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Sammanfattning 
Titel  Interest rate swap eller inte? – En studie om de största svenska 

företagens användning av interest rate swaps 

Författare        Therese Brodin och Frida Harrysson 

Handledare     Ogi Chun 

Syfte                 Syftet är att undersöka svenska storföretags användande av derivatet 

ränteswap (svensk benämning för interest rate swap) för år 2012 

och 2013 samt att undersöka skillnader utifrån tidigare funna 

bakomliggande faktorer mellan företag som använder olika typer av 

ränteswaps och företag som inte använder ränteswap.  

Metod              Studien tillämpade en empirisk totalundersökning gällande de icke-

finansiella företagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large 

Cap för slutet på år 2012 respektive år 2013. Utifrån företagens 

årsredovisningar kategoriserades företagen i fyra grupper baserat på 

företagets användande av ränteswap. Fem tidigare funna 

bakomliggande faktorer för användandet av ränteswap 

sammanställdes genomsnittligt per kategori och jämfördes därefter 

kategorierna emellan. 

Resultat           Av de största noterade börsföretagen använde 29 av 40 stycken 

företag ränteswap år 2012 och 29 av 42 företag år 2013. Företag 

som använde rörlig ränteswap var signifikant större än de företag 

som inte använde ränteswap för år 2012 och 2013. År 2013 hade de 

företag som använde fast och båda typer av ränteswaps högre andel 

kortfristiga lån i jämförelse med de företag som inte använde 

ränteswap. Uppmätta skillnader kategorierna emellan för de 

resterande tre undersökta faktorerna; andel långfristiga lån, löptiden 

på företagens lån liksom företagens förväntade obeståndskostnader 

var inte signifikanta vilket innebar att de uppmätta skillnaderna inte 

kunde hänföras till svenska storföretag. 

Slutsatser         Över två tredjedelar av de undersökta företagen använde ränteswap. 

Storleken för företag som använde ränteswap var en urskiljande 

faktor i jämförelse med företag som inte använde ränteswap. För 

svenska storföretags andel kortfristiga lån för ett av de undersökta 

åren talar det mesta för att företag som använde ränteswap hade 

högre andel kortfristiga lån än företag som inte använde ränteswap. 

Skillnader i andel långfristiga lån, löptid på lån liksom förväntade 

obeståndskostnader kategorierna emellan kunde inte hänföras till 

svenska storföretag och därmed inte ses som urskiljande faktorer för 

användande av ränteswap.  

Nyckelord                       Interest rate swap, ränteswap, risk, obeståndskostnad, lån, derivat, 

hedging, agentkostnader. 

 



 
 
Abstract 

Title                  Interest rate swap or not? A study about the utilization of interest 

rate swap for the largest Swedish companies 

Authors           Therese Brodin and Frida Harrysson 

Tutor               Ogi Chun 

Purpose           The purpose is to investigate the largest Swedish companies 

utilization of interest rate swap (afterwards referred to as IRS), as 

well as variations in the underlying factors between companies who 

use IRS and companies who do not. 

Methodology   The study applied an empirical investigation about the non-financial 

companies noted on Nasdaq OMX Stockholm Large Cap for the end 

of year 2012 and year 2013. By their annual reports, companies 

where divided into four categories based on their usage of IRS. Five 

earlier factors for the use of IRS were compiled per category and 

were then compared between the categories. 

Findings           29 out of the 40 largest listed companies used IRS 2012, and 29 out 

of 42 companies 2013. The companies who used variable IRS were 

significantly larger than the ones who didn't use IRS. Companies 

who used fixed, and both types of IRS year 2013, had a higher 

proportion of short-term loans compared to the companies which 

didn't use IRS. Measured differences between the categories for the 

remaining three factors; proportion of long-term loans, duration on 

the companies loans as well as their expected distress costs was not 

significant which implicates that the measured differences could not 

be assigned to Swedish corporations. 

Conclusions     Over two thirds of the investigated companies used IRS. The size of 

the companies that used IRS was a factor which differed between 

companies who used IRS and the companies that didn't. The 

proportion of short-term loans showed a significant disparity for one 

of the investigated years indicated that the companies who used IRS 

have a larger proportion of short-term loans than the ones who don't. 

Differences in the proportion of long-term loans, duration on loans 

and expected distress costs between the categories could not be 

assigned to Swedish corporations.  

Keywords        Interest rate swap, risk, financial distress costs, loan, derivative, 

hedging, agency cost. 

 

  



Ordlista  

Agentkostnader Agentkostnader är den förlorade välfärd som principalen upplever 

till följd av uppdelningen mellan förvaltning och finansiering. 

Agentkostnader associerat med skuldförbindelser delas upp i tre 

specifika kostnader; Möjlig välfärdsförlust orsakad av skuldens 

påverkan på investeringsbeslut hos företaget, 

övervakningskostnader och kostnader för att utställa obligationen 

som obligationsinnehavarna har för ägarna dvs. företaget, konkurs- 

och omorganiseringskostnader. 

  

Derivat Derivat är ett finansiellt instrument i form av ett värdepapper, ett 

kontrakt där värdet inte härrör från själva kontraktet utan ifrån den 

underliggande tillgången. 

 

Fast ränteswap Fast ränteswap står för de företagen som genom ränteswap byter 

rörlig räntebetalning mot fast räntebetalning på deras lån. 

 

Hedging Hedging betyder återsäkra och står för att säkra risk. Ordet hedging 

har i den här studien använts utan översättning. 

 

Obestånd  Obestånd innebär att företagets kassaflöden från rörelsen 

(exempelvis kassaflöden från affärsverksamheten för försäljning av 

varor och/eller tjänster) inte täcker upp obligationerna företaget har. 

 

Obeståndskostnader Obeståndkostnader avser kostnader som framkommer då ett företag 

måste agera till följd av finansiellt obestånd vilket kan leda till att 

företag går i konkurs. Obeståndkostnader kommer användas 

synonymt för konkurskostnader och omorganiseringskostnader dvs. 

en del av agentkostnader. 

 

Ränteswap Ränteswap innebär att två parter, som i vissa fall innefattar en 

mellanhand, sluter ett avtal om att göra regelbundna 

räntebetalningar för varandras lån. Ränteswap är en svensk 

benämning för interest rate swap.  

 

Rörlig ränteswap Rörlig ränteswap står för de företagen som genom ränteswap byter 

fast räntebetalning mot rörlig räntebetalning på deras lån. 
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1 Inledning 

I inledningen till denna studie kommer bakgrunden till ämnesvalet ränteswaps att presenteras 

liksom orsaker för derivatets existens. Vidare följer en förklaring och diskussion om derivatets 

användning vilket därefter konkretiseras och mynnar ut till ett syfte för undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 
Alla företag utsätts genom sin verksamhet för risker, det kan exempelvis vara marknadsrisker i 

form av valutaförändringar, likviditetsrisker och ränterisker. När ett företag verkar över flera 

geografiska marknader möjliggörs exempelvis närmre samarbeten med aktörer och kunder för 

företaget samtidigt som risken att företaget påverkas av exempelvis valutakursförändringar 

ökar, då det handlar med fler valutor (Hillier et al. 2013). Att etablera ett företag över flera 

marknader möjliggör närmre samarbeten med viktiga aktörer men medför också ökade risker.  

Konsekvensen av detta är att företagen strävar efter att hitta en optimal balans av riskhantering 

för att undvika obestånd men även för att hitta balans i hanteringen av ineffektivt kapital. 

Obestånd innebär att företagets kassaflöden från rörelsen (exempelvis kassaflöden från 

affärsverksamheten för försäljning av varor och/eller tjänster) inte täcker upp obligationerna 

företaget har. De nämnda riskerna är finansiella risker som härrör från den oförutsägbarhet som 

framtiden medför och risk är således en central aspekt för företag att undvika. Ett företags 

kassaflöde utgör en del i den framtida oförutsägbarhet som företag ställs inför då mängd och 

tidpunkt för kassain- respektive utflöde varierar med företagets utveckling. Det är därför viktigt 

för företag att försöka matcha inflöden med utflöden för att undvika de gap som annars uppstår. 

Om inte företagen med sina kassainflöden kan täcka de utflöden som krävs för exempelvis lån 

till kreditinstitut, kan företaget hamna i obeståndssituation och efterhand i konkurs. Att undvika 

sådana situationer och långsiktigt överleva utgör det finansiella såväl som övergripande målet 

för företag. Konstateras kan därför att det är centralt inom företagsfinansiering att eftersöka 

kompensation eller avkastning för den risk företag väljer att utsättas för men samtidigt ämna 

för att undvika onödig risk (Hillier et al. 2013).  

Ett sätt för företag att reducera sin riskexponering är genom användande av finansiella derivat 

(Hillier et al. 2013). Derivat är ett finansiellt instrument i form av ett värdepapper, ett kontrakt 

där värdet inte härrör från själva kontraktet utan ifrån den underliggande tillgången (Riksbanken 

2014). När ett företag använder derivat för att reducera riskexponering benämns det hedging 

vilket står för återsäkra och i det här sammanhanget innebär att säkra risk, genom att använda 

hedging utjämnas den risk företaget utsätts för till följd av transaktioner på finansiella 

marknaden. Derivat är därmed ett verktyg som företag kan använda för att hedga risker som de 

utsätts för (Hillier et al. 2013). Genom hedging kan ett företag reducera risken för att ett företag 

hamnar i obestånd (Smith & Stulz 1985 se Guay 1999). Handel med derivat sker på finansiella 

marknader1 och kan innehas antingen för att hedga risk i företag eller för att spekulera kring 

exempelvis räntenivåer. Derivatinstrument kan reducera oönskade risker genom att sprida 

risken och ändra den bindningstid som företaget har för exempelvis deras ränta (Riksbanken 

2014). 

 

 

                                                 
1 Riksbanken kategoriserar de finansiella marknaderna som ränte-, valuta- och aktiemarknaderna (Riksbanken 

2014) 



9 

 

 

Valet av derivatinstrument beror på den riskexponering företaget utsätts för (Guay 1999) 

exempel på olika varianter av derivat är optioner, terminer och ränteswaps, alla dessa kan 

användas för att motverka oönskvärda risker (enligt antagande om att företag är riskaverta). En 

termin fungerar på det sättet att det är en överenskommelse om att ett köp genomförs men 

leverans och betalning sker inte i samband med överenskommelsen. Terminskontrakt särskiljer 

sig gentemot exempelvis optioner då överenskommelsen för terminen är bindande för båda 

parter till skillnad från en option då köparen av optionen väljer om denne vill lösa optionen. 

(Hillier et al. 2013). Ett derivat som skiljer sig mot både terminer och optioner är swaps, vilka 

utgör en överenskommelse mellan två parter om att byta kassaflöden med varandra och på så 

sätt påverka kassaflödet för båda parter över en viss tid. Det finns ett flertal varianter och 

hybridformer av swaps utifrån två huvudtyper; currency swaps (valutaswaps) och interest rate 

swaps (ränteswaps) (Hillier et al. 2013). Valutaswaps används för att reducera risken som 

företag utsätts för när de gör affärer på internationella marknader med olika valutor. Företag 

sluter kontrakt där de ingående parterna obligerar sig att betala i en viss valuta (Hillier et al. 

2013). En ränteswap innebär att två parter (i vissa fall innefattas även en förmedlare), sluter ett 

avtal om att göra regelbundna räntebetalningar för varandras lån. Trots att företagen byter 

räntebetalningar med varandra sker ingen förändring i den faktiska skulden i balansräkningen 

men skiftet påverkar nuvärdet på företagets skuld (Balsam & Kim 2001). Ett företag kan ingå 

en eller flera swaps i säkringssyfte genom att de matchar det framtida kassainflödet med 

framtida kassautflöde (Balsam & Kim 2001). Enligt Riksbankens rapport om den svenska 

finansmarknaden (2014) omsatte ränteswaps 43 miljarder kronor i genomsnitt per dag år 2013. 

En ränteswap kan ingås på två sätt, antingen kan två företag genom att själva agera säljare och 

köpare sluta kontrakt direkt med varandra, det benämns over the counter (så kallad OTC-

handel) (Riksbanken 2014). Det sker utanför de reglerade marknaderna och det är 

återförsäljaren som anger priset. När OTC-handel används finns möjligheter att både anpassa 

derivatet utifrån de behov som finns men det kan även vara standardiserade kontrakt. Det andra 

alternativet är att handla derivatet på reglerade marknader (t.ex. en börs), där handeln är 

standardiserad vad gäller storlek på kontrakten och förfallodagar. För Sverige är standardiserad 

OTC-handel det mest förekommande och då finns Nasdaq OMX Derivatives Market som 

erbjuder clearing av derivatprodukterna (Riksbanken 2014). När ett kontrakt för ränteswap 

ingås bestäms en ränta som ska betalas varje år baserat på referensräntan vid kontraktstillfället 

(Hiller et al. 2013). För korta ränteswaps med löptid upp till ett år (av Riksbanken benämnd 

Stina) används referensräntan STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate), hit är i betydande 

omfattning avtal med rörlig ränta kopplade (Svenska Bankföreningen 2015). Referensräntan 

visar vilken genomsnittlig räntesats som Stiborbankerna, banker som uppfyller 

Stiborkommittens krav2, är villiga att låna till varandra utan säkerhet för olika löptid (Svenska 

Bankföreningen 2015). Stibor-räntan beräknas och rapporteras varje bankdag (Svenska 

Bankföreningen 2015) och gäller svenska commercial papers med löptid på en till tre månader 

och rapporteras på Nasdaqs hemsida (Nasdaq 2015a). Vad gäller långa ränteswaps med en 

löptid mellan ett och tio år (av Riksbanken benämnd IRS eller Interest rate swap) används 

referensräntor publicerade på NASDAQ OMX Swap Fixing. Referensräntor för ränteswaps med 

löptid mellan ett och tio år sammanställs och publiceras dagligen på Nasdaqs hemsida utifrån 

ett genomsnitt från vissa utvalda banker (på handelsplattformen Genium INET system3) (Nasdaq 

2015a, Nasdaq 2015b). 

                                                 
2 Kraven går att läsa i Svenska Bankföreningens ramverk för Stibor (Svenska Bankföreningen 2015). 
3 Genium INET system är en plattform som inkluderar all handel med traditionell kassa- och räntebärande 

värdepapper, derivat och råvaror. (Nasdaq 2015b). 
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En förutsättning för användande av ränteswap är att företaget har upptagna lån med 

räntebetalningar. Alla företag innehar dock inte lån till kreditinstitut, olikheter förekommer i 

kapitalstruktur för företag i olika branscher, tidsperioder och situationer. Exempelvis företag 

inom skogsindustrin liksom företag som är forskningsinriktade tenderar att ha hög andel eget 

kapital (Hamberg 2004). Företag som verkar inom samma bransch, exempelvis cykliska 

råvaruorienterade företag och skogsbolag, tycks förändra kapitalstrukturen på samma sätt 

liksom förändringar i kapitalstruktur för handelsföretag, såsom klädföretag, åtföljs. Däremot 

följer förändringar i kapitalstruktur inte branscherna emellan. Att likheter i kapitalstruktur 

uppkommer inom branscher men inte mellan branscher är till följd av risker förknippade med 

företagets historiska variation i avkastning på sysselsatt kapital (alternativt sannolikheten att 

framtida avkastning på sysselsatt kapital kommer avvika från den förväntade avkastningen på 

sysselsatt kapital). Företag som ställs inför större rörelserisker accepterar mindre sannolikt även 

hög finansiell risk (finansiell risk är huvudsakligen orsakad av i vilken grad rörelserisk är 

förstorad genom finansiell skuldsättningsgrad det vill säga företagets valda kapitalstruktur). 

Företag med osäkra kassainflöden är i enlighet med dessa antaganden motvilliga finansiering 

genom lån, vilket också visats för svenska företag (Hamberg 2004). Företag som verkar inom 

områden som inte är cykliska, exempelvis dagligvaror och läkemedelsföretag vars efterfrågan 

förhåller sig på en jämn nivå oavsett konjunkturläge är inte cykliska på samma sätt som 

teknikföretag och skogsbolag vars verksamhet påverkas av konjunkturläge. Men även företag 

inom samma bransch har historiskt sett uppvisat olika kapitalstrukturer vilket indikerat att det 

inte enskilt är risk förknippad med ett företags rörelse som förklarar företagets kapitalstruktur 

(Hamberg 2004). Det som gör ränteswap till ett bra sätt att hedga på är för att det kan användas 

för att minska variationer i kassaflöden. Ett företag som verkar i en cyklisk bransch eller en 

koncern som verkar över flera geografiska marknader med differentierad verksamhet kan med 

fluktuerande intäkter hamna i en obeståndssituation då svårigheter att betala upptagna lån med 

exempelvis fast ränta uppkommer. Likväl företag som erhåller en stor del av sina intäkter 

genom att finansiera köp av deras egna produkter och har intäkter som fluktuerar med 

räntenivåer kan förhållandevis lätt ingå en ränteswap. I jämförelse med att ta ett nytt lån för att 

förändra strukturen på lånets löptid eller räntebetalning kan genom ränteswaps fluktuationer 

reduceras i företagets kassaflöden, vilket innebär att kostnader i samband med finansiellt 

obestånd minskas (Hillier et al. 2013). Enligt Hillier et al. (2013) förväntas de företag som har 

högst förväntade kostnader vid obestånd och begränsad tillgång till kapitalmarknaden använda 

derivatet mest. 

En ränteswap kan illustreras genom att ett företag som innehar ett lån med rörlig ränta men 

önskar betala en fast ränta och ett företag som innehar ett lån med fast ränta men önskar betala 

en rörlig byter räntebetalningar med varandra för en tidsperiod. Genom att ingå en ränteswap 

kan företagen erlägga den typ av räntebetalning som passar deras verksamhet utan att förändra 

det underliggande lånet. Användande av en ränteswap kan reducera fluktuationer i företagets 

kassaflöden för att därigenom reducera kostnader i samband med finansiellt obestånd dvs. 

kostnader då företag måste agera till följd av obestånd (Hillier et al. 2013). Att ingå en 

ränteswap anses förhållandevis enkelt jämfört med att ta ett nytt lån för att förändra strukturen 

på skuldens löptid vilket åstadkommes utan att ändra det ursprungliga lånet (Li & Mao 2003).  

