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Förord 
Denna uppsats är den avslutande delen på våra grundnivåstudier i företagsekonomi. Under ett 
halvårs tid så har vi gått igenom vad som känns som hyllmetrar av litteratur och 
årsredovisningar för att försöka täcka in det komplicerade men ändå intressanta området som 
kapitalstruktur är. Ett ämne som vid första anblick syntes vara ganska enkelt och 
förhållandevis simpelt visade sig i verkligheten vara något annat. Men nu ett antal månader 
senare när ljuset i tunneln börjar skymta så känns det ändå som att vårt val av ämne var rätt. 
 
”Tackas den som tackas bör” sa han, vår handledare. Därför vill först och främst tacka vår 
handledare Emil Numminen för hans kreativa kritik, goda råd och stöttning i arbetet med den 
här uppsatsen. Utan denna hjälp hade vi inte kommit så långt. Vi vill också passa på att tacka 
våra respektive hustrur som har fått dra ett tyngre lass med hem och barn då vi arbetat med 
vår uppsats. Nu när det här är klart så ska vi dra vårt strå till stacken och ge er lite mer 
behövlig egentid utan att ha huliganerna runt er. 
 
Lyckeby, Sverige och Freiberg, Tyskland maj 2012  
 
Mattias Lisstorp och Paul Steinberger 
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Sammanfattning 
 
Titel:  Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur - Påverkas företags 

kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat? 
  
Författare:  Mattias Lisstorp och Paul Steinberger 
 
Handledare:  Emil Numminen 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs:  Kandidatarbete i Företagsekonomi 
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har 

samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori 
för att verifiera de teoretiska ansatserna. 

   
Metod:  Regressionsanalys av tidsserier för 32 svenska börsnoterade företag med mer 

än 20 miljarder svenska kronor i omsättning 2010 har använts vid den här 
undersökningen. Data från åren 2004 till 2010 till varje företag är tagen från 
databasen ”Affärsdata” och undersöks genom regressionsanalys. Först 
undersöks varje år och företag för sig. Senare delas stickprovet in i olika strata 
för att hitta sambanden när företagen indelas efter olika nivåer av omsättning, 
rörelseresultat och skuldsättningsgrad. Det följer tolkning av resultat genom 
jämförelse med framförallt ”pecking order” och ”trade-off” teorierna. 

 
Slutsats:  Det visas att det i några av de undersökta scenarierna finns samband mellan 

eget kapital, skuldsättningen och skuldsättningsgraden på den ena sidan och 
omsättning och rörelseresultat på den andra sidan. Det finns hänvisningar till 
att utformning av kapitalstruktur kan dels förklaras företrädelsevis med 
”pecking order” men även med ”trade-off” teorin. Det tyder på att 
kapitalstrukturen kan förklaras med en av teorierna eller som samspel av båda 
två. Utformningen och statistisk signifikans av samband enligt teorierna är 
dock olika utpräglade beroende framförallt på omsättningen, men också på 
rörelseresultaten. 
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Abstract  
 

Title:  Turnover, EBIT and Capital Structure – Do changes in turnover or EBIT  
 affect companies capital structure. 
 

Author:  Mattias Lisstorp and Paul Steinberger 
 
Supervisor:  Emil Numminen  
 
Institution:  School of Management, Blekinge Institute of Technology  
 
Course:  Bachelor’s thesis in business administration 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine if turnover and earnings before  

 interest and taxes (EBIT) are connected with a company’s capital structure. 
The results are interpreted with the help of relevant theory in the field to verify 
the theoretic approach. 

    
Method:  Regression analysis of time series is applied to 32 Swedish public companies  

with more than 20 billion Swedish crowns in turnover in 2010. Data for the 
years from 2004 to 2010 for each company is taken from the database 
“Affärsdata” and, after a compilation of yearly rates of change between the 
years, is subject to regression analysis. First, every company and every time 
series is analysed on its own. After that the sample is divided into layers with 
different levels each for turnover, EBIT and debt to equity ratio. The results are 
interpreted most of all with the help of the contrasting theories “pecking order” 
and “trade-off”. 

 
Conclusion:  In some of the analysed settings the connections between equity, debt and debt  

to equity ratio on one side and turnover or EBIT on the other side could be 
shown. The capital structure, depending on the situation, seems to be 
influenced mainly by “pecking order” but also by ”trade-off” theories. 
Depending on the turnover, but also on EBIT the regression results can be 
interpreted to the favour of one or the other or both of the theoretical 
approaches. 
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1. Inledning 
 
I den här inledande delen av uppsatsen så kommer en bakgrund till problemet att presenteras, 
vidare kommer en problemdiskussion med ett utdrag av tidigare undersökningar och 
uppsatser som senare utmynnar i frågeställning och syfte med uppsatsen. Efter det så följer 
avgränsningar samt sist i den här delen redovisas en disposition inför den resterande delen 
av uppsatsen. 

 
1.1. Bakgrund 
Det finns olika teorier kring vilkas intresse som ska beaktas av en företagsledning och vilka 
värden som ska maximeras. Enligt värdemaximeringspropositionen så är ledningens uppgift i 
ett företag att se till att öka det långsiktiga värdet på företaget så mycket som möjligt och 
därmed även värdet för aktieägarna (Jensen 2001).   
 
Huruvida ett företag har lån eller ej har effekt på värdet på ägarnas aktier och därmed även på 
företagets värde. Enligt hävstångseffekten så kommer avkastningen på ägarkapitalet att vara 
större ju högre belåningen är, givet att låneräntan är lägre än räntabiliteten på det totala 
kapitalet i företaget. Är låneräntan högre än räntabiliteten på det totala kapitalet så är effekten 
det motsatta. (Johansson & Runsten 2005) Tar man dock inte hänsyn till skatt blir den viktade 
genomsnittliga kapitalkostnaden, WACC, den samma för företaget oavsett hur förhållandet 
mellan skulder och ägarkapital ser ut. Detta beror på att ökad skuldsättning ger ökad risk för 
ägarnas avkastning eftersom räntan på lånen är prioriterad och därmed kräver ägarna en högre 
kompensation för sin risk. Tas det hänsyn till skatter så inverkar den avdragsgilla räntan för 
lånen som en skattereducerare genom att den skattepliktiga delen av rörelseresultatet blir 
mindre och mer tillfaller företagets investerare som är både aktieägare och långivare. (Berk & 
DeMarzo 2007) 
  
I den reala världen med skatter så kommer företagets skuldsättningsgrad ha inverkan på 
företagets värde. Förenklat och sammanfattat kan sägas att en för låg andel lån i ett företag 
inte ger det maximala värdet till dess ägare. Detta dels genom att hävstångseffekten inte får 
full effekt och dels genom att den skattereducerande effekten av räntorna, som är avdragsgilla, 
inte används för fullt. Å andra sidan så ger en för hög belåning ett mindre värde än vad som 
vore möjligt med en optimal belåningsgrad. Detta på grund av de höga kostnaderna som 
risken för finansiella svårigheter innebär såsom exempelvis juridiska kostnader i samband 
med rekonstruktion. (Bearly, Myers & Allen 2008) 
 
För att ett företag ska kunna maximera sitt värde så måste det alltså beakta sin skuldsättning. 
Den optimala belåningen infaller då skattebesparingarna som ökad belåning innebär tangeras 
av kostnaderna för finansiella svårigheter (Bearly, Myers & Allen 2008).  
 
Det finns olika modeller som försöker förklara hur man i ett företag hanterar sin finansiering 
och därmed hur kapitalstrukturen ser ut. Området kapitalstruktur har varit ett av de mest 
omstridda ämnena inom den finansiella litteraturen sedan nittonhundrafemtiotalet då 
Modigliani och Miller (1958) presenterade nya teorier i ämnet. Modigliani och Miller (1958) 
la fram en kontroversiell teori om kapitalstrukturens irrelevans för företagets värde som har 
resulterat i att många forskare jämfört denna kontroversiella teori mot mer konventionella 
teorier som motsätter sig detta. (Ryen, Vasconcellos & Kish 1997)   
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Att ett företags kapitalstruktur har betydelse för dess värde omskrivs i Mausulis (1983). Enligt 
denna artikel så finns det ett samband mellan ett företags kapitalstruktur och dess värde. Det 
finns exempelvis ett positivt samband mellan ett företags aktievärde och dess andel 
lånefinansierade kapital. 
 
1.2. Problemdiskussion 
Som står i Myers (2001) så finns det ingen universal teori för förklaring av val av 
kapitalstruktur fast det finns flera användbara teorier. Vidare så står det i Myers (2001) att fast 
de olika teorierna försöker uppnå samma sak så skiljer de sig åt. Den optimala 
kapitalstrukturen har varit ett av de mest avhandlade ämnena inom den finansiella litteraturen 
sedan Modigliani och Miller (1958) (Ryen, Vasconcellos & Kish 1997). Därmed är det 
tämligen oundvikligt att det finns en mängd undersökningar kring ämnet. En bra översikt över 
befintlig teori ges av Harris och Raviv (1991) samt Frank och Goyal (2007).  
 
Förklarningen till hur företag finansierar sin verksamhet med hjälp av skulder eller 
ägarkapital har ofta blivit framställda som två teorier; trade-off och pecking order (Frank & 
Goyal 2007), dessa teorier kommer att diskuteras senare i teorikapitlet i den här uppsatsen. 
Det finns en hel del artiklar skrivna och undersökningar gjorda där man jämför trade-off och 
pecking order teorierna mot varandra. Till dessa sällar sig Fama och French (2002) som testar 
hur utdelning och hävstångseffekt påverkas på lång sikt vid finansiering enligt de två 
modellerna. Myers (2001) är också en artikel som introducerar och jämför de olika teorierna 
med varandra. 
 
Vad gäller just kartläggning av hur kapitalstrukturen i olika branscher ser ut kan nämnas 
Talberg et al (2008) som undersöker kapitalstrukturen i publika aktiebolag registrerade i USA 
som är verksamma inom fem olika branscher. Undersökningens slutsats är att det skiljer sig i 
kapitalstruktur mellan olika branscher och att det finns ett negativt samband mellan 
skuldsättningsgrad och företagens lönsamhet, tillväxt och ålder medan storleken på företagen 
har ett positivt samband med skuldsättningsgraden.   
 
Landgren och Rönnberg (2007) är exempel på en kvantitativ studie av företag inom 
träindustrin i Västerbottens och Norrbottens län. Där undersöks hur dessa företag väljer sin 
finansiering och vilka faktorer som påverkar deras kapitalstruktur. I studien framkommer att 
de undersökta företagen föredrar finansiering genom ägarkapital framför skulder men att de i 
tillväxtfaser använder sig av lån i en högre grad.  
 
Eberson och Liljenfeldt (2010) är en uppsats om svenska företags val av kapitalstruktur. I 
denna uppsats görs en kvantitativ studie där företag som finns registrerade på 
Stockholmsbörsen studeras. Med hjälp av regressionsanalys och olika faktorgrupper med 
faktorer som hämtas från teorier om kapitalstruktur så försöker författarna att förklara valet av 
kapitalstruktur i svenska företag. Uppsatsen pekar på att bland annat företagets värde och dess 
storlek är faktorer som påverkar kapitalstrukturen och kan användas för att stödja någon teori 
om företags val av kapitalstruktur. 
 
Dedes (2010) är en empirisk undersökning om hur förhållanden i svenska företag kan 
förklaras av både trade-off och pecking order teorierna och att dessa inte utesluter varandra. 
Dedes (2010) gör en kvantitativ studie av företag registrerade på Stockholmsbörsen och 
undersökningarna görs för perioden år 2000 till 2009. Undersökningen visar på att det finns 
kopplingar mellan företags storlek och vilken teori som erbjuder en förklaring; mindre företag 
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tycks agera på ett sätt som kan förklaras enligt trade-off teorin och större företags val av 
kapitalstruktur kan förklaras med pecking order teorin. Bland större företag finns en tendens 
att båda teorierna delvis kan förklara den observerade strukturen. 
 
I Andersson, Kesak och Wallertz (2011) undersöks kapitalstrukturen i små företag. Uppsatsen 
undersöker hur små företag resonerar om och arbetar praktiskt med sin finansiering, detta 
jämförts sedan med teorierna kring företagsfinansiering. I Andersson, Kesak och Wallertz 
(2011) har det gjorts dels en kvantitativ studie av kapitalstrukturen i svenska företag samt dels 
kvalitativa intervjuer med små företag i Kronobergstrakten. Studierna visar på att mindre 
företags finansieringspreferenser överensstämmer väl med vad pecking order teori förutsäger. 
 
Frågan om huruvida företag nyttjar den optimala kapitalstrukturen, alltså har rätt andel 
lånefinansiering, har varit föremål för frågor och undersökningar (Ju et al 2005). Det finns 
tidigare antydningar och forskning som säger att företag lånar för lite (ibid). Detta resulterar i 
ett lägre värde på företaget och för dess ägare än vad som vore möjligt vid optimal 
kapitalstruktur. Minst lika illa kan det vara om företagen lånar för mycket. En hög 
belåningsgrad ger en hög finansiell risk vilket resulterar i att företaget inte kan ta någon större 
rörelserisk vilket gör företaget mer beroende av säkra uppdrag och också mindre flexibla 
(Johansson & Runsten 2005). Men ett klart möjligen större problem blir som nämnts tidigare 
att risken för konkurs ökar och det ger i sin tur vissa ökade kostnader även om konkursen inte 
blir verklighet (Berk & DeMarzo 2007).  
 
Konjunkturerna och därmed företagens omsättning och avkastning förändras över tiden som 
ett normalt inslag i en marknadsekonomi, vilket är allmänt känt. Sålunda bör man kunna se en 
förändring i ett företags finanser beroende på hur deras läge är vad gäller omsättning och 
lönsamhet. I samband med sämre tider och ökad risk för företagens överlevnad kan tänkas ske 
vissa förändringar i deras finansiering, det samma bör också ske vid goda tider då 
omsättningen ökar. Den optimala kapitalstrukturen strävar efter att maximera värdet på 
företaget, det bör då också gå att se om företagen arbetar mot värdemaximeringspropositionen 
för att uppnå maximalt värde för aktieägarna. Vad som borde vara av intresse att få veta 
genom en undersökning är om då omsättning och rörelseresultat i företagen förändras, 
förändras då även kapitalstrukturen i och med strävan att maximera värdet.  
 
En undersökning som behandlar företags kapitalstruktur torde ligga rätt i tiden. 
Undersökningar som har gjorts tidigare har framförallt gjorts innan finanskrisen 2008-2009, 
dock med undantag för Dedes (2010). I och med att 2010 innebar en skarp vändning uppåt 
från krisåren så bör det finnas skillnader och skett synbara förändringar i kapitalstrukturen, 
om förändringar alls förekommer. Konsulterar man Konjunkturinstitutets statistik så kan man 
se att från ungefär 2004 och fram till 2010 så har det tillryggalagts en konjunkturcykel med 
både låg- och högkonjunktur vilket gör att den perioden kan vara relevant att studera. 
Värdemaximering av företag är ett aktuellt ämne som behandlas på börserna varje dag (Berk 
& DeMarzo 2007). De börsnoterade bolagen har höga krav på sig att nå upp till 
förväntningarna och gärna även överträffa dem och i detta kan en optimal kapitalstruktur vara 
en viktig komponent.    
 
1.3. Frågeställning och Syfte 
Då maximeringen av företags värde påverkas av dess kapitalstruktur, som nämnts tidigare, 
och att konjunkturen under den senare delen av 00-talet har fluktuerat från hög- till 
lågkonjunktur är frågeställningen för den här undersökningen följande: 
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 Förändrar företagen sin kapitalstruktur utefter förändringar i sin omsättning och sitt 

rörelseresultat, och i så fall hur? 

Syftet med undersökningen är, som frågeställningen säger, att se om förändringar i 
omsättning och/eller rörelseresultat påverkar och kan förklara företags val av kapitalstruktur. 
Som hjälpmedel för att uppnå syftet kommer de två vanligaste teorierna kring kapitalstruktur 
att användas som referensram vilka kommer jämföras med information från företags 
årsredovisningar och undersökningar kommer att göras för att se huruvida dessa kan förklara 
företagens beteende. 

1.4. Avgränsning 
Den här uppsatsen är avgränsad till att undersöka svenskregistrerade aktiebolag. Det har även 
avgränsats såtillvida att det är bara de största publika företagen registrerade i Sverige som 
undersöks, företag eller koncerner som omsatte mer än 20 miljarder kronor 2010 enligt 
databasen Affärsdata.  
 
1.5. Fortsatt disposition 
Under rubriken Metod presenteras och motiveras metoderna som använts i arbetet med den 
här uppsatsen. Här förekommer även metodkritik. I kapitlet Teori presenteras de olika 
teorierna som är aktuella för den här uppsatsen. Det rör sig primärt om teorier kring 
kapitalstruktur. I Empiri och Analys presenteras den empiri som har tagits fram i 
undersökningar i samband med den här uppsatsen samt att empirin analyseras med hjälp av de 
teorier som har presenterats i teorikapitlet. Slutdiskussion är rubriken under vilken resultatet 
av analysen kommer att diskuteras men även förslag till vidare studier läggas fram. 
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2. Metod 
I metodkapitlet visas hur undersökningen genomförts och hur information till undersökningen 
sökts. Den här delen förväntas ge svar på tillvägagångssätt och frågorna vad, hur och varför. 
 
2.1. Kvantitativ metod  
Frågeställningen och syftet till den här uppsatsen grundar sig i undersökningar av företags 
årsredovisningar. Från årsredovisningarna har det använts och analyserats data i sifferform 
vilket betecknas som kvantitativt material (Andersen 1998). Därmed leder den data och de 
analyser som gjorts till att undersökningen använder sig av en kvantitativ metod (ibid). Det 
som eftersträvas är att mäta huruvida företagen förändrar sin kapitalstruktur efter hur deras 
omsättning och rörelseresultat förändras vilket är i linje med den kvantitativa metodens 
strävan att förklara (Eriksson & Weidersheim-Paul 2006). Genom att kvantitativ data använts 
i undersökningen så följer också en enkelhet i att det materialet som sådant finns att utläsa ur 
olika ekonomiska rapporter.      
 
Frågeställningen är inte helt fri från påverkan av subjektiva värden i och med att den syftar till 
att ta reda på om kapitalstrukturen ändras då företagens omsättning och rörelseresultat 
förändras. I detta problem ligger det ett visst mått av beteendemässig påverkan, framförallt 
vad gäller vissa teorier kring ämnet kapitalstruktur som är mer subjektiva i sin natur.  
 
2.2. Förhållande till teori 
I undersökningen har det utgåtts från befintlig teori och därmed deduktion (Andersen 1998). 
Som nämnts i inledningen av den här uppsatsen så finns det flera teorier kring kapitalstruktur, 
dessutom har värdemaximeringspropositionen använts som problembakgrund, så i och med 
det utgår undersökningen från teorin. I undersökningen har den tillgängliga teorin applicerats 
på det empiriska materialet i samband med analysprocessen. Teorierna kring ämnet 
kapitalstruktur är flera till antalet och det finns skillnader mellan dem. De teorier som 
undersökningen grundas på är välkända inom området och omskrivna i undersökningar som 
liknar den här. Att utgå från teorier med det kunskapsläget som finns bakom det här ämnet 
kan ses som naturligt då som sagt tillgången på välkänd befintlig teori är god. 
 
2.3. Informationsinsamling 
Nedan presenteras vilka metoder som har använts för insamling av material till uppsatsen. 
 
2.3.1. Litteratur och sökord 

För att finna litteratur till uppsatsen så har Blekinge Tekniska Högskolas biblioteks databas 
primärt använts, där har sökningar efter artiklar som behandlat ämnet kapitalstruktur 
genomförts. Från de artiklar som har hittats i de här sökningarna har information tagits som 
teori till uppsatsen. För att vidga sökandet så har artiklar och uppsatser som refererar till sökta 
artiklarna också undersökts men även artiklarnas egna källor har använts för att på så vis få 
tillgång till ytterligare information, i det senare fallet har en form av snöbollsurval använts.  
 
