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Sammanfattning 
Den svenska skogsindustrin är viktig för den svenska ekonomin. Den står bland annat för 

9-12% av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde, 

90% av massa- och pappersproduktion samt 70% av sågade trävaror exporteras till utlan-

det. Detta gör Sverige till världens näst största exportör av denna typ av produkter. Det 

totala exportvärdet för skogsindustrin år 2018 var 145 miljarder kronor (Skogsindustri-

erna, 2018). Trots denna betydelse som den svenska skogsindustrin har för den svenska 

ekonomin lyser studier som fokuserar på sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet 

på den svenska skogsindustrin med sin frånvaro. I och med detta ämnar denna studie att 

undersöka detta samband på den svenska skogsindustrin, med en teoretisk referensram 

som utgörs av bland annat Miller och Modiglianis relevans- och irrelevansteori, pecking 

order-teorin, trade-off teorin och agentteorin.  

 

Sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet har studerats tidigare, med studier som 

har kunnat påvisa ett negativt såväl som ett positivt samband mellan skuldsättning och 

lönsamhet. Eftersom detta samband inte studerats på den svenska skogsindustrin innebär 

det att denna studie fyller en kunskapslucka som tidigare funnits. Med utgångspunkt i 

detta identifierade problem har följande frågeställning formulerats:   

 

Hur ser förhållandet ut mellan lönsamhet och skuldsättning för företag i den svenska 

skogsindustrin? 

 

Studien utgörs av svenska skogsföretag med en omsättning på över 10 miljoner kronor 

samt att företagen har varit aktiva i slutet av år 2018. Datat för studien är sekundärdata 

som inhämtats från databasen Retriever Business. Sammanlagt består studien av ett urval 

av 163 företag, som studeras mellan åren 2013-2017. Vidare har en kvantitativ undersök-

ning, med åtta multipla regressionsanalyser (fyra regressioner per beroende variabel), ge-

nomförts för att besvara frågeställningen. De beroende variablerna är lönsamhetsmåtten 

räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på eget kapital, medan de oberoende variab-

lerna är skuldsättningsmåtten kortfristiga-, långfristiga- och totala skulder genom totala 

tillgångar samt totala skulder genom eget kapital. Vidare har fem kontrollvariabler an-

vänds, dessa är tillväxt, storlek, likviditet, finansiell flexibilitet och observationsår som 

en dummyvariabel. Samtliga åtta multipla regressionsanalyser som genomförts visade ett 

signifikant, negativt, samband mellan skuldsättning och lönsamhet. Totala skulder i för-

hållande till totalt kapital var det skuldsättningsmått som hade starkast, negativt samband 

med både ROA och ROE. 
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Begreppsförklaringar 

Skattesköld 

AccountingTools (2019) förklarar att skattesköld uppstår när en individ (företag) med-

vetet använder sig av beskattningsbara kostnader för att kompensera för skattepliktig in-

komst. Anledningen bakom användningen av en skattesköld är för att skjuta upp eller 

eliminera en skatteskuld. Detta kan minska på den effektiva skattesatsen för ett företag, 

vilket är särskilt viktigt när deras redovisade inkomst är hög.  
 

Nyemission 

En nyemission sker när ett aktiebolag ökar sitt aktiekapital genom att ge ut nya aktier 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Vanligtvis har befintliga aktieägare rätt att delta i emiss-

ionen i relation till hur många aktier de redan äger. Nyemissioner riktas dock emellanåt 

till den öppna marknaden, vilket innebär att utomstående också tillåts teckna aktier.  
 

Perfekt marknad 

En perfekt marknad innebär en marknad som är strukturerad för att inte innehålla några 

avvikelser som stör att marknaden får de bästa priserna (AccountingTools, 2018). Exem-

pel som karaktäriserar en perfekt marknad är en marknad som innehåller ett stort antal 

köpare såväl som säljare, att produkterna är homogena, att ingen asymmetrisk informat-

ion råder samt att det inte finns någon samverkan mellan aktörer på marknaden.  
 