I ICA Gruppens årsredovisning för år 2013 framkommer ovanstående anledningar till 

användningen av ränteswaps: “Förutom räntebindningstiden i själva lånen används 

ränteswappar för att anpassa ränteexponeringen.” (ICA Gruppen 2013 s.136). 

 
1.2 Problemdiskussion 
För i stort sett alla branscher och länder och så även svenska företag är företag med lägre 

skuldsättningsgrad mer lönsamma (Hamberg 2004). Vissa företag har högre skuldsättning än 
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andra företag av flertalet onämnda anledningar (skatteskäl och obeståndskostnader för att kort 

nämna två) men klart är att företags kapitalstruktur skiljer sig till följd av risker företaget ställs 

inför och företagets ledning (Hamberg 2004). Ett företags kapitalstruktur påverkas således till 

följd av faktorer som skiljer sig inom och mellan branscher liksom av det specifika företaget, 

vilket medför att kapitalstrukturen ett specifikt företag uppvisar idag inte nödvändigtvis vittnar 

om ett annat företags; även om vissa mönster kan påvisas. Att företagande förhåller sig 

föränderligt och riskfyllt medför en önskan att reducera risker, för branscher i stort liksom för 

enskilda företag. Ett möjligt sätt är genom ränteswap, vilket ökat i användning under de senaste 

trettio åren och under 2000-talet varit det mest använda derivata instrumentet (Li & Mao 2003). 

Balsam och Kim (2001) framhåller att de företag som har störst nytta av att genomföra en 

ränteswap är större företag med hög skuldsättningsgrad och stor andel långfristiga4 skulder. Att 

hedga med hjälp av ränteswap är som nämnt ett enkelt sätt för företag att erhålla den ränta och 

löptidsstruktur på lån anpassad till dess verksamhet och bransch. Vidare säkrar ränteswap för 

risk som företag utsätts för i samband med ränta samt att reducering av förväntade 

obeståndskostnader sker (Hiller et al. 2013, Li & Mao 2003). 

Tidigare studier (Li & Mao 2003, Visvanathan 1998) har funnit att företag av större storlek 

använder ränteswap i högre utsträckning men Hiller et al. (2013) framhåller att mindre företag 

borde ha fler fördelar av derivatet, av den anledningen att mindre företag har större variationer 

i kassaflöde och kan då ha mer nytta av instrument som reducerar dessa variationer.  

Att undersöka hur svenska företags användning av ränteswap förhåller sig är intressant ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv, då risker är en väsentlig del av företagande varför 

riskreducering så förblir. Intressant är även att styrräntan som Riksbanken publicerar har de 

senaste åren gått kraftigt neråt, i slutet av år 2012 respektive 2013 var räntenivån 1,00 och 0,75. 

Styrräntan har även efter det fortsatt gå neråt (Riksbanken 2012, 2013, 2015). Därmed vore det 

aktuellt att beakta räntenivåers påverkan på ränteswap och företagens lån till kreditinstitut med 

de senaste årens förändring. Användningen är bristfälligt undersökt vad gäller svenska företag 

vilket gör det intressant att undersöka dessa. Vidare är det även intressant att se om det går att 

se skillnader mot amerikanska företag då tidigare studier till största del endast utgår från 

amerikanska företag. Att ämnet ränteswap inte studerats de senaste åren kan tänkas bero på att 

ämnet är inaktuellt, men det förmodas mer bero på en kunskapsbrist gällande användningen, 

varför användningen av ränteswaps för svenska företag idag är intressant att undersöka för att 

avbilda en del av verkligheten.  

 

1.3 Problemformulering 
Det problem som ska undersökas är svenska storföretags5 användning av ränteswaps. För att 

vidga det tidigare funna om användandet undras hur svenska storföretags användande av 

ränteswaps förhåller sig i jämförelse med tidigare resultat gällande amerikanska storföretag? 

Genom att undersöka faktorer som tidigare funnits bakomliggande för att företag använder 

ränteswap, går det att urskilja differenser i faktorer som åtskiljer företag som använder olika 

typer respektive inte använder ränteswaps? 

                                                 
4 Långfristiga skulder är skulder med löptid som är längre än ett år (Hiller et al. 2013). 
5 Svenska företag med ett marknadsvärde över en miljard euro (Nasdaq 2015c). 
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1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka svenska storföretags användande av derivatet ränteswap för år 2012 och 

2013 samt att undersöka skillnader utifrån tidigare funna bakomliggande faktorer mellan 

företag som använder olika typer av ränteswaps och företag som inte använder ränteswap.  

 
1.5 Avgränsning 
Med användningen av ränteswap kommer endast företagsspecifik information att inhämtas 

gällande år 2012 och år 2013. Små- och medelstora företags användning av ränteswap kommer 

inte att undersökas. Räntenivåns påverkan liksom företagens räntekänslighet kommer inte att 

undersökas. Aspekter som kan påverka respektive företag utifrån vilken bransch eller industri 

företaget verkar inom kommer inte heller att beaktas. Vidare kommer användandet av 

ränteswap att undersökas men effekter av användandet kommer inte att undersökas. 
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2 Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras inledningsvis en genomgång av agentteorin och dess betydelse för 

hedging. Därefter presenteras kortfattat tre tidigare studier vars resultat sedan följer en 

tematisk uppställning utefter fem variabler, vilka utgör studiens kärna. Respektive variabels 

avsnitt avslutas med en uppställning av hypoteser baserade främst på Visvanathans (1998) 

resultat vilka i efterföljande kapitel undersöks. Kapitlet avslutas med en uppställning för att 

sammanfatta tidigare studiers resultat och studiens uppställda hypoteser. 

 

2.1 Agentteorin 
Shleifer och Vishny (1997) beskriver problem med uppdelning av förvaltning och finansiering 

för företag. Det finns en agent som utgörs av ett företags ledning och en principal, vilket utgörs 

av företagets aktieägare. Agentproblem uppstår i situationer då aktieägare(finansiärer) ska 

försäkra sig om att dennes investering exempelvis inte slösas bort på olönsamma projekt eller 

tvångsinlöses. Som följd av att framtiden är oviss kan inte heltäckande och kompletta avtal 

skapas och även om ett företags ledning försöker dra in största möjliga mängd kapital, kan 

problemet inte förbises. Situationen leder till att företagets ledning och finansiärer skiljer 

ägandet och styrningen när företaget blir större för att möjliggöra kontroll (Grossman & Hart 

1986, Hart & Moore 1990 se Shleifer & Vishny 1997). Ett möjligt sätt menar Shleifer och 

Vishny (1997) för investerare att skapa kontroll är genom att vara stora investerare i företaget. 

När kontrollrättigheterna såsom rösträtter är fokuserade till några få investerare vilka 

tillsammans innehar kassaflödespåverkan förenklas samordningen av åtgärder jämfört med då 

investerarna utgörs av många små med mindre innehav.  

Precis som aktieägare benämns som investerare i företag anses även kreditgivare vara 

investerare (stora) i företag till följd av deras stora investeringar och dessa kräver även de 

avkastning på satsat kapital. Genom investeringar får kreditgivarna kontrollrättigheter och 

inflytande över företagen, vilka kan utövas om ett företag försummar eller bryter mot de 

kreditklausuler som har avtalats (Smith & Warner 1979 se Shleifer & Vishny 1997). Banker 

kan även få ett inflytande över företag genom att endast tillstå kortfristiga lån, med 

konsekvensen att företagen kommer tillbaka för att låna på nytt.   

Kostnader kan uppstå för de stora investerarna då dessa inte är diversifierade och därmed får 

bära oönskad risk, vilket är ett vanligt förekommande argument för att ägarskapet ska vara spritt 

(Demsetz & Lehn 1985 se Shleifer & Vishny 1997). Ett mer grundläggande problem enligt 

författarna är att stora investerare har ett eget intresse i företagen och söker därmed maximera 

den egna nyttan. Detta egenintresse kan vara skiljt från vad resterande intressenter (mindre 

investerare, anställda eller företagets ledning) anser är nytta. För att bevaka det egna intresset 

kommer därför stora investerare att nyttja sina kontrollrättigheter för att maximera den egen 

vinst, vilket kan men inte nödvändigtvis behöver, ske på bekostnad av andra intressenters 

(Shleifer & Vishny 1997).  

I artikeln hävdas att extern finansiering är kostsamt då ledningen på ett företag har den bästa 

informationen vilket medför att ett snedvridet urval uppstår till följd av denna 

informationsasymmetri. Informationsasymmetrin kan däremot minskas genom utfärdande av 

det ”säkraste värdepappret”, vilket utgörs av det värdepapper som är minst priskänsligt då 

information från ledningen offentliggörs (Myers & Majluf 1984 se Shleifer & Vishny 1997).  

När en kreditgivare lånar ut till ett företag kan kreditklausuler specificeras i skuldförbindelsen, 

vilket är olika rättigheter som kreditgivaren kan utnyttja om företagen bryter mot 

överenskommelserna dem emellan. Exempelvis kan det vara att kreditgivaren kan ta tillbaka 
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tillgångar eller försätta företaget i konkurs om företaget inte håller värdet uppe på deras 

tillgångar (Smith & Warner 1979 se Shleifer & Vishny 1997). 

Shleifer och Vishny (1997) framhäver att en fördel med kreditklausuler är att de kan reducera 

agentkostnader, kostnaden för att få företagets ledning att leda företaget i enlighet med ägarnas 

intresse, exempelvis genom att påverka ledningen till att inte investera i projekt med negativt 

nuvärde. Författarna menar att den största kostnad som uppkommer med skuld är att företag av 

kreditklausulerna kan hindras att göra investeringar då kreditklausulerna kan avhålla företaget 

från att ta in ytterligare kapital. Författarna hävdar att lån är svårhanterligt i jämförelse med 

eget kapital, då följden om låntagaren försummar sina åtaganden för lånet till kreditgivare kan 

medföra omständliga förhandlingar och obeståndssituationer, med konkurs i värsta scenario. 

Författarna antyder däremot att det kan vara lättare att omförhandla överenskommelser och 

kreditklausuler med en bank än med exempelvis aktieägare (Gertner & Scharfstein 1991, 

Bolton & Scharfstein 1996 se Shleifer & Vishny 1997). 

Då principalen (företagets ledning) och agenten (investerare) vill maximera sin egen nytta 

agenten inte alltid agerar i principalens vilja skapas agentproblem (Jensen & Meckling 1976). 

Till följd av agentproblemet uppstår agentkostnader vilket förenklat kan sägas är den förlorade 

välfärd som principalen upplever till följd av uppdelningen mellan förvaltning och finansiering, 

där allas nytta inte kan maximeras.  

Agentkostnader kan ses ur ett perspektiv associerat med skuldförbindelser mellan ägare och 

långivare och kan då delas upp i tre specifika kostnader; (1) Möjlig välfärdsförlust orsakad av 

skuldens påverkan på investeringsbeslut hos företaget, (2) övervakningskostnader och 

kostnader för att utställa obligationen som obligationsinnehavarna har för ägarna dvs. företaget, 

(3) konkurs- och omorganiseringskostnader (Jensen & Meckling 1976). När ett företag hamnar 

i obestånd och tvingas att agera förstärks konflikten mellan aktieägare och långivare. Det sker 

till följd av att sannolikheten för att ägarna vidtar åtgärder för att maximera sin vinst ökar, på 

bekostnad av långivarnas brist på information vilket medför agentkostnader (Hiller et al. 2013, 

Hamberg 2004). För att motverka den risken måste långivaren skydda sina intressen, desto 

högre risk de utsätts för desto mer vill långivaren övervaka företagets beteende och även 

kompenseras för övervakandet och risken. Kompensationen sker vanligtvis genom högre ränta 

eller kortare löptid som de är beredda att låna ut till (Hillier et al. 2013, Godfrey et al. 2010). 

Syftet är att agenten dvs. företaget ska bära kostnaden för övervakningen (Godfrey et al. 2010). 

Även Li och Mao (2003) menar att långivare tar betalt för ”servicen” att övervaka företag och 

deras beteenden och att det medför högre kostnader för lån, vilket företag kan reducera genom 

en ränteswap. 

Att hedga med hjälp av en ränteswap reducerar dessa agentkostnader på så sätt att det påverkar 

variationer i företagets värde då hedging minskar kassaflödesfluktuationerna (Visvanathan 

1998 se Smith & Stulz 1985). Agentkostnader såsom obeståndskostnader ökar i takt med att 

skulder ingås, då det vid finansiell brist för ett företag uppstår än mer kostsamma situationer 

för att undvika att företaget går i konkurs (Hiller et al. 2013). Till följd av detta kan företag 

genom att använda ränteswap reducera agentkostnader och påverka löptidsstrukturen 

(Visvanathan 1998, Li & Mao 2003, Balsam & Kim 2001). 

 

2.2 Tidigare studier 

2.2.1 Who uses interest rate swaps? 

Visvanathan (1998) undersöker i sin artikel existerande teorier som behandlar användningen av 

ränteswaps utifrån företags karaktärsdrag och vilka bestämmande faktorer som finns bakom 
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användandet av ränteswaps. I artikeln har icke-finansiella företag utvalts ur Standard and Poor 

500, som är ett aktieindex över de 500 största börsnoterade aktiebolag som handlas i USA. 

Visvanathan (1998) framhäver att tidigare studier har tagit upp likheter och skillnader för 

användandet av derivata instrument som grupp men inte specifikt på ränteswaps, vilket 

författaren därför valt att undersöka.  

En orsak till användning av ränteswaps som behandlas i hans studie är möjligheten att hedga 

(Smith & Stulz 1985, Duffie 1993 se Visvanathan 1998) vilket det bara finns ett värde för då 

transaktionskostnader föreligger. Teorierna som Visvanathan (1998) behandlar utvecklar tre 

ytterligare betydande anledningar för att hedga vilka är kostnader i samband med konkurs, 

skattemässiga skäl och agentkostnader. Angående finansiella obeståndskostnader hävdar Smith 

och Stulz (1985 se Visvanathan 1998) att företag genom att minska variationen i ett företags 

värde, vilket följer av hedging, kan påverka obeståndskostnaderna. De menar att 

obeståndskostnader korrelerar med företagets fasta skulder (i förhållande till företagets 

tillgångar) och att obeståndkostnaderna ökar i takt med att fasta skulder ökar. Visvanathan 

framhäver att den främsta anledningen (Dolde 1993 se Visvanathan 1998) för företag att 

använda derivat såsom ränteswaps är för att hedga och inte för att spekulera vilket kan göras 

om exempelvis räntenivåer. 

I artikeln kategoriseras företaget utefter dess användning av ränteswaps. Kategorierna han 

använder sig av utgjordes av företag som inte på något sätt redovisar någon användning av 

räntederivat men däremot kan de redovisa andra typer av swaps (till exempel valutaswaps). Den 

andra kategorin utgjordes av de företag som redovisar att de använder ränteswaps, vilka han 

delar in i tre underkategorier: företag som använder fast ränteswap (företag som byter rörlig 

ränta mot fast ränta genom ränteswap), företag som använder rörlig ränteswap (företag som 

byter fast ränta mot rörlig ränta genom ränteswap) och företag som använder både fasta och 

rörliga ränteswaps liksom de företag som indikerar att de använder ränteswaps men som inte 

specificerar vilken variant av ränteswap. Visvanathan (1998) såg att några av de största 

företagen, som exempelvis General Motors hamnade i denna kategori. 

Visvanathan (1998) kom i sin studie bland annat fram till att de mest bidragande faktorerna för 

att företag väljer att använda ränteswaps var högre förväntade kostnader för finansiellt obestånd 

och företagens löptider på skulder men även storlek hade en avgörande roll i den meningen att 

större företag använder ränteswaps i större utsträckning än mindre företag. Resultatet för hans 

studie kommer presenteras mer ingående under respektive variabel under avsnitt 2.3 Tidigare 

studiers resultat. 

 

2.2.2 Effects of interest rate swaps 
Författarna Balsam och Kim (2001) studerar vilka företag i det amerikanska näringslivet som 

skulle ha mest nytta av att ingå en ränteswap, orsaker som ligger bakom utförandet av 

ränteswaps samt varför företagen väljer en viss typ av ränteswap. I likhet med Visvanathans 

(1998) indelning delar författarna upp företagen de undersöker utefter de som använder fast 

ränteswap, de som använder rörlig ränteswap liksom de företag som inte använder ränteswap. 

För att göra jämförelser skapar författarna även kontrollgrupper bestående av företag som 

verkar inom samma industri men som inte använde ränteswap. Författarna använder sig av 

teorier som förutsäger hur företag som använder ränteswap ser ut och vilka särskiljande 

karaktärsdrag de bör ha, vilket författarna empiriskt undersöker för företagen och 

kontrollgrupperna. Balsam och Kim (2001) mäter för flera faktorer ett eller fem år innan och 

fem år efter företagets ingående i en ränteswap för att undersöka effekter av ränteswaps vilket 
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skiljer från exempelvis Visvanathan (1998) som mäter för de år då företaget redan har ingått en 

ränteswap.  

Balsam och Kim (2001) framhåller att de företag som har störst nytta av att genomföra en 

ränteswap är större företag med hög skuldsättningsgrad och stor andel långfristiga6 skulder. 

Även de menar att företag använder ränteswaps för minska den ränterisk som de utsätts för. 

Fler resultat från deras studie kommer att, i de fall de kan anpassa på den här studien, att 

presenteras under avsnitt 2.3 Tidigare studiers resultat. 

 

2.2.3 Corporate use of interest rate swaps  
Li och Maos (2003) studie utgör en teoretisk och empirisk utfyllnad av tidigare undersökningar 

om företags användning av ränteswaps. Genom att formulera en teori om användning av 

ränteswaps utvecklar de argumenten om agentkostnad och informationsasymmetri. Genom att 

ställa upp teoretiska förutsägelser från tidigare studier gällande ränteswaps skapar de en egen 

modell som de genom att testa, undersöker förutsägelserna empiriskt. Modellen visar att företag 

med höga agentkostnader och hög informationsasymmetri bör låna till rörlig ränta (oavsett 

löptid) från en bank för att reducera kostnader som uppkommer i samband med låntagande. För 

att reducera den ökning i exponering för ränterisk som lånet med rörlig ränta medför bör de 

använda en ränteswap för att byta de rörliga räntebetalningarna mot fasta. I likhet med 

Visvanathan (1998) och Balsam och Kim (2001) har författarna delat in företagen i kategorierna 

fast ränteswap och rörlig ränteswap.  