Google Scholar är också ett sökverktyg som använts för att söka information i form av artiklar 
och uppsatser, framgången med denna sökväg har dock varit begränsad. 
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Hemsidan uppsatser.se har använts vid några tillfällen för att söka efter uppsatser som 
behandlar samma eller liknande ämnen som den här uppsatsen. Dessa uppsatser har använts 
till en begränsad del för deras innehåll men största användningen har varit att undersöka de 
källor som uppsatserna refererat till. 
 
Sökord som har använts i litteratursökandet är följande: 
 
Financial risk – då ett företags finansiella risk är kopplat till dess kapitalstruktur (Johansson 
& Runsten 2005) så är det lämpligt att söka på detta.   

Capital structure – är en viktig komponent i forskningsfrågan.  

Kapitalstruktur – är en viktig komponent i forskningsfrågan. 

Trade-off theory – söker man på kapitalstruktur eller capital structure så dyker den här teorin 
upp ganska så snart, det är även en av de teorier som används i den här uppsatsen. 

Pecking order theory - söker man på kapitalstruktur eller capital structure så dyker den här 
teorin upp i liknande omfattning som trade-off, det är även en av de teorier som används i den 
här uppsatsen. 

Trade-off theory vs pecking order – dessa teorier ställs ofta mot varandra. 

Accounting financial economics – kapitalstruktur faller under finansiell ekonomi vilket 
bland annat kan ses i Berk och DeMarzo (2007) där kapitalstruktur är ett av de ämnen som 
behandlas. 

Value maximization – värdemaximering är målet med företagande (Jensen 1986) och likaså 
anledningen till att man söker en optimal kapitalstruktur (Bearly, Myers & Allen 2008). 
 
Förutom artiklar, uppsatser och avhandlingar så har läroböcker använts för att få stöd med 
främst metod, statistik och vissa formler. 
 
2.3.2.  Datainsamling  

Insamling av data har gjorts genom att använda sekundärdata i form av information från 
undersökningsföretagens årsredovisningar. Årsredovisningarna har kommits åt via internet 
och företagens hemsidor. Information som gjorts tillgänglig genom den internetbaserade 
databasen Affärsdata har även använts men främst för att göra urval av företag. Motivet till 
detta har varit att få tag på vad som anses vara tillförlitlig information på ett relativt enkelt 
sätt. Förutom den information som finns på Affärsdata så brukar stora börsnoterade företag 
har finansiell information tillgänglig på sina hemsidor, vanligen under rubriken ”investor 
relationship” eller likande. För undersökningen så har det tagits information från 
årsredovisningar från åren 2004, 2006, 2008 och 2010 och genom det fått relevanta siffror för 
samtliga de undersökta åren. Den information som samlats in är  
 

 Totala skulder 
 Totalt eget kapital eller ägarkapital 
 Nettoomsättning eller total försäljning 
 Rörelseresultat eller EBIT 

 
Anledningen till att just den här informationen valts är att skulder och eget kapital utgör 
kapitalstrukturen samt att nettoomsättning och rörelseresultat är två viktiga nyckeltal 
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(Johansson & Runsten 2005). Dessa nyckeltal förändras vanligen dessutom i och med att 
konjunkturen förändras och om det går bra eller dåligt för företaget (ibid).   
 
Valet att undersöka värden från årsredovisningar istället för marknadsvärden ligger bland 
annat i vad som står i Frank och Goyal (2007). Enligt Frank och Goyal (2007) är redovisade 
värden mycket stabilare än marknadsvärden vilka förändras konstant. Där står också att 
företagsledare tenderar att använda redovisningsbaserade värden i stället för marknadsvärden 
utav förekommande anledning. 
 
2.4. Urval av företag och undersökningsperiod 
Urvalet av företag till undersökningen har gjorts med hjälp av databasen Affärsdata. I denna 
databas har en sökning gjorts på svenska publika aktiebolag och koncerner som 2010 hade en 
omsättning på 20 miljarder eller mer. Motiveringen till att undersökningen görs på just bara 
de största svenska företagen är att det är bland de större företagen som det finns resurser att 
arbeta med kapitalstruktur och det är även där som möjligheterna finns att välja sin 
finansiering, vilket inte alltid är möjligt för mindre företag. Vidare så är det i de allra största 
företagen som förändringar i kapitalstrukturen torde ge störst genomslag då det här finns stora 
summor pengar. En annan motivering för att välja att undersöka stora publika företag är att de 
förväntas att verka efter värdemaximeringspropositionen; de förväntas arbeta för att maximera 
värdet på företaget och därmed värdet för deras aktieägare (Jensen 2001). Sålunda borde en 
optimal kapitalstruktur vara av högsta intresse för ett publikt företag.  
 
I samband med undersökningarna så har det förekommit en del bortfall på grund av att några 
av företagen i den ursprungliga listan varit ägda av utländska koncerner, något har legat 
utanför undersökningspopulationen och ett är ett investmentbolag. Investmentbolaget är inte 
med i undersökningen på grund av att det visar väldigt avvikande förhållanden mellan de 
olika redovisningsposterna som undersöktes gentemot de andra bolagen. Investmentbolaget 
skulle därför vara en så kallad uteliggare som försämrar undersökningens kvalitet. Samtliga 
investmentbolag har dock inte uteslutits, bara det som redovisade klart avvikande 
redovisningssiffror.  
 
Valet av undersökningsperiod har gjorts med utgång från Konjunkturinstitutets 
Barometerindikator och utvecklingen av BNP under 00-talet. Då undersökningen görs för att 
svara på huruvida företag gör förändringar i sin kapitalstruktur utefter förändringar i deras 
omsättning så är det lämpligt att ta med data över en tid med både låg- och högkonjunktur. 
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Figur 1 "Barometerindikator och BNP" från Konjunkturinstitutet (www.konj.se) 

Diagrammet ovan visar utvecklingen av BNP och ”Barometerindikatorn” från 1997 fram till 
dags dato och prognos fram till 2014.  
 
Barometerindikatorn bygger på månadsvisa frågor till företagen och hushållen om deras syn 
på ekonomin. Syftet med indikatorn är att fånga stämningsläget i den svenska ekonomin. 
Barometerindikatorn, som kan jämföras med EU-kommissionens ESI, har ett medelvärde på 
100. Värden på över 100 visar en starkare ekonomi än normalt och ett värde mindre än 100 
visar således på en svagare ekonomi än normalt. (www.konj.se)   
 
Om barometerindikatorn ovan beaktas så kan man se att indikatorn 2004 stiger över 100 och 
indikerar högkonjunktur. Ekonomin befinner sig i högkonjunktur fram till 2008 då indikatorn 
sjunker långt under 100 och visar på lågkonjunktur fram till 2010. Under 2010 stiger 
konjunkturindikatorn igen. Då perioder av både hög- och lågkonjunktur bör vara med i 
undersökningen för att kunna se om det sker förändringar i företagens kapitalstruktur utefter 
förändringar i deras omsättning eller rörelseresultat så är undersökningsperioden 2004 till 
2010. 
 
2.5. Analysmetod 
Analysen är gjord genom att analysera empirin som tagits fram med hjälp av teorin som 
presenterats. För att undersöka om det föreligger något kausalt samband mellan skulder och 
ägarkapital samt skuldsättningsgrad å ena sidan och omsättningen samt rörelseresultatet å 
andra sidan i företagen som undersöks görs följande initiala delanalyser av det empiriska 
materialet: 
 

 Undersöka om det finns några förändringar under tiden från 2004 till 2010 där det även 
finns perioder som betraktas som låg- respektive högkonjunktur. 

 Undersöka sambandet under perioden var företag för sig  
 Genom indelning i tre strata, hög, medel och låg, indelas populationen i grupper för att 

undersöka om sambandet utpräglats mer under särskilda konstellationer. Indelningen 
görs på grundval av omsättning, rörelseresultat respektive skuldsättningsgraden. 
 

Efter att delanalyserna som beskrivs ovan är genomförda så analyseras de statistiska 
resultaten i förhållande till den presenterade teorin. För att göra denna undersökning så har 
linjära regressionsanalyser använts och då det i det här fallet finns några analyser som har 
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flera variabler så har multipel linjär regressionsanalys använts i dessa förekommande fall. 
Den insamlade datan upparbetades med hjälp av Excels analysfunktion, längre ner i 
metodkapitlet kommer detta att redovisas tydligare.  
 
2.5.1. Statistisk utvärdering av empiridata 

I analysen av den data som framkommit i undersökningen så har två modeller av analyser 
använts; multipel regressionsanalys och enkel regressionsanalys. Multipel regressionsanalys 
är en linjär regressionsanalys med flera förklarande variabler medan en enkel 
regressionsanalys bara har en förklarande variabel. Dessa linjära regressioner anpassar en rät 
linje, en så kallad regressionslinje, till den statistiska data som analyseras. För att anpassa 
linjen till den räta linjens ekvation används minsta-kvadratmetoden. (Körner & Wahlgren 
2006)  
 
Minsta-kvadratmetoden är den metod som är vanligast för att bestämma den linje som bäst 
beskriver sambandet mellan observationerna i exempelvis en undersökning. I en verklig 
situation så kommer observationerna inte att ligga på en rak linje utan linjen går i mitten av 
observationerna och ska passa så bra som möjligt med både observationer som ligger under 
linjen och de som ligger över. Genom att göra kvadratsumman av y och x variablerna så liten 
som möjlig, vilket har gett metoden sitt namn, så kommer deras värden att vara så nära noll 
som det går. Det innebär att de positiva värden som ligger över linjen och de negativa som 
ligger under i stort sett kommer att ta ut varandra vilket gör att de passar linjen. (Brooks 2008) 
 
Tecknet α i regressionen betecknar den punkt där regressionslinjen skär y-axeln och β det 
värdet som x-variabeln multipliceras med. Det säger alltså hur pass mycket en förändring i 
variabeln x påverkar den beroende variabeln y. Tecknet ε betecknar feltermen, alltså den 
variation i y som inte kan förklaras av ekvationen. Det kan exempelvis vara att det finns 
förklarande variabler som inte är med i modellen. (Andersson, Jorner & Ågren 2007) 
 
När det gäller undersökning av sambandet mellan skuldsättningsgraden som enda variabel  
i samband med omsättningen eller rörelseresultatet så användes den enkla linjära regressionen 
som visas här: 
 

 
 

Formel 1: Regressionsanalys med en variabel 
 
Multipel regressionsanalys är lämpligt då man har flera förklarande variabler (Andersson, 
Jorner & Ågren 2007). I det här fallet så finns förklarande variabler till varför 
kapitalstrukturen möjligen förändras. Regressionsmodellen kan i fall man använder två 
variabler skrivas som följer: 
 

 
 
Formel 2: Regressionsanalys med två variabler 
 
De två förklarande variablerna vid multipel regressionsanalys är eget kapital som sattes som 
den första förklarande variabeln  och skulder som sattes som den andra förklarande 
variabeln . Det är omsättningen eller rörelseresultatet som är den beroende variabeln  som 
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skall undersökas på efter linjärt samband med de två förklarande variablerna som är  och  
i respektive fall.  
 
Det som undersöks i regressionsanalysen är i det här fallet om det finns ett samband mellan 
variablerna xi och y. Detta uttrycks genom P-värdet som statistisk beskriver sannolikheten att 
den föreliggande utfallet blir annorlunda nästa gång ett stickprov ur populationen tas och 
undersöks. När P är små, så kan däremot antas att det finns något samband mellan värdena xi 
och y. (Körner & Wahlgren 2006) 
 
Det uppställdes alltså nollhypotesen H0 att det inte finns ett signifikant samband och 
mothypotesen H1 att det finns ett signifikant samband. Samband kan finnas även då 
nollhypotesen antas, men sambandet är då inte signifikant enligt en normalt förekommande 
definition. 
 
I den aktuella undersökningen valdes en gräns P < 5 % för att anta att det finns ett signifikant 
samband. Just denna gräns valdes eftersom den är en vanlig gräns som dras (ibid). Samband 
kan finnas ändå, men den inte är signifikant när den valda gränsdragningen beaktas (ibid). I 
utvärderingen i tabellform kommer alltså signifikanta samband markeras i grönt medan inte 
signifikanta samband markeras i rosa. Även om signifikans enligt denna definition inte 
föreligger kan resultaten diskuteras ändå. Om man skulle höja signifikansnivån till 
exempelvis P < 10 % så skulle samma samband visas, men fler av de olika cellerna i 
utvärderingstabellerna skulle vara i grön färg. Det presenteras också företecken av de olika 
koefficienterna βi i tabellform för att få en översikt. I den skriftliga analysen vid tabellerna 
nämns även själva uträknade värden för koefficienten βi om det tycks vara relevant. 
Koefficienterna diskuteras ändå, även om den kanske för rigida definierade signifikansnivån i 
det här fallet inte möts. 
 
Heteroskedasticitet innebär att variansen inom observationerna skiljer sig mellan olika 
observationer och motsatsen till detta är homoskedasticitet där då variansen är konstant 
(Brooks 2008). Heteroskedasticitet är vanligt förekommande i finansiell tidsseriedata (Yang 
& Tse 2008). För att undvika heteroskedasticitet i det empiriska materialet och istället få 
något som är mer homoskedasticit så har undersökningsmaterialet räknats om till 
förändringen mellan tidsperioder som i detta fall är år. Det är vanligt inom finansiell ekonomi 
att man använder sig av avkastning, eller som i detta fall förändring, när man studerar 
tidserier då det har mer lämpliga statistiska egenskaper jämfört med nominella värden (Tsay 
2005). För den här undersökningens del rör det den variationen som påverkar de nominella 
värdena över tid.  Underliggande trender, såsom inflation, tenderar att ackumuleras med tiden 
(Tsay 2005) och om kalkyler görs med avkastning så påverkar inte ackumuleringen resultatet. 
För att motverka ackumulering och skjuta variationen framåt så har de nominella resultaten 
från undersökningarna räknats om till analysen enligt formeln som redovisas nedan. Värdena 
som kan ses i Bilaga 1 är nominella och därmed de samma som tagits från årsredovisningarna. 
 

 

  värde år n  
  värde år n-1 

 
Formel 3: Beräkning av förändringsfaktorn 
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Det som beräknas är förändringsfaktorn mellan år som följer varandra och på så vis isoleras 
värdena och effekten av trender reduceras, denna modell behandlas bland annat i Tsay (2005).   
 
Metoden för att komma tillrätta med underliggande trender och problem med 
heteroskedasticitet som använts vid den här undersökningen är inte den enda tillämpbara. Vad 
gäller övriga möjliga metoder och diskussion kring dessa hänvisas till Brooks (2008). 
 
2.5.2.  Statistisk utvärdering  

Om kapitalstrukturen anpassas till en förändring i kapitalbehov genom tillväxt eller 
minskning av finansieringsbehovet vid ekonomisk nedgång så kan omsättningen tjäna som 
indikator för tillväxt. Det är därför att omsättningen först användes i förhållande till 
kapitalstrukturen. Kapitalstrukturen består av förhållandet mellan eget kapital E och skulder D 
(Johansson och Runsten 2005). När skuldsättningsgraden, som är ett sätt att beskriva 
kapitalstrukturen används (ibid), så är det inte säkert på vad förändringen i skuldsättningen 
beror. En minskning i D såsom en stigande E kan påverka skuldsättningsgraden i samma 
riktning (ibid). Syftet med den separata undersökningen av sammanhanget mellan E och D 
med omsättningen var att undersöka det inbördes förhållandet mellan dessa variabler. Om inte 
skuldsättningsgraden bara beror på omsättningen kan en annan faktor som indikerar 
ekonomisk framgång och tillväxt på lång sikt vara rörelseresultatet. Det kan tyda på att 
användning av en del av rörelseresultatet för att investera i företaget igen. Om det hålls en 
konstant skuldsättning så måste också skuldsättningen D stiga med ett stigande eget kapital E, 
om inte resultatet används till utdelning eller betalning av föregående års skatter eller 
liknande. Även rörelseresultatets samband mellan eget kapital E och skulder D separat men 
också som skuldsättningsgrad undersöktes. 
 
Det finns sammantaget sex olika sammanställningar där det analyseras samband mellan 
omsättning som multipel regression med eget kapital och skulder samt rörelseresultat med 
eget kapital och skulder. Som enkel regression analyseras omsättningen i samband med 
skuldsättningsgraden samt samband mellan rörelseresultat och skuldsättningsgraden. 
 
I den första sammanställningen finns förändringen inom två sammanhängande år inom hela 
den valda företagspopulationen. Då samtliga av de undersökta företagen är representerade i de 
här analyserna så är målet att se ifall det finns något gemensamt linjärt samband vad gäller 
kapitalstruktur och omsättning respektive rörelseresultat år från år. Denna är även nära 
relaterat till den andra sammanställningen som undersöker hög- och lågkonjunktur. 
 
I den tredje sammanställningen finns det regressionerna för ett företag i taget över hela den 
valda perioden från 2004 till 2010. Här är målet att analysera det linjära sambandet mellan de 
förklarande variablerna och beroende variabeln över åren, alltså om det finns något signifikant 
linjärt samband i deras beteende under undersökningsperioden.  
 
I den sista delen av analysen görs indelningar och sammanfattningar i tre grupper gjordes på 
grundval av omsättningen, rörelseresultat och skuldsättningsgraden. Grupperna delades upp i 
hög, medel och låg för att undersöka om det finns något samband mellan företag med 
liknande omsättning, rörelseresultat eller skuldsättning gentemot varandras beteende inom 
gruppen. Varje indelning för sig innehåller de nämnda två multipla regressionerna med 
omsättningen och rörelseresultat och sambandet med skulder och eget kapital samt de två 
enkla regressioner med omsättningen och rörelseresultatet och sambandet med 
skuldsättningsgraden.  
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En översikt ges i tabellen nedan. 
 
Tabell 1: Översikt över delanalyser 

Indelning: Beroende variabler: Multipel regression, 

förklarande variabler: 

Enkel regression, 

förklarande variabel: 

varje årlig förändring för 

sig, alla företag 

omsättning (OMS),  

rörelseresultat (EBIT) 

skulder (D),  

eget kapital (E) 

skuldsättningsgraden 

(D/E) 

konjunktur: 

hög / låg 

omsättning (OMS),  

rörelseresultat (EBIT) 

skulder (D),  

eget kapital (E) 

skuldsättningsgraden 

(D/E) 

varje företag för sig, 

hela perioden 

omsättning (OMS),  

rörelseresultat (EBIT) 

skulder (D),  

eget kapital (E) 

skuldsättningsgraden 

(D/E) 

omsättning:  

hög / medel / låg  

omsättning (OMS),  

rörelseresultat (EBIT) 

skulder (D),  

eget kapital (E) 

skuldsättningsgraden 

(D/E) 

vinst före skatt:  

hög / medel / låg 

omsättning (OMS),  

rörelseresultat (EBIT) 

skulder (D),  

eget kapital (E) 

skuldsättningsgraden 

(D/E) 

Skuldsättningsgraden: 

hög / medel / låg 

omsättning (OMS),  

rörelseresultat (EBIT) 

skulder (D),  

eget kapital (E) 

skuldsättningsgraden 

(D/E) 

 
2.6. Metodkritik 
Här nedan redovisas validiteten och reliabiliteten i uppsatsen. 
 
2.6.1. Validitet 

I undersökningen så används företags årsredovisningar och information som är taget från 
dessa. Årsredovisningar och dess innehåll är reglerade i lag och därmed finns det strikta regler 
för vad de får innehålla. Poster i årsredovisningar såsom rörelseresultat med mera är också 
väldefinierat och därmed är risken liten för att mätinstrumentet ska ha fel ingångsvärden. Det 
som kan visa på en risk att det inte riktigt mäts det som ska mätas, och att undersökningen 
därmed har lägre validitet (Eriksson & Weidersheim-Paul 2006), är företagens fördelning av 
skulder i olika konstellationer. Därför har den här undersökningen studerat totala skulder och 
totalt eget kapital för att på så vis få endast två variabler som tillsammans är lika med de 
totala tillgångarna. 
 