Finansiell hävstång  

Inom företagsekonomisk terminologi innebär en hög grad av operationell eller finansiell 

hävstång att en liten förändring i omsättning, när andra faktorer hålls konstanta, ger en 

stor förändring i räntabilitet på eget kapital (ROE) (Brigham & Houston, 1995, s. 441). 

Ett företag som innehar en hög grad av finansiell hävstång ökar sin risk, vilket innebär att 

ROE ökar eftersom investerare begär högre avkastning för den ökade risken. 
 

Skalfördelar  

Skalfördelar är den konkurrensfördel som större företag har över mindre företag. Anled-

ningen bakom detta beror på att ju större ett företag blir, desto lägre blir dess kostnader 

per enhet. Därför kan den sprida sina fasta kostnader, som administration, över flera pro-

duktionsenheter (Amadeo, 2018).  
 

Balanserade vinstmedel  

Den del av den beskattade vinsten som återstår efter avsättning till diverse fonder, exem-

pelvis reservfonder (Björn Lundén information, u.å.). Vidare är det vinster från ifjol och 

tidigare år som inte har betalats ut till ägare som utdelning (Ekonomikurser, u.å.). Balan-

serade vinstmedel är en del av det fria egna kapitalet, vilket innebär att det kan vara un-

derlag för utdelning i år eller framtida år.  
 

Marknadsvärde 

Nationalencyklopedin (u.å.) förklarar marknadsvärdet som det värde en ägodel har enligt 

värderingarna på den marknad som ägodelen bjuds ut. Vidare anges marknadsvärdet 

bland annat av de prisuppgifter som görs på olika börser.  
 

Bokföringsvärde 

Bokföringsvärdet av en tillgång är anskaffningsvärdet för tillgången, minus eventuella 

nedskrivningar eller avskrivningar av tillgången (AccountingTools, 2017). Med andra ord 

är bokföringsvärdet en redovisad, historisk kostnad.  
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1. Inledning 

I detta inledningskapitel presenteras problembakgrunden och problemdiskussionen. Där-

efter redogörs studiens problemformulering, syfte och avgränsningar. Slutligen redovisas 

det teoretiska och praktiska bidraget samt ämnesvalet.  

 

1.1 Problembakgrund 

Svensk skogsindustri är i generella termer ofta nämnd som en av de viktigaste (om inte 

den viktigaste) branschen för den svenska ekonomin (StoraEnso, u.å.). Exempel på hur 

viktig branschen är ges av Skogsindustrierna (2018), i vilken de förklarar att svensk 

skogsindustri står för 9-12% av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning 

och förädlingsvärde. Industrin är exportinriktad, 90% av massa- och pappersproduktion 

samt 70% av sågade trävaror exporteras till utlandet. Detta gör Sverige till världens näst 

största exportör av denna typ av produkter. Totalt exporteras 80% av alla varor som den 

svenska skogsindustrin producerar och det totala exportvärdet 2018 var 145 miljarder 

kronor (Skogsindustrierna, 2018). Förutom att stå för en stor del av Sveriges export är 

industrin även en stor arbetsgivare. 70 000 personer i Sverige är direkt anställda inom 

skogsnäringen, medan 120 000 personer är sysselsatta inom branschen (Skogsindustri-

erna, 2018). 

 

Förutom att vara en viktig pelare för den svenska ekonomin spelar även skogsindustrin 

och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart och kretslopp-

sanpassat samhälle. Skogen ger oss exempelvis råvaror till papper och trävaror samt för-

nybar energi i form av skogens restprodukter (SkogsSverige, 2018). Debatter inom EU, 

Sverige och andra länder handlar mer och mer om att få en ekonomi som baseras på rå-

varor och produktionssystem som är förnybara och resurssnåla, så kallad en “biobaserad 

ekonomi”. Skogsindustrin har gemensamt tagit fram en vision om att år 2035 vara den 

ledande kraftkällan i en sådan biobaserad samhällsekonomi (SkogsSverige, 2018).  