Li och Mao (2003) kom i deras resultat fram till att företag som använder fast ränteswap 

generellt hade lägre kreditvärdighet, högre skuldsättningsgrad och högre andel långfristiga lån 

(med rörlig ränta) än företag som använde rörlig ränteswap. Resultatet för deras studie kommer 

presenteras mer ingående under respektive variabel under avsnitt 2.3 Tidigare studiers resultat. 

 
2.3 Tidigare studiers resultat  
 

2.3.1 Löptid på skuld – DMAT 
Visvanathan (1998) använder variabeln DMAT7 för att mäta löptid på skuld för att undersöka 

hur lånens löptid är strukturerade. Visvanathan (1998) härleder utifrån tidigare studier att 

företag föredrar långfristig skuld framför kortfristig vilket borde medföra att företag i sitt val 

att ingå en ränteswap betraktar skulders löptid. Balsam och Kim (2001) tar i sin studie upp en 

artikel (Collins et al. 1981 se Balsam & Kim 2001) som antyder att företag som förväntas ingå 

en ränteswap är företag som har högre andel långfristiga skulder. Li och Mao (2003) hävdar att 

företag som har större andel kortfristiga lån och kortare löptid på lån borde ingå en fast 

ränteswap (Titman 1992, Arak et al. 1988 se Li & Mao 2003). 

Visvanathans (1998) resultat visar att ingen signifikant skillnad för DMAT kunde urskiljas 

mellan de företag som ingick fast ränteswap jämfört med de företag som ingick rörlig 

ränteswap. Däremot framkom att företag kategoriserade för att de använde båda typer av 

ränteswaps hade signifikant kortare löptid (lägre DMAT) på deras lån än företag som inte 

använde ränteswaps. Visvanathan utläser vissa likheter mellan företag som hamnar i 

                                                 
6 Lån som löper över ett år (Hiller et al., 2013 s. 2). 
7 Debt maturity structure förkortar Visvanathan (1998) till DMAT, en förkortning som vi valt att använda 

motsvarande löptid på lån. 
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kategorierna fast ränteswap och båda, varför resultatet därav är att skulders löptid är en variabel 

som har betydelse i frågan om att använda derivatet ränteswap.  

Balsam och Kim (2001) resultat visade att företag som använder fast ränteswap, det vill säga 

byter från rörliga räntebetalningar till fasta, hade större andel långfristiga skulder.   

Li och Mao (2003) kunde inte urskilja någon signifikant skillnad för löptiden på skulder mellan 

de olika ränteswap användarna. Däremot visades att de som ingick fast ränteswap hade en större 

andel långfristiga lån med rörlig ränta jämfört med de som ingått rörliga ränteswaps.  

De tre tidigare studierna visar således att företags löptid på skulder inte kan användas för att 

skilja mellan de olika kategorierna men däremot att företag som använder båda typer och 

företag som använder fasta ränteswaps har signifikant kortare löptid jämfört med de som inte 

använder ränteswaps. (Visvanathan 1998, Balsam & Kim 2001, Li & Mao 2003) 

 

Vetenskapligt ställningstagande 

En betydande faktor för företag som använder ränteswap är löptiden på deras lån men teorier 

och tidigare studiers resultat visar att det förhåller sig på olika sätt. 

Statistisk hypotes 

H0: Distributionen av medelvärdet gällande löptid på lån (DMAT) är densamma för de fyra 

kategorierna fast (FS), rörlig (RS), båda och icke. Det vill säga: 

H0: DMATFS = DMATRS = DMATBåda = DMATIcke 

H1: Det skiljer sig i distributionen av medelvärdet för löptid på lån (DMAT) för minst en av 

kategorierna FS, RS, båda och icke. Det vill säga: 

H1: Medelvärdena för DMAT är inte desamma för kategorierna FS, RS, båda och icke. 

 

2.3.2 Förväntande obeståndskostnader – DE 
Visvanathan (1998) använder variabeln debt-to-equity ratio för att estimera ett företags 

förväntande obeståndkostnader. Han undersöker variabeln för att empiriskt testa förutsägelser 

som Smith och Stulz (1985 se Visvanathan 1998) hävdar. De antyder nämligen att för företag 

som önskar maximera företagsvärdet kan kostnader som uppstår för att undvika obestånd 

liksom kostnader som uppstår vid ett faktiskt obestånd reduceras genom hedging, detta för att 

hedging minskar variationen i företagsvärdet. Visvanathan (1998) hävdar att om ett företag har 

höga fasta kostnader till följd av en stor andel lån, ökar företagets obeståndskostnader och 

sannolikheten för att hamna i obestånd vilket borde gälla för företag som använder ränteswaps. 

Balsam och Kim (2001) benämner obeståndskostnader och refererar liksom Visvanathan 

(1998), till Smith och Stulz (1985 se Balsam & Kim 2001) utifrån anledningar varför företag 

använder hedging. Balsam och Kim (2001) hävdar att genom att säkra räntebetalningar vilket 

är ett sätt att hedga, kan kostnader associerade till obestånd och konkurs minskas. Det innebär 

att när ett företag använder en ränteswap i säkringssyfte (hedging) blir kassaflödesvariationen 

lägre och därmed anses ränteswaps minska sannolikheten för obeståndskostnader. 

Li och Mao (2003) baserar förutsägelser på tidigare studier gjorda av Wall samt Wall och 

Pringle (1989, 1989 se Li & Mao 2003) utifrån agentkostnader. Li och Mao (2003) skriver att 

de företag som betalar den fasta räntan i en ränteswap är företag som har höga agentkostnader 

och utifrån debt-to-equity kan utläsas om företag har höga agentkostnader eller inte. Med 

agentkostnader syftar Li och Mao (2003) i sammanhanget till kostnader i samband med banklån 
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.t.ex. höjd ränta eller avgift till följd av att banker måste övervaka företags beteende och 

kreditvärdighet. Li och Mao (2003) undersökte om företag som har problem med 

agentkostnader och informationsasymmetri lånar med rörlig ränta och därefter ingår i en 

ränteswap för att både minska kostnader i samband med låntagande men också reducera 

ränterisken som ett lån med rörlig ränta medför. Företaget betalar då genom ränteswaps en fast 

ränta vilket de eftersträvat för att reducera företagets ränteexponering. Författarna hävdar att 

således att företag som betalar fast ränta i ränteswaps har högre agentkostnader vilket de till 

viss del8 mäter genom debt-to-equity ratio.  

Visvanathans (1998) resultat visade att förväntade kostnader i samband med obestånd är 

signifikant högre för alla de företag som använder ränteswaps i jämförelse med företag som 

inte använder ränteswaps. Författaren konstaterade därför att förväntade kostnader vid 

finansiellt obestånd mätt som debt-to-equity ratio var en bakomliggande faktor till användande 

av ränteswaps. 

Li och Mao (2003) visade i sitt resultat att företag som betalade den fasta räntan i en ränteswap 

har högre debt-to-equtiy, vilket de kopplade till att de hade högre agentkostnader än företag 

som betalade den rörliga räntan i en ränteswap. Debt-to-equity är därför en betydande faktor för 

vilken variant av ränteswap ett företag använder enligt författarna.  

 

Vetenskapligt ställningstagande 

Hedging reducerar kostnader förknippade med finansiellt obestånd genom att reducera 

variationer i företagets värde, debt-to-equity används därför som ett mått på förväntade 

kostnader vid finansiellt obestånd.  

Statistisk hypotes 

H0: Distributionen av medelvärdet gällande förväntade kostnader vid finansiellt obestånd (DE) 

är desamma för de fyra kategorierna fast (FS), rörlig (RS), båda och icke. Det vill säga: 

H0: DEFS = DERS = DEBåda = DEIcke 

H1: Det skiljer sig i distributionen av medelvärdet för förväntade kostnader vid finansiellt 

obestånd (DE) för minst en av kategorierna FS, RS, båda och icke. Det vill säga: 

H1: Medelvärdena för DE är inte desamma för kategorierna FS, RS, båda och icke. 

 

2.3.3 Företagsstorlek – LMV  
Visvanathan (1998) tar i sin studie upp att storlek är en avgörande faktor bakom varför ett 

företag väljer att hedga enligt teorin att större företag hedgar mer. Balsam och Kim (2001) 

skriver att ett företags storlek har betydelse för användandet av ränteswap vilket de hävdar 

enligt Ben-Zion och Shalit (1975 se Balsam & Kim 2001) vilka utifrån stordriftsfördelar menar 

att lägre andel långfristig skuld gör att företag har mindre incitament och möjlighet att använda 

sig av derivatet ränteswap. Författarna hävdar att små företag inte har lika stora fördelar av att 

ingå en ränteswap som stora företag då det förväntas att stora företag har mer långfristiga 

skulder och relativt större andel skulder än små företag. Li och Mao (2003) använder storlek 

som en approximation för informationsasymmetri (Titman 1992, Arak et al. 1988 se Li & Mao 

2003) genom att härleda att företag som betalar fasta ränta i en ränteswap borde ha högre grad 

                                                 
8 Li och Mao (2003) använder även kreditvärdighet för att estimera ett företags agentkostnader, vilket dock inte 

beaktas ytterligare i detta kapitel.  
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av informationsasymmetri jämfört med företag som betalar rörlig ränta i en ränteswap. Ju högre 

storleksmått, desto högre grad av informationsasymmetri enligt Li och Mao (2003).  

I Visvanathans (1998) resultat framkom att företagen som använder ränteswap var signifikant 

större jämfört med företagen som inte använde ränteswap.  Balsam och Kim (2001) fann att 

företagen som gjorde fast eller rörlig ränteswap var större än de respektive kontrollföretag som 

testades vilket av författarna anses stämma med att företagen som använde ränteswaps borde 

ha fler fördelar av att använda ränteswap som ett derivatinstrument. Balsam och Kim (2001) 

fann även att företagen som redovisade fast ränteswap var mindre än företagen som använde 

rörlig ränteswap. För Li och Mao (2003) var studiens resultat inte lika tydligt vad gällde storlek 

eller informationsasymmetri. De kunde endast urskilja viss skillnad mellan de företag som hade 

ingått en fast ränteswap och de företag som hade ingått en rörlig ränteswap, men denna skillnad 

kunde inte sägas vara signifikant. 

 

Vetenskapligt ställningstagande 

Ett företags storlek är en betydande faktor till användande av ränteswap, större företag förväntas 

använda derivatet mer än relativt mindre företag. 

Statistisk hypotes 

H0: Distributionen av medelvärdet gällande företagens storlek (LMV) är densamma för de fyra 

kategorierna fast (FS), rörlig (RS), båda och icke. Det vill säga: 

H0: LMVFS = LMVRS = LMVBåda = LMVIcke 

H1: Det skiljer sig i distributionen av medelvärdet för företags storlek (LMV) för minst en av 

kategorierna FS, RS, båda och icke. Det vill säga: 

H1: Medelvärdena för LMV är inte desamma för kategorierna FS, RS, båda och icke. 

 
2.3.4 Andel kortfristig skuld – STM 
Visvanathan (1998) använder variabeln STM för att undersöka hur stor andel kortfristiga 

skulder ett företag har för att se om det är en bakomliggande faktor för användandet. Li och 

Mao (2003) menar utifrån Bicksler och Chen (1986 se Li & Mao 2003) att företag som betalar 

den fasta räntan i en ränteswap använder mer kortfristiga skulder i jämförelse med de som 

betalar den rörliga delen i ränteswaps. Li och Mao hävdar också att ett sätt för företag att minska 

agentkostnaderna och exponering för ränterisk är att låna kortfristigt med rörlig ränta och sedan 

byta det med en annan part så att företaget i stället betalar fast ränta (Wall 1989, Wall & Pringle 

1989 se Li & Mao 2003). Vidare menar Li och Mao (2003) även att banker till följd av 

fluktuerande räntor har fler fördelar i att låna ut till en kortare löptid. 

Visvanathan (1998) presenterar i sitt resultat att det är skillnad mellan de som använder 

ränteswap och de som inte gör det vad gäller andel kortfristiga skulder. De som använder har 

signifikant högre andel kortfristiga skulder. Företag som använder fasta ränteswaps och företag 

som använder rörliga ränteswaps har högre andel kortfristiga skulder jämfört med företag som 

inte använder ränteswap. Däremot mellan de företag som använder fast ränteswap är det svårt 

att utläsa någon klar skillnad mot de som använder rörlig ränteswap vad gäller andel kortfristig 

skuld. 
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Vetenskapligt ställningstagande 

Andelen kortfristiga skulder ett företag använder är av betydelse för att skilja mellan företag 

som använder ränteswap och företag som inte använder ränteswap. Företag som använder 

ränteswaps har högre andel kortfristiga skulder än företag som inte använder ränteswap.  

Statistisk hypotes 

H0: Distributionen av medelvärdet gällande företagens andel kortfristiga lån9 (STM) är 

densamma för de fyra kategorierna fast (FS), rörlig (RS), båda och icke. Det vill säga: 

H0: STMFS = STMRS = STMBåda = STMIcke 

H1: Det skiljer sig i distributionen av medelvärdet för företagens andel kortfristiga lån (STM) 

för minst en av kategorierna FS, RS, båda och icke. Det vill säga: 

H1: Medelvärdena för STM är inte desamma för kategorierna FS, RS, båda och icke. 

 
2.3.5 Andel långfristig skuld – LTM 
I Visvanathans (1998) artikel diskuteras att företag vill ha långfristiga lån med fast ränta istället 

för kortfristiga lån. Enligt ett antagande som presenteras skapar kortfristiga lån mer oönskad 

ränterisk och kan vara kostsamma för företag genom kostnader som associeras med 

kassflödesvolatilitet från ränteexponeringen, kortfristiga lån anses därför vara något som 

företagen inte strävar efter.  Däremot hävdar Li och Mao (2003) att kortfristigare lån kan vara 

ett billigare alternativ (lägre ränta och avgifter) för företag än att låna långfristigt då det för 

banker är fördelaktigare att låna ut kortfristigt. Vidare anses att för företag kan en fast ränteswap 

medför en lägre räntenivå på lånet än vad företaget skulle fått om lånet upptogs till fast ränta 

av företaget självt från början (Visvanathan 1998). Genom att låna kortfristigt exponeras 

företaget för ränterisker då räntenivån är föränderlig, vilket ökar risken för obestånd men genom 

att låna kortfristigt och byta till fast räntebetalning kan situationen för två ingående parter 

förbättras. Enligt Visvanathan (1998) kan låntagare minska sina kostnader för lån, till följd av 

asymmetrisk information mellan företag och bank, genom att ta ett kortfristigt lån och sedan 

skydda sig mot ränterisk genom en ränteswap.  

Balsam och Kim (2001) antyder att större företag har mer långfristiga skulder vilket borde ge 

dem större incitament att använda sig av ränteswap. Författarna refererar till Collins et al. (1981 

se Balsam & Kim 2001) vilka hävdar att företag som har större andel långfristiga skulder 

förväntas ingå ränteswaps.  

Visvanathan (1998) fann i enlighet med förutsägelserna att både företag som använde fast 

ränteswap och företag som använde rörlig ränteswap hade signifikant högre andel långfristiga 

skulder jämfört med företag som inte använde ränteswap.  

Li och Mao (2003) såg att företag som använde fast ränteswap hade högre andel långfristiga 

rörliga lån i jämförelse med företag som använde rörliga ränteswaps. Författarna fann även att 

deras hypotes om att företag kan reducera sina kostnader i samband med låntagande genom att 

låna till rörlig ränta och sedan genom ränteswap erlägga fasta räntebetalningar stämde oavsett 

lång- eller kortfristig löptid på lånet.   

                                                 
9 Här anges lån till följd av förenklingsskäl gällande datainsamlingen. Läs mer härom i avsnitt 3.8 Tillförlitlighet 

i studien 
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Vetenskapligt ställningstagande 

Andelen långfristig skuld ett företag använder sig av är av betydelse för att skilja mellan företag 

som använder ränteswap och de som inte använder, såldes har företag som använder ränteswaps 

högre andel långfristiga skuld. 

Statistisk hypotes 

H0: Distributionen av medelvärdet gällande företagens andel långfristiga lån10 (LTM) är 

densamma för de fyra kategorierna fast (FS), rörlig (RS), båda och icke. Det vill säga: 

H0: LTMFS = LTMRS = LTMBåda = LTMIcke 

H1: Det skiljer sig i distributionen av medelvärdet för företagens andel långfristiga lån (LTM) 

för minst en av kategorierna FS, RS, båda och icke. Det vill säga: 

H1: Medelvärdena för LMV är inte desamma för kategorierna FS, RS, båda och icke. 

 

2.4 Sammanställning 
Här följer en sammanfattande tabell (se tabell 1) med de empiriska förutsägelserna härledda 

från tidigare studier (Visvanathan 1998, Li & Mao 2003, Balsam & Kim 2001) samt den här 

studiens antaganden utifrån teorierna.  

 

Tabell 1. Empiriska förutsägelser härledda från tidigare studier 

Variabler Visvanathan Balsam 

& Kim 

Li & Mao Studiens antagande 

DMAT FS, båda < icke swap AS FS = RS ≠ mellan minst en utav FS, RS, båda, icke 

DE FS, RS, båda > icke 

swap 

AS FS > RS ≠ mellan minst en utav FS, RS, båda, icke 

LMV FS, RS, båda > icke 

swap 

FS < RS FS = RS ≠ mellan minst en utav FS, RS, båda, icke 

STM FS, RS > icke swap AS AS ≠ mellan minst en utav FS, RS, båda, icke 

LTM FS, RS > icke swap AS FS > RS ≠ mellan minst en utav FS, RS, båda, icke 

Tabell 1: FS står för fast ränteswap, RS står för rörlig ränteswap, båda står för de som använder båda typer av swap eller de 

fall där författarna är osäkra på vilken variant företaget använder, icke swap står för att företagen inte använde ränteswap. AS 

står för avsaknad av slutsats och betyder att studien ifråga inte har angett en slutsats som kan användas i den här studien. Med 
resultat från tidigare studier avses Visvanathan (1998), Balsam och Kim (2001) samt Li och Mao (2003). 