Vad gäller teorier och modeller som använts för analysen i den här undersökningen så är de 
överstämmande med välkända och välanvända teorier inom området. Många av dessa används 
i läroböcker som i sin tur används vid undervisning vid universitet och högskolor. Artiklarna 
och forskarna som hänvisas till är välkända inom området och deras alster används i många 
fall som källor till läroböcker.  
Med ovanstående motiveringar så kan validiteten i undersökningen betecknas som relativt 
hög. Vad gäller insamling av empirisk data och frånvaron av systematiska mätfel där 
(Lundahl och Skärvad 1999, s 150) så kan validiteten anses som tillfredställande. Det som 
däremot kan vara problematiskt är de linjära regressioner som inte är optimala för 
undersökningen, men detta behandlas lite mer längre fram i uppsatsen.  
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2.6.2. Reliabilitet 

Då undersökningen i den här uppsatsen är gjord utifrån sekundärdata som kommer från 
årsredovisningar som inte får förändras enligt lag så kan man beteckna den informationen 
som bestående. Då det också redovisas vilka företag som undersökts i en bilaga (Bilaga 1) till 
uppsatsen så finns det all möjlighet för någon annan att göra om den på samma sätt som nu 
gjorts. Riskerna för slumpmässiga mätfel i undersökningen, som skulle ge dålig reliabilitet, 
(Lundahl & Skärvad 1999) ses som ganska små med motivering av det som nämnts i de två 
föregående meningarna. Man ska dock beakta risken för att man kan tyda årsredovisningarna 
fel. Bolag och koncerner av den storleken som ingår i undersökningen har många dotterbolag 
och andra konstellationer som gör att redovisning kan upplevas som svårtydd. Likaså finns 
det ofta skillnader i benämningar och innehåll i redovisningsposter mellan bolag.  
 
Med stöd i stycket ovan så kan det med fog anses att reliabiliteten i undersökningen är god 
och att den därmed kan göras om av någon annan med samma resultat, den lilla risken för 
misstolkningar till trots då den faran sannolikt inte bör vara överhängande. Att en ny 
undersökning av samma företag och under samma period skulle påverkas av var, när eller 
vem som utför undersökningen (Lundahl & Skärvad 1999) anses inte som särskilt troligt. Som 
motiv till uppfattningen kring detta är redovisningen om hur undersökningarna gjorts och att 
poster som är grund för empirin är simpla och grundläggande. 
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3. Teori 
I det här kapitlet redovisas teorierna som är en av grunderna vid analysen senare. 
 
3.1. Värdemaximering 
Enligt värdemaximeringspropositionen så är företagsledningens primära mål att öka det 
långsiktiga värdet på företaget och därmed öka värdet för aktieägarna. Andra teorier kring 
värdemaximering finns, exempelvis stakeholder-teorin och balanserade styrkort. (Jensen 
2001) 
 
Jensen (2001) hävdar att värdemaximeringspropositionen är bättre än både stakeholder-teorin 
och balanserade styrkort vad gäller att leda ett företag. Ingen av de två sistnämnda teorierna 
har någon prioriteringsordning då det handlar om att göra val mellan olika alternativ för 
företaget. Detta gör att ledningen blir villrådig över hur de ska välja då de inte har någon 
fastlagd prioriteringsordning. Värdemaximeringspropositionen har i det här fallet 
prioriteringen klar; ledningen skall ta alla beslut utefter målet att maximera det långsiktiga 
totalvärdet på företaget. Men samtidigt framhåller Jensen (2001) att det inte är möjligt att 
maximera värdet på företaget om man inte också tar hänsyn till övriga intressenter, förutom 
ägarna och värdet på företaget, fast värdet på företaget måste ändå vara överordnat. 
 
Rent samhällsmässigt har det visat sig att det bästa för den totala välfärden för hela ekonomin 
är då varje företag maximerar sina individuella värden (Jensen 2001).  
 
3.2. Kapitalstruktur  
Teorierna kring kapitalstruktur som tas upp längre fram i det här kapitlet har en sak som är 
genomgående och gemensam – värdet på företaget. I Modigliani och Miller (1958) står det att 
kapitalstrukturen inte påverkar ett företags värde på en perfekt marknad. Enligt Modigliani 
och Miller (1963) så maximerar ett företag sitt värde genom att ha så stor del lån som möjligt 
om dess vinst beskattas. Trade-off teorin, som det bland annat står om i Shyam-Sunder och 
Myers (1999), hävdas att ett företag maximerar sitt värde då marginalvärdet och kostnaden för 
att ha lån är lika. Harris och Raviv (1991) skriver att pecking order teorin syftar till att 
maximera värdet för de nuvarande aktieägarna.  
 
Som man kan utläsa ovan så är värdet på företaget en genomgående röd tråd genom de olika 
teorierna och teoremen kring kapitalstruktur.   
 
3.2.1. Skuldsättning på en ideal marknad – Kapitalstrukturens irrelevans 

Modigliani och Miller (1958) presenterade två propositioner, I och II, om kapitalstrukturens 
irrelevans 1958. Detta är den första moderna teorin kring kapitalstruktur som läggs fram, 
innan den här artikeln så ha det inte funnits någon allmänt accepterad teori (Frank & Goyal 
2007). I den första propositionen skrivs det att ett företag alltid värderas på marknaden på 
grund av penningflödet som det genererar. Finansieringen av ett företag består av eget kapital 
och skulder, där eget kapital är det resterande värde av företagsvärdet när alla skulder är 
betalade. På en ideal finansmarknad spelar det ingen roll om företaget finansieras genom eget 
kapital eller skulder eftersom detta inte har någon påverkan på det genererade framtida 
penningflödet. (Modigliani & Miller 1958) Företagen och investerarna har lika tillgång till 
den finansiella marknaden och det har därmed ingen betydelse om det är investeraren eller 
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företaget som har skulderna och var hävstångseffekten är. Skuldsättningsgraden har ingen 
påverkan på företagsvärdet. (Frank & Goyal 2007) 
 
En ideal finansiell marknad kännetecknas genom att:  
1) Företag samt individer har möjlighet att handla till samma förutsättningar och priser. 
2) Det finns inga transaktionskostnader. 
3) Olika finansieringsformer i företag berör inte de genererade penningflödena. 
(Berk & DeMarzo 2007) 
 
I Modigliani och Miller (1958) görs en liknelse med en paj för att förklara kapitalstukturens 
irrelevans. Enligt liknelsen och propositionen så spelar det inte någon roll huruvida pajen, 
analogt företagets finansiering, är uppdelad eller ej eller hur stora de olika delarna är. 
Oberoende uppdelningen så kommer pajens storlek, eller företagets värde, ändå förbli det 
samma. (Myers 2001) 

 
Figur 2: ”Pajbitar” utan skatt – kapitalstrukturens irrelevans, egen figur efter Modigliani & 
Miller (1958) 
 
I den andra propositionen i Modigliani och Millers (1958) utgår man från samma ideala 
marknad som i proposition I och den bygger likväl på den första propositionen. Enligt den 
andra propositionen så blir det ingen skillnad beroende på om företaget finansieras med en 
stor del eget kapital eller en stor del skuld, med andra ord det spelar ingen roll hur 
kapitalstrukturen ser ut. Hävstångseffekten har enligt denna proposition ingen inverkan på 
företagets värde. (Modigliani & Miller 1958) 

 

 
 

 = finansieringskostnad på totalt kapital  
 = eget kapital 
 = skulder 
 = avkastning på eget kapital 
 = räntekostnad på skulderna 

 
Formel 4: Kostnad för ägarkapital vid hävstång, Berk & DeMarzo 2011 
 
Detta beror på att om man försöker ersätta ”dyrt” ägarkapital med ”billigt” lånat kapital i sin 
finansiering så kommer priset på ägarkapitalet att öka i samma utsträckning som kostnaden 
minskar för den del som ersätts med lånat kapital, alltså kommer den viktade genomsnittliga 
kostnaden för kapitalet (WACC) att förbli den samma. En liknelse görs med kärnmjölk där 
bonden inte får mer betalt för att han säljer kärnmjölken som smör och mjölk. För det han får 
extra för smöret förlorar han i minskat värde på mjölken. (Modigliani & Miller, 1958) 
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 = viktad genomsnittlig kostnad för kapital – weighted average cost of capital 
(WACC) 

 = eget kapital 
 = skulder 
 = avkastning på eget kapital 
 = räntekostnad på skulderna 

 
Formel 5: WACC, Berk & DeMarzo 2011 
 
Att priset på ägarkapital ökar beror på affärsrisken. Då skulderna är prioriterade fordringar så 
kommer de att betalas först och därmed så ökar risken för att ägarna mister sina insatser i 
företaget om det går dåligt eftersom att skulderna ökat i andel och att därmed långivarna har 
större anspråk på företagets kapital. Ägarna vill ha kompensation för risken de tar då 
soliditeten är lägre. (Greve 2003) 
 
Trots att Modigliani och Millers artikel från 1958 har fått mycket kritik för att antaganden är 
verklighetsfrämmande och att den ideala marknaden inte existerar så är teorin idag erkänd 
som en fungerande teori på en perfekt marknad (Myers 2001). Kritiken mot artikeln är ofta att 
teorin inte fungerar i många sammanhang. Sammanhang som nämns är då skatter tas med, att 
det inte tas hänsyn till eventuella konkurskostnader samt om det finns agentproblematik 
(Frank & Goyal 2007). 
 
3.2.2. Skuldsättning på den reala marknaden 

Om det kan definieras en perfekt marknad så finns det också en real marknad där de 
antaganden som gjordes på den ideala marknaden inte håller längre. På denna marknad 
observeras också olika skuldsättningsgrader i olika branscher, vilket också varierar från 
undersökning till undersökning (Harris & Raviv 1991). Skuldsättningen observeras vara 
mindre i t.ex. bioteknologi- och farmabranschen än i fordonsindustrin (Berk & DeMarzo 
2007). Det finns alltså något mönster för val av finansstruktur inom företag. Mönstret följer 
dock inte direkt något självklart teoretiskt samband eller en formel för ideal 
skuldsättningsgrad. Det finns snarare en rad imperfektioner i marknaden som identifierats 
varav alltihop leder till olika skuldsättningsgrader. Enligt någon teori är främsta anledningen 
till att det lönar sig att optimera skuldsättningsgraden skatteskölden. Eftersom skatt beräknas 
efter lånekostnader betalats så finns det en möjlighet att spara skatt när pengarna betalas ut 
som ränta till lånegivare istället av bara utdelning av den helt beskattade vinsten till 
aktieägarna (Berk & DeMarzo 2007). 
 
Eftersom det finns olika höga skatter på räntor på lån och vinster genom utdelningar eller ökat 
värde av eget kapital, som minskar fördelen med skatteskölden, blir effekten dock inte helt 
enkelt en värdeoptimering av företaget (ibid).  
 
3.2.3. Skatternas inverkan 

Det som bland annat skiljer en ideal marknad från den reala är att i verkligheten så finns det 
skatter som företagen belastas med. Detta togs fasta på i Modigliani och Miller (1963) och en 
rättelse utkom där de två propositionerna från Modigliani och Miller (1958) omarbetats. I 
Modigliani och Miller (1963) så antas att företag har en fast skuld. Räntan för den här skulden 
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ger sedan fördel i skattehänseende då räntan är avdragsgill. Den viktade genomsnittliga 
kapitalkostnaden, WACC, sjunker jämfört med om man inte tar hänsyn till företagsskatten. 
 

 
 

 = finansieringskostnad - weighted average cost of capital (WACC) 
 = eget kapital 
 = skulder 
 = avkastning på eget kapital 
 = räntekostnad på skulderna 
 = företagsskatt 

 
Formel 6: Finansieringskostnad med skatt, Berk & DeMarzo 2011 
 
Det som händer när man tar hänsyn till företagsskatten är att man får ytterligare en intressent 
som ska ta del av vinsten som företaget genererar. Staten vill ha betalt i form av skatt på den 
vinst som företaget gör, men räntekostnader är en kostnad som tas ut innan skatten beräknas. 
Varenda krona mer i lån betyder en krona mindre i ägarkapital och ju mer lån företaget har 
desto mindre skatt behöver det betala (Berk & DeMarzo 2007). 
 

 
Figur 3: ”Pajbitar” med skatt – skattesköld, egen bild efter Modigliani & Miller (1963) 
 
För att få den bästa effekten av skattereduktionen som lånen och räntan, den så kallade 
skatteskölden, ger så bör företaget finansieras helt med lån. Men som också står i Modigliani 
och Miller (1963) så är det inte möjligt i verkligheten och inget som förordas, bland annat så 
har bankerna begränsningar i hur mycket de lånar ut i förhållande till företagets ägarkapital.    
 

 
 

 = finansieringskostnad utan skatt – weighted average cost of capital (WACC) 
 = eget kapital 
 = skulder 
 = avkastning på eget kapital 
 = räntekostnad 
 = företagsskatt 

 
Formel 7: Kostnad för ägarkapital vid hävstång med skatt, modifierat efter Berk & DeMarzo 
2011 
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Nuvärdet av skatteskölden i framtiden beror på hur mycket ägarkapital som ersätts med 
permanenta lån och därmed hur mycket som företaget minskar sina skattekostnader (Berk & 
DeMarzo 2007). Formeln nedan visar sambandet mellan värdet på företaget och värdet på 
skatteskölden. 
 

 
 

 = värdet på företag med skattesköld 
 = värdet på företag utan skattesköld 
 = värdet på skatteskölden 

 
Formel 8: Skattesköld, Berk & DeMarzo 2011 
 
Likt Modigliani och Miller (1958) så har även Modigliani och Miller (1963) fått utstå kritik 
för att inte vara tillräckligt överensstämmande med verkligheten. Kraus och Litzenberger 
(1973) med andra hävdar att det är oresonabelt att framhålla att företag skall använda sig av 
fullständig lånefinansiering med den konkursrisk det innebär. Ett företag är inte heller alltid är 
vinstgivande och därför kan inte nuvärdet av ett lån inte avgöras då den effektiva skattesatsen 
inte kommer att vara konstant (Myers 2001). 
 
3.2.4. Trade-off teorin 

Trade-off teorin är en reaktion på propositionerna i Modigliani och Millers (1958) och vad 
som upplevs vara verklighetsfrämmande med dessa teorier genom att de inte tog hänsyn till 
bankruttkostnader, kostnader för finansiella svårigheter, eller skatter (Howe & Jain 2010). Det 
är många författare som har bidragit till trade-off teorin. Modigliani och Miller (1963) och 
teorin om skattesköldens inverkan på företagets värde är en av grunderna. Kraus och 
Litzenberger (1973) presenterar vidare ett antagande om avvägningen mellan fördelarna med 
skuldsättning ur skattehänseende och kostnaderna som risken för konkurs medför.   
 
Genom att ett företag ökar sin belåning och därmed effekten av den finansiella hävstången så 
kommer också risken för bankrutt eller finansiella svårigheter att öka (Johansson och Runsten 
2005). Höga lån innebär att företaget blir känsligt för även små förändringar av intäkter eller 
kostnader (ibid). Denna risk medför en kostnad för företaget genom att värde går förlorat i 
”kostnader för finansiella svårigheter” eller bankruttkostnader. Kostnaderna för finansiella 
svårigheter, eller värdet av dem, består i hur troligt det är att företaget går bankrutt och hur 
höga kostnader en bankrutt skulle dra med sig. Själva kostnaderna som sådana består av 
rättegångskostnader och andra juridiska kostnader som en konkurs eller en rekonstruktion 
drar med sig. (Myers 1984) Men kostnaderna består också av indirekta kostnader såsom att 
kunder och leverantörer flyttar sina konton på grund av konkursrisken, att anställda söker nya 
säkrare arbeten och att företagen får rea ut varor för att frigöra kapital (Berk & DeMarzo 
2007). Myers (1977) framhåller att låga värden av tillgångarna på en andrahandsmarknad ger 
ökade bankruttkostnader och därför ett minskat utrymme för att ta upp lån.   
 
Enligt trade-off teorin så utformas kapitalstrukturen i ett företag utefter fördelarna och 
kostnaderna av skulder. Ur ett perspektiv så balanseras det fördelaktiga med skulder ur 
skattesynpunkt, skatteskölden som presenterades i förra kapitlet, mot kostnaden som kan 
uppstå vid en konkurs eller finansiella svårigheter, som presenterades i förra stycket. 
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 = värdet på företag med skattesköld 
 = värdet på företag utan skattesköld 
 = nuvärde 

 
Formel 9: Trade-off teorins formel, Berk & DeMarzo 2011 
 
Ju mer lönsamt företaget är ju större nytta har det av skatteskölden och bör därmed ha högre 
andel lån (Frank & Goyal, 2009). Den optimala skuldsättningsgraden inträffar då 
marginalkostanden för risken för finansiella svårigheter är den samma som 
marginalförtjänsten för lånen då dessa ger som mest verkan genom skatteskölden (Shyam-
Sunder och Myers 1999).  
 
Trade-off teorin tar också hänsyn till agentproblematiken (Frank & Goyal 2009). 
Agentproblematiken är intressekonflikten som kan uppstå mellan ledningen, långivarna och 
aktieägarna om hur företagets kapital ska användas (Jensen 1986). Man kan tala om två olika 
agentproblem; det mellan företagsledningen och aktieägarna och det mellan aktieägarna och 
långivarna (Ryen, Vasconcellos & Kish 1997). Exempel på en sådan situation är då 
företagsledningen inte gör en affär som skulle öka värdet på långivarnas kapital och det totala 
värdet på företaget men som missgynnar aktieägarna. Den verkställande direktören väljs av 
styrelsen och har själv ofta aktier i företaget och har därför ett större intresse i att bevaka 
aktieägarnas intresse än långivarnas, även då det kan skada långivarna och sänka det totala 
värdet på företaget. (Jensen 1986) 
 
För trade-off teorin gäller att kostnaderna som risken för bankrutt innebär håller tillbaka 
lånefinansieringen i företagen medans kostnaden för agentproblematiken tenderar att verka 
för en högre belåning. Det senare på grund av att företagsledningen gör av med kapital på 
tveksamma prestigeinvesteringar och att aktieägarna påverkar ledningen till att betala ut mer i 
utdelning. (Fama & French 2002) 
 
Till skillnad från den ursprungliga teorin i Modigliani och Millers (1963) så förespråkar trade-
off en ganska så måttligt skuldsättningsgrad (Brealy, Myers & Allen 2008). Som kostnader 
för finansiella svårigheter, eller konkurs, tas i enighet med trade-off teorin affärsrisken för ett 
företag med i ekvationen för en optimal kapitalstruktur. Man ska i denna ekvation väga 
kostnaden som risken för finansiella svårigheter innebär mot den fördel som skatteskölden ger 
vid hög belåning. (Ryen, Vasconcellos & Kish 1997) 
 
Myers (1984) hävdar att ett företag med ett stabilt kapitalflöde har större chans att klara högre 
skulder än ett företag som har ett mer ojämnt kapitalflöde, alltså bör det sistnämnda företaget 
låna mindre. Likaså spelar det värde som riskerar att förloras vid finansiella svårigheter roll. 
Trots det som nämnts så framhåller Myers (1984) att företag med svårsålda icke materiella 
tillgångar tenderar att låna mer än företag som har materiella tillgångar som är lättomsatta på 
en andrahandsmarknad.  
 
3.2.5. Pecking order teorin 

Pecking order teorin är en alternativ teori till trade-off (Haris & Raviv 1991) som togs fram i 
Myers och Majluf (1984) samt Myers (1984). I dessa artiklar så utgås det från en perfekt värld 
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finansieringsmässigt sett men där företagen internt har ett informationsövertag gentemot 
externa finansiärer. 
 