 

Vidare förklarar Åberg och Mankert (2017) åtta trender som förklarar att skogsindustrin 

är viktig för en bioekonomisk framtid. Dessa trender är global uppvärmning, befolknings-

ökning, urbanisering, digitalisering, växande medelklass, miljömedvetenhet, behovet av 

naturen och affärsaktivism. Samtliga av dessa trender är något som samhället i stort måste 

arbeta med i framtiden och skogsindustrin ses som en av faktorerna som kan vara lös-

ningen. Detta innebär att det är en industri som fortfarande är relevant för världen och 

som kommer fortsätta vara viktig för Sverige även i framtiden. Därför är det viktigt för 

Sverige att ha en lukrativ skogsindustri, med välmående företag i branschen som maxi-

merar sin nytta genom att exempelvis vara så lönsamma som möjligt.  

 

Vad som menas med lönsamhet kan dock skilja sig mellan olika studier. Räntabilitet på 

eget kapital och räntabilitet på totalt kapital är två nyckeltal som ofta brukar användas för 

att beskriva lönsamhet (Ebaid, 2009; Salim & Yadav, 2012; Shahzad, Ali, Ahmad och 

Ali, 2015; Abor, 2005; Gill, Biger & Mathur, 2011). Räntabilitet på eget kapital mäter 

vinsten i förhållande till eget kapital och ignorerar därför värdet av företagets skulder 

(Simerly & Li, 2000, s. 40). Hernhag (2014) förklarar vikten av att räntabilitet på eget 

kapital mäter detta samband. De menar att det är viktigt att kolla på räntabilitet på eget 

kapital för att förstå lönsamheten hos företag. En aktie har exempelvis svårt att på lång 

sikt ge bättre räntabilitet än vad den bakomliggande verksamheten tjänar. Vidare förklarar 

Hallström (2018) att räntabilitet på eget kapital ger en indikation om hur väl företaget 
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lyckas skapa avkastning på det kapital som aktieägarna satt in i bolaget och visar därmed 

på företagets lönsamhet.  

 

Räntabilitet på totalt kapital mäter istället vinsten i förhållande till värdet av det totala 

kapitalet, alltså värdet av både eget kapital och totala skulder (Simerly & Li, 2000, s. 40). 

Hallström (2018) förklarar att detta lönsamhetsmått ger en indikation på hur väl ett före-

tag lyckas skapa avkastning på det totala kapitalet som ett företag har. De menar att det 

som skiljer sig mellan räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital är att 

totalt kapital tar hänsyn till skuldsättningsgraden. Detta innebär att företag med en hög 

skuldsättning således kommer ha högre räntabilitet på eget kapital än på totalt kapital 

(Hallström, 2018). 

 

Ett annat ämne som det forskats mycket om är kapitalstruktur. Redan 1958 skrev Modig-

liani och Miller om kapitalstrukturens irrelevans i “The Cost of Capital, Corporation Fi-

nance and the Theory of Investment”, i vilken de förklarade att kapitalstrukturen är irre-

levant för ett företags lönsamhet (Modigliani & Miller, 1958). Enligt deras teori hade det 

inte gjort någon skillnad för lönsamheten om ett företag hade varit finansierat av 100% 

eget kapital eller 100% lån, den förändras inte av den kapitalstruktur ett företag väljer. 

Denna teori justerades dock senare i “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: 

A Correction” (Modigliani & Miller, 1963). I denna artikel menar de istället att företag 

enbart bör finansiera sin verksamhet med skulder. Detta eftersom den hävstångseffekt 

som uppstår ökar marknadsvärdet för företaget och därmed också lönsamheten. Kapital-

strukturen gick därför från att vara irrelevant till att vara relevant.  