  

                                                 
10 Här anges lån till följd av förenklingsskäl gällande datainsamlingen. Läs mer härom i avsnitt 3.8 Tillförlitlighet 

i studien 
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3 Metod 

I följande avsnitt kommer grundligt att presenteras det val av metod som har gjorts, hur studien 

har genomförts samt vilken statistisk metod som har använts för analys av resultaten. Vidare 

kommer även kritik till studien och använda källor att tas upp. 

 
3.1 Forskningsstrategi 
Undersökningens avsikt var att undersöka de empiriska belägg som tidigare hittats för att 

utveckla och öka tillämpningsområdet till att inkludera de svenska storföretagen för de 

empiriska modeller som teorier förutsagt (Ryan, Scapens & Theobald 2002). Undersökningen 

avsåg att undersöka ”mönster och regelmässigheter, orsaker och följder” (Denscombe 2009 s. 

422) genom att använda en metod med uppställande av testbara hypoteser, utifrån en 

positivistisk infallsvinkel (Denscombe 2009). Hypoteserna har ställts upp och tolkats av 

studiens författare vilket påverkat förklaringsgraden för de resultat som framkommit, ur en 

positivistisk infallsvinkel (Ryan, Scapens & Theobald 2002). Om en induktiv ansats använts i 

studien skulle avsikten varit att undersöka förhållanden för att från dessa uppfattade 

förhållanden skapa generella resonemang men det förhållningssättet användes inte i 

undersökningen (Ryan, Scapens & Theobald 2002). I stället användes en generell uppfattning 

utifrån tidigare teorier vilken föranledde uppställning och prövning av hypoteser härledda 

utifrån teorin vilka empiriskt undersöktes.  

 
3.2 Val av metod 
En totalundersökning har genomförts enligt en metod för empirisk forskning då korrelation 

uppmätts vid specifika tillfällen för ett antal variabler av tidigare studier (främst Visvanathan 

1998). Genom en quasi-experimentiell forskningsdesign av typen tvärsnitt har tidigare studiers 

resultat testats empiriskt som förutsägelser för stora svenska företag. Om korrelation mellan 

variabler undersökts vid olika tidpunkter, som exempelvis före och efter ett företags ingående 

av ränteswap, skulle en metod baserad på tidsserier utförts. Men då undersökningen har 

genomförts för två olika år beaktade var för sig, med avsikten att jämföra resultatens signifikans 

för att uppnå en högre träffsäkerhet och autencitet, i likhet med hur Visvanathan (1998) gjort, 

valdes en tvärsnittsdesign (Ryan, Scapens & Theobald 2002, Denscombe 2009).  

 
3.3 Urval och urvalsvillkor 
Studiens population utgjordes av stora svenska företag och urvalsramen bestod av de största 

börsnoterade företagen på Nasdaq OMX Stockholm i slutet på år 2012 respektive år 2013. 

Börsnoterade företag med ett marknadsvärde över en miljard Euro faller inom segmentet Large 

Cap på Nasdaq OMX Stockholm vilket utgör de största svenska börsföretagen (Nasdaq 2015c). 

Valet av urvalsram, de största börsnoterade svenska företagen, föll sig fördelaktigt ur 

jämförelsesynpunkt till Visvanathan (1998), Balsam och Kim (2001) samt Li och Mao (2003) 

undersökningar av de största amerikanska företagen.  Urvalsramen begränsades till 

börsnoterade företag till följd av att tillgängligheten till företagsinformation såsom 

årsredovisningar med information om typen av effekter vi vill mäta varit tillgänglig 

(Denscombe 2009). Årsredovisningar var nödvändig för att rätt data kunde samlas in. Antalet 

aktieslag i urvalsramen var 80 stycken för 2012 och 82 stycken för 2013, urvalet har vidare 

begränsats till ickefinansiella företag till följd av att finansiella företag kan använda ränteswaps 

för handel, utöver användning för i hedgingsyfte (Visvanathan 1998). Genom att använda 

Nasdaqs Large Cap lista för 2015 kunde med hjälp av deras indelning för sektorer finansiella 

företag sorteras bort. 
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Ytterligare aspekter som påverkade urvalet var att vissa noterade företag hade flera aktieslag 

(såsom A- och B-aktier) på Large Cap-listan vilka ändock utgör ett noterat företag, vilket är 

vad som beaktats. För att företagen inte skulle förekomma flera gånger i urvalet valdes ett 

aktieslag per företag, vilket i sig inte påverkat utfallet då företagets årsredovisning är densamma 

men däremot påverkar differensen mellan antal företag i urvalet och antalet aktieslag inom 

segmentet Large Cap. Det ledde till att urvalet bestod av 42 stycken företag år 2012 och 44 

stycken företag år 2013. 

Valet av år 2012 och år 2013 kom sig av att vid undersökningens inledande utgjorde år 2013 

det senaste år med tillgängliga årsredovisningar och studiens syfte avsåg att undersöka 

användningen så nära i tid som möjligt. Två år i följd har valts för att öka tillförlitligheten för 

resultaten, genom att se om det är liknade resultat båda åren kan med större säkerhet resultaten 

anses vara tillförlitliga och inte påverkas av olika händelser åren som skulle kunnat ge 

slumpmässigt missvisande resultat. 

Eftersom ett medvetet val har gjorts av en specifik grupp av företag till urvalet anses det vara 

ett subjektivt icke-sannolikhetsurval (Denscombe 2009). Ett sannolikhetsurval vore önskvärt 

då det ger störst möjliga representation för populationen men i denna studie har av den 

anledningen att en jämförelse med tidigare studie skulle göras, ett sannolikhetsurval inte varit 

möjligt. Därmed kan urvalets representativitet ifrågasättas när det finns brister urvalsmetoden 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). Avsikten med studien var att utifrån urvalet estimera 

resultat för populationen svenska storföretag men till följd av att det inte gjorts ett 

sannolikhetsurval kan generaliserbarheten ha försämrats. Ju bättre ett urval stämmer överens 

med populationen desto högre representativitet har resultatet för populationen (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010). Studiens representativitet för populationen svenska storföretag 

bedöms trots detta relativt hög till följd av att de största börsnoterade företagen utgjorde 

studiens urval. Antalet företag och urvalsstorlek har stor betydelse för en studie, till följd av att 

antalet företag i urvalet är få trots att en totalundersökning har utförts, är sannolikheten att 

resultaten går att generalisera förhållandevis låg (Denscombe 2009).  

 
3.4 Bortfall 
Respektive år uteslöts två företag ur den insamlade data. Det ena till följd av otillräcklig 

information i den finansiella rapporten som publicerats och det andra till följd av otillgängliga 

årsredovisningar. Den insamlade data för år 2012 utgörs därför av 40 undersökta företag och år 

2013 av 42 undersökta företag. Utöver det registrerades bortfall för två företag år 2012 och ett 

företag år 2013 till följd av avsaknad av angivet börsvärde, utestående aktier och/eller 

stängningspris per aktie respektive räkenskapsår vilket resulterade i bortfall i DE, LMV, STM 

och LTM. I statistikprogrammet SPSS har variablerna fått siffran -9 och namnet saknad uppgift 

samt att detta har registrerats som missing value dvs. att variablerna inte skulle räknas med och 

påverka genomsnittet utan registreras som att de saknar värde (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010). För utförligare information se bilaga 2 och 4.  

 
3.5 Datainsamling 
Informationen om vilka företag som utgjorde urvalet för de två valda åren återfanns i Dagens 

Nyheter den 29 december 2012 (Börs 2012) liksom den 31 december 2013 (Börs 2013). 

Datainsamlingen har genomförts genom insamlande av sekundärdata i form av publicerade 

årsredovisningar vilka inhämtades från företagens hemsidor. Eftersom det i denna studie 

behövdes information som endast företagen själva kan publicera, har endast dokument såsom 

årsredovisningar använts för att inhämta datamaterialet. Till följd av att vissa svenska 
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årsredovisningar inte var fullständiga har engelska årsredovisningar valts. En databas hade 

underlättat datainsamlingen för studien men då tillräckligt med information ej kunde inhämtas 

ur tillhandahållna databaser krävdes information direkt från årsredovisningar vilket medförde 

att det var mer tidseffektivt att endast använda företagens publicerade årsredovisningar.  

Från informationen i årsredovisningarna sorterades företagen in i respektive kategori utifrån 

information i fotnoter kopplade till skulder, derivat eller under avsnitt om säkringsredovisning. 

Från företagets koncernbalansräkning inhämtades kortfristiga- och långfristiga lån samt vilken 

redovisningsvaluta företaget använde. Vidare inhämtades information om företagets börsvärde 

vilket i vissa fall angavs i inledningen men oftast återfanns informationen i avsnitt tillägnade 

företagets aktieägare. I några fall har författarna däremot varit tvungna att beräkna företagets 

börsvärde och då har angivet aktiepris vid stängning för bokslutsdagen multiplicerats med 

antalet utestående aktier. Ur förvaltningsberättelsen utlästes företagets balansdag för att beaktas 

vid omräkning av valutakurs till balansdagen.  

Datainsamlingen har skett till stor del i likhet med Visvanathan (1998). Han har utgått från ca 

400-500 företags årsredovisningar för att få data till sin undersökning, exempel på där 

informationen har stått är fotnoter till skulder, fotnoter till finansiella instrument samt att det 

har stått under avsnittet ansvarsförbindelser. 

 

3.6 Tillvägagångssätt 
Företagens användande av ränteswaps har på en nominalskalenivå (Denscombe, 2009) 

kategoriserats in efter vilken ränta de genom ränteswaps betalar. Kategoriseringen har gjorts 

för att kunna jämföra resultat mellan de olika varianterna av ränteswap som kan användas för 

att se om skillnader finns. Kategorierna har benämningarna fast ränteswap (betalar fast ränta 

genom ränteswap), rörlig ränteswap (betalar rörlig ränta genom ränteswap), båda typer (anger 

att de betalar både fast och rörlig ränta till följd av ränteswaps, alternativt angett att de använder 

men utan angivelse om riktning), icke ränteswap (använder inte ränteswap). Valet inkludera de 

företag som inte specificerat vilken typ av ränteswap de använder i samma kategori som de 

företag som använde både fast och rörlig ränteswap gjordes för att en egen kategori för dessa 

inte skulle tillfört undersökningen av företagens användning av ränteswap något extra. De 

företag som inte specificerat typ av ränteswap kategoriserades därför med de företag som angett 

användning av ränteswap av båda typer, då dessa inte behandlats som att de specifikt gjort den 

ena eller andra typen. 

I likhet med Visvanathans (1998) studie valdes ett antal variabler som använts för att undersöka 

vilka bakomliggande faktorer som har kunnat härledas till användande av ränteswap. Genom 

att mäta variablerna för varje kategori och sedan ställa kategorierna emot varandra kunde 

skillnader och likheter urskiljas och därigenom framställdes resultatet. Dessa variabler har valts 

för att de för Visvanathan (1998) utgjorde signifikanta variabler.  Resterande variabler som 

Visvanathan (1998) testar i sin studie har uteslutits till följd av att de antingen inte utgjorde 

signifikanta faktorer bakom användandet av ränteswap i hans resultat, svårighet vid 

införskaffandet av data (se utförligare om kreditvärdighet i avsnitt 3.9 Metodkritik) eller till 

följd av att de inte ansetts tillföra till studiens syfte.  

Tillvägagångssättet för beräkning av de undersökta variablerna särskilde sig en del från 

Visvanathans (1998) beräkningar då approximationer av vissa finansiella mått har använts. 

DMAT har approximerats till följd av bristfällig löptidangivelse över företagens skulder och i 

stället har totala långfristiga lån beaktats. Får inte lika exakt mått på hur företags löptider är 
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strukturerade men kan ändå uttala om löptid vad gäller långfristiga- eller kortfristiga lån. 

Ansetts räcka, vart de som är intressant. 

Motsvarande Visvanathans (1998) långfristiga- och kortfristiga skulder har långfristiga- och 

kortfristiga lån använts för att redovisningen av löptid på skulder och lån inte enhetligt 

redovisades i företagens årsredovisningar. Därför har inte en mer specifik indelning utifrån 

löptid i de variabler där det efterfrågats kunnat göras. Genom att ha gjort på detta sätt finns en 

risk att skulder som enligt Visvanathan (1998) skulle ha tagits med i beräkningen inte är med 

vilket resultaten kan ha påverkats av. Valet har gjorts då det ansetts viktigare att använda samma 

utgångspunkt i årsredovisningarna för alla företag än att använda exakt samma mått som 

Visvanathan (1998). Följande formler har använts:  

 

Löptiden på företagets lån (DMAT) 

DMAT = Långfristiga lån/(långfristiga lån + kortfristiga lån) 

Visar hur företagets långfristiga skulder förhåller sig till totala skulder och mäts för att få ett 

storleksförhållande över hur företagets skulder löper över tid. Ett högt DMAT antyder en hög 

andel långfristiga lån medan ett lägre DMAT antyder högre andel kortfristiga lån vilket tolkats 

till en kortare löptidsstruktur på företagets lån.  

 

Förväntade obeståndskostnader beräknat genom debt-to-equity (DE) 

DE = (långfristiga lån + kortfristiga lån)/(långfristiga lån + kortfristiga lån + börsvärde) 

Ett högre DE har tolkats som hög skuld i förhållande till företagets börsvärde vilket antyder 

höga kostnader för företaget att återställa obeståndssituationen vid en uppkommen finansiell 

brist för företaget. Ett lägre DE har av samma anledning tolkats som lägre skuldandel i 

förhållande till börsvärdet vilket då skulle medföra lägre förväntade obeståndskostnader för 

företaget vid en obeståndssituation.  

 

Storlek på företaget (LMV) 

LMV = LN(Börsvärdet + bokförda värdet på långfristiga lån + kortfristiga lån) 

Ett högre värde för LMV har tolkats som ett desto större företag. Lägre värde på LMV har 

tolkats som ett mindre företag relativt de ingående företagen i urvalet. Då storlek kan variera 

mycket företagen emellan eftersom det är företag med ett marknadsvärde från 1 miljard Euro 

och uppåt har valts att logaritmera företagens storlek för att få ett värde som är lättare att 

jämföra. I denna studie var antalet företag per ränteswapkategori fördelade som så att ingen 

variabel bortsett från det logaritmerade LMV var normalfördelad. Utöver att logaritmera kan 

ett sätt att skapa normalfördelning vara att öka antalet företag men det har inte vart möjligt i 

den här studien. Att logaritmera LMV och på så sätt skapa en normalfördelad variabel medförde 

ingen större skillnad för de statistiska testen då resterande variabler inte var normalfördelade 

varför ickeparametriskt test ändock användes. 

 

Andel kortfristiga lån (STM) 

STM = Kortfristiga lån/börsvärdet 

Att mäta STM ger en inblick i hur mycket kortfristiga lån ett företag har, då ränteswap är 

kopplat till lånen ett företag har finns intresse i att se om kortfristiga lån kan vara en faktor som 
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skiljer användandet mellan företag. Men genom att endast välja den specificerade posten 

kortfristiga lån kan hända att lån som borde ha räknats med missats men det har ställts emot att 

i stället använda samma siffra i årsredovisningen för alla företaget, vilket ansågs vara viktigare 

för den här studien. Ett högre STM har implementerats såsom företag med högre andel 

kortfristiga lån. Ett lägre STM har implementerats inneburit lägre andel kortfristiga lån i 

förhållande till företagets marknadsvärde.  

 

Andel långfristiga lån (LTM) 

LTM = Långfristiga lån/börsvärdet 

Då ränteswap följer av att företag har lån är det även intressant att se hur mycket långfristiga 

lån ett företag har. Genom att även har endast välja den specificerade posten långfristiga lån 

kan lån finns därutöver ha missats, men att använda samma post i årsredovisningarna för 

företagen har varit av större vikt. Ett högre LTM har tolkats som en hög andel långfristiga lån 

i förhållande till företagets marknadsvärde medan ett lägre LTM har tolkats som lägre andel 

långfristiga lån i förhållande till företagets marknadsvärde.  

 

3.7 Hypotesprövning 
I den här studien gjordes en hypotesprövning för att analysera de undersökta variablernas 

betydelse för användningen av ränteswap. De observerbara samband som visades (skillnader i 

medelvärden mellan de olika kategorierna) analyserades genom en hypotesprövning för att 

bedöma om de uppkommit på grund av slumpmässighet eller om de utgjorts av ett signifikant 

estimat av populationen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). Hypotesprövningen 

genomfördes genom att en nollhypotes testades och ställdes mot en mothypotes genom att 

sannolikheten för att urvalets observerade värde uppkommit av slumpmässighet även om 

avsaknad av samband i populationen funnits, alltså att nollhypotesen vore sann. Mothypotesen 

accepteras och nollhypotesen förkastas om sannolikheten beaktat som signifikansvärdet är lägre 

än den signifikansnivå (storlek på den risk som accepterats för att nollhypotesen förkastas även 

om den vore sann, anger ett värde för slumpens påverkan på resultatet) som bestämts (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010).  

Till följd av att antalet företag i totalundersökningen var få utlästes enligt ett 

normalfördelningstest tillhandahållet av SPSS att medelvärdena för variablerna inte var 

normalfördelade. Då fler företag inte kunde införas och medianvärdena också visuellt tycktes 

visa på en skevhet kunde inte antagandena om att variablerna följer en normaldistribution antas. 

Det har visats empiriskt att så brukar vara fallet när det gäller accounting ratios vilket ökade 

tillförlitligheten i vårt antagande (Ryan, Scapens & Theobald 2002, Körner & Wahlgren 2000). 