Först och främst strävar företagen efter att finansiera sin verksamhet med intjänat kapital. Om 
det inte finns tillräckligt med intjänat kapital får företaget söka efter externt kapital. Då 
externa finansiärer tenderar att undervärdera företaget så kommer värde gå förlorat i samband 
med nyemission. För företaget är det då bättre att finansiera sin verksamhet med hjälp av lån. 
Långivarna är mindre exponerade för risk i och med att deras fordringar på företaget är 
prioriterade gentemot ägarnas och därmed blir det billigare att ta lån. (Myers 2001)   
 
Prioriteringsordningen för finansiering enligt pecking order teorin är: 

1. Använda sig av intern finansiering.  
2. Förändringar i utdelning anpassas till investeringsmöjligheter. Då utdelningar är 

trögföränderliga så sker gradvis anpassning mot värdefulla investeringsmöjligheter.  
3. Trögrörliga utdelningar, oförutsedda förändringar i avkastningen och oväntad 

fluktuering av investeringsmöjligheter innebär att den interna finansieringen, det 
intjänade kapitalet, täcker mer eller mindre de nämnda utgifterna. Täcker det mindre 
så används det likvida kapitalet först. Finns det övertäckning så används det 
överblivna kapitalet främst till att betala av skulder före det att återköp av aktier 
genomförs.  

4. Om det inte finns möjlighet att finansiera internt så tar företaget upp lån, först säkra 
lån och om det inte finns att tillgå används mer riskabla. I sista hand används 
ägarkapital såsom nyemission.  

(Myers 1984) 
 

Målet med finansiering och att den görs enligt prioriteringsordningen är att lösa 
finansieringen så billigt som möjligt och på så sätt öka värdet för de befintliga aktieägarna 
(Haris & Raviv 1991).   
 
Utdelningars existens och att företag betalar ut dem förklaras inte av pecking order teorin. Vid 
utdelning till aktieägarna ligger det nära att pecking order teorins prioriteringsordning beaktas 
så att dyrare finansiering undviks. Utdelning bör undvikas av företag med stora förväntade 
investeringar, låg avkastning på sina tillgångar eller som har hög lånefinansiering. För företag 
som har god avkastning så är utdelning ett bättre val, ju högre vinst företaget har ju mer 
utdelning betalar de ut. (Fama & French 2002) 
 
Enligt pecking order teorin så kan företag som har god avkastning låna mindre och därmed 
finansieras internt. Företag som går sämre har då istället högre andel lån. Målet för företagen 
är att arbeta ner sina lån och finansiera sina investeringar med intjänat kapital. (Myers 2001) 
 
3.2.6. Sammanfattning av trade-off och pecking order teorierna 

Som kan antydas i presentationen av de olika teorierna ovan, trade-off och pecking order 
teorierna, så finns det enligt dessa olika sätt på vilka ett företag ska hantera sin skuldsättning 
och därmed dess kapitalstruktur utefter andra styrande omständigheter. Frank och Goyal 
(2009) har skrivit en artikel kring det här varav skillnaderna och likheterna i de båda nämnda 
teorierna vad gäller skuldsättning kommer att tas upp nedan, detta är en sammanställning av 
forskning i ämnet. Det som visas här är hur pass hög skuldsättning, relativt sett, företagen 
enligt teorierna bör ha. 
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Tabell 2: Jämförelse mellan trade-off och pecking order efter Frank & Goyal 2009 

Omständigheter Trade-off Pecking order 
Vinstgivande företag 
eller företag som är 
framgångsrika 

Ju mer vinstgivande ju högre låneandel 
genom lägre konkursrisk och behov av 
större skattsköld. 

Ju mer vinstgivande ju lägre låneandel 
då investeringar finansieras med 
intjänat kapital. 

Företagens storlek 
och ålder 

Mogna och stora företag tål större 
låneandel genom att de har lägre 
konkursrisk. 

Mogna och stora företag har lägre 
låneandel i sin finansiering då de har 
tjänat in kapital under lång tid. 

Företagens tillväxt Växande företag har en större konkursrisk 
och därmed har de en lägre låneandel i sin 
finansiering. 

Företagen finansierar sin tillväxt med 
ökad låneandel då det intjänade 
kapitalet inte räcker till. 

Branschtillhörighet Företag i en tillväxtbransch har lägre 
låneandel liksom företag inom reglerade 
branscher.  Medianlånenivån i branschen 
spelar in då företagen tenderar att hålla sig 
till den.   

Branschtillhörigheten har ingen större 
inverkan mer än att det ger en 
fingervisning om konkursrisken.  

Tillgångarnas 
beskaffenhet 

Företag med materiella tillgångar bör ha 
högre andel lånefinansiering än de med 
mycket immateriella tillgångar. Likaså bör 
företag som tillverkar unika produkter ha 
lägre låneandel. 

Företag med mycket immateriella 
tillgångar har hög 
informationsasymmetri och bör därför 
ha högre lånefinansiering än de med 
hög andel materiella tillgångar.  

Skatter Höga skatter medför behov av större 
skattesköld och därmed högre låneandel. 

 

Risk Företag med hög risk och volatilt 
kapitalflöde bör ha lägre låneandel. 

Företag med hög risk eller volatilt 
kapitalflöde bör vara lågt värderade på 
aktiemarknaden och bör därför 
finansieras med en hög låneandel. 

Tillgång till kapital Vid begränsad tillgång till lånemarknaden, 
vid lågt kreditbetyg, är lånefinansieringen 
mindre och en större del av företaget 
finansieras med ägarkapital. 
 

Vid bra kreditbetyg så är företagets 
informationsasymmetri låg och därmed 
har aktien ett högt värde vilket talar för 
att det är lämpligt att använda mer 
ägarkapital och mindre lån. 

Makroekonomiska 
krafter 

Vid förväntat hög inflation så ökar värdet 
av skattereduktionen genom skattskölden, 
det finns en positiv korrelation mellan ökad 
skuldsättning och inflation. Likaså medför 
låga räntor högre belåning.  
Efter lågkonjunkturer så tenderar 
låneandelen i finansieringen att öka för 
stora företag medan den förblir stabil för 
mindre företag. Vid expansionen som följer 
lånar företagen mer. 

Enligt vad pecking order teorin 
förutspår så bör en expansionsfas 
medföra mindre andel lån då det 
intjänade kapitalet också ökar vid 
expansion.  

 
Enligt Frank och Goyal (2009) så är pecking order teorin vanligare bland större företag medan 
trade-off är mer förekommande bland mindre. 
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4. Empiri och Analys 
I analysarbetet med empirin så användes som nämnts fyra olika regressioner som applicerats 
på materialet på tre olika sätt. 
 
Den första regressionen som användes är en multipel regression som har eget 
kapital/ägarkapital (E) och skulder (D) som förklarande variabler. I denna regression är 
omsättningen (OMS) den beroende variabeln som ska förklaras av variablerna eget kapital 
och skulder. Regressionen ser ut som följer: 
 

 
 
Formel 10: Regression med omsättning, eget kapital och skulder 
 
I nästa regression så är omsättningen utbytt som beroende variabel mot rörelseresultatet eller 
EBIT som det kallas i Bilaga 1. Här blir regressionen följande: 
  

 
 
Formel 11: Regression med EBIT, eget kapital och skulder 
 
Den tredje regressionen är en enkel regression där den förklarande variabeln är 
skuldsättningsgraden, det vill säga skulder dividerat med eget kapital. Den beroende variabeln 
i den tredje regressionen är omsättningen och regressionen lyder som följer: 
 

 
 

Formel 12: Regression med omsättningen och skuldsättningsgrad 

Den fjärde och sista regressionen är även den enkel och har rörelseresultatet (EBIT) som 
beroende variabel och, liksom den tredje regressionen, skuldsättningsgraden som förklarande 
variabel. Regressionen är: 
 

 
 

Formel 13: Regression med EBIT och skuldsättningsgrad 

De tre sätten på vilka regressionerna användes är följande: 

 Jämför förändringsfaktorn mellan ett år och nästföljande för samtliga företag i 
undersökningen. Här behandlas även låg- och högkonjunktur. 

 Jämför förändringsfaktorn på samtliga företag i undersökningen enskilt under 
tidsserien; enskilda tidsserieanalyser. 

 Företagen i undersökningen är uppdelad i tre olika grupper utefter omsättning, 
rörelseresultat och skuldsättningsgrad. I dessa grupper är företagen indelade i olika 
strata som är hög, medel och låg. 

 
För vidare motivering av analysen se ”2.5.2. Statistisk utvärdering”. 
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4.1. Jämförelser mellan åren 
Första undersökningen genom de fyra regressioner som beskrivas ovan har gjorts på alla 
företag som ingår i undersökningen. Nynäs AB exkluderas från undersökningen under åren 
2004/2005 och 2005/2006 och Ratos exkluderas under år 2004/2005 eftersom det inte finns 
några värden för de här företagen då. Först och främst undersöktes varje årlig förändring för 
sig. Syftet var att kunna jämföra signifikanta samband som uppvisas av helheten av företagen 
med barometerindikatorn i Figur 4 (samma ursprung som Figur 1). 
 

 
Figur 4: ”Barometerindikator och BNP” med bättre visualisering av åren 2004 till 2010, 
anpassat från Konjunkturinstitutet (www.konj.se) 

Barometerindikatorn visar ingen utpräglad trend mellan 2004 och 2005. Den tyder på en 
väldigt stark ekonomisk nedgång som börjar 2007 och slutar med början av 2009. Mellan 
2006 och 2007 stiger indikatorn märkbart medan den stiger mycket från början av 2009 till 
slutet av 2010.  
 
Tabell 3: Översikt av samband från regressionerna över alla undersökta företag mellan de 
olika åren 

    2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

y=OMS β1=E + + - + + - 

  β2=D + + + - + - 

y=EBIT β1=E + + + + - + 

  β2=D + - + - - + 
y=OMS β=D/E + - + - + + 
y=EBIT β=D/E - - + - - + 

 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
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Tabell 3 visar en sammanfattande överskikt av de statistiska resultaten från de fyra 
regressionsanalyser. Det visas vilka faktorer som undersöktes i regressionen för de olika åren. 
Ett signifikant samband, dvs. P-värden under 5 % indikeras i grön färg, medan icke 
signifikanta statistiska samband indikeras i rosa. Oavsett signifikanta statistiska samband eller 
ej så indikeras om koefficienterna x har positiv eller negativ samband med y genom förtecken 
”+” respektive ”-”. Både signifikanta och ej signifikanta resultat diskuteras. 
 
Det första avsnittet visar den multipla regressioner mellan eget kapital, skulder och 
omsättning. Här kan observeras att det finns ett signifikant samband mellan förändring i eget 
kapital och skulder med förändring i omsättningen mellan 2005/2006 och 2008/2009 samt en 
förändring i skulder med en förändring i omsättningen 2006/2007. Sambandet är positivt och 
då P-värdet är under 5 % för de nämnda variablerna så är sambandet signifikant. När man 
räknar en stigande omsättning som tillväxt av företaget, en tillväxt som finansieras genom 
eget kapital och lån som i det här fallet representeras av koefficienterna β1 och β2. 
Koefficienterna β1=0,57 och β2=0,44 är av liknande storlek (Bilaga 2A), detta betyder att 
tillväxten under den moderata ekonomiska tillväxten mellan åren 2005/2006 finansieras till 
nästan lika stora delar genom eget kapital och lån. Eget kapital växer dock lite mer än 
skulderna som styrks av den tredje, enkla regressionen mellan omsättning och 
skuldsättningsgraden som avtar med ökande omsättning mellan 2005 och 2006. 
 
Ett signifikant samband, dock bara mellan eget kapital och rörelseresultat finns i den andra 
regressionen mellan 2005 och 2006 där β1=1,77 (Bilaga 2A) medan det inte finns ett 
signifikant samband mellan skulder och rörelseresultat. Detta reflekteras också i den sista 
regressionen som visar negativ samband mellan rörelseresultaten och skuldsättningsgraden. 
 
Mellan 2006 och 2007 finns det också ett positivt signifikant statistiskt samband mellan 
omsättning och skulder med β2=0,044 medan koefficienten för eget kapital är negativt med 
β1=-0,064 (Bilaga 2A), men det finns inget signifikant statistiskt samband för β1eftersom att 
P-värdet är för högt på den variabeln.  
 
I de vidare åren är sambandet mellan faktorerna inte signifikant utom mellan 2008 och 2009. 
Där finns ett positivt signifikant statistiskt samband mellan eget kapital, skulder och 
omsättningen igen. Koefficienterna β1=0,48 och β2=0,50 (Bilaga 2A) tyder på jämn påverkan 
av eget kapital och skulder i finansiering av tillväxt, eller nedskärning under recession. 
 
Det ser ut som om tillväxten finansieras till nästan lika stora delar genom eget kapital och 
skulder medan delen av det egna kapitalet vägar lite tyngre än finansiering genom skulder 
under den moderata tillväxten mellan 2005 och 2006 (Bilaga 2A). Detta beteende kan 
förklaras med hjälp av trade-off teorin eftersom skuldsättningsgraden hålls i stort sett konstant 
och att den skillnaden som finns visar på en ökning av eget kapital som är något större än 
ökningen av skulderna (Frank & Goyal 2009). Tillväxt finansieras samtidigt också genom 
eget kapital, så att risken att gå i konkurs hålls moderat (ibid). Men samtidigt så visar den 
multipla regressionen som har rörelseresultat som beroende variabel på en relativt kraftig 
ökning av eget kapital jämfört med skulderna som istället sjunker (Bilaga 2A). Den större 
ökningen av eget kapital och sänkningen av skulderna tyder på att pecking order teorin kan 
förklara beteendet som företagen uppvisar. Detta ihop med att ökad omsättning finansieras till 
större del av eget kapital samt att skuldsättningsgraden går ner både i samband med 
omsättning och rörelseresultat enligt de två enkla regressionerna kan indikera att företagen 
finansierar sin tillväxt med internt kapital till att börja med, detta överensstämmer med 
pecking order teorins förklaring (Myers 1984). Samma tendenser finns att utläsa ur 
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regressionerna för åren 2004/2005 fast här ökar skuldsättningsgraden enligt de två enkla 
regressionerna och skulden sjunker inte i någon av regressionerna. Det interna kapitalet har 
inte varit så stort under den här perioden så att lån ändå har behövts för att komplettera 
behovet av kapital, men det tyder ändå på att beteendet kan förklaras med hjälp av pecking 
order teorin Under 2006/2007 finns det också tillväxt inom ekonomin men det verkar som om 
att finansieringen sker mer genom skulder än genom eget kapital, vilket enligt Frank och 
Goyal (2009) kan förklaras med pecking order teorin. Ser man till den multipla regressionen 
som har rörelseresultatet som beroende variabel så visar den på en ökning av eget kapital som 
är större än ökningen av skulder vi ökat rörelseresultat. Detta indikerar avsaknaden av 
skattesköldsskapande och därmed ett beteende som kan förklaras med pecking order teorin. 
 
Under 2007 antas dock början av en recession som möjligen leder till att en finansiering 
genom eget kapital är svårare medan upptag av skulder fortfarande är möjligt. Detta beteende 
är mer som pecking order teorin postulerar (Myers 1984). Finansieringen sköts med lån 
eftersom det är den enklaste, om inte kanske den endast möjliga vägen under den tiden. Även 
vinsten tas med för att finansiera företaget som den enklaste möjligheten till finansiering. 
Under den största ekonomiska nedgången finns det inga signifikanta statistiska bevis för 
samband mellan eget kapital, skulder och omsättning respektive rörelseresultaten. Man kan 
dock anta att när omsättningen respektive rörelseresultaten sviker, blir det till stor del på 
ägarnas kostnad. Detta visas med de positiva koefficienterna för eget kapital medan 
koefficienterna för skulder är negativa. Detta betyder till exempel att om omsättningen 
sjunker, så sjunker det egna kapitalet. Möjligen behövdes också finansiering som var bara 
möjlig med nya skulder, så steg skulderna samtidigt under recessionen.  
 
Mellan 2008 och 2009 råder det till stor del lågkonjunktur. Under 2008 går det dåligt för 
ekonomi medan under 2009 visas redan en stark uppgång igen. Det kan alltså inte avgöras en 
särskild trend mellan åren 2008 till 2009 annat än att där ligger svängningen från låg- till 
högkonjunktur. Det positiva sambandet mellan eget kapital, skulder och omsättningen är 
jämförbart med förändringsvärden mellan år 2005 och 2006. Detta kan tyda på en 
”normalisering” av finansieringsbeteendet enligt huvudsakligen trade-off teorin som under en 
moderat tillväxt (Frank & Goyal 2009). Men det kan också tyda på ett beteende enligt pecking 
order teorin då förändringen av rörelseresultatet har samband med ökat eget kapital samt 
sjunkande skulder vilket tillsammans med resultaten från den multipla regressionen som 
behandlar omsättning indikerar att intjänat kapital används för att finansiera tillväxt av 
omsättning. Detta är dock svårt att definiera eftersom det ligger en stor nedgång och stor 
uppgång i ekonomin mellan 2008 och 2009 samt när man betraktar 2009 och 2010 så finns 
det redan tecken för en ekonomisk nedgång som under 2007. Man vet också att bankkrisen 
med början i 2007 orsakade stora svängningar på kreditmarknaden och det kan vara så att 
lånefinansiering kan ha varit tufft ibland mellan 2007 och 2010. Det är kanske därför att 
koefficienterna för eget kapital och skulder är negativa i den multipla regressionen med 
omsättningen medan de är positiva i den multipla regressionen med rörelseresultat mellan 
2009 till 2010. Regressionerna för 2009 och 2010 visar på en ökning av skuldsättningen vid 
både tillväxt och ökat rörelseresultat vilket kan tyda på att pecking order teorin förklarar 
beteendet vid tillväxt av omsättningen och trade-off teorin vid ökat rörelseresultat. 
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4.2. Tidsserieanalys per företag 
I analysen av de företag som ingår i undersökningen så har som tidigare nämnts genomförts 
fyra olika regressionsanalyser. Vad kan tydas ur dessa data kommer att visas här nedan, var 
regressionsmodell för sig. Tabellerna visar en sammanfattande överskikt av de statistiska 
resultaten från de fyra regressionsanalyserna. I tabellerna visas vilka faktorer som undersöktes 
i regressionen för de olika företagen. Ett signifikant samband, alltså P-värden under 5 %, 
indikeras i grön färg medan icke signifikanta statistiska samband indikeras i rosa. Oavsett 
signifikant statistiskt samband eller ej så indikeras om koefficienterna x har positiv eller 
negativ samband med y genom förtecken ”+” respektive ”-”. Både signifikanta och ej 
signifikanta resultat diskuteras. 
 
4.2.1. Omsättning, eget kapital och skulder 
 
Vid den första regressionsanalysen där det undersöktes sambandet mellan omsättningen som 
beroende variabel och skulder och eget kapital som förklarande variabler så kan vissa mönster 
i företagens beteenden påvisas. Ökad omsättning anses allmänt som indikator av tillväxt i 
företaget. 
 

Tabell 4: Omsättning, eget kapital och skulder 1 
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y=OMS β1=E - - - - - - - - - - - 

  β2=D + + + + + + + + + + + 
 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
Vid regressionsanalysen indikerar elva av företagen, som redovisas ovan, att de vid en ökning 
av omsättningen minskar sitt egna kapital samtidigt som skuldsättningen ökar. Enligt vad som 
står i Myers (1984, 2001), och som finns upptaget under pecking order teorin i teorikapitlet, 
så kan detta tolkas som att företagen finansierar utdelning med att ta upp nya lån. Då 
utdelningar är trögföränderliga enligt pecking order teorin så kan det finnas en förklaring i att 
företagen dras med utdelningar som de måste finansiera på det här viset samtidigt som deras 
tillväxt också finansieras med lån. Enligt pecking order teorin så finansierar företag sin 
tillväxt med lån då det intjänade kapitalet inte räcker till.  
 