När det insamlade datamaterialet inte är normalfördelat och stickprovet är litet kan inte 

hypotesprövning göras via parametriska metoder såsom t-test utan då bör undersökaren 

använda sig av ickeparametriska metoder (Körner & Wahlgren 2000) för att slutsatser om det 

uppvisade resultatet ska framgå. Standardavvikelsen kan inte heller användas för att beskriva 

hur de observerade värdena skiljer sig från medelvärdet då datamaterialet inte var 

normalfördelat (Saunders, Lewis & Thornhill 2012). 

I undersökningen har Kruskal-Wallis test använts för att kunna göra en jämförelse av 

medelvärdet mellan de fyra kategorierna, vilket är en variansanalys baserad på 

medelvärdesrangtal11 gjorda på rådata som sedan använts för att jämföra två oberoende 

                                                 
11 Medelvärdesrangtal användes för att det inte gick att se liknande fördelningar mellan kategorierna, om så varit 

fallet hade medianrangtal använts i stället (Laerd Statistics 2015) 
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gruppers stickprov. Observationerna rangordnades i SPSS genom att det minsta sätts till rangtal 

nummer 1 och det största till rangtal n. För att testa nollhypotesen användes en testfunktion, H 

(Körner & Wahlgren 2000 s.320): 

𝐻 =  
12

𝑛(𝑛 + 1)
∑

𝑅𝑖
2

𝑛𝑖
− 3(𝑛 + 1) 

En signifikansnivå på 5 % antas i testet vilket medför att testet gjorts med 95 % säkerhet för 

alla medelvärden, då endast en hypotesprövning för alla medelvärden görs. Skulle ett test per 

medelvärde genomförts ökar den accepterade felmarginalen för varje test med den bestämda 

signifikansnivån, vilket medför större risk att resultaten som uppstått till följd av en tillfällighet 

ökar (Sundell 2010, Denscombe 2009). När testfunktionen H har räknats ut jämförs den med 

det kritiska värdet för 𝑥2 med k-1 frihetsgrader, där k står för antalet stickprov, i den här studien 

antalet kategorier (Körner & Wahlgren 2000). Förlust skedde i statistical power till följd av att 

distributionen inte var normalfördelad men tillförlitligheten till det analyserade ökade genom 

att Kruskal-Wallistestet användes då antagandena som föreligger stämmer mer överens med 

distributionen (Ryan, Scapens & Theobald 2002). 

När en variansanalys utförs är mothypotesen inte riktad därmed kan testet aldrig säga vilken 

kategorier som är signifikant olika från varandra utan bara ange att det finns en skillnad 

någonstans mellan kategorierna i populationen (Körner & Wahlgren 2000). Då resultatet från 

den här studien visades signifikant och det fanns en skillnad någonstans i distributionen, gjordes 

ett så kallat post hoc-test för att undersöka mellan vilka kategorier skillnaden återfanns (Laerd 

Statistics 2015). I studien valdes därför efter att Kruskal-Wallis testet genomförts att genomföra 

ett post hoc-test för de variabler där signifikansvärdet var under 0,05. Testet genomfördes 

genom att i SPSS när resultaten från Kruskal-Wallis presenterats dubbelklicka på den 

signifikanta hypotesen varefter ett nytt fönster öppnades innehållandes ett box-diagram. I 

fönstret valdes pairwise comparisons vilket gjorde att hypoteser för de olika 

kategorikombinationerna visades. För alla hypoteser visades ett signifikansvärde som om det 

var under 0,05 indikerade att nollhypotesen kunde förkastas och mothypotesen accepteras, 

vilket då implementerades till att mellan dessa kategorier fanns en skillnad i distributionen av 

medelvärdet. 

 
3.8 Tillförlitlighet i studien 
I studien har beprövade metoder av andra forskare använts och därför kan metodvalet anses 

vara av tillförlitlig karaktär. Andra forskare så som Visvanathan (1998), Li och Mao (2003) och 

till viss del även Balsam och Kims (2001) tillvägagångssätt och datainsamling har studerats och 

utförts på motsvarande sätt för att öka möjlighet till jämförelse samt öka tillförlitligheten. De 

statistiska metoder som använts är anpassade till det specifika data som samlades in till den här 

studien. Med iakttagande av att årsredovisningarna utgör offentlig information, är 

datainsamlingen möjlig att replikera. Att resultaten för denna studie inte överensstämmer med 

Visvanathans (1998)  kan ha påverkat reliabiliteten (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010).  

För att öka graden av tillförlitlighet, validitet och ge en mer fullständigare bild valdes att 

använda flera olika forskares studier vilka behandlar samma ämne, så kallad 

forskartriangulering (Denscombe 2009). Detta valdes för att möjliggöra en jämförelse mellan 

resultaten men även för att beakta om forskarna tolkat fenomen på samma eller skiljaktiga sätt. 

Efter bearbetning av tidigare studier drogs slutsatsen att resultaten till största del pekar åt samma 

håll. Tillvägagångssätten är lika och undersökningarna bygger tillstörsta del på företag som 

verkar i samma land, vilket stärker att det är en beprövad metod med tillförlitliga resultat. Detta 

har gjorts för att skapa en tydligare bild av forskningsområdet och för att jämförelsen med 
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svenska företag ska anses mer tillförlitlig. Att flera forskare kommer fram till samma resultat 

ökar även validiteten (träffsäkerheten i det här fallet) i studien (Denscombe 2009). 

Stor vikt har lagts på att skapa forskningsfrågor som löper i linje med tidigare studier och som 

besvaras med hjälp av variablerna som hämtats ur Visvanathans (1998) undersökning för att 

söka ökad validitet i studien (Denscombe 2009). Eftersom en del av syftet var att undersöka 

skillnader var det viktigt att variablerna avsett att mäta samma bakomliggande faktorer som 

Visvanathan (1998), för att undvika fel som påverkat jämförelsen av resultaten. 

Studiens interna validitet liksom generaliserbarhet har blivit lägre till följd av att studien har 

genomförts utifrån stora företag, vilket medför inneboende skevhet i urvalet. Ett större och icke- 

snedvridet urval inkluderandes inte endast stora företag hade medfört en högre intern validitet 

liksom generaliserbarhet för studien (Ryan, Scapens & Theobald 2002). Men den interna 

validiteten för studien anses ha stärkts genom att forskningsdesignen är beprövad för att studera 

bakomliggande faktorer för användning av ränteswaps (exempelvis av Visvanathan 1998). 

Tillvägagångssättet för datainsamlingen testades (likt ett test av forskningsinstrument, 

Denscombe 2009) genom en testundersökning på tio företag innan den data som utgör studiens 

empiri insamlades. Detta gjordes för att i förhand upptäcka svårigheter vid datainsamlingen och 

därför kunna justera tillvägagångssättet för att möjliggöra en mer konsekvent datainsamling. 

Metoden som användes gjordes i enlighet med tidigare studiers tillvägagångssätt vilket medfört 

att validiteten stärkts och anses vara hög (Denscombe 2009). Testundersökningen medförde att 

lån istället för skuld användes i de situationer Visvanathan (1998) använt debt. Valet gjordes 

utifrån att de undersökta testföretagen redovisade olika balansposter i årsredovisningarna, 

exempelvis benämndes kortfristiga respektive långfristiga lån både som short-term eller long-

term debt likväl som bank loans. Då ränteswaps är kopplat till lån valdes att använda de angivna 

balansposter som innehöll företagets lån därför användes det snävare lån jämfört med skuld. 

Utöver det gjordes en approximation av Visvanathans (1998) undersökningsvariabel DMAT 

Visvanathan (1998) har använt långfristiga lån över två år men då det var svårt att utlösa löptid 

på företags lån därav användes balansposten långfristiga lån i, eftersom det var de måttet i 

grunden sökte mäta. Testundersökningen gjordes för att i förväg eliminera olikheter vid 

datainsamlingen från årsredovisningarna såsom mätfel och oförutsedda fel i samband med 

själva datainsamlingen. Detta bidrog till högre validitet och reliabilitet i studien (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010). I vissa fall har olikheter i årsredovisningarna inte vart möjligt att 

undvika trots strävan om att vara konsekventa. Exempelvis har derivat varit inräknad i 

balansposten innehållandes lån i vissa fall (enligt angivelse i not) men för uppnå enhetlighet 

valdes balansposten ur respektive koncernbalansräkning innehållandes företags lån. 

Skiljaktigheterna i vad som inkluderats i balansposterna som använts är desamma för finansiell 

leasing; i vissa fall har dessa ingått i balansposten som använts från balansräkningen, i andra 

inte. I ett fall var ett outnyttjat obligationslån/syndikerat banklån inräknat i de lån som 

presenterades i balansräkningen men dessa har inte heller uteslutits. Konsekvensen blir att 

validiteten och reliabiliteten för studien sjunker (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). 

Givet forskningsdesignen som valts och de kontroller som använts för datainsamlingen och 

analysen anses det rimligt att kunna dra slutsatser för den empiriska forskningen till syftet, 

därav är studiens validitet hög. (Ryan, Scapens & Theobald 2002). Studiens resultat kan med 

ovanstående i beaktande vara ett tillförlitligt resultat för de inkluderade företagen, men ett sämre 

estimat för svenska storföretag i allmänhet.  
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3.9 Metodkritik 
En jämförelse med Visvanathans (1998) studie har utförts men ett antal variabler han funnit 

signifikanta har i denna studie inte analyserats. Kreditvärdighet behandlades inte i studiens 

resultat till följd av bristfällig information från företagen. Liknande problem erfor Visvanathan 

(1998) liksom Balsam och Kim (2001) vid datainsamling vad gäller företagens kreditvärdighet. 

Följden av detta är att risken ökar för att relevanta aspekter för undersökning av användandet 

av ränteswap försummas. 

Att använda endast lån och inte skulder i approximationen av företagens storlek (LMV) var i 

efterhand inte det mest sanningsenliga, ett bättre estimat för företagets storlek hade varit möjligt 

att göra. Men eftersom storleken används för jämförelse kategorierna emellan bedömdes 

jämförelsen överensstämmande även om totala lån använts. Som komplement till STM och 

LTM kunde även andel kortfristiga lån i förhållande till totala skulder och andel långfristiga lån 

i förhållande till totala skulder undersökts för att få ett mått som avsåg andelen lån i förhållande 

till företagets skulder. Att undersöka variabler likt Visvanathan (1998) för jämförelse kunde 

släppts mer då det är större skillnader för de undersökta marknaderna (som exempelvis antalet 

företag i populationerna) som medför mer intressanta skillnader än skillnader mellan sättet att 

mäta.  

Räntenivåers påverkan på användningen av ränteswaps, eller räntenivåers betydelse för 

ränteswaps kan kännas som en relevant aspekt att behandla i en studie om ränteswaps. Genom 

att göra en mer grundläggande kartläggning av hur räntan påverkar företagen och hur den tas i 

beaktande hade de möjliggjort en analys avseende dess förhållande till användandet. Men till 

följd av begränsade möjligheter har ränteaspekten lite försummats då faktorerna som tagits upp 

ansetts vara mer intressanta vilket lätt till mindre utrymme för ränteläget i denna studie. Genom 

intervjuer med företagen hade djupare information om användning av ränteswap kunnat 

insamlas vilket skulle kunna tillföra djupare insikt i ämnet.  

 

3.9.1 Källkritik 
Teorier och artiklar som har behandlats i den här studien har varit av vetenskaplig karaktär, 

innebärandes att de har blivit vetenskapligt granskade innan publicering. Visvanathan (1998), 

Li och Mao (2003) liksom Balsam och Kim (2001) har också refererats till i studier vilket vi 

tolkat som att de av fler forskare funnit dem tillförlitliga. Valet att endast ta med vetenskapligt 

granskade artiklar gjordes för att öka tillförlitligheten i studien. Dock är kritik befogad i 

förhållande till dess aktualitet. Grundlig genomgång av tidigare forskning har genomförts men 

mer aktuella källor för det specifika ämnesområdet var bristfällig. Det utgjorde också en del till 

varför ämnet undersöktes. De två vetenskapliga artiklarna (Shleifer & Vishny 1997, Jensen & 

Meckling 1976) som utgör den teoretiska referensramen i avsnitt 2.1 Agentteorin kan även de 

kritiseras för dess aktualitet men då citeringar och referenser till artiklarna har använts i nyare 

litteratur (exempelvis Godfrey et al. 2010 och Hiller et al. 2013) har dess relevans ansetts 

grundläggande.  

Utöver vetenskapliga artiklar har sekundärkällor i form av årsredovisningar, 

myndighetsrapporter och informationssidor på internet använts. Även viss litteratur har tagits 

med. Insamlat datamaterial från årsredovisningar bör tolkas med försiktighet då dessa till stor 

del riktas till investerare och intressenter, i en form som passar deras mottagare. Det finns dock 

regelverk och lagstadgat vad och hur informationen ska upprättas vilket kontrolleras och krävs 

ytterligare för börsnoterade företag. Men företagen kan ändå till viss del välja på vilket sätt 

informationen ska framgå och riktas för att framställa företaget på det bästa av sätt – något som 
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kan medföra en annorlunda bild än den faktiska, om det nu finns en sådan. Trovärdigheten i en 

årsredovisning kan därmed ifrågasättas men eftersom här har valts företag noterade på börsen 

är företagen tvungna att följa de internationella redovisningsreglerna IFRS, International 

Financial Reporting Standards (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013) och med hänsyn till den 

information som valt att beaktas anses de använda årsredovisningarna ha trovärdig karaktär. 

För datainsamlingen har således endast sekundärdata använts vilken av det ovan nämnda, kan 

kritiseras. Men eftersom det i denna studie var den data som behövdes för att kunna genomföra 

studien utgjorde det ett tillförlitligt sätt.  

Myndighetsrapporten är en rapport utgiven av Sveriges Riksbank (Riksbanken 2014), då dessa 

arbetar på uppdrag av regeringen hyses tillit till att det som gjorts i rapporten är tillförlitligt. Då 

det i denna studie mestadels har använts faktainformation om derivat och hur de används samt 

att ränteswap utgör ett derivat bedöms Riksbanken som trovärdig i sammanhanget. 

Internetsidor använda för att förklara vissa steg i den statistiska metoden som har använts 

(Sundell 2010, Laerd Statistics 2015) kan ifrågasättas vad gäller deras autencitet (Denscombe 

2009) risk finns att informationen inte är korrekt. Men genom att kontrollera informationen med 

flera andra Internetkällor har de bedömts trovärdiga. Internetsidorna har även gett intrycket av 

att vara seriösa och därför ansetts vara legitima (Denscombe 2009). Det som dock har talat emot 

har varit uppdateringen av sidorna, exempelvis Laerd Statistics (2015) var information om 

statistiska metoder inhämtades, angav inte datum för sidans uppdatering men då dessa metoder 

har använts under många år ansågs inte det påverka trovärdigheten nämnvärt. 

Litteraturen (Hillier et al. 2013, Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, Körner & Wahlgren 

2000) som har använts i denna studie har ansetts vara tillförlitlig då dessa publicerats i flera 

upplagor och använts som kurslitteratur vilket gett intryck av att det har funnits efterfrågan samt 

att innehållet varit trovärdigt (Denscombe 2009). 
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4 Resultat 

I kapitlet presenteras studiens resultat utifrån kategorierna fast, rörlig, båda och icke baserat 

på företagens användande av ränteswaps. Inledningsvis presenteras fördelningen inom de olika 

kategorierna vilket åtföljs av respektive kategoris genomsnitt gällande de undersökta 

faktorerna. I kapitlet illustreras år 2013 uppmätta resultat men då framträdande skillnader 

uppkommit gällande år 2012 specificeras dessa. 

 
4.1 Företagens användande av ränteswaps  

Resultatet visar att av 42 stycken företag var det 29 stycken företag som använde ränteswap på 

respektive bokslutsdag avseende räkenskapsåret 2013 (för utförlig angivelse om iakttagen 

bokslutsdag, se bilaga 1 och 3).  

 

FIGUR 1 Antal företag per kategori enligt användande av ränteswap år 2013. 

Kategoriseringen av företagen utifrån om de använde fast, rörlig, båda eller inte använde 

ränteswap (se ovan i Figur 1) resulterade för år 2013 i att 16,7 % (7) av företagen använde fast 

ränteswap, 9,5 % (4) använde rörlig och 42,9 % (18) använde både12 fast och rörlig ränteswap. 

De företag som inte använde ränteswap utgjorde 31 % (13) av företagen. De företag som 

använde både fast och rörlig ränteswap utgjorde den största kategorin men av de kategorier som 

innehåller företag vilka explicit angav typ av ränteswap var fast ränteswap mest förekommande 

(7 stycken jämfört med 4 rörliga, se figur 1 ovan).  Fördelningen mellan kategorierna för år 

2012 avvek inte nämnvärt, totalt använde då 29 företag ränteswap av 40 stycken företag (se 

tabell 1.1 bilaga 5).  

 
4.2 Resultat för de fyra kategorierna 
Löptiden på företagens lån (DMAT) skiljer sig mellan de olika kategorierna (se tabell 2 nedan). 

Högst medelvärde hade företagen som använde rörlig ränteswap (,8608), näst högst hade de 

företag som använde båda typer (,7013) och därefter fanns företagen som inte använde 

ränteswap (,6716). Lägst medelvärde uppvisade företagen som använde fast ränteswap (,6702). 

                                                 
12 Denna kategori innehåller även de företag som inte specificerade vilken typ av ränteswap som användes.  
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Enda skillnaden som anses vara av större karaktär mellan medianvärdet (,8293) och 

medelvärdet (,6716) är för företagen som inte använder ränteswap13. 

Företags förväntade kostnader för finansiellt obestånd (DE) visar (se tabell 2 nedan) att de 

företag som använde fast ränteswap (,2689) uppvisade högst medelvärde, därefter kommer 

företag som använde båda typer av ränteswaps (,2304) följt av företag som inte använde 

ränteswaps (,1454) och de som använder rörlig (,1454). Gällande variabeln DE kunde ett 

avvikande resultat utläsas för år 2012, företag som använde rörlig ränteswap (,2537) hade näst 

högst medelvärde till skillnad från året efter (år 2013) då kategorin utgjorde den med lägst 

medelvärde. Även kategorin innehållandes företag som använde båda typer avvek mellan åren, 

år 2012 utgjorde de företagen kategorin med näst lägst medelvärde (,2001) i jämförelse med år 

2013 då de hade näst högst medelvärde (,2304) även om skillnaden i sig inte är stor. 

Gällande företagens storlek (LVM) är skillnaden mellan kategorierna till viss del tydlig (se 

tabell 2 nedan). Företag som använde rörlig ränteswap (12,3596) visade högst medelvärde följt 

av företagen som använde båda typer (11,1354), därefter kom företag som använde fast 

ränteswap (10,8499) och sist följde, med förhållandevis lika siffror, företag som inte använde 

ränteswap (10,5424). 

Företagen som använde fast ränteswap utmärktes vad gäller företagens andel kortfristiga lån 

(STM) (se tabell 2 nedan) med högst medelvärde (,1191). Därefter kom de företag som använde 

båda typer (,1003) följt av företagen som inte använde ränteswap (,0253). Lägst medelvärde 

visade företagen som använde rörlig ränteswap (,0192). Kategorin innehållandes de företag som 

använde båda typer hade ett högre medelvärde (,1003) än medianvärde (,0560). För år 2012 

särskildes företagen som använde rörlig ränteswap genom att ha näst högst medelvärde (,0754) 

till skillnad från år 2013 då de hade lägst medelvärde (,0192). Medianvärdet jämfört med 

medelvärdet för år 2012 skilde sig nämnvärt för de företag som inte använde ränteswap (,0715 

& ,0256). 

Andelen långfristiga lån (LTM) visar (se tabell 2 nedan) att de företag med fast ränteswap 

uppvisade högst medelvärde (,3263).  Företagen med båda typer följde (,2312) liksom företag 

som inte använde ränteswap (,1644). Lägst uppvisade företagen med rörliga ränteswaps 

(,1554). Anmärkningsvärt är att alla kategorier för LTM hade skiljaktiga medianvärden. 

Resultaten för år 2012 var inte överensstämmande, näst högst andel långfristiga lån hade 

företagen med rörlig ränteswaps (,3672) och lägst hade de företag som använde båda typer 

(,2054). Även för år 2012 avvek medianvärdena mot medelvärdena. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Medianen i jämförelse till medelvärdet utgör ett sätt att utläsa om medelvärdet påverkats av extremvärden då 

antalet företag i kategorin är lågt. En skillnad mellan medianvärde och medelvärde antyder skevhet i det 

presenterade medelvärdet. 
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Tabell 2. Medelvärde och median för de fyra kategorierna 

Variabler 2013 Fast ränteswap Rörlig ränteswap Båda typer ränteswap Icke ränteswap 

  Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median 

DMAT 0,6702 0,6176 0,8608 0,8753 0,7013 0,7303 0,6716 0,8293 

DE 0,2689 0,201 0,1454 0,1162 0,2304 0,2376 0,1454 0,1653 

LMV 10,8499 10,8482 12,3596 12,5688 11,1354 11,1212 10,5424 10,2871 

STM 0,1191 0,0872 0,0192 0,0214 0,1003 0,056 0,0253 0,0036 

LTM 0,3263 0,2292 0,1554 0,1241 0,2312 0,1987 0,1644 0,1257 

Tabell 2 beskriver medelvärde och median för de olika variablerna beräknat i svenska kronor för respektive kategori år 2013. 

Mean anger medelvärde. För beräkning av variablerna se avsnitt 3.6 i metodkapitlet. Motsvarande resultat för år 2012 återfinns 

i tabell 2.1 bilaga 5. DMAT representerar företags löptid på lån, DE representerar förväntade kostnader vid finansiellt obestånd, 

LMV representerar företagens storlek, STM representerar andelen kortfristiga lån i förhållande till börsvärdet och LTM 

representerar andelen långfristiga lån i förhållande till börsvärdet. Medianvärden presenteras till följd av att antalet företag per 

kategori är få vilket medför en stor påverkan på det presenterade medelvärdet av varje ingående företags införda värden (dessa 

finns gällande år 2013 i bilaga 3 och 4 och gällande år 2012 i bilaga 1 och 2). 
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5 Analys 

I följande kapitel presenteras först en analys av studiens resultat till agentteorin. Därefter följer 

en analys av studiens resultat enligt en ensidig variansanalys (ett så kallat Kruskal-Wallis test) 

och en hypotesprövning. Resultaten jämförs därefter tematiskt till de vetenskapliga 

ställningstagandena utifrån främst Visvanathans (1998) men även Li och Mao (2003) liksom 

Balsam och Kims (2001) resultat. Analysen sammanförs avslutningsvis i en tabell (tabell 4). I 

likhet med föregående kapitel presenteras analysen utifrån resultat från år 2013 och vid 

nämnvärda skiljaktigheter även för år 2012.  

 
5.1 Agentteorin 
Studiens resultat (dock ej de statistiska) tyder på att företag som använder fast ränteswap är de 

som har högst andel kortfristiga lån i förhållande till de andra kategorierna vilket går i linje med 

vad agentteorins argument (Shleifer & Vishny 1997). Det teorin uttrycker är att banker, som en 

form av investerare i företagen, ser sin egen vinning först och därmed lånar de helst ut till 

företagen med en kortsiktig löptid. Anledningen säger teorin är för att företagen ska komma 

tillbaka fortare för ett nytt lån och på så sätt kan företagen hållas kvar som kund och driva in 

vinster till banken (Shleifer & Vishny 1997). Även Li och Mao (2003) hävdar att banker 

föredrar att låna ut kortfristigt, de lägger däremot till att banker fördrar att låna ut kortfristiga 

lån till rörlig ränta. Därför kan utifrån att studiens resultat som säger att användare av fast 

ränteswap har mer kortfristiga lån antas att teorin stämmer. Detta genom att bankerna erbjuder 

kortfristiga lån med rörlig ränta som är fördelaktiga avgiftsmässigt och då väljer de svenska 

storföretagen kortfristiga rörliga lånet, eftersom de är billigare än ett långfristigt fast lån, och 

byter sedan till fast ränta i en ränteswap.  På så sätt kan bankerna använda de kontrollrättigheter 

de har gentemot företagen (till följd av kreditklausulerna) för att maximera sin egen vinning. 

Makt i form av kontrollrättigheter innebär att banken har ett inflytande på företaget. Beroende 

på kreditklausulerna påverkas kontrollen och således den graden av inflytande banken har över 

företagets verksamhet. Genom att banken kan förändra löptiden, struktur och ränteexponering 

till följd av dessa förbindelser kan företagen påverkas i olika grad. Genom en ränteswap kan 

företag förändra ställningen utan att behöva kostsamt omförhandla den grundläggande 

förbindelsen med banken. Vilket kan anses vara maximerande för bådas vinning. 

En orsak till att höga kostnader för lån uppkommer (och ses i våra resultat genom att användarna 

av ränteswap har höga finansiella obeståndskostnader, även om skillnaden inte var signifikant) 

kan bero på den informationsasymmetri som enligt teorierna (Myers & Majluf 1984 se Shleifer 

& Vishny 1997 samt Li & Mao 2003) finns mellan bankerna och låntagarna. Bankerna och 

företagen har inte samma information, bankerna får den information som rapporteras i 

årsredovisningarna och övrigt som rapporteras ut i det offentliga, bankerna har därmed inte all 

information att gå på när de gör en bedömning av företaget. Vilket gör att det uppstår en viss 

osäkerhet för banken när de ska ge ett lån till ett företag. Osäkerheten måste banken 

kompenseras för och därmed blir de finansiella kostnaderna för företagen högre för tillgången 

till det kapital de eftersökt. 

 
5.2 Analys utifrån Kruskal-Wallis test 
Tidigare presenterade resultat (se avsnitt 4 Resultat) tillsammans med de tidigare diskuterade 

teorierna (se avsnitt 2 Teoretisk referensram) ligger till grund för analysen.  Nedan presenteras 

resultaten av den hypotesprövning som har gjorts, analys av dessa kommer att ske för varje 

variabel följande efter tabell 3. Det som avgjort om nollhypotesen har förkastats eller 

accepterats har varit en signifikansnivå på 5 %, ett signifikansvärde över det har gjort att 
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nollhypotesen inte har kunnat förkastas. 5 % är den maximalt accepterade sannolikheten för att 

nollhypotesen förkastas trots att den är sann. 

 

Tabell 3. Resultat av hypotesprövning 

Variabler Nollhypotes Mothypotes Sig. Hypotesprövning 

DMAT Distributionen av medelvärdet 

för DMAT är densamma för alla 

fyra kategorier. 

Det skiljer sig i distributionen 

av medelvärdet för DMAT för 

minst en kategori. 

,143 Kan ej förkasta H0 

DE Distributionen av medelvärdet 

för DE är densamma för alla 

fyra kategorier. 

Det skiljer sig i distributionen 

av medelvärdet för DE för 

minst en kategori. 

,167 Kan ej förkasta H0 

LMV Distributionen av medelvärdet 

för LMV är densamma för alla 

fyra kategorier. 

Det skiljer sig i distributionen 

av medelvärdet för LMV för 

minst en kategori. 

,031 Förkasta H0, 

acceptera H1 

STM Distributionen av medelvärdet 

för STM är densamma för alla 

fyra kategorier. 

Det skiljer sig i distributionen 

av medelvärdet för STM för 

minst en kategori. 

,002 Förkasta H0, 

acceptera H1 

LTM Distributionen av medelvärdet 

för LTM är densamma för alla 

fyra kategorier. 

Det skiljer sig i distributionen 

av medelvärdet för LTM för 

minst en kategori. 

,491 Kan ej förkasta H0 

Tabell 3 visar resultatet av hypotesprövningen gjord med Kruskal-Wallis test för år 2013. Sig. står för signifikansvärde vilket 

avgör om hypotesen ska förkastas eller inte, signifikansnivå för testet är 5 % dvs. ett värde under det leder till att nollhypotesen 

ej kan förkastas. I de fall nollhypotesen har förkastats har en fetmarkering av signifikansvärdet gjorts. 

 

5.2.1 Företagens löptid (DMAT) 

Vetenskapligt ställningstagande 

En betydande faktor för företag som använder ränteswap är löptiden på deras lån men teorier 

och tidigare studiers resultat visar att det förhåller sig på olika sätt. 

 

Företagens löptid visade ett högt signifikansvärde (se ovan i tabell 3) vilket medförde att 

löptiden på lån för förtagen i de fyra kategorierna inte statistiskt visade en skillnad. Den skillnad 

i de resultat som presenterades i kapitel 4 Resultat (tabell 2) kan såldes inte anses gälla för 

populationen svenska storföretag. Resultatet går därmed i linje med Li och Maos (2003) resultat 

vilka uppvisade att det inte är någon skillnad i löptid på lån mellan företag som använder rörliga 

och fasta ränteswaps.  

Skillnaden som trots det antyds i resultatet när en jämförelse mellan medelvärdena gjordes var 

att företagen som använde fast ränteswap hade en kortare löptid på sina lån än företag som inte 

använde ränteswap. Skillnaden var marginell men med hänsyn till kategoriernas medianvärden 

tycks ändå resultatet till en viss del anses överensstämma med Visvanathans (1998). Hans 

resultat visar att företag som använder fast ränteswap och de som använder båda typer har 

kortare löptid på sina lån jämfört med företag som inte använder ränteswap.      

Vidare kunde i resultatet, dock svagt, utläsas att företag som använde fast ränteswap tycks ha 

kortare löptidsstruktur på lånen jämfört med företag som använde rörlig ränteswap. 

Sammantaget kan sägas att företag med kort löptidsstruktur lånar kortfristiga lån med rörlig 
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ränta men erlägger fasta räntebetalningar genom ränteswap. Motsvarande för företag med 

längre löptidsstruktur lånar långfristiga lån med fast ränta men erlägger rörliga räntebetalningar 

genom en ränteswap, vilket är vad teorierna (Visvanathan 1998, Li & Mao 2003) förutsäger. 

Det grundläggande problemet är att företaget, till följd av finansiella kostnader vid omvandling 

eller nytecknande av lån, tvingas välja ett lån med lägre kostnader men högre ränterisk. 

Ränteswap kan enligt teorierna således reducera problemet vilket resultatet utifrån företagens 

användning tycks påvisa, om än inte statistiskt.  

 
5.2.2 Företagens obeståndskostnader (DE) 

Vetenskapligt ställningstagande 

Hedging reducerar kostnader förknippade med finansiellt obestånd genom att reducera 

variationer i företagets värde, debt-to-equity används därför som ett mått på förväntade 

kostnader vid finansiellt obestånd. 

 

Vid en jämförelse mellan de olika kategorierna (se tabell 2) kunde utläsas att företag som 

använder fast och båda typer av ränteswap hade högre förväntade finansiella 

obeståndskostnader än företag som inte använder i likhet med Visvanathans (1998) resultat. 

Skillnaden kunde dock inte säkerställas statistiskt för företagens finansiella obeståndskostnader 

vilket medförde att nollhypotesen inte kunde förkastas (se tabell 3) och skillnaden kan därmed 

inte heller anses vara ett estimat för populationen.  Li och Mao (2003) slutsats var att företagen 

som använde fast ränteswaps jämfört med rörlig ränteswap hade högre förväntade finansiella 

obeståndskostnader, vilket överensstämde med den här studien. Även om ovannämnda skillnad 

inte kan anses gälla för populationen kan det ändå tyda på att de företag som använder 

ränteswaps i undersökningen har högre förväntande finansiella obeståndskostnader i och med 

deras högre DE. Därmed skulle användandet av ränteswap kunna utgöra ett sätt för dem att 

reducera risken att hamna i finansiellt obestånd. Höga agentkostnader som Li och Mao (2003) 

diskuterar innefattar kostnader i samband med lån, kan bero på att dessa företag när de väl ska 

teckna ett fasträntelån på grund av informationsasymmetrin mellan företag och banker får en 

högre premie för att täcka upp för bankens risk vid utlåning. Även Visvanathan (1998) skriver 

i sin studie hänvisat till Titman (1992) att informationsasymmetri mellan banker och företaget 

kan vara en anledning till höga förväntade obeståndskostnader. 

Som nämnt ovan har de företag som använder ränteswap höga förväntande finansiella 

obeståndskostnader (se tabell 3) och därmed högre andel lån i förhållande till kapital än företag 

som inte använde. Detta kan anses vara i enlighet med resonemanget att företag med mer lån 

bär större risk än företag med mindre lån (vad gäller ränterisk och risk för obestånd), mer lån 

ger högre kostnader för lån vilka måste täckas upp av företagets kassainflöde. Dessa företag 

väljer därmed att använda hedging för att säkra risken till skillnad från företagen med mindre 

lån som inte har samma behov eller möjlighet att hedga med räntederivat. I likhet med 

Visvanathan (1998) och Li och Mao (2003) hävdar Balsam och Kim (2001) att höga förväntade 

obeståndskostnader utgör en anledning att hedga, vilket resultaten som framkommit i den här 

studien antyder kan vara möjligt (även om det inte är signifikant), vilket kan tyda på att 

företagen använder ränteswap för att säkra risken för finansiellt obestånd. 

Li och Mao (2003) anser att ränteswaps möjliggör en eftersträvansvärd kombination genom att 

kortfristigt låna med rörlig ränta minskas agentkostnaderna dvs. höjda räntor och avgifter som 

banken tar ut för att täcka upp för övervakning av företaget och den risk lånet innebär och 
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därefter genom en ränteswap kunna erlägga fasta räntebetalningar reducera den riskexponering 

som det kortfristiga rörliga lånet medför.   

 
5.2.3 Företagets storlek (LMV) 

Vetenskapligt ställningstagande 

Ett företags storlek är en betydande faktor till användande av ränteswap, större företag förväntas 

använda derivatet mer än relativt mindre företag. 

 

Med statistisk säkerhet kunde fastställas att företagens storlek mellan minst två av kategorierna 

inte var densamma (se tabell 3). Nollhypotesen förkastas därför till följd av ett lågt 

signifikansvärde (,031) och istället accepteras mothypotesen; det finns skillnad mellan några av 

kategorierna vilket indikerar att minst en kategori är signifikant större eller mindre än de andra. 

Skillnaden visades mellan företag som använde rörlig ränteswap och de som inte använde 

ränteswap (se tabell 6 i bilaga 6), där företag som använde rörlig ränteswap var större än företag 

som inte använder ränteswap. Till viss del kan resultatet från hypotesprövningen anses 

överensstämma med Visvanathan (1998) då han fann att alla företag som använder ränteswaps 

är större än de företag som inte använde ränteswaps. Av denna studies resultat kan utläsas att 

de företag som använder ränteswaps är större än de företag som inte använder ränteswap. Det 

talar för att storleken är en urskiljande faktor i användandet av ränteswap.  Ränteswap användes 

således i större utsträckning av större företag än mindre företag. Däremot kan ingen skillnad 

utläsas mellan storleksförhållandena mellan de andra kategorierna, i likhet med Li och Mao 

(2003) resultat vilka inte heller efter signifikansanalys kunde utläsa någon skillnad mellan 

företag som använder fast och rörlig ränteswap. 

Resultaten styrker Balsam och Kim (2001) vilka kom fram till liknade resultat vad gäller 

företagens storlek och användning av ränteswaps. De fann att de företag som använde fast eller 

rörlig ränteswap var större än deras respektive kontrollföretag (företag inom samma industri 

men som inte använde ränteswap). Därmed ansåg de att större företag inneha fördelar av att 

använda ränteswap vilket de härleder till att större företag har mer långfristiga skulder och av 

den anledningen ha fler fördelar av att använda ränteswaps. 

Vad gäller Li och Maos (2003) resultat om företagsstorlek använder de storlek som en 

approximation för informationsasymmetri enligt att större företag har högre 

informationsasymmetri. Det innebär när den här studiens resultat implementeras att företagen 

som använder rörlig ränteswap har större informationsasymmetri mellan företaget och banken. 