Enligt trade-off teorin så finansieras tillväxt vanligen mer med ägarkapital än med lån då 
konkursrisken ökar i samband med att företaget växer (Frank & Goyal 2009). Med andra ord 
så överensstämmer de här företagens beteende inte med trade-off teorins förutsägelser. Det 
kan dock överensstämma med trade-off teorin om man ponerar att agentproblematiken 
(Jensen 1986) har haft sin inverkan. Alltså att ägarnas inverkan på företagsledningen har 
medfört att ledningen blidkar ägarna genom att betala ut mer i utdelning och ta upp lån för att 
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finansiera denna samt för att finansiera tillväxten. Ett sådant här scenario hamnar utanför 
trade-off teorins värdemaximerande ansats och kan inte ses som just värdemaximerande. 
 
Tabell 5:Omsättning, eget kapital och skulder 2 
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y=OMS β1=E + + + + + + + + + 

  β2=D + + + + + + + + + 
 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
Nio av företagen (ovan) hade en regressionsanalys som indikerade ett samband mellan en 
ökad omsättning och en ökning av både ägarkapitalet och skulder fast där skulderna ökar i 
större utsträckning än ägarkapitalet. Detta sätt av företagen att agerande kan förklaras med 
pecking order teorin. Enligt den teorin finansierar företag tillväxt med lånat kapital då det 
intjänade inte räcker (Frank & Goyal 2009). Enligt trade-off teorin stipuleras att företag vid 
tillväxt istället ha en lägre låneandel och använder då mer ägarkapital (ibid). 
 
Tabell 6: Omsättning, eget kapital och skulder 3 
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y=OMS β1=E + + + + + + + + + + + + 

  β2=D + + - - + - + - + + + + 
 
med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
De kvarvarande tolv företagen i urvalet (se ovan) redovisar regressioner som antyder ett 
samband mellan ökad omsättning och ökning av ägarkapitalet samt en mindre ökning eller 
rent av minskning av skulderna. Dessa samband kan förklaras med hjälp av trade-off teorin på 
så vis att det antas att företagen finansierar sin tillväxt med större andel ägarkapital än skulder 
(ibid). Det kan dock finnas en förklaring i pecking order teorin genom att företagen enligt 
denna teori använder sig av nytt ägarkapital först då det blir för dyrt att ta nya lån (Myers 
1984). Undersökningen innefattar endast stora företag som samtliga därför borde ha god 
tillgång till lånemarknaden då inga av dem redovisar abnormt hög skuldsättningsgrad under 
undersökningsperioden, möjligen med undantag för Scania och Volvo något år. Därför är det 
inte troligt att dessa stora företag inte skulle få lån och därmed behövt förlita sig på 
ägarkapital. 
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4.2.2. Rörelseresultat, eget kapital och skulder 
 
Den andra regressionsanalysen undersöker sambandet mellan rörelseresultat, även kallat 
EBIT, som beroende variabel och skulder och eget kapital som förklarande variabler. Här så 
ser man också vissa mönster i företagens beteenden.  
 
Tabell 7: Rörelseresultat, eget kapital och skulder 1 
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y=EBIT β1=E - - - - - - - 

  β2=D + + + + + + + 
 
med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
Den första gruppen företag (ovan) karaktäriseras här av att de visar ett samband mellan ökad 
EBIT och minskat ägarkapital samt ökade skulder. Trade-off teorin säger här att ökad vinst 
ger behov av ökad skuld för att på så sätt med hjälp av skatteskölden minska skatteutgifterna 
(Frank & Goyal 2009). Detta samband talar för att företagens kapitalstruktur kan förklaras 
med trade-off teorin (ibid). Vad gäller det minskade ägarkapitalet så kan det tänkas att det har 
sin förklaring i ökad utdelning i samband med ökat rörelseresultat. 
 
Tabell 8: Rörelseresultat, eget kapital och skulder 2 
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y=EBIT β1=E + + + 

  β2=D + + + 
 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
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Nästa grupp av företag i den här regressionen är bara tre till antalet. Dessa visar på ett 
samband mellan ökad EBIT och både ökat ägarkapital och skulder fast där skulderna ökar 
mer. Detta motsvara vad man kan förvänta sig av ett företag med ökad vinst enligt trade-off 
teorin, de ökar på sina lån för att få en större skattesköld (ibid). Pecking order teorin säger i 
detta fall att låneandelen ska minska då företagen betalar av skulderna med det intjänade 
kapitalet före det att de köper tillbaka aktier (Myers 1984), vilket är något som inte indikeras 
här.  
 

Tabell 9: Rörelseresultat, eget kapital och skulder 3 
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y=EBIT β1=E + + + + + + + 

  β2=D + + + + + + + 
 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
Den tredje gruppen av företag vid den här regressionen ger indikationer på ett samband 
mellan ökat rörelseresultat, EBIT, och ökat ägarkapital samt ökad skuld fast där ägarkapitalet 
ökar mer än skulden. Om ett sådant här samband säger pecking order teorin förvisso att 
ägarkapitalets del kommer att öka men samtidigt att låneandelen skulle sjunka till följd av det 
intjänade kapitalet som bland annat används till att betala av lånen (Myers 1984). Tabellen 
nedan visar den nominella förändringen i omsättning mellan 2004 och 2008/2009. Visserligen 
är förändringarna olika mellan de olika företagen och koncernerna men man kan se att det har 
förekommit en tillväxt av omsättningen som i vissa fall är rätt omfattande. Detta kan tyda på 
att det intjänade kapitalet inte har räckt för att finansiera tillväxten fullt ut. 
 
Tabell 10: Tillväxt i omsättning 

AstraZeneca AB 141679 ->244329 
Autoliv AB 40627 -> 50049 
E.ON Sverige AB 24578 -> 40531 
Getinge AB 10889 -> 22816 
NCC AB 45437 -> 57465 
SCANIA AB 56788 -> 88977 
Securitas AB 53404 -> 62667 

 
Sett ur ett trade-off perspektiv så kan sambandet tolkas som om att undersökningsobjekten 
behöver öka sitt ägarkapital då för att få ner bankruttkostnaden. Dock så borde ökat 
rörelseresultat innebära lägre bankruttkostnader genom att risken för konkurs minskar. I en 
situation med ökad vinst så ska ett företag enligt trade-off teorin öka sina lån för att på så sätt 
få ner skattekostnaderna med hjälp av en större skattesköld (Frank & Goyal 2009). Därmed, 
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och även med anledning av vad som står i förra stycket, så kan det anses att pecking order 
teorin är bäst lämpad för att förklara beteendena hos företagen i det här fallet. 
 
Tabell 11: Rörelseresultat, eget kapital och skulder 4 
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y=EBIT β1=E + + + + + + + + + + + + + + + 

  β2=D - - - - - - - - - - - - - - - 
 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
De flesta av undersökningsföretagen har en regression som indikerar ett samband mellan ökat 
rörelseresultat och ökat ägarkapital och minskade skulder. Detta är helt i linje med vad 
pecking order teorin beskriver att företag med vinst skall göra och tvärtemot vad trade-off 
teorin säger (Fama & French 2002), alltså anses pecking order teorin ge den bästa 
förklaringen till beteendet.  
 
Tabell 12: Rörelseresultat, eget kapital och skulder 5 

Omsättning: Ax
fo

od
 A

B 

y=EBIT β1=E - 

  β2=D - 
 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
Det finns även ett exempel på ett företag, Axfood, som visar på ett samband mellan ökat 
rörelseresultat och minskat ägarkapital samt minskade skulder. Detta är inte i linje med 
varken vad trade-off teorin eller pecking order teorin stipulerar. Det som kan förklara den här 
tendensen är möjligen agentproblematiken och att aktieägarna påverkar ledningen att betala ut 
så pass mycket i utdelning så att ägarkapitalet i företaget sjunker (Jensen 1986). Se 
frågetecken i Tabell 18.  
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4.2.3. Omsättning och skuldsättningsgrad 
 
Den tredje av regressionsanalyserna undersöker sambandet mellan omsättningen som 
beroende variabel och skuldsättningsgraden som förklarande variabel. Här så ser man också 
vissa mönster i företagens beteenden.  
 
Tabell 13: Omsättning och skuldsättningsgrad 1 
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y=OMS β=D/E + + + + + + + + + + 
 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
Den första gruppen i den här regressionsanalysen indikerar på ett samband mellan ökad 
omsättning och ökad skuldsättning vilket stämmer överens med pecking order teorins sätt att 
hantera det extra kapitalbehovet som kan uppstå i samband med tillväxt (Myers 1984). Detta 
är den största gruppen vid beräkningen av den här regressionen. 
 
Tabell 14: Omsättning och skuldsättningsgrad 2 
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Den andra gruppen företag vid den här regressionsanalysen visar på ett samband mellan ökad 
omsättning och minskad skuldsättning vilket överensstämmer med trade-off teorin. Företagen 
använder mer eget kapital i samband med tillväxt för att minska konkurskostnaden. (Frank & 
Goyal 2009) 
 
4.2.4. Rörelseresultat och skuldsättningsgrad 
 
Den fjärde och sista regressionsanalysen undersöker sambandet mellan rörelseresultatet som 
beroende variabel och skuldsättningsgraden som förklarande. Så här ser mönstren i företagens 
beteenden ut.  
 
Tabell 15: Rörelseresultat och skuldsättningsgrad 1 
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y=EBIT β=D/E + + + + + + + + 
 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
Den första gruppen företag vid körningen av den här regressionsanalysen visar ett samband 
mellan ökat rörelseresultat och ökad skuldsättningsgrad. Detta stämmer överens med trade-off 
teorins förklarningssätt att en ökad vinst hanteras genom en ökad skattesköld. Sett till pecking 
order teorin så skulle företagen vid ökat rörelseresultat minska sin skuldsättning, så till vida 
att de inte gör så stora investeringar så att det intjänade kapitalet inte räcker till. (ibid) 
Således kan trade-off teorin bäst förklara vad gäller dessa företagen och deras beteende. 
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Tabell 16: Rörelseresultat och skuldsättningsgrad 2 
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y=EBIT β=D/E - - - - - - - - - - 
 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
Den andra gruppen i den här regressionen pekar på ett samband mellan ökat rörelseresultat 
och minskad skuldsättning vilket stämmer överens med pecking order teorins hantering av 
ökad vinst - man amorterar av på skulderna. Trade-off teorin menar att företagen istället 
kommer att öka sin skuldsättning här för att få skydd av skatteskölden. (Frank & Goyal 2009) 
 
4.2.5. Sammanfattning kring företagen 
 
Då några av Sveriges största företag har undersökts så beter sig de flesta enligt pecking order 
teorin enligt Frank och Goyal (2009). Som syns i tabellen nedan så är det en mycket stor del 
som visar på tendenser att båda av teorierna kan användas till förklaring beroende på i vilken 
regression de undersöks, arton stycken närmare bestämt. Bara i två företag indikeras att trade-
off teorin kan förklara resultaten och i tolv företag verkar det som om pecking order teorin 
kan användas till förklaring av kapitalstrukturen. Som man också kan se i tabellen så är det 
bara ett fåtal värden som faller inom den definierade signifikansnivån på 95 %.  
 
Det är några företag där regressionen antyder på att trade-off teorin kan förklara beteendet för 
förändringen av omsättning gentemot de förklarande variablerna eget kapital och skulder, 
men som samtidigt indikerar att pecking order teorin kan förklara deras agerande vid 
förändring av rörelseresultatet. Vid dessa fall kan kombinationen av sambanden tyda på att 
det de facto är pecking order teorin som helt förklarar företagens beteende. Grunden för detta 
är att företagen i de här fallen finansierar tillväxten med intjänat kapital och att det finns 
tillräckligt med intjänat kapital för att de skall slippa att använda extern finansiering i så stor 
utsträckning (Myers 1984, 2001). Företagen i tabell 17 där det sambandet kan vara aktuellt är 
AstraZeneca, Autoliv, Scania, Securitas samt L M Ericsson.  
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Tabell 17: Pecking order eller Trade-off 

Företag OMS=α+ β₁ E + β₂D  EBIT=α+ β₁ E + β₂ D OMS=α+β (D/E)   EBIT=α+ β(D/E)  
ASSA ABLOY AB P P P P 
Alfa Laval AB P T P T 
Apoteket AB (publ) P T P T 
AstraZeneca AB T P T P 
Atlas Copco AB P T P T 
Autoliv AB T P P P 
Axfood AB P ? P P 
Boliden AB T T T P 
E.ON Sverige AB P P P P 
AB Electrolux P P T P 
Getinge AB P P P P 
H & M  AB T T P P 
NCC AB P P P T 
Nynas AB (publ) P P P P 
Peab AB P T P P 
Posten AB P P T P 
Ratos AB P P P P 
SAAB AB P P P P 
SCANIA AB T P P P 
AB SKF P P P P 
SSAB AB T P P T 
Sandvik AB T T T T 
Securitas AB T P T P 
Skanska AB P P P P 
Stena AB P P P P 
 SCA T T P P 
Tele2 AB P P P P 
 L M Ericsson T P T P 
TeliaSonera AB T T P T 
Trelleborg AB P P P P 
Vattenfall AB P P P P 
AB Volvo T T T T 
 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”P” = Pecking order, ”T ”= 
Trade-off 
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4.3. Regressionsanalys i olika strata 
I den slutgiltiga undersökningen som gjordes med regressionerna delades företagen in i tre 
olika strata; låg, medel och hög. För att dela in företagen i rätt strata så användes tre kriterier; 
omsättning, rörelseresultat och kapitalbindning under ett år. Dessa värden är mätta från 2004 
till 2010 års årsredovisningar. Hela företagsurvalet delades in i tre olika nivåer så att ett 
förhållandevis jämt antal företag finns med i varje grupp. De gränserna som dragits finns som 
översikt i Tabell 18 nedan. 
 
Tabell 18: Översikt av indelningen i tre strata var, efter omsättning rörelseresultat och 
skuldsättningsgrad 

Strata Omsättning Rörelseresultat Skuldsättningsgrad 

Låg 11 880 – 31 977 MSEK -17 013 – 2 393 MSEK 0,28 – 1,31  

Medel  32 378 – 68 400 MSEK 2 473 – 7 088 MSEK 1,34 – 2,15  

Hög 69 875 – 303 667 MSEK 7 123 – 82 857 MSEK 2,16 – 4,28  

 

För varje strata har det gjorts de fyra regressionsanalyserna som presenterades i början av 
analyskapitlet och motiveringen till dem finns i metodkapitlet, ”2.5.2. Statistik översikt”. De 
fyra analyserna sammanfattades i förenklad form av en tabell där det finns med ett uttalande 
över sambandet mellan y samt β1 och β2 till varje regression. På detta sätt kan regressionerna 
till den höga, medelhöga och låga värdena av respektive indelningsfaktor jämföras direkt i 
tabellen. De regressioner där det finns ett signifikant statistiskt samband, P-värdet < 5 % 
markeras i grönt, medan när sambandet inte är statistiskt säkert (P-värdet ≥ 5 %) så markeras 
de med rosa. Både signifikanta och ej signifikanta resultat diskuteras. En utförlig översikt 
över de uträknade värdena finns i Bilaga 2. 
 
4.3.1. Strata efter omsättning 

I Tabell 19 nedan blir det åter synlig att det finns statistiska samband mellan eget kapital, 
skulder och omsättningen. Vid hög omsättning finns det mest signifikanta sambandet. Båda 
två av de förklarande variablerna, eget kapital och skulder, har ett positivt signifikant 
samband med omsättningen för de företagen i den tredjedelen med den högsta omsättningen. 
Koefficienterna β1=0,42 och β2=0,15 (Bilaga 2C) tyder på lite starkare inflyttande av eget 
kapital i samband med omsättningen. Det i sin tur tyder på ökad omsättning till en större del 
finansieras med ägarkapital vilket också kan indikera att trade-off teorin kan förklara 
beteendet (Frank & Goyal 2009). Beaktas de icke signifikanta koefficienterna β1=1,25 och 
β2=0,31 (Bilaga 2C) för regressionen där sambandet mellan ökat rörelseresultatet och eget 
kapital samt skulder undersöks tyder det på att pecking order teorin kan förklara beteendet 
genom att det egna kapitalet ökar mer än skulderna vid ökat rörelseresultat (Myers 1984, 
2001). Undersökningarna av omsättningen respektive rörelseresultat tyder på liknade 
beteende där trade-off teorin kan förklara beteendet vid omsättningsökning och pecking order 
vid ökning av rörelseresultatet. Dock kan sambandet mellan de olika regressionerna tyda på 
att det är pecking order teorin som ger bäst förklarning genom att tillväxten finansieras med 
till största del intjänat kapital och att extern kapital därför inte används till så stor del på 
samma sätt som diskuterats i slutet av ”4.2. Tidsserieanalys per företag”. 
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När det gäller gruppen av de undersökta företagen med medelhög omsättning så finns det 
framförallt ett signifikant samband mellan eget kapital och omsättning. Koefficienten β2 är 
med 0,011 väldigt liten i jämförelse med β1=0,25. När det dock gäller de företagen med den 
lägsta omsättningen av de undersökta företagen, så är det tvärtom. Det finns ett signifikant 
positivt samband mellan skulder och omsättning och ett negativt ej signifikant samband 
mellan eget kapital och omsättning. Kanske är det positiva signifikanta sambandet mellan 
skulder och omsättning som gör att det också finns ett positivt signifikant samband mellan 
skuldsättningsgraden och omsättningen för den tredjedelen av företagen med den lägsta 
omsättningen. 
 
Tabell 19: Översikt av samband från regressionerna över populationen med indelning i tre 
grupper beroende på omsättning 

Omsättning: hög  medel  låg 

y=OMS β1=E + + - 

  β2=D + + + 

y=EBIT β1=E + + + 

  β2=D + - - 
y=OMS β=D/E - + + 
y=EBIT β=D/E - + - 

 

med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
Det ser alltså ut som om företagen använder sig av lånefinansiering vid jämförbart låg 
omsättning och går över till en finansiering med mer eget kapital när omsättningen kommer 
upp till en viss nivå. Detta tyder på ett agerande som kan förklaras med pecking order teorin 
(Myers 1984, 2001) vid lägre omsättning. Vid de högsta omsättningarna finns även ett 
signifikant samband mellan omsättning och eget kapital samt skulder. Kanske lönar det sig 
vid stora omsättningar och antagligen större vinster att optimera kapitalstrukturen på ett sätt 
som kan förklaras med trade-off teorin. Men som också nämnts tidigare kring stratan med de 
högsta omsättningarna så kan kombinationen mellan högre utnyttjande av eget kapital vid 
ökad tillväxt och en högre ökning av eget kapital vid ökat rörelseresultat indikera att intjänat 
kapital i första hand används till finansieringen, detta tyder i så fall på en förklaring enligt 
pecking order teorin. Samma mönster som för stratan med de höga omsättningarna kan också 
utläsas ur undersökningar av stratan för företagen med medelhög omsättning.  Det kan vara så 
att finansieringen i företagen delvis förklaras av de båda teorierna i det att det inte kan visas 
ett signifikant samband mellan rörelseresultat och eget kapital respektive skulderna och också 
i den enkla regressionen mellan skuldsättningsgraden och omsättning respektive 
rörelseresultat.  
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4.3.2. Strata efter rörelseresultat 

Med en indelning av populationen enligt högt, medelhögt och lågt rörelseresultat får man 
fram ett lite annorlunda resultat som visas i Tabell 20 nedan. Här finns det ett signifikant 
positivt samband mellan eget kapital och omsättning i gruppen med högt rörelseresultat 
medan det finns ett positivt signifikant samband mellan skuldsättning och omsättningen i de 
två grupperna med lägre rörelseresultat. När man betraktar omsättningen som indikator av 
tillväxt, så kan sammanhanget mellan tillväxt och finansiering genom eget kapital möjligen 
beror på en hög vinst som kan användas igen för tillväxt istället för att låna nytt kapital på 
marknaden. Ser man på den multipla regressionen som behandlar rörelseresultatet som 
beroende variabel så indikerar den samma sak genom att det egna kapitalet ökar och 
skulderna minskar vid ökat rörelseresultat, alltså kan det vara troligt att det ökade 
rörelseresultatet används för att finansiera tillväxt och amortering av skulder, vilket tyder på 
att pecking order teorin kan förklara beteendet (ibid). 
 