Därmed kan tänkas att företagen som använder rörlig ränteswap innebär högre risk för banken 

då de anser att de har bristfällig information om företaget, vilket banken då kompenserar genom 

att ta ut högre avgifter för ett lån (Li & Mao 2003). Däremot kan tänkas i överensstämmelse 

med Li och Mao (2003) att det ställs krav på stora företags agerande och risktagande i 

näringslivet vilket är svårare för banker att övervaka vid företag med stor verksamhet, 

exempelvis många pågående investeringar och transaktioner vilket ändå talar för att 

informationsasymmetri säkerligen kan vara ett problem storföretag och banker emellan.  
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5.2.4 Företags andel kortfristiga lån i förhållande till börsvärde (STM) 

Vetenskapligt ställningstagande 

Andelen kortfristiga skulder ett företag använder är av betydelse för att skilja mellan företag 

som använder ränteswap och företag som inte använder ränteswap. Företag som använder 

ränteswaps har högre andel kortfristiga skulder än företag som inte använder ränteswap.  

 

Andelen kortfristiga lån i förhållande till börsvärdet påvisade en skillnad för minst en av 

kategorierna för år 2013 (se ovan i tabell 3), vilken var mellan företag som använder båda typer 

av ränteswap och de som inte använde ränteswap (se tabell 7 bilaga 6). De företag som använde 

båda typer hade signifikant högre andel kortfristiga lån än de företag som inte använde 

ränteswap. Även de företag som använde fast ränteswap hade signifikant högre andel 

kortfristiga lån än de företag som inte använde ränteswap. Detta stämmer till viss del med 

Visvanathans (1998) resultat som utvisade att företag som använder fast ränteswap har högre 

andel kortfristiga skulder i förhållande till börsvärdet än företag som inte använder ränteswap. 

Detta kan även anses stämma överens med de icke statistiskt säkerställda resultat för denna 

studie (se tabell 2 i avsnitt 4 Resultat), vilka tyder på att företag som använde ränteswap hade 

högre medelvärde än de företag som inte använde. 

I likhet med resultaten gällande förväntade obeståndskostnader (ej signifikanta) antyder både 

resultaten för kortfristiga lån och teorierna (Visvanathan 1998, Li & Mao 2003) att företag som 

har hög andel kortfristiga lån borde använda fast ränteswap för att minska agentkostnader och 

ränteexponeringen som uppstår vid kortfristig belåning. Därmed kan antas med stöd av 

resultatet från både STM och DE att företag kan använda ränteswaps för att reducera risken och 

minska kostnaderna för finansiering.  

Dock var resultatet för år 2013 inte överensstämmande för år 2012, då en skillnad i andelen 

kortfristiga lån inte signifikant kunde utläsas mellan de fyra kategorierna. Det försvagar 

tillförlitligheten gällande estimeringen för populationen för andra år än 2013.  

 
5.2.5 Företags andel långfristiga lån i förhållande till börsvärde (LTM) 

Vetenskapligt ställningstagande 

Andelen långfristiga lån ett företag använder sig av är av betydelse för att skilja mellan företag 

som använder ränteswap eller inte, såldes har företag som använder ränteswaps högre andel 

långfristiga lån. 

 

Ett högt signifikansvärde (se tabell 3) för företagens andel långfristiga lån gjorde att 

nollhypotesen inte kunde förkastas således kunde ingen skillnad urskiljas mellan de olika 

kategorierna. Däremot visade jämförelsen av medelvärdena (se tabell 2 i avsnitt 4 Resultat) att 

företag som använde fast ränteswap och båda typer hade större andel långfristiga lån än de 

företag som inte använde ränteswap. Att dessa företag hade större andel långfristiga lån kan 

anses stämma med de Visvanathan (1998) kom fram till då hans resultat visa att företag som 

använder fast ränteswap hade större andel långfristiga lån än de företag som inte använder 

ränteswap. Det kunde även utläsas ur jämförelsen (se tabell 2 i avsnitt 4 Resultat) att företag 

som använde fast ränteswap hade större andel långfristiga skulder än de företag som använde 

rörlig ränteswap, vilket kan anses överensstämma med de resultat som Li och Mao (2003) 

presenterade i sin studie. 
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Visvanathans (1998) resultat visade att de som gjorde fasta liksom de som gjorde rörliga 

ränteswaps hade högre andel långfristiga skulder jämfört med de som inte använde. Li och Mao 

(2003) fann att de som använde fasta ränteswaps hade högre andel långfristiga lån än de som 

använde rörliga ränteswaps. De fann även att företagen, oavsett löptid, kunde reducera 

kostnader för finansiering genom att ingå lån med rörlig ränta och genom ränteswap erlägga 

fasta räntebetalningar. Balsam och Kim (2001) fann även de att företag med fasta ränteswaps 

hade större andel långfristig skuld. I likhet med dessa författares resultat tyder resultaten för 

denna studie på att de företag som ingick båda typer och de som ingick fasta ränteswaps hade 

högre andel långfristiga lån än de som inte använde ränteswap. Det ger dock ett otydligt resultat, 

då kategorierna resultaten mellan de olika studierna skiljer sig.  Resultatet i signifikansanalysen 

visade också att skillnaderna inte var signifikanta.   

Utifrån detta kan tänkas att andelen långfristiga lån ett företag har kan vara en avgörande faktor 

mellan företag som använder ränteswap eller inte men då detta inte är statistiskt signifikant kan 

det inte säkerställas att det gäller för populationen. Likväl har det Li och Mao (2003) fann om 

att ränteswaps kunde reducera kostnader för finansiering, kan denna variabels resultat varken 

stödja eller motsäga till följd skillnaden inte är signifikant. Däremot är det inte sagt att så inte 

kan vara fallet för respektive företag.  

 
5.3 Sammanställning 
Härefter följer en sammanfattande tabell (se tabell 4) med de empiriska förutsägelserna 

härledda från tidigare studier (Visvanathan 1998, Li & Mao 2003, Balsam & Kim 2001) samt 

hypotesprövningens resultat. Detta för att på ett överskådligt sätt visa hur (de signifikanta) 

resultaten ser ut i jämförelse med teorin. 

 

Tabell 4. Empiriska förutsägelser i jämförelse med hypotesprövning 

Variabler Visvanathan Balsam & 

Kim 

Li & 

Mao 

Studiens resultat efter 

hypotesprövning 

DMAT FS, båda < icke swap AS FS = RS ingen sign. skillnad mellan FS, RS, båda, 

icke 

DE FS, RS, båda > icke swap AS FS > RS ingen sign. skillnad mellan FS, RS, båda, 

icke 

LMV FS, RS, båda > icke swap FS < RS FS = RS ≠ mellan minst en utav FS, RS, båda, icke 

STM FS, RS > icke swap AS AS ≠ mellan minst en utav FS, RS, båda, icke 

LTM FS, RS > icke swap AS FS > RS ingen sign. skillnad mellan  FS, RS, båda, 

icke 

Tabell 4: FS står för fast ränteswap, RS står för rörlig ränteswap, båda står för de som använder båda typer av swap eller de 

fall där författarna är osäkra på vilken variant företaget använder, icke swap står för att företagen inte använde ränteswap. AS 

står för avsaknad av slutsats och betyder att studien ifråga inte har angett en slutsats som kan användas i den här studien. Med 

resultat från tidigare studier avses Visvanathan (1998), Balsam och Kim (2001) samt Li och Mao (2003). 
 

Tabellen ovan tillsammans med tabell 2 i avsnitt 4 Resultat utgör studiens resultat i jämförelse 

med de tre teoriernas förutsägelser (Visvanathan (1998), Balsam och Kim (2001) samt Li och 

Mao (2003). I nästföljande kapitel kommer detta ytterligare klargöras (se avsnitt 6 Slutsatser). 

  



40 

 

6 Slutsatser 

I följande avsnitt presenteras slutsatser från den analys som efterföljt studiens resultat. 

 

Över två tredjedelar av de undersökta företagen respektive år använde ränteswap vilket talar för 

en utbredd användning av derivatet för svenska storföretag. Ett företags storlek var för år 2012 

och år 2013 en urskiljande faktor för användandet av ränteswap. Företag som använde rörlig 

ränteswap var större än företag som inte använde ränteswap, vilket påvisades genom att 

skillnaden i storlek var statistiskt signifikant mellan företagen i de två kategorierna i likhet med 

Visvanathans (1998) resultat för amerikanska företag. Mellan företag som använde fast och 

rörlig ränteswap kunde inte utläsas någon signifikant skillnad i storlek, i enlighet med Li och 

Maos (2003) resultat för amerikanska företag. För svenska storföretags andel kortfristiga lån år 

2013 talar det mesta för att företag som använde ränteswap hade högre andel kortfristiga lån än 

företag som inte använde ränteswap. Men då resultaten för år 2012 inte överensstämde är 

skillnaden gällande företags andel kortfristiga lån inte fullt lika urskiljbar som den Visvanathan 

(1998) funnit för amerikanska företag. För företags andel långfristiga lån, förväntade 

obeståndskostnader och löptid på lån uppvisades ingen skillnad i distributionerna för svenska 

storföretag mellan företag som använde olika typer av ränteswap och inte använde ränteswap 

varken för år 2012 eller år 2013. Dessa faktorer kunde därför inte anses vara urskiljande faktorer 

mellan svenska storföretag som använde och företag som inte använde ränteswap, till skillnad 

mot Visvanathans (1998) resultat för amerikanska företag. Att en skillnad inte kunde urskiljas 

kategorierna emellan gällande löptid på lån överensstämde däremot med Li och Maos (2003) 

resultat. 

  



41 

 

7 Diskussion 
I följande kapitel återkopplas studiens resultat till den inledande problemdiskussionen. 

Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 

I studien har resultat framkommit som pekar mot att ränteswap är ett sätt att minska förväntade 

obeståndskostnader, även om det inte visades statistiskt signifikant till följd av att det specifikt 

inte undersöktes. När teorier på området hedging och ränteswaps studerats har även så kallade 

debt covenants, vilket är kreditklausuler, mellan banker och företag angetts som ett sätt att 

minska förväntade obeståndskostnader. Exempelvis kan banker ställa krav på olika nivåer för 

nyckeltal vilka företag måste uppfylla för att inte skuldkontraktet ska brytas (Li & Mao 2003). 

Balsam och Kim (2001) citeras; 

“Smith and Stulz (1985) argue that hedging can be used to reduce the expected 
costs of financial distress associated with bankruptcy or technical default, i.e., 

violation of bond covenants. For example, bond covenants use accounting 
numbers to define states where the firm’s activities are restricted (Holthausen and 

Leftwich, 1983, Watts and Zimmerman, 1986). To avoid those states, a firm will 
manage its accounting numbers so that bond covenants do not become binding. If 

used as a hedge, swaps, by reducing the variance of cash flows and earnings, 
reduce the probability of bankruptcy and technical default.”  

(Balsam & Kim 2001, s.550) 

Det vaga resultat som utlästes för att företag som använder ränteswap har högre förväntade 

obeståndskostnader i denna studie kan tänkas indikera att de använder ränteswap för att minska 

kassaflödesvariationer för att på så sätt påverka nyckelfaktorer för att inte bryta mot 

kreditklausuler.  Genom det kan företagen undvika att deras skuldkontrakt sägs upp och de 

riskera obestånd. Det skulle också kunna tänkas att det är ett sätt att minska de finansiella 

obeståndskostnaderna. Genom att osäkerheten för bankerna blir mindre torde de inte behöva ta 

lika mycket betalt för de lån de har (mindre risker ger mindre att kompensera för) eftersom det 

genom de kreditklausulerna direkt kan ingripa mot företaget genom att t.ex. avsluta lånet eller 

försätta företaget i konkurs. Om räntan på lånet då blir lägre för företaget eller kostnaden 

mindre, är risken för att obestånd ska uppstå med tillhörande kostnader (otillräckligt med 

kassaflöde för att betala sina förbindelser) reducerad.  Hamberg (2004) anger att den främsta 

anledningen till varför företag med immateriella tillgångar har en lägre skuldsättningsgrad är 

till följd av att risken för en obeståndssituation, med få säkerheter för kreditgivare att ersättas, 

utgör anledning till varför företaget belastas med höga exempelvis räntor för att erhålla kredit. 

Att skillnad i kapitalstruktur föreligger mellan och inom branscher medför även att olika 

mönster och kapitalstrukturer föreligger för de undersökta företagen. Ett företags 

kapitalstruktur och branschtillhörighet påverkar i stor utsträckning de risker som hedging 

behandlar men dessa är fler än de behandlade i denna studie, de företag som inte använt 

ränteswap kan tillhöra en bransch med normalt lägre skuldsättning varför en ränteswap då vore 

betydelselös.   

Vad det kan tänkas bero på att resultaten i studien inte signifikant styrker Visvanathans (1998) 

resultat kan ha ofantligt många orsaker. Exempelvis är det tjugo år mellan de inhämtade data, 

det är företag från två olika geografiska marknader som undersökts och det kan tänkas vara två 

ganska olika banktraditioner länderna emellan vilka under de senaste tjugo åren också 

genomgått förändringar. Antalet företag som undersökts skiljer sig dessutom med över 300 

stycken.  Vad skillnaderna i resultaten kan tänkas bero på kan bara spekuleras i, men att de 

finansiella marknaderna kommit varandra närmare under de senaste decennierna förhåller sig 

tydligt.  En ytterligare aspekt är räntenivåns betydelse för användningen av ränteswaps. Den 
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insamlade data studien är baserad på är hämtad från två år med en väldigt låg styrräntenivå 

vilket kan tänkas påverka företags behov av räntederivat. Ränteswaps kan inneha en löptid över 

flera år vilket kan ha påverkat resultaten. Det är inget som undersökts i studien, men att 

kostnader för att förändra föreliggande lån och fluktuerande kassaflöden förekommer liksom 

att företag innehar förväntade obeståndskostnader oavsett räntenivå. Dessa aspekter medför 

anledning att använda instrument för att reducera graden av riskexponering, vilket ränteswap 

är ett möjligt sätt som också används. Oavsett storlek på räntebetalningar tycks behovet att 

reducera risk utgöra ett viktigt inslag för företag. 

 
7.1 Fortsatt forskning 
Ett företags storlek var i studien en betydande faktor för vilka företag som använder ränteswaps. 

Under studiens gång har intrycket fåtts att om studien skulle vidgas med de företag som har ett 

lägre marknadsvärde än de studerade företagen men är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, 

skulle storleksaspekten visas ännu tydligare. Företag inom segmentet Small Cap använder 

troligtvis i mindre utsträckning ränteswaps, detta trots att mindre företag likväl innehar lån, 

fluktuerande kassaflöden och höga förväntade obeståndskostnader vilket utgör en intressant 

aspekt för vidare forskning. Använder mindre företag ränteswaps? Stämmer det att företag 

mindre än de hittills undersökta har än större nettoeffekt av att byta räntebetalningar genom 

ränteswaps?  

Styrräntan har under de senaste åren varit låg i Sverige och så även under de två år som data 

har inhämtas från. En intressant aspekt för fortsatt forskning är företagens räntekänslighet, 

Visvanathan (1998) undersökte det gällande amerikanska företag för över tjugo år sedan men 

fann inte faktorn signifikant. Men påverkar räntekänslighet svenska företags användning av 

räntederivat? Går det att utläsa historiska förändringar med räntesvängningar? Intressant vore 

även att undersöka hur räntekänslighet och användande av ränteswap har förändrats över en 

längre tidsperiod. 

För fortsatt forskning vore en intressant aspekt att beakta branschtillhörighet, hur förhåller sig 

användningen av ränteswaps för företag inom och mellan branscher? Det vore även intressant 

att kombinera med att undersöka storlek, kapitalstruktur och branschtillhörighet.  
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Bilaga 1 – Företag med respektive information, år 2012 
Företag Bokslutsdag Valuta1 Kurs2 Swap Typ Långfr. lån Kortfr. lån Börsvärde 

ABB 2012-12-31 MUSD 6,52 Ja Rörlig 49121,68 16541,2 311004 

Alfa laval 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 2051 395 56800 

Alliance Oil 2012-12-31 MUSD 6,52 Nej Icke 10881,971 2618,47 10511 

Assa Abloy B 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 11194 3301 90082 

Astra Zeneca 2012-12-31 MUSD 6,52 Ja Rörlig 61346,68 5874,52 BORTFALL 

Atlas Copco A 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 20150 902 208526 

Autoliv SDB 2012-12-31 MUSD 6,52 Ja Båda 3670,108 455,096 41958,18208 

Axfood 2012-12-31 MSEK   Nej Icke 0 329 12855 

Boliden 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 4310 1666 33400 

Electrolux A 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 10005 2795 53000 

Elekta B 2013-04-30 MSEK   Nej Icke 4340 212 38127 

Ericsson A 2012-12-31 MSEK   Ja Rörlig 23898 4769 214844,7608 

Getinge B 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 13163 4362 52400 

H&M B 2012-11-30 MSEK   Nej Icke 0 0 357330,0448 

Hakon Invest 2012-12-31 MSEK   Nej Icke 186 61 19006 

Hexagon B 2012-12-31 MEUR 8,62 Nej Icke 12962,756 1617,11 55100 

Holmen A 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 1746 4866 16200 

Husqvarna A 2012-12-31 MSEK   Nej Icke 6611 1470 22593 

Lundin Mining - -   - - - - - 

Lundin Petrol 2012-12-31 MUSD 6,52 Ja Båda 2504,9058 0 47528 

Meda A 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 13195 1752 20235 

Millicom SDB 2012-12-31 MUSD 6,52 Ja Fast 16730,32 4518,36 BORTFALL 

MTG A 2012-12-31 MSEK   Nej Icke 903 50 15100 

NCC A  2012-12-31 MSEK   Ja Båda 5393 691 14706 

Oriflame SDB 2012-12-31 MEUR 8,62 Nej Icke 2727,1439 21,6965 11800 

Peab B 2012-12-31 MSEK   Ja Fast 6772 1854 9200 

Saab B 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 105 1637 14700 

Sandvik 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 8681 1008 130000 

SCA A 2012-12-31 MSEK   Nej Icke 23759 9955 99000 

Scania A 2012-12-31 MSEK   Ja Fast 26146 16305 106720 

Securitas B 2012-12-31 MSEK   Nej Icke 9099,9 5986 19727 

Semafo - -   - - - - - 

Skanska B 2012-12-31 MSEK   Ja Fast 4820 6283 44000 

SKF A 2012-12-31 MSEK   Ja Rörlig 12730 2945 74313,2943 

SSAB A 2012-12-31 MSEK   Ja Fast 18267 1115 17624 

Stora Enso A 2012-12-31 MEUR 8,62 Ja Rörlig 37422,006 6792,56 36393,64 

Swedish Match 2012-12-31 MSEK   Ja Fast 9238 1119 43500 

Tele2 A 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 12302 2596 52000 

Telia Sonera 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 82184 9403 190800 

Tieto 2012-12-31 MEUR 8,62 Ja Fast 34,48 1006,82 9289,774 

Trelleborg B 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 4942 2433 21834,83212 

Volvo A 2012-12-31 MSEK   Ja Båda 81525 50317 189000 

 

Bilaga 1 beskriver datamaterialet för år 2012, med bortfallen. Här har finansiella företag och 

aktieslag uteslutits. 1, Valuta i årsredovisning, 2, Valutakurs balansdagen till SEK. Ränteswap 

betecknas ”Swap”. 
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Bilaga 2 – Företag med respektive variabler, år 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 beskriver datamaterial för de beräknade variablerna år 2012, med bortfall. Här har 

finansiella företag och aktieslag uteslutits. 