Dessa möjligheter finns inte till så stor del i de grupperna med medelhögt och lågt 
rörelseresultat. Där måste tillväxt eller en stigande omsättning finansieras framförallt genom 
lån. Detta tyder också på pecking order teorin, där finansieringen görs främst med det egna 
överskott, och senare med lån innan det även tas upp nytt ägarkapital i form av nyemission 
(ibid). Samma indikationer ges av övriga regressioner som indikerar att skuldsättningen ökar 
vid ökad tillväxt av omsättningen och att ökat rörelseresultat ger lägre skuldsättning, det kan 
då tänkas att intern finansiering är förstahandsvalet vilket stämmer väl överens med vad 
pecking order teorin beskriver (ibid). Vidare, i gruppen med lågt rörelseresultat, där det finns 
ett starkt samband mellan skulder och omsättning och även ett negativ koefficient för eget 
kapital speglas det i ett positivt samband mellan skuldsättningsgraden och omsättningen. 
 
Tabell 20: Översikt av samband från regressionerna över populationen med indelning i tre 
grupper beroende på rörelseresultat 

Rörelseresultat: hög  medel  låg 

y=OMS β1=E + + - 

  β2=D + + + 

y=EBIT β1=E + + + 

  β2=D - - - 
y=OMS β=D/E + + + 
y=EBIT β=D/E - - - 

 
med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
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4.3.3. Strata efter skuldsättningsgraden 

När den undersökta populationen delas upp i tre grupper med skuldsättningsgraden som grund 
så skulle det vara möjligt att ompröva några antaganden som gjordes på grund av de 
föregående regressionerna i de olika stratan. I  
 
Tabell 21 visas den kortfattade översikten över regressionerna som gjordes på tre grupper som 
delades in i individuellt lika stora delar efter skuldsättningsgraden.  
 
Tabell 21: Översikt av samband från regressionerna över populationen med indelning i tre 
grupper beroende på skuldsättningsgraden 

D/E:   hög  medel  låg 

y=OMS β1=E + + + 

  β2=D + + + 

y=EBIT β1=E + + + 

  β2=D + - + 
y=OMS β=D/E + + + 
y=EBIT β=D/E - + - 

 
med: = samband signifikant,  = samband inte signifikant, ”+” = positiv β, ”- ”= 
negativ β 
 
Här finns det två signifikanta positiva samband mellan skulder och omsättningen i den 
gruppen med hög skuldsättningsgrad samt den gruppen med låg skuldsättningsgrad. Alla 
koefficienter i alla grupper uppvisar positiv samband med omsättningen. Om omsättning 
betraktas som tillväxt så är eget kapital och skulder i alla tre grupper ett sätt att finansiera det 
växande företaget. Att det finns ett signifikant samband mellan låg skuldsättningsgrad och 
finansiering genom skuldsättning kan förklaras genom trade-off teorin (Frank & Goyal 2009). 
Det är en fördel att ha en optimal nivå av skuldsättning som kanske är inte uppnått i gruppen 
med låg skuldsättning (ibid). Så lånefinansiering prioriteras i den här gruppen vid tillväxt. 
Men vid den här stratan, liksom för stratan med medelhög skuldsättningsgrad, så indikerar 
regressionsanalyserna även alternativa förklaringar. Här visar den multipla 
regressionsanalysen som behandlar omsättningen förvisso att ökad tillväxt för omsättningen 
finansieras till en större del av eget kapital. Men samtidigt visar den multipla 
regressionsanalysen som behandlar rörelseresultaten att eget kapital ökar och skulderna 
minskar eller ökar betydligt mindre än eget kapital vid ökat rörelseresultat. Båda dessa 
indikationer pekar mot att pecking order teorin kan förklara beteendet. Intjänat kapital 
används för att finansiera tillväxt samt amortera skulder, likaså saknas större indikationer på 
skapandet av skattesköld (Frank & Goyal 2009). 
 
Hur kan då sambandet med omsättning i gruppen med redan hög skuldsättningsgrad 
förklaras? Ibland finns det bättre möjligheter att ta lån eller så finns det mer möjligheter till 
agentagerande, där högre skuldsättning utnyttjas för att lånegivarna kommer att ta en större 
del av risken till fördel för aktieägarna (Jensen 1986). En annan förklaring kan man få om 
man ser till samtliga regressioner för stratan med hög skuldsättningsgrad. Då framkommer att 
tillväxt finansieras till större del av belåning medan ökat rörelseresultat innebär en högre 
andel eget kapital gentemot skulderna; skuldsättningsgraden sjunker. Detta är i enighet med 
hur pecking order teorin förklarar företags beteende i dylika situationer (Frank & Goyal 
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2009). Att skulder fortfarande används för att finansiera tillväxt kan bero på att långivare 
fortfarande anser att företagen har så pass god soliditet att de kan låna ut till en ränta som 
understiger kostnaderna som skulle vara förknippade med att ta upp nytt eget kapital (Myers 
1984, 2001). 
 
4.4. Förklaringsgrad och signifikans 
I undersökningen så har både låg förklaringsgrad och låg signifikans varit återkommande. Att 
en förändring i y-variabeln kan förklaras med ett regressionssamband brukar mätas med något 
som betecknas som R², determinationskoefficienten (Andersson, Jorner & Ågren 2007). 
Huruvida regressionssambandet är signifikant mäts med hjälp av det så kallade P-värdet; med 
signifikans menas hur stor risk det är att sambandet bara är en slump (Körner & Wahlgren 
2006). I väldigt få av regressionssambanden i den här undersökningen så har R²-värdena och 
P-värdena varit tillfredställande tydliga. R²-värdet, eller förklaringsgraden, mäts i hur många 
procent av förändringarna som sambandet kan förklara (Andersson, Jorner & Ågren 2007). En 
hög procentsiffra ger då alltså en bra förklaringsgrad (ibid). Vid tillförande av fler förklarande 
variabler i en regression ökar R²-värdet, även om det rör sig om ej signifikanta variabler och 
förklaringsgraden är låg (Brooks 2008). Även P-värdet mäts i procent men här vill man ha en 
så liten siffra som möjligt, rutinmässigt så brukar man inte vilja att detta värde överstiger fem 
procent för att man ska kunna säga att det föreligger ett signifikant samband (Körner & 
Wahlgren 2006).  
 

 
Figur 5: Totala antal värden i undersökningen som är signifikanta vid olika signifikansnivå 

 
I den här undersökningen har det använts relativt strikta signifikanskrav; 95 % signifikans. 
Görs undersökningen med andra mer godtyckliga signifikansnivåer och kravet på signifikans 
blir lägre så gör det i det här fallet inte någon större skillnad. Vid 95 %-lig signifikans så är 29 
av samtliga 264 värden för de förklarande variablerna signifikanta, det vill säga knappt 11 %. 
Sänks kravet till 90 % så är det 49 stycken värdena som är signifikanta vilket motsvarar 18,6 
% av de totala värdena. Sänks kravet ytterligare, till 80 %, så är 93 stycken av värdena 
signifikanta vilket blir 34,1 %. I diagrammet ovan kan man också se vad som händer vid 
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signifikanskraven 70 % och 50 %. Vid signifikanskrav på 70 % så är det fortfarande färre än 
hälften av x-värdena som blir signifikanta medan det vid 50 % signifikansnivå är drygt hälften 
av x-värdena som blir det. 
 

 
Figur 6: Diagram över P-värde och R2-värde (medelvärde)  

 
För att illustrera helheten och för att få en idé om signifikansen i undersökningen 
sammanfattas P-värden (som tyder på samband) och R2 (graden av förklaring av ett samband 
som linjärt samband) och avbildas i diagrammet i Figur 6. Där finns alltså medelvärden av 
alla P-värden och R2 till alla tre delar av undersökningen, jämförelse mellan åren, tidsserie per 
företag samt indelning i olika strata. Medelvärden kan inte tas för att dra generella slutsatser, 
men de ger dock en känsla över hur hög signifikansen av sambanden mellan x1 och x2 med y 
tenderar att vara utan att vara tvungen att analysera varje enskild fall. 
 
Vad gäller jämförelserna mellan åren i diagrammet ovan syns det att P-värdena för x1, det vill 
säga eget kapital i de två första regressionerna och skuldsättningsgrad i de två senare, ligger 
generellt på en nivå kring 26 till 32 % i medelvärde. Undantaget är regressionen där 
sambandet mellan rörelseresultatet och skuldsättningsgraden som ligger på ett medelvärde på 
drygt 47 %. Ser man till P-värdena för x2, skulderna, i de två multipla regressionerna så ser 
man att regressionen som behandlar rörelseresultatet har betydligt sämre signifikans än den 
som behandlar omsättningen. Vad förklaringsgraden anbelangar så är den låg. I det bästa 
fallet som är den multipla regressionen som undersöker omsättningen så ligger den på lite 
drygt 20 %. Men man ser också här ett tecken på att de båda regressionerna som innefattar 
omsättningen har något högre förklaringsgrad än de som behandlar rörelseresultatet. 
 
Tidserierna per företag visar på en låg men ganska så jämn signifikansnivå över alla fyra 
regressionerna vad gäller det egna kapitalet respektive skuldsättningsgraden x1, P-värdena 
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ligger på mellan knappt 37 % för det bästa värdet till 51 % för det sämsta. Här ligger dock den 
multipla regressionen som undersöker omsättningen sämst till vad gäller signifikans medan 
den som undersöker sambandet mellan omsättning och skuldsättningsgrad ligger bäst till 
relativt sett. Ser man till x2 så är signifikansen även här, precis som i jämförelserna mellan 
åren, lägre för regressionen som behandlar rörelseresultatet. Rent generellt så är signifikansen 
för x2 låg och på liknade nivå som för x1 med P-värde på dryga 35 % respektive knappa 48 %. 
Medelvärdet för förklaringsgraden är förhållandevis bra med nästan 59 %för den multipla 
regressionen som undersöker omsättningen. Där efter ligger den multipla regressionen som 
behandlar rörelseresultatet, sedan regressionen som undersöker sambandet mellan omsättning 
och skuldsättningsgrad och sist med sämst förklaringsgrad på ett medelvärde av knappt 21 % 
ligger regressionen som undersöker sambandet mellan rörelseresultat och skuldsättningsgrad. 
 
I undersökningarna där företagen är uppdelade i olika strata så är medelvärdet för P-värdet för 
den multipla regressionen som undersöker omsättningen samt den enkla regressionen som 
undersöker det samma drygt 15 % respektive knappt 24 % för x1. P-värdet för de båda 
regressionerna som undersöker sambandet med rörelseresultatet är betydligt högre på lite 
drygt 42 % respektive 61 %. För skulden, x2, så är det precis som vid de tidigare 
undersökningarna ett högre P-värde i medel för den multipla regressionen som behandlar 
rörelseresultatet jämfört med den som behandlar omsättningen, i det här fallet är skillnaden 
betydande. Förklaringsgraden skiljer sig från de tidigare undersökningarna genom att 
medelvärdet är betydligt högre för regressionerna som undersöker sambandet med 
rörelseresultatet gentemot de som undersöker omsättningen. De sistnämnda har i det närmsta 
hälften så stora värden som de förstnämnda .   
 
Det man generellt kan säga om signifikansnivån och förklaringsgraden som kommer ur de 
olika regressionerna är att de är låga. Förutom det så kan man se ett mönster i att P-värdet 
generellt är högre, eller betydligt högre, för x2-variablerna i den multipla regressionen som 
undersöker sambandet mellan rörelseresultatet och eget kapital samt skulder jämfört med den 
multipla regressionen som har omsättningen som beroende variabel. Även x1-variablerna har 
högre P-värde i medel i regressionerna där rörelseresultatet är beroende variabel än där 
omsättningen är det med undantag för ett fall. Förklaringsgraden varierar mer genom att det i 
några fall är regressionerna där omsättningen är beroende variabel som har de bästa 
förklaringsvärdena i medel relativt sett medan det i andra är de som har rörelseresultatet som 
beroende variabel.    
 
Vad gäller sambandet mellan signifikans och förklaringsgrad så kan man i de två senare 
undersökningarna, ”Tidserie per företag” och ”Olika strata”, se ett samband i de tre första 
regressionsmodellerna för x1-variabeln. Vid högre medelvärde för P-värdet så blir 
medelvärdet för R2-värdet också högre och i ungefär samma storleksgrad.  
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Figur 7: Förändring i signifikanskrav och indikation av kapitalstrukturteori 
 
Ser man till signifikansen på materialet från analysen så framkommer att det är förhållandevis 
jämt mellan indikationerna om vilken teori som kan förklara företagens beteende vid en hög 
signifikansnivå, >95 %. Ju mer man släpper på signifikanskraven desto mer visar sig antalet 
signifikanta observationer som visar på en möjlig förklaring i pecking order teorin öka 
jämfört med de observationer som indikerar en förklaring i trade-off teorin. Materialet till 
diagrammet ovan kommer från Bilaga 2.    
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5. Slutlig diskussion 
Frågeställningen i den här uppsatsen har varit om huruvida företagen som undersöktes 
förändrar sin kapitalstruktur utefter förändringar i sin omsättning eller i sitt rörelseresultat. 
Först så undersöktes företagen på statistiska samband mellan eget kapital, skulder och 
skuldsättningen på den ena sidan och omsättning och rörelseresultat på den andra sidan. Syftet 
har även varit att med undersökningen ta reda på om eventuella förändringar kan förklaras 
med hjälp av det två viktigaste teorierna kring kapitalstruktur, teorier som presenterats i 
uppsatsen. 
  
Det som anses vara synlig i undersökningarna är att det i företagen sker förändringar i 
kapitalstrukturen både utefter förändringar i omsättningen men också rörelseresultatet. Det 
som dock är svårt att säga är om företagens finansieringsvanor kan förklaras med någon av de 
teorier som behandlades i uppsatsen. Studeras resultaten från regressionerna som gjorts på 
företagen var för sig så uppvisas att det till stor del inte råder något signifikant kausalt linjärt 
samband mellan de olika regressionerna för samma företag. Det förekommer i över hälften av 
fallen att det vid en regression påvisas, dock ej signifikant, att företaget beter sig på ett vis 
som kan förklaras av en av teorierna medan det vid nästa regression tyder på att det är den 
andra teorin som kan användas för att förklara valet av kapitalstruktur. Detta till trots så 
påvisas oftast att det är pecking order teorin som är den som bäst kan förklara beteendet hos 
företagen, vilket stämmer bra överens med vad som står i Frank och Goyal (2009) att 
beteendet hos stora företag gör. 
 
Den undersökning av företagen som visar de flesta signifikanta resultaten, där samtliga β-
koefficienter är signifikanta, är regressionen där omsättningen är beroende variabel och 
skuldsättningsgraden är förklarande variabel. I denna regression så finns det tre signifikanta 
utfall; Alfa Laval, Apoteket och AB Electrolux. De två förstnämnda företagens kapitalstruktur 
kan förklaras med pecking order teorin. Electrolux å andra sidan är ett fall där trade-off teorin 
ger den bästa förklaringen. Inga av dessa företag kan dock ge grund till förklaring med samma 
teori i samtliga analyser utan det skiljer sig åt från analys till analys. 
 
De analyser som visar på störst förklaringsgrad genom pecking order teorin är de båda enkla 
regressionsanalyserna där skuldsättningsgraden är den förklarande variabeln, där visas att 24 
av 32 företag har ett beteende som kan förklaras med pecking order teorin.  
 
De mest signifikanta värden vid jämförelserna mellan åren är i perioden 2005/2006 samt 
2008/2009. Här visas en förändring av eget kapital och skulder med samma stora relation till 
omsättningen. Detta tyder på att trade-off teorin kan används till förklaring av kapitalstruktur 
under detta år eftersom skuldsättningsgraden hålls konstant genom en samtidigt växande eget 
kapital och skulder. Möjligen byter företagen beteendet på grund av konjunkturen. Men det 
finns också indikationer på att pecking order teorin kan förklara beteendet om man även ser 
till andra regressioner för de här åren, dock är merparten av dessa värden inte signifikanta.  
Konjunkturen under 2005/2006 med stigande index kan duga, dock inte till förklaring av 
observationerna under åren 2008/2009 eftersom där inte fanns en tydlig trend i index. 
 
Också i jämförelserna där stickprovet är indelat i olika strata visas på ett signifikant samband 
mellan eget kapital, skulder och omsättning. Detta samband visas oftare genom 
undersökningarna, också när de tre strata delas in efter EBIT och skuldsättningsgraden. I de 
två sistnämnda fallen blir sambandet mellan eget kapital och skulder med omsättningen inte 
så signifikant som när stratorna delas upp med olika stor omsättning som grund. Här tenderar 
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det mest signifikanta sambandet finnas i området med den högre omsättningen eftersom P-
värden är nära noll (Bilaga 2C). P-värden är lite högre, men också nära noll för de företagen 
med medelstor omsättning. Detta ger tydlig indikation på signifikanta samband som inte finns 
med i de andra sammanställningarna.  
 
Det är dock också synlig (Bilaga 2C) att eget kapital vinner i betydelse när omsättningen 
stiger i jämförelse med skuldsättningen. Det kan vara ett tecken av att pecking order även kan 
användas till förklaring. Detta styrks genom sammanställningen av stratorna sorterade efter 
rörelseresultat. Företagen med de stora rörelseresultaten uppvisar ett mer signifikant samband 
mellan eget kapital och omsättning. Sambandets signifikans sviker vid allt lägre 
rörelseresultat och skuldsättning blir viktigare i samband med lägre rörelseresultat. Detta 
styrker antagandet ovan, att det finns beteende som kan förklaras med pecking order teorin 
eftersom eget kapital används först vid höga rörelseresultat möjligheten finns. Vid låga 
rörelseresultat får lånefinansiering ett lite större vikt igen. Det finns alltså indicier som pekar 
på trade-off teorin och det finns indicier som pekar på pecking order teorin som är den teori 
som bäst förklarar beteendet. Så det kan vara möjligt att beteenden samtidigt påverkar i andra 
fall och ett samband inte kan visas direkt. Sambandet kan visas i olika konstellationer, till 
exempel vid växande ekonomi under år 2005/2006 och vid hög omsättning, som också det 
kan indikera en bra ekonomisk utveckling. 
 
Vad gäller P-värdena i undersökningen där företagen delats upp i olika strata så uppträder de 
lägsta P-värden i medel för regressionerna som har omsättningen som beroende variabel. För 
regressionerna med rörelseresultat som förklarande variabel så ligger medelvärdet för P-
värdena generellt högre än för regressionerna med omsättning som förklarande variabel. För 
variabeln skuld så är detta värdet relativt sett väldigt högt i medelvärde för den multipla 
regressionen som behandlar rörelseresultatet. Förklaringsgraden är generellt låg och för de två 
senare undersökningarna kan man vad gäller de tre första regressionsmodellerna ses antydan 
av ett samband mellan låg förklaringsgrad och lågt P-värde , samma samband kan antydas vid 
högre P-värde. Den slutsats som kan dras vid granskande av medelvärdet av P-värdena är att 
signifikansen är lägre för regressionerna som behandlar rörelseresultatet. Lägre signifikans 
innebär att risken för att sambandet är en slump är högre och därmed så är risken större att 
sambandet inte håller för regressionerna som behandlar rörelseresultatet, i synnerhet vad 
gäller sambandet med skuldernas förändring.  
 
Vad gäller vilken av teorierna, pecking order eller trade-off, som bäst kan förklara företagens 
beteenden så visar sammanställningen i figur 7 en enkel överblick gentemot signifikansnivån. 
Det som visas i analysen i figur 7 är att ju mer signifikanskravet sänks desto fler 
undersökningar som indikerar att pecking order teorin ger en bra förklaring till beteendet 
jämfört med trade-off teorin framträder som signifikanta. Således finns det få undersökningar 
med hög signifikansnivå som indikerar att pecking order teorin skulle förklara företagens 
beteende bättre än trade-off teorin. Däremot så finns det svagare indikationer på att pecking 
order teorin är den teori som ger bäst förklaring av de två som behandlats i den här 
undersökningen. Det skall även nämnas att vid en strikt signifikansnivå så är väldigt få av 
resultaten signifikanta. 
 
Den relativt högre förklaringsgraden, determinationskoefficienten, som förekommer för de 
multipla regressionerna i de allra flesta fallen kan ha sin förklaring i att fler förklarande 
variabler ger bättre R2-värde. Dock så har inte de enkla och multipla regressionerna i den här 
undersökningen några förklarande variabler som är gemensamma. 
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Vad gäller den låga signifikansen och den låga förklaringsgraden så kan anledningarna till 
detta vara flera. En linjär regression anpassar en rät linje till de värdena som ska undersökas. 
Materialet som den här undersökningen behandlar är inte linjärt utan följer ett mönster där det 
går upp och ner, konjunkturen är ett bra exempel på detta. Därför så kan en förklaring vara att 
materialet som sådant inte lämpar sig helt för linjär regression och därför blir det få 
signifikanta värden. En annan förklaring är att kapitalstrukturen helt eller till större delar 
baseras på beslut som inte har samband med varken omsättningen eller rörelseresultatet. I 
vilket fall så finns det indikationer, signifikanta eller ej, som visar att pecking order teorin är 
den som ger bäst förklaring på företagens beteende under undersökningsperioden. Ser man till 
den undersökning som gjorts där företagen delats in i strata efter deras omsättning så bjuder 
denna på relativt många signifikanta värden. Den här undersökningen visar också på att 
pecking order teorin kan förklara sambanden mellan variablerna. 
 
Slutligen kan sägas att det sker förändringar i kapitalstrukturen i företagen utefter 
förändringar i omsättning och rörelseresultat. De förändringar som sker kan till största del 
förklaras med hjälp av pecking order teorin men även med hjälp av trade-off teorin.   
 
5.1. Vidare forskning 
Ett förslag om vidare forskning är att göra fallstudier på något eller några av företagen för att 
utröna om de förändrar sin kapitalstruktur utefter förändringar i sin omsättning. Det vore 
framförallt intressant att analysera de företag där det inte kunde visas eller antas något 
signifikant statistiskt samband. Kanske kan mer ingående studier eller intervjuer kartlägga om 
det finns en blandning av beteenden. Kanske finns det något medvetet val, att strategin 
anpassar sig till förändringarna i den ekonomiska miljön. Genom att genomföra intervjuer och 
djupare studier så kan man möjligen få mer signifikanta resultat och komma förbi den 
informationsasymmetri som antagligen finns. Det kan också vara av värde att undersöka de 
olika extremen, som bra konjunktur och stor omsättning, där det antogs samband enligt trade-
off teorin. 
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Bilaga 1 
1A. Undersökningsföretagens omsättning 2004 – 2010 

 
Tabell 22: Omsättning 

MSEK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Företagsnamn OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS 
ASSA ABLOY AB 25526 27802 31137 33550 34918 34963 36823 
Alfa Laval AB 14986 16330 19802 24849 27850 26039 24720 
Apoteket AB (publ) 34092 34444 37269 39493 41710 43073 26275 
AstraZeneca AB 141679 190462 181560 190398 244329 235470 225068 
Atlas Copco AB 48654 42205 50512 63355 74177 63762 69875 
Autoliv AB 40627 49344 42436 43601 50049 36757 48510 
Axfood AB 33826 28086 28808 29189 31663 32378 34260 
Boliden AB 17928 20441 35213 33204 30987 27635 36716 
E.ON Sverige AB 24578 26133 26293 36861 40531 38993 46257 
AB Electrolux 120651 129469 103848 104732 104792 109132 106326 
Getinge AB 10889 11880 13301 16445 19272 22816 22172 
H & M  AB 53695 61262 68400 78346 88532 101393 108483 
NCC AB 45437 49506 55876 58397 57465 21784 25377 
Nynas AB (publ) x x 17962 18644 23307 20150 20579 
Peab AB 22048 25501 30321 31977 34132 34868 38045 
Posten AB 25120 25277 27823 29902 30836 44633 41669 
Ratos AB x 8800 16156 21179 26836 26356 27953 
SAAB AB 17848 19314 21063 23021 23796 24647 24439 
SCANIA AB 56788 63328 70738 84486 88977 62074 78168 
AB SKF 44826 49285 53101 58559 63361 56227 61029 
SSAB AB 24631 27804 31054 40441 54329 29838 39883 
Sandvik AB 54610 63370 72289 86338 92654 71937 82654 
Securitas AB 53404 58201 60523 51536 56572 62667 61340 
Skanska AB 121263 124667 125603 138781 143674 139124 122224 
Stena AB 16721 19619 22895 21655 26394 27934 26537 
Svenska Cellulosa AB 
SCA 89967 96385 101439 105913 110449 110857 109142 
Tele2 AB 43033 44457 50306 40056 39505 39436 40164 
 L M Ericsson 131972 151821 177783 187780 208930 206477 203348 
TeliaSonera AB 81937 87661 91060 96344 103585 109161 106582 
Trelleborg AB 22912 23509 27041 30810 31263 24769 27169 
Vattenfall AB 113366 129158 145815 143639 164549 205407 213572 
AB Volvo 210401 240559 258835 285405 303667 218361 264749 
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1B. Undersökningsföretagens rörelseresultat (EBIT) 2004 – 2010 
 
Tabell 23: EBIT 

MSEK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Företagsnamn EBIT EBIT EBIT EBIT EBIT EBIT EBIT 
ASSA ABLOY AB 2770 4078 3297 5458 4269 4374 6046 
Alfa Laval AB 1247 1377 2552 4691 5736 4030 4401 
Apoteket AB (publ) 283 292 600 588 950 804 63 
AstraZeneca AB 31542 51707 56344 52136 70699 82857 77758 
Atlas Copco AB 6700 6938 9203 12066 13806 9090 13915 
Autoliv AB 3393 4077 3566 3234 23698 495 5880 
Axfood AB 1008 1040 1204 1121 1077 1128 1209 
Boliden AB 1666 3069 8522 5428 1004 3623 5643 
E.ON Sverige AB 6232 6149 5522 7123 15161 8017 9840 
AB Electrolux 4807 3942 4033 4475 1188 3761 5430 
Getinge AB 1505 1803 1936 2282 2877 3070 3689 
H & M  AB 10667 13173 15298 18382 20138 2164 20659 
NCC AB 1117 1748 2392 2790 2219 452 1296 
Nynas AB (publ) x x 1149 1275 661 881 681 
Peab AB 525 747 1251 1261 1349 1573 1503 
Posten AB 991 1281 1442 1995 1885 2155 1375 
Ratos AB x 2581 3491 3971 6876 2039 3561 
SAAB AB 1657 1652 1745 2607 166 1374 975 
SCANIA AB 6599 6859 8753 12164 12512 2473 12476 
AB SKF 4434 5253 6387 7539 7710 3203 8452 
SSAB AB 4883 5735 6054 7923 9516 -1592 1084 
Sandvik AB 7166 9532 12068 14394 12794 -1412 11029 
Securitas AB 3164 3276 1437 2369 3087 3612 3470 
Skanska AB 3853 5000 4762 5406 4086 6033 5458 
Stena AB 2227 2393 4587 4460 4372 4002 3558 
Svenska Cellulosa AB 
SCA 7669 1928 8505 10147 8554 8190 8677 
Tele2 AB 2789 2814 -1623 1337 2851 5736 7088 
 L M Ericsson 28938 33084 35828 30646 16252 5918 16455 
TeliaSonera AB 18793 17549 25489 26155 28648 30324 32083 
Trelleborg AB 879 1738 1478 1716 374 734 2036 
Vattenfall AB 19607 27571 27049 28583 29895 27938 29853 
AB Volvo 14200 18153 20299 22231 15851 -17013 18000 
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1C. Undersökningsföretagens totala egna kapital (ägarkapital) 2004 – 2010 
 
Tabell 24: Eget kapital/Ägarkapital 

MSEK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Företagsnamn E E E E E E E 
ASSA ABLOY AB 10475 14413 13645 15668 18838 19334 20821 
Alfa Laval AB 50862 58114 6831 7937 10493 12229 13582 
Apoteket AB (publ) 2506 2632 3010 3293 3838 4026 7665 
AstraZeneca AB 96007 108878 105720 96072 124171 149455 158371 
Atlas Copco AB 22332 25808 32708 14640 23768 25671 29321 
Autoliv AB 17433 18419 16479 15131 16364 17486 19884 
Axfood AB 2632 2944 2420 2152 2259 2635 2972 
Boliden AB 8959 10289 16089 12932 16131 16257 18846 
E.ON Sverige AB 31820 34271 36219 35798 56660 60614 69485 
AB Electrolux 23636 25888 13194 16040 16385 18841 20613 
Getinge AB 4048 5381 6005 6623 10890 12726 13248 
H & M  AB 22209 25924 27779 32093 36950 40613 44172 
NCC AB 6728 6879 6870 7237 6865 7488 8132 
Nynas AB (publ) x x 2462 2966 2907 3042 3438 
Peab AB 2503 3348 3278 3606 6462 7606 7673 
Posten AB 3930 4781 5831 7075 7979 13358 11753 
Ratos AB x 11554 11814 13870 17290 16802 16465 
SAAB AB 8057 9493 10025 11008 9330 10682 11444 
SCANIA AB 21433 23736 26134 24812 21938 23303 30036 
AB SKF 17245 18233 19607 18355 20598 18280 19894 
SSAB AB 13186 14364 15551 29119 35193 31002 30076 
Sandvik AB 22815 24507 27198 29823 36725 29957 33813 
Securitas AB 11766 14573 9603 8814 8507 8821 8939 
Skanska AB 16183 18587 19337 20724 19249 20167 20792 
Stena AB 13202 15263 18749 26386 27454 29183 29448 
Svenska Cellulosa AB 
SCA 55118 57110 58963 64279 67252 67906 67821 
Tele2 AB 31398 35368 29123 26849 28201 28823 28875 
 L M Ericsson 78356 102472 120895 135052 142084 141027 146785 
TeliaSonera AB 129113 135694 127717 127057 141448 142499 132665 
Trelleborg AB 8246 10113 9687 10052 10238 12361 12196 
Vattenfall AB 62316 90909 107674 124132 140886 142404 133621 
AB Volvo 69638 78760 87188 82781 84640 67034 74121 
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1D. Undersökningsföretagens totala skulder 2004 – 2010 
 
Tabell 25: Skulder 

MSEK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Företagsnamn D D D D D D D 
ASSA ABLOY AB 18847 19279 21912 22064 26122 23284 24568 
Alfa Laval AB 88148 10395 11919 15314 18539 13977 13587 
Apoteket AB (publ) 6420 7183 7299 7303 7862 7660 5872 
AstraZeneca AB 73379 88662 99548 212833 237549 244766 221334 
Atlas Copco AB 24890 29147 22547 42019 51626 42203 42301 
Autoliv AB 17971 21862 18570 19042 23884 19737 18437 
Axfood AB 4410 4625 3655 4456 5091 4538 4692 
Boliden AB 11058 12629 10840 14299 14121 17001 16282 
E.ON Sverige AB 50354 45052 45119 67163 72871 71871 73120 
AB Electrolux 51460 56670 52855 50049 56938 53855 52908 
Getinge AB 8188 9152 9872 16368 22142 24772 21337 
H & M  AB 5918 7259 7776 9641 14293 13750 15010 
NCC AB 14421 20231 23732 26832 29382 24482 22973 
Nynas AB (publ) x x 4234 4662 6170 5583 5475 
Peab AB 8619 10394 13235 11746 19230 19008 19907 
Posten AB 10359 10484 11785 11915 11022 16213 14030 
Ratos AB x 10539 14848 22912 25460 24056 24298 
SAAB AB 18721 21101 22746 22793 23560 19748 17843 
SCANIA AB 49270 54482 61944 66642 88097 75148 68393 
AB SKF 17769 22116 26631 27976 35683 32735 35330 
SSAB AB 8427 7456 7244 62587 34062 29417 30977 
Sandvik AB 28416 35055 38703 55612 66502 61618 56186 
Securitas AB 27084 31708 26117 30371 27212 23975 23947 
Skanska AB 46326 52724 51970 58217 64229 63598 56920 
Stena AB 28646 39549 41668 55138 69915 63022 65490 
Svenska Cellulosa AB 
SCA 71033 78110 74581 80771 91716 81953 75157 
Tele2 AB 16428 32923 37041 21799 18932 11914 11494 
 L M Ericsson 104684 106864 94045 110065 143600 128782 135030 
TeliaSonera AB 63905 68081 71675 89645 122838 127171 117886 
Trelleborg AB 13553 14847 17870 19282 23525 17178 15118 
Vattenfall AB 194599 234159 215492 214104 304941 459723 407811 
AB Volvo 153258 178447 171239 238866 287779 265231 243886 
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Bilaga 2 
 
Här redovisas de olika statistiska resultaten som är en del av analysen 
 
2A. Jämförelser mellan åren 
 
Tabell 26: Regressioner år från år 

2004/2005 

  
OMS=α+ β₁ E+ β₂ 
D 

EBIT=α+ β₁ E + β₂ 
D  OMS=α+β(D/E)  

 
EBIT=α+β(D/E)  

Konstant α 0,071 0,021 0,090 0,203 
X-variabel 1 x₁ 0,079 1,018 0,017 0,184 
X-variabel 1 x₂ 0,043 0,098     
R² 1,5% 12,0% 0,1% 1,3% 
P-värde α 6,4% 86,2% 0,0% 0,2% 
P-värde x₁ 63,7% 6,7% 84,7% 53,8% 
P-värde x₂ 65,1% 74,5%     

2005/2006 

Konstant α 0,087 0,233 0,111 0,317 
X-variabel 1 x₁ 0,570 1,771 -0,329 -1,218 
X-variabel 1 x₂ 0,440 -0,380     
R² 40,5% 18,1% 29,0% 13,3% 
P-värde α 0,7% 11,3% 0,0% 3,2% 
P-värde x₁ 0,1% 2,1% 0,2% 4,7% 
P-värde x₂ 3,2% 68,6%     

2006/2007 

Konstant α 0,077 0,088 0,063 0,088 
X-variabel 1 x₁ -0,064 0,278 0,067 0,073 
X-variabel 1 x₂ 0,044 0,017     
R² 16,2% 3,2% 21,6% 2,1% 
P-värde α 0,2% 29,7% 0,9% 33,1% 
P-värde x₁ 61,0% 53,6% 1,0% 44,5% 
P-värde x₂ 3,9% 81,7%     

2007/2008 

Konstant α 0,090 0,118 0,094 0,210 
X-variabel 1 x₁ 0,114 0,595 -0,117 -0,350 
X-variabel 1 x₂ -0,045 -0,114     
R² 7,0% 1,1% 8,9% 0,4% 
P-värde α 0,0% 71,0% 0,0% 37,8% 
P-värde x₁ 15,0% 57,0% 10,9% 74,6% 
P-värde x₂ 60,6% 92,2%     

2008/2009 

Konstant α 0,058 0,134 -0,033 -0,026 
X-variabel 1 x₁ 0,476 3,251 0,163 -1,803 
X-variabel 1 x₂ 0,502 -0,971     
R² 43,8% 8,4% 2,1% 4,1% 
P-värde α 9,1% 69,2% 46,3% 93,9% 
P-värde x₁ 2,2% 11,4% 44,6% 28,4% 
P-värde x₂ 0,5% 57,0%     
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2009/2010 

Konstant α 0,092 0,835 0,090 0,767 
X-variabel 1 x₁ -0,174 1,758 0,323 1,310 
X-variabel 1 x₂ 0,555 9,728     
R² 16,6% 4,9% 7,4% 0,3% 
P-värde α 0,3% 21,0% 1,5% 32,6% 
P-värde x₁ 27,2% 62,2% 14,6% 78,6% 
P-värde x₂ 12,4% 23,2%     

 
2B. Tidsserieanalys per företag 
 
Tabell 27: Tidserieanalys företag för företag 

Företag   
OMS=α+ β₁ E+ β₂ 
D 

EBIT=α+ β₁ E + β₂ 
D  OMS=α+β(D/E)   EBIT=α+β(D/E)  