  

Företag DMAT DE LMV STM LTM 

ABB 0,748089 0,174326 12,83912 0,053187 0,157945 

Alfa Laval 0,838512 0,041285 10,98945 0,006954 0,036109 

Alliance Oil 0,806046 0,56225 10,08629 0,249117 1,035294 

Assa Abloy B 0,772266 0,138606 11,55768 0,036644 0,124265 

Astra Zeneca 0,912609 BORTFALL BORTFALL BORTFALL BORTFALL 

Atlas Copco A 0,957154 0,091699 12,344 0,004326 0,096631 

Autoliv SDB 0,889679 0,089516 10,73821 0,010846 0,087471 

Axfood 0 0,024954 9,486759 0,025593 0 

Boliden 0,721218 0,151768 10,58091 0,04988 0,129042 

Electrolux A 0,781641 0,194529 11,09438 0,052736 0,188774 

Elekta B 0,953427 0,106657 10,66146 0,00556 0,11383 

Ericsson A 0,833641 0,117723 12,40292 0,022197 0,111234 

Getinge B 0,751098 0,250626 11,15518 0,083244 0,251202 

H&M B 0 0 12,78642 0 0 

Hakon Invest 0,753036 0,012829 9,865422 0,00321 0,009786 

Hexagon B 0,889086 0,209241 11,15167 0,029349 0,235259 

Holmen A 0,264065 0,289847 10,03504 0,30037 0,107778 

Husqvarna A 0,818092 0,263448 10,33117 0,065064 0,292613 

Lundin Mining BORTFALL BORTFALL BORTFALL BORTFALL BORTFALL 

Lundin Petrol 1 0,050065 10,82044 0 0,052704 

Meda A 0,882786 0,424848 10,46829 0,086583 0,652088 

Millicom SDB 0,787358 BORTFALL BORTFALL BORTFALL BORTFALL 

MTG A 0,947534 0,059366 9,683651 0,003311 0,059801 

NCC A 0,886423 0,292641 9,942227 0,046988 0,366721 

Oriflame SDB 0,992107 0,188939 9,585267 0,001839 0,231114 

Peab B 0,785068 0,4839 9,788413 0,201522 0,736087 

Saab B 0,060276 0,105948 9,707594 0,111361 0,007143 

Sandvik 0,895964 0,069361 11,84717 0,007754 0,066777 

SCA A 0,704722 0,254035 11,79595 0,100556 0,23999 

Scania A 0,61591 0,284579 11,91285 0,152783 0,244996 

Securitas B 0,603206 0,433342 10,45774 0,303442 0,461292 

Semafo BORTFALL BORTFALL BORTFALL BORTFALL BORTFALL 

Skanska B 0,434117 0,201495 10,91696 0,142795 0,109545 

SKF A 0,812121 0,174189 11,40743 0,03963 0,171302 

SSAB A 0,942472 0,523753 10,51884 0,063266 1,036484 

Stora Enso A 0,846373 0,548512 11,29736 0,186641 1,028257 

Swedish Match 0,891957 0,192306 10,89409 0,025724 0,212368 

Tele2 A 0,825748 0,222697 11,11092 0,049923 0,236577 

Telia Sonera 0,897333 0,324332 12,55103 0,049282 0,430734 

Tieto 0,033113 0,100793 9,242911 0,108379 0,003712 

Trelleborg B 0,670102 0,252483 10,28226 0,111427 0,226336 

Volvo A 0,618354 0,410925 12,6787 0,266228 0,431349 
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Bilaga 3 – Företag med respektive information, år 2013 
Företagsnamn Bokslutsdag Valuta1 Kurs2 Swap Typ Långfr. lån Kortfr. lån Börsvärde 

ABB 2013-12-31 MUSD 6,51 Ja Rörlig 49280,7 2949,03 397110 

Alfa Laval 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 2813 1049 69200 

Assa Abloy B 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 13329 4875 125814 

Astra Zeneca 2013-12-31 MUSD 6,51 Ja Rörlig 55907,88 11639,88 Bortfall 

Atlas Copco A 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 19997 5595 213348 

Autoliv SDB 2013-12-31 MUSD 6,51 Ja Fast 1816,941 2209,494 56413,05 

Axfood 2013-12-31 MSEK  Nej Icke 0 22 16931 

Axis 2013-12-31 MSEK  Nej Icke 0 0 15545 

BillerudKorsnäs 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 4574 2958 16800 

Boliden 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 4346 3948 26900 

Electrolux A 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 11935 2733 51000 

Elekta B 2014-04-30 MSEK  Nej Icke 4361 125 34697 

Ericsson A 2013-12-31 MSEK  Ja Rörlig 22067 7388 258000 

Getinge B 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 13566 3603 52400 

H&M B 2013-12-31 MSEK  Nej Icke 0 0 460110 

Hexagon B 2013-11-30 MEUR 8,94 Nej Icke 8214,072 6081,882 72171 

Holmen A 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 2734 3470 19700 

Husqvarna A 2013-12-31 MSEK  Nej Icke 6408 643 22300 

Ica Gruppen 2013-12-31 MSEK  Ja Fast 5000 3523 40402 

Lundin Mining - - - - - - - - 

Lundin Petrol 2013-12-31 MUSD 6,51 Nej Icke 8066,541 0 39866 

Meda A 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 7792 6304 24663 

Millicom SDB 2013-12-31 MUSD 6,51 Ja Båda 24002,37 3066,21 64449 

MTG A 2013-12-31 MSEK  Nej Icke 1779 51 22200 

NCC A 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 7029 2515 22625 

Nibe 2013-12-31 MSEK  Nej Icke 4073,1 200,6 15987 

Oriflame SDB 2013-12-31 MEUR 8,94 Nej Icke 3394,268 24,53136 11300 

Peab B 2013-12-31 MSEK  Ja Fast 5053 3470 11700 

SAAB B 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 1095 614 18500 

Sandvik 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 4669 2633 114000 

SCA A 2013-12-31 MSEK  Nej Icke 28444 9828 140000 

Scania A 2013-12-31 MSEK  Ja Fast 29350 14483 99160 

Securitas B 2013-12-31 MSEK  Nej Icke 11509,8 2369,2 23780 

Semafo  -  .   - - - -  - 

Skanska B 2013-12-31 MSEK  Ja Fast 6505 4028 54000 

SKF A 2013-12-31 MSEK  Ja Rörlig 19698 1646 76817,73 

SSAB A 2013-12-31 MSEK  Ja Fast 16093 2568 15321 

Stora Enso A 2013-12-31 MEUR 8,94 Ja Båda 33095,88 10048,56 51458,64 

Swedish Match 2013-12-31 MSEK  Ja Fast 9420 920 41100 

Tele2 A 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 5302 1535 32454,5 

Telia Sonera  2013-12-31 MSEK  Ja Båda 80089 10634 231900 

Tieto 2013-12-31 MEUR 8,94 Nej Icke 921,714 253,002 10748,56 

Trelleborg B 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 4874 2023 34670,08 

Volvo A 2013-12-31 MSEK  Ja Båda 83449 51552 180000 

 

Bilaga 3 beskriver datamaterialet för år 2013, med bortfallen. Här har finansiella företag och 

aktieslag uteslutits. 1, Valuta i årsredovisning, 2, Valutakurs balansdagen till SEK. Ränteswap 

betecknas ”Swap”. 
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Bilaga 4 – Företag med respektive variabler, år 2013 
Företagsnamn DMAT  DE LMV STM LTM  

ABB 0,94353733 0,116237 13,01553 0,007426 0,124098 

Alfa Laval 0,728379078 0,052859 11,19906 0,015159 0,04065 

Assa Abloy B 0,732201714 0,126401 11,87769 0,038748 0,105942 

Astra Zeneca 0,82767926 BORTFALL BORTFALL BORTFALL BORTFALL 

Atlas Copco A 0,781376993 0,107106 12,38397 0,026225 0,093729 

Autoliv SDB 0,451253032 0,066619 11,0094 0,039166 0,032208 

Axfood 0 0,001298 9,7382 0,001299 0 

Axis 0 0 9,651494 0 0 

BillerudKorsnäs 0,607275624 0,309551 10,09955 0,176071 0,272262 

Boliden 0,523993248 0,235665 10,46863 0,146766 0,161561 

Electrolux A 0,813676029 0,223366 11,09237 0,053588 0,23402 

Elekta B 0,972135533 0,114488 10,576 0,003603 0,125688 

Ericsson A 0,74917671 0,102468 12,56882 0,028636 0,085531 

Getinge B 0,790145029 0,246791 11,15007 0,06876 0,258893 

H&M B 0 0 13,03922 0 0 

Hexagon B 0,574573197 0,165334 11,36752 0,08427 0,113814 

Holmen A 0,44068343 0,2395 10,16215 0,176142 0,138782 

Husqvarna A 0,908807261 0,24023 10,28708 0,028834 0,287354 

Ica Gruppen 0,586647894 0,174205 10,79804 0,087199 0,123756 

Lundin Mining Bortfall Bortfall Bortfall Bortfall Bortfall 

Lundin Petrol 1 0,168289 10,77755 0 0,202341 

Meda A 0,552780931 0,363683 10,56512 0,255606 0,315939 

Millicom SDB 0,886724387 0,295775 11,42429 0,047576 0,372424 

MTG A 0,972131148 0,076155 10,08706 0,002297 0,080135 

NCC A 0,736483655 0,296683 10,37876 0,11116 0,310674 

Nibe 0,95306175 0,210935 9,916438 0,012548 0,254776 

Oriflame SDB 0,992824568 0,232274 9,596881 0,002171 0,300378 

Peab B 0,592866362 0,421451 9,914576 0,296581 0,43188 

SAAB B 0,640725571 0,084566 9,913883 0,033189 0,059189 

Sandvik 0,639413859 0,060197 11,70604 0,023096 0,040956 

SCA A 0,743206522 0,214683 12,09107 0,0702 0,203171 

Scania A 0,669586841 0,306539 11,87055 0,146057 0,295986 

Securitas B 0,829296059 0,368544 10,53633 0,09963 0,484012 

Semafo Bortfall Bortfall Bortfall Bortfall Bortfall 

Skanska B 0,617582835 0,163219 11,07493 0,074593 0,120463 

SKF A 0,922882309 0,217437 11,49437 0,021427 0,256425 

SSAB A 0,862386796 0,549144 10,43359 0,167613 1,050388 

Stora Enso A 0,767094903 0,456057 11,45745 0,195274 0,643155 

Swedish Match 0,911025145 0,201011 10,84817 0,022384 0,229197 

Tele2 A 0,775486324 0,174007 10,57876 0,047297 0,163367 

Telia Sonera  0,882786063 0,281204 12,68424 0,045856 0,34536 

Tieto 0,784627093 0,098523 9,386248 0,023538 0,085752 

Trelleborg B 0,706684066 0,165925 10,63506 0,05835 0,140582 

Volvo A 0,618136162 0,428573 12,66033 0,2864 0,463606 

 

Bilaga 4 beskriver datamaterial för de beräknade variablerna år 2013, med bortfall. Här har 

finansiella företag och aktieslag uteslutits. 

 

  



V 

 

Bilaga 5 – Resultat för år 2012 
Tabell 1.1 Fördelning antal företag per kategori 

Kategori Antal Procent 

Fast ränteswap 7 17,5 % 

Rörlig ränteswap 5 12,5 % 

Både fast & rörlig ränteswap 17 42,5 % 

Icke ränteswap 11 27,5 % 

Total 40 100 % 
Tabell 1.1 Fördelningen inom de olika kategorierna för år 2012. 

 

Tabell 2.1 Medelvärde och median för de fyra kategorierna 

Tabell 2.1 beskriver medelvärde och median för de olika variablerna beräknat i svenska kronor för respektive kategori år 2012. 

Mean anger medelvärde. För beräkning av variablerna se avsnitt 3.6 i metodkapitlet. DMAT representerar företags löptid på 

lån, DE representerar förväntade kostnader vid finansiellt obestånd, LMV representerar företagens storlek, STM representerar 

andelen kortfristiga lån i förhållande till börsvärdet och LTM representerar andelen långfristiga lån i förhållande till börsvärdet. 

Medianvärden presenteras till följd av att antalet företag per kategori är få vilket medför en stor påverkan på det presenterade 

medelvärdet av varje ingående företags införda värden (dessa finns gällande år 2013 i bilaga 3 och 4 och gällande år 2012 i 
bilaga 1 och 2). 

 

Tabell 3.1 Resultat av hypotesprövning 

Variabel Nollhypotes Mothypotes Sig. Hypotesprövning 

DMAT Distributionen av medelvärdet 

för DMAT är densamma för 

alla fyra kategorier.  

Det skiljer sig i distributionen av 

medelvärdet för DMAT för minst 

en kategori. 

,790 Kan ej förkasta 

H0 

DE Distributionen av medelvärdet 

för DE är densamma för alla 

fyra kategorier.  

Det skiljer sig i distributionen av 

medelvärdet för DE för minst en 

kategori. 

,578 Kan ej förkasta 

H0 

LMV Distributionen av medelvärdet 

för LMV är densamma för alla 

fyra kategorier.  

Det skiljer sig i distributionen av 

medelvärdet för LMV för minst en 

kategori. 

,045 Förkasta H0, 

acceptera H1 

STM Distributionen av medelvärdet 

för STM är densamma för alla 

fyra kategorier.  

Det skiljer sig i distributionen av 

medelvärdet för STM för minst en 

kategori. 

,253 Kan ej förkasta 

H0 

LTM Distributionen av medelvärdet 

för LTM är densamma för alla 

fyra kategorier.  

Det skiljer sig i distributionen av 

medelvärdet för LTM för minst en 

kategori. 

,841 Kan ej förkasta 

H0 

Tabell 3.1 visar resultatet av hypotesprövningen gjord med Kruskal-Wallis test för år 2012. Sig. står för signifikansvärde vilket 

avgör om hypotesen ska förkastas eller inte, signifikansnivå för testet är 5 % dvs. ett värde under det leder till att nollhypotesen 

ej kan förkastas. I de fall nollhypotesen har förkastats har en fetmarkering av signifikansvärdet gjorts.  

Variabler 

2012 

Fast ränteswap Rörlig ränteswap Båda typer ränteswap Icke ränteswap 

 Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median 

DMAT ,6414 ,7851 ,8306 ,8336 ,7478 ,8257 ,6788 ,8060 

DE ,2978 ,2430 ,2537 ,1743 ,2001 ,1945 ,1923 ,1889 

LMV 10,5457 10,7065 11,9867 11,9052 11,0531 10,9895 10,5356 10,3312 

STM ,1157 ,1256 ,0754 ,0464 ,0750 ,0499 ,0715 ,0256 

LTM ,3905 ,2287 ,3672 ,1646 ,2054 ,1290 ,2435 ,2311 



VI 

 

Bilaga 6 – Post Hoc test 

Tabell 5. Post Hoc test LMV 2012 

 

 

 

 

 

Tabell 5 beskriver Post hoc testet för variabeln LMV år 2012. Här visas mellan vilka kategorier den upptäckta skillnaden kunde 

urskiljas. Adj. Sig. står för signifikansvärdet och fetmarkerad betyder signifikant, dvs. mindre än 0,05. 
 

Tabell 6. Post hoc test LMV 2013 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6 beskriver Post hoc testet för variabel LMV år 2013. Här visas mellan vilka kategorier den upptäckta skillnaden kunde 

urskiljas. Adj. Sig. står för signifikansvärdet och fetmarkerad betyder signifikant, dvs. mindre än 0,05. 

 

Tabell 7. Post hoc test STM 2013 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7 beskriver Post hoc test för variabeln STM för år 2013. Här visas mellan vilka kategorier den upptäckta skillnaden 

kunde urskiljas. Adj. Sig. står för signifikansvärdet och fetmarkerad betyder signifikant, dvs. mindre än 0,05. 
 

Kategorier Adj. Sig. 

Icke ränteswap – fast ränteswap 1,000 

Icke ränteswap – båda ränteswap ,759 

Icke ränteswap – rörlig ränteswap ,048 

Fast ränteswap – båda ränteswap 1,000 

Fast ränteswap – rörlig ränteswap ,159 

Båda ränteswap – rörlig ränteswap ,511 

Kategorier Adj. Sig. 

Icke ränteswap – fast ränteswap 1,000 

Icke ränteswap – båda ränteswap ,306 

Icke ränteswap – rörlig ränteswap ,034 

Fast ränteswap – båda ränteswap 1,000 

Fast ränteswap – rörlig ränteswap ,344 

Båda ränteswap – rörlig ränteswap ,531 

Kategorier Adj. Sig. 

Rörlig ränteswap – icke ränteswap 1,000 

Rörlig ränteswap – båda ränteswap ,308 

Rörlig ränteswap – fast ränteswap ,255 

Icke ränteswap – båda ränteswap ,006 

Icke ränteswap – Fast ränteswap ,020 

Båda ränteswap – Fast ränteswap 1,000 