ASSA ABLOY AB Konstant α 0,053 0,124 0,069 0,099 
ASSA ABLOY AB X-variabel 1 x₁ 0,010 1,145 0,099 -1,535 
ASSA ABLOY AB X-variabel 1 x₂ 0,194 -1,711     
ASSA ABLOY AB R² 23,8% 43,7% 13,7% 41,8% 
ASSA ABLOY AB P-värde α 15,3% 59,9% 2,2% 51,3% 
ASSA ABLOY AB P-värde x₁ 94,9% 35,8% 47,0% 16,6% 
ASSA ABLOY AB P-värde x₂ 40,7% 34,8%     
Alfa Laval AB Konstant α 0,045 0,374 0,144 0,468 
Alfa Laval AB X-variabel 1 x₁ -0,026 -1,378 0,678 2,223 
Alfa Laval AB X-variabel 1 x₂ 0,588 1,924     
Alfa Laval AB R² 75,0% 60,9% 66,9% 60,1% 
Alfa Laval AB P-värde α 68,6% 45,2% 2,1% 3,4% 
Alfa Laval AB P-värde x₁ 96,5% 60,2% 4,7% 7,0% 
Alfa Laval AB P-värde x₂ 6,5% 12,0%     
Apoteket AB 
(publ) Konstant α 0,093 0,185 0,081 0,372 
Apoteket AB 
(publ) X-variabel 1 x₁ -0,502 -0,249 0,724 1,856 
Apoteket AB 
(publ) X-variabel 1 x₂ 0,073 3,292     
Apoteket AB 
(publ) R² 93,2% 49,5% 84,9% 39,4% 
Apoteket AB 
(publ) P-värde α 13,4% 71,9% 10,7% 27,4% 
Apoteket AB 
(publ) P-värde x₁ 6,7% 90,0% 0,9% 18,2% 
Apoteket AB 
(publ) P-värde x₂ 89,0% 55,3%     
AstraZeneca AB Konstant α -0,056 0,048 0,097 0,223 
AstraZeneca AB X-variabel 1 x₁ 0,996 1,276 -0,030 -0,190 
AstraZeneca AB X-variabel 1 x₂ 0,209 0,070     
AstraZeneca AB R² 43,1% 37,5% 1,0% 16,5% 
AstraZeneca AB P-värde α 68,7% 82,9% 31,8% 13,9% 
AstraZeneca AB P-värde x₁ 23,0% 32,0% 85,2% 42,4% 
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AstraZeneca AB P-värde x₂ 40,2% 85,3%     
Atlas Copco AB Konstant α 0,026 0,124 0,053 0,150 
Atlas Copco AB X-variabel 1 x₁ 0,096 0,077 0,057 0,050 
Atlas Copco AB X-variabel 1 x₂ 0,254 0,242     
Atlas Copco AB R² 23,2% 7,1% 21,4% 5,2% 
Atlas Copco AB P-värde α 81,7% 58,4% 50,0% 34,4% 
Atlas Copco AB P-värde x₁ 76,4% 90,2% 35,5% 66,3% 
Atlas Copco AB P-värde x₂ 43,5% 68,9%     
Autoliv AB Konstant α 0,017 1,840 0,017 2,683 
Autoliv AB X-variabel 1 x₁ 0,846 32,695 0,846 -4,115 
Autoliv AB X-variabel 1 x₂ 0,633 0,493     
Autoliv AB R² 51,1% 44,2% 51,1% 2,2% 
Autoliv AB P-värde α 85,1% 42,0% 85,1% 28,4% 
Autoliv AB P-värde x₁ 44,1% 23,6% 44,1% 78,1% 
Autoliv AB P-värde x₂ 30,0% 96,9%     
Axfood AB Konstant α 0,009 0,044 0,005 0,035 
Axfood AB X-variabel 1 x₁ -0,119 -0,034 0,054 -0,261 
Axfood AB X-variabel 1 x₂ 0,009 -0,471     
Axfood AB R² 3,5% 85,5% 1,6% 44,1% 
Axfood AB P-värde α 86,3% 7,8% 90,1% 27,4% 
Axfood AB P-värde x₁ 76,5% 80,8% 81,4% 15,0% 
Axfood AB P-värde x₂ 98,0% 2,5%     
Boliden AB Konstant α 0,047 -0,716 0,160 0,768 
Boliden AB X-variabel 1 x₁ 0,857 5,863 -0,588 -0,628 
Boliden AB X-variabel 1 x₂ -0,251 7,360     
Boliden AB R² 64,3% 19,9% 48,7% 3,5% 
Boliden AB P-värde α 89,4% 73,5% 20,3% 25,3% 
Boliden AB P-värde x₁ 51,1% 45,9% 12,3% 72,4% 
Boliden AB P-värde x₂ 89,2% 52,1%     
E.ON Sverige AB Konstant α 0,071 -0,256 0,136 0,163 
E.ON Sverige AB X-variabel 1 x₁ -0,017 2,243 0,427 -0,379 
E.ON Sverige AB X-variabel 1 x₂ 0,657 1,112     
E.ON Sverige AB R² 76,4% 87,5% 57,7% 3,9% 
E.ON Sverige AB P-värde α 29,5% 16,2% 4,6% 54,1% 
E.ON Sverige AB P-värde x₁ 93,9% 2,2% 8,0% 70,7% 
E.ON Sverige AB P-värde x₂ 5,5% 12,8%     
AB Electrolux Konstant α -0,024 0,342 -0,001 0,369 
AB Electrolux X-variabel 1 x₁ 0,318 1,536 -0,215 -0,864 
AB Electrolux X-variabel 1 x₂ 0,299 -7,672     
AB Electrolux R² 90,9% 51,5% 77,2% 11,5% 
AB Electrolux P-värde α 22,0% 41,8% 97,8% 44,4% 
AB Electrolux P-värde x₁ 1,7% 40,7% 2,1% 51,0% 
AB Electrolux P-värde x₂ 21,6% 19,3%     
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Getinge AB Konstant α 0,068 0,113 0,132 0,163 
Getinge AB X-variabel 1 x₁ 0,020 0,195 0,227 -0,043 
Getinge AB X-variabel 1 x₂ 0,285 0,025     
Getinge AB R² 74,1% 35,4% 41,3% 2,1% 
Getinge AB P-värde α 18,6% 12,0% 1,5% 1,0% 
Getinge AB P-värde x₁ 88,3% 32,4% 16,8% 78,5% 
Getinge AB P-värde x₂ 6,9% 86,7%     
H & M  AB Konstant α 0,058 6,107 0,124 1,500 
H & M  AB X-variabel 1 x₁ 0,656 -44,547 0,012 -2,244 
H & M  AB X-variabel 1 x₂ -0,076 4,028     
H & M  AB R² 44,3% 15,3% 0,3% 0,7% 
H & M  AB P-värde α 28,2% 42,8% 0,1% 43,3% 
H & M  AB P-värde x₁ 23,5% 55,0% 91,6% 87,1% 
H & M  AB P-värde x₂ 49,8% 80,4%     
NCC AB Konstant α -0,102 -0,051 -0,088 0,312 
NCC AB X-variabel 1 x₁ -0,402 6,732 0,794 0,234 
NCC AB X-variabel 1 x₂ 0,843 1,620     
NCC AB R² 37,1% 14,2% 35,8% 0,3% 
NCC AB P-värde α 63,8% 94,6% 48,1% 50,8% 
NCC AB P-värde x₁ 89,9% 56,0% 21,0% 91,3% 
NCC AB P-värde x₂ 37,1% 61,0%     
Nynas AB (publ) Konstant α -0,025 0,004 0,044 -0,067 
Nynas AB (publ) X-variabel 1 x₁ 0,035 0,439 0,603 -1,165 
Nynas AB (publ) X-variabel 1 x₂ 0,843 -1,419     
Nynas AB (publ) R² 93,0% 60,0% 80,1% 58,0% 
Nynas AB (publ) P-värde α 76,2% 99,3% 41,6% 68,3% 
Nynas AB (publ) P-värde x₁ 95,2% 89,0% 10,5% 23,9% 
Nynas AB (publ) P-värde x₂ 18,2% 48,4%     
Peab AB Konstant α 0,104 0,246 0,106 0,250 
Peab AB X-variabel 1 x₁ -0,238 -0,890 0,268 1,019 
Peab AB X-variabel 1 x₂ 0,276 1,021     
Peab AB R² 59,0% 42,8% 58,3% 44,2% 
Peab AB P-värde α 3,5% 18,9% 0,5% 6,1% 
Peab AB P-värde x₁ 14,9% 25,6% 7,7% 15,0% 
Peab AB P-värde x₂ 14,2% 25,0%     
Posten AB Konstant α 0,020 -0,283 0,052 -0,269 
Posten AB X-variabel 1 x₁ 0,165 2,350 -0,385 -2,935 
Posten AB X-variabel 1 x₂ 0,627 -2,213     
Posten AB R² 95,9% 57,5% 1,9% 49,5% 
Posten AB P-värde α 69,5% 28,3% 79,6% 24,9% 
Posten AB P-värde x₁ 59,7% 17,8% 79,6% 11,9% 
Posten AB P-värde x₂ 15,8% 26,0%     
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Ratos AB Konstant α 0,125 0,109 0,155 0,259 
Ratos AB X-variabel 1 x₁ -0,470 1,941 1,160 -0,048 
Ratos AB X-variabel 1 x₂ 0,998 -0,045     
Ratos AB R² 52,4% 15,9% 56,1% 0,0% 
Ratos AB P-värde α 59,8% 84,1% 33,0% 52,3% 
Ratos AB P-värde x₁ 77,4% 62,5% 14,5% 97,8% 
Ratos AB P-värde x₂ 28,2% 98,0%     
SAAB AB Konstant α 0,047 0,401 0,057 0,412 
SAAB AB X-variabel 1 x₁ 0,127 9,767 0,047 -13,088 
SAAB AB X-variabel 1 x₂ 0,267 -18,494     
SAAB AB R² 58,0% 62,1% 3,7% 50,4% 
SAAB AB P-värde α 6,5% 75,5% 4,2% 71,3% 
SAAB AB P-värde x₁ 40,6% 37,6% 71,6% 11,4% 
SAAB AB P-värde x₂ 15,5% 16,5%     
SCANIA AB Konstant α -0,067 -0,265 0,071 0,741 
SCANIA AB X-variabel 1 x₁ 1,123 11,075 0,070 -2,777 
SCANIA AB X-variabel 1 x₂ 0,979 3,002     
SCANIA AB R² 46,7% 56,9% 1,0% 20,3% 
SCANIA AB P-värde α 60,2% 78,7% 47,6% 35,0% 
SCANIA AB P-värde x₁ 24,5% 16,5% 85,3% 37,0% 
SCANIA AB P-värde x₂ 23,0% 59,6%     
AB SKF Konstant α 0,008 0,741 0,001 0,716 
AB SKF X-variabel 1 x₁ 0,170 11,892 0,567 -4,544 
AB SKF X-variabel 1 x₂ 0,338 -6,186     
AB SKF R² 52,9% 64,8% 22,6% 18,7% 
AB SKF P-värde α 89,6% 16,7% 99,0% 26,2% 
AB SKF P-värde x₁ 81,7% 10,3% 34,0% 39,2% 
AB SKF P-värde x₂ 51,7% 17,6%     
SSAB AB Konstant α 0,002 -0,793 0,108 -0,424 
SSAB AB X-variabel 1 x₁ 1,548 5,308 0,044 0,153 
SSAB AB X-variabel 1 x₂ -0,136 -0,462     
SSAB AB R² 48,2% 72,6% 5,2% 7,8% 
SSAB AB P-värde α 98,7% 6,8% 48,6% 34,2% 
SSAB AB P-värde x₁ 22,2% 8,3% 66,2% 59,2% 
SSAB AB P-värde x₂ 31,4% 14,0%     
Sandvik AB Konstant α -0,006 -2,692 0,086 -2,438 
Sandvik AB X-variabel 1 x₁ 0,758 -10,383 -0,053 14,608 
Sandvik AB X-variabel 1 x₂ 0,226 14,401     
Sandvik AB R² 70,7% 53,3% 0,4% 50,0% 
Sandvik AB P-värde α 92,5% 20,5% 32,1% 12,2% 
Sandvik AB P-värde x₁ 14,2% 42,4% 91,1% 11,6% 
Sandvik AB P-värde x₂ 45,9% 16,3%     
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Securitas AB Konstant α 0,033 0,115 0,043 0,102 
Securitas AB X-variabel 1 x₁ 0,471 0,276 -0,408 -0,235 
Securitas AB X-variabel 1 x₂ -0,693 1,277     
Securitas AB R² 76,7% 31,5% 53,3% 1,1% 
Securitas AB P-värde α 28,4% 56,4% 24,6% 61,6% 
Securitas AB P-värde x₁ 8,2% 84,2% 9,9% 84,5% 
Securitas AB P-värde x₂ 5,8% 48,7%     
Skanska AB Konstant α -0,020 -0,029 0,005 0,085 
Skanska AB X-variabel 1 x₁ -0,071 2,620 0,471 -0,862 
Skanska AB X-variabel 1 x₂ 0,703 -0,015     
Skanska AB R² 78,0% 47,9% 46,8% 12,5% 
Skanska AB P-värde α 45,1% 83,2% 85,3% 50,0% 
Skanska AB P-värde x₁ 82,6% 20,2% 13,4% 49,1% 
Skanska AB P-värde x₂ 4,8% 99,1%     
Stena AB Konstant α 0,095 0,058 0,081 0,138 
Stena AB X-variabel 1 x₁ -0,346 1,205 0,326 -0,910 
Stena AB X-variabel 1 x₂ 0,264 -0,717     
Stena AB R² 20,4% 18,9% 19,8% 14,1% 
Stena AB P-värde α 35,7% 85,5% 17,4% 45,5% 
Stena AB P-värde x₁ 50,4% 48,7% 37,6% 46,3% 
Stena AB P-värde x₂ 51,7% 59,3%     
 SCA Konstant α 0,024 -0,221 0,039 0,285 
 SCA X-variabel 1 x₁ 0,199 22,861 0,267 -7,622 
 SCA X-variabel 1 x₂ 0,183 -10,063     
 SCA R² 54,9% 24,1% 45,6% 17,8% 
 SCA P-värde α 35,8% 87,5% 2,7% 68,0% 
 SCA P-värde x₁ 74,8% 54,4% 14,1% 40,5% 
 SCA P-värde x₂ 36,9% 40,1%     
Tele2 AB Konstant α -0,014 -0,041 -0,011 -0,154 
Tele2 AB X-variabel 1 x₁ -0,377 10,969 0,145 -0,452 
Tele2 AB X-variabel 1 x₂ 0,136 -0,965     
Tele2 AB R² 33,5% 66,8% 36,3% 2,7% 
Tele2 AB P-värde α 79,6% 92,3% 80,5% 80,0% 
Tele2 AB P-värde x₁ 54,2% 9,1% 20,6% 75,7% 
Tele2 AB P-värde x₂ 31,0% 36,7%     
 L M Ericsson Konstant α 0,009 0,149 0,071 0,109 
 L M Ericsson X-variabel 1 x₁ 0,557 0,024 -0,145 -0,372 
 L M Ericsson X-variabel 1 x₂ 0,073 -0,475     
 L M Ericsson R² 62,0% 0,8% 11,0% 0,6% 
 L M Ericsson P-värde α 83,7% 84,9% 12,0% 80,3% 
 L M Ericsson P-värde x₁ 11,4% 99,6% 52,2% 88,2% 
 L M Ericsson P-värde x₂ 70,7% 88,8%     
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TeliaSonera AB Konstant α 0,036 0,049 0,029 0,078 
TeliaSonera AB X-variabel 1 x₁ 0,309 -2,191 0,156 0,242 
TeliaSonera AB X-variabel 1 x₂ 0,060 0,589     
TeliaSonera AB R² 65,6% 31,6% 24,6% 2,4% 
TeliaSonera AB P-värde α 11,4% 69,7% 23,7% 53,8% 
TeliaSonera AB P-värde x₁ 33,5% 32,9% 31,8% 77,0% 
TeliaSonera AB P-värde x₂ 63,3% 51,3%     
Trelleborg AB Konstant α 0,071 0,612 0,045 0,436 
Trelleborg AB X-variabel 1 x₁ -0,614 0,058 0,423 -2,843 
Trelleborg AB X-variabel 1 x₂ 0,291 -3,609     
Trelleborg AB R² 66,7% 57,3% 58,2% 54,0% 
Trelleborg AB P-värde α 27,9% 24,5% 31,7% 20,3% 
Trelleborg AB P-värde x₁ 24,5% 98,7% 7,8% 9,6% 
Trelleborg AB P-värde x₂ 33,8% 17,1%     
Vattenfall AB Konstant α 0,071 -0,018 0,109 0,089 
Vattenfall AB X-variabel 1 x₁ 0,011 0,753 0,217 -0,276 
Vattenfall AB X-variabel 1 x₂ 0,267 -0,063     
Vattenfall AB R² 60,1% 65,8% 45,6% 22,2% 
Vattenfall AB P-värde α 21,2% 82,3% 2,5% 25,6% 
Vattenfall AB P-värde x₁ 95,5% 9,6% 14,1% 34,6% 
Vattenfall AB P-värde x₂ 12,4% 78,6%     
AB Volvo Konstant α 0,007 -1,088 0,071 -0,767 
AB Volvo X-variabel 1 x₁ 1,170 3,848 -0,204 1,248 
AB Volvo X-variabel 1 x₂ 0,267 3,868     
AB Volvo R² 86,5% 65,3% 7,8% 7,0% 
AB Volvo P-värde α 87,1% 7,0% 43,3% 22,1% 
AB Volvo P-värde x₁ 2,5% 27,7% 59,2% 61,2% 
AB Volvo P-värde x₂ 25,2% 14,2%     
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2C: Indelning i tre strata efter omsättningen 
 
Tabell 28: Regression strata omsättning 

Strata   OMS=α+ β₁ E+ β₂ D EBIT=α+ β₁ E + β₂ D  OMS=α+β(D/E)   EBIT=α+β(D/E)  

Strata 1: 
Omsättning 

69875 -> 303667 
MSEK 

Konstant α 0,019 0,001 0,068 0,136 
X-variabel 1 x₁ 0,416 1,251 -0,057 -0,209 
X-variabel 1 x₂ 0,154 0,306     
R² 42,3% 1,3% 1,9% 0,1% 
P-värde α 15,7% 99,8% 0,0% 56,1% 
P-värde x₁ 0,0% 41,3% 28,2% 81,0% 
P-värde x₂ 0,4% 78,2%     

Strata 2: 
Omsättning 

32378 ->68400 
MSEK 

Konstant α 0,056 0,268 0,077 0,376 
X-variabel 1 x₁ 0,259 1,360 0,045 -0,107 
X-variabel 1 x₂ 0,011 -0,134     
R² 14,3% 2,7% 3,0% 0,2% 
P-värde α 1,2% 24,7% 0,1% 8,6% 
P-värde x₁ 1,2% 20,5% 17,1% 74,8% 
P-värde x₂ 63,7% 58,2%     

Strata 3: 
Omsättning 

11880 -> 31977 
MSEK 

Konstant α 0,034 0,297 0,076 0,267 
X-variabel 1 x₁ -0,136 0,124 0,485 -0,583 
X-variabel 1 x₂ 0,614 -0,375     
R² 38,1% 0,4% 26,6% 1,1% 
P-värde α 18,2% 11,0% 0,1% 6,3% 
P-värde x₁ 23,3% 88,2% 0,0% 40,6% 
P-värde x₂ 0,0% 62,2%     
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2D: Indelning i tre strata efter rörelseresultat 
 
Tabell 29: Regression strata EBIT 

Strata   OMS=α+ β₁ E+ β₂ D EBIT=α+ β₁ E + β₂ D  OMS=α+β(D/E)   EBIT=α+β(D/E)  

Strata 1: EBIT 
7123 -> 82857 

MSEK  

Konstant α 0,094 0,316 0,118 0,379 
X-variabel 1 x₁ 0,224 0,607 0,028 -0,024 
X-variabel 1 x₂ 0,007 -0,045     
R² 13,5% 0,3% 2,1% 0,0% 
P-värde α 0,0% 27,3% 0,0% 13,2% 
P-värde x₁ 1,1% 65,8% 26,2% 94,9% 
P-värde x₂ 68,2% 87,1%     

Strata 2: EBIT 
2473 -> 7088 

MSEK  

Konstant α 0,031 0,343 0,066 0,404 
X-variabel 1 x₁ 0,221 1,341 0,045 -0,812 
X-variabel 1 x₂ 0,239 -0,775     
R² 17,6% 2,3% 0,4% 1,6% 
P-värde α 15,3% 11,6% 0,2% 3,1% 
P-värde x₁ 9,0% 30,4% 62,0% 32,8% 
P-värde x₂ 1,3% 41,4%     

Strata 3: EBIT  -
17013-> 2393 

MSEK  

Konstant α -0,003 -0,096 0,023 -0,018 
X-variabel 1 x₁ -0,065 1,081 0,313 -1,013 
X-variabel 1 x₂ 0,532 -0,129     
R² 34,7% 3,3% 13,9% 3,1% 
P-värde α 88,3% 56,6% 26,4% 90,2% 
P-värde x₁ 47,7% 16,0% 0,3% 17,0% 
P-värde x₂ 0,0% 87,2%     
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2E: Indelning i tre strata efter skuldsättning 
 

Tabell 30: Regression strata skuldsättningsgrad 

Strata   OMS=α+ β₁ E+ β₂ D EBIT=α+ β₁ E + β₂ D  OMS=α+β(D/E)   EBIT=α+β(D/E)  

Strata 1: D/E 
2,16 -> 4,28 

ggr/år  

Konstant α 0,017 0,055 0,049 0,135 
X-variabel 1 x₁ 0,133 1,008 0,054 -0,134 
X-variabel 1 x₂ 0,229 0,008     
R² 19,4% 6,1% 3,3% 0,6% 
P-värde α 38,2% 64,1% 1,0% 20,6% 
P-värde x₁ 11,0% 5,2% 15,7% 53,9% 
P-värde x₂ 0,1% 98,4%     

Strata 2: D/E 
1,34 -> 

2,15ggr/år  

Konstant α 0,056 0,105 0,073 0,219 
X-variabel 1 x₁ 0,099 0,963 0,094 0,019 
X-variabel 1 x₂ 0,033 -0,067     
R² 13,2% 0,6% 14,3% 0,0% 
P-värde α 0,5% 71,9% 0,0% 31,9% 
P-värde x₁ 36,8% 56,0% 0,2% 96,6% 
P-värde x₂ 8,1% 81,4%     

Strata 3: D/E 
0,28 -> 1,31 

ggr/år  

Konstant α                        0,044                          0,360                      0,077                    0,421   
X-variabel 1 x₁                        0,242                          0,792                      0,049   -                0,504  
X-variabel 1 x₂                        0,217                          0,050         
R² 11,2% 0,6% 0,3% 0,4% 
P-värde α 12,3% 20,3% 0,4% 9,1% 
P-värde x₁ 7,4% 55,3% 64,5% 61,8% 
P-värde x₂ 4,7% 96,3%     

 
 