 

På 80-talet tillkom sedan två välkända teorier inom kapitalstruktur: pecking order-teorin 

och trade-off-teorin (Myers, 1984). Enligt den förstnämnda bör valet av finansiering av 

en investering följa en “hackordning”. I denna hackordning är interna vinstmedel det 

första alternativet som företag bör vända sig till. Ifall det inte finns några interna vinst-

medel ska lån vara nästa alternativ i hackordningen och sist kommer eget kapital. I peck-

ing order-teorin ska eget kapital enbart användas som en sista utväg, ifall företaget inte 

blir beviljade lån (Myers, 1993). Med andra ord menar Myers (1993) att ett företag som 

finansierar projekt med eget kapital skickar signaler som tyder på att företaget har finan-

siella problem.  

 

Den andra teorin som presenterades av Myers (1984) är trade-off-teorin. Enligt trade-off-

teorin finns det en optimal kapitalstruktur, vilket det inte gör i pecking-order-teorin. En-

ligt trade-off-teorin ökar företag sitt marknadsvärde genom att ha skulder, eftersom detta 

skapar en skattesköld. Har ett företag dock för mycket skulder så ökar nuvärdet av finan-

siell knipa mer än nuvärdet av skatteskulden, vilket minskar marknadsvärdet för företa-

get. Därför menar Myers (1984) att ett företags optimala skuldsättning är där differensen 

mellan nuvärdet av skatteskölden och nuvärdet av finansiell knipa är som störst.  

 

Agentteorin är även det en teori som kan implementeras på sambandet mellan skuldsätt-

ning och lönsamhet. Vanligtvis är detta en teori som behandlar relationen mellan aktieä-

gare och ledning (Jensen & Meckling, 1976), men den beskriver också det agentproblem 

som uppstår mellan långivare och aktieägare angående de olika syner dessa parter har på 

risker. Långivarnas intresse är att företaget som de har en fordran på håller sin risk låg, 

så att chansen att få tillbaka det lånade beloppet med ränta är god. Att ta risker är dock i 

aktieägarnas intresse, eftersom risker måste tas för att nå god avkastning. Därför existerar 
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en agentkostnad mellan dessa parter, vilket ökar ju mer lån ett företag tar (Jensen & 

Meckling, 1976).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Som nämnts i avsnitt 1.1 är den svenska skogsindustrin en viktig källa för svensk ekonomi 

(StoraEnso, u.å.; Skogsindustrierna, 2018). En stor andel av svensk export utgörs av 

skogsindustrin, som även är en stor, nationell arbetsgivare. Det bör därför vara i Sveriges 

intresse att ha kunskap om hur lönsamhet och skuldsättning hänger ihop för svenska 

skogsföretag. Något som också presenterades i avsnitt 1.1 är teorier angående begreppen 

lönsamhet och skuldsättning. Sambandet mellan dessa har flitigt teoretiserats och stude-

rats (Modigliani & Miller, 1958; Myers, 1984; Ebaid, 2009; Salim & Yadav, 2012; 

Shahzad m.fl., 2015). Studier som fokuserat på sambandet mellan lönsamhet och skuld-

sättning inom skogsindustrin har dock enligt vårt vetande inte genomförts, vilket innebär 

att det här existerar en kunskapslucka. 

 

Anledningen till varför det är intressant att undersöka detta samband är att det råder så 

pass delade meningar angående skuldsättningens inverkan på lönsamhet inom de olika 

teorierna. Modigliani och Miller (1963) har sin relevansteori, enligt vilken skulder är det 

bästa finansieringsvalet; pecking order-teorin, enligt vilken lån enbart ska tas ifall interna 

vinstmedel inte existerar (Myers, 1993) och trade-off-teorin som bygger på att det finns 

en optimal kapitalstruktur (Myers, 1984). Ytterligare en teori är agentteorin, enligt vilken 

en ökad skuldsättning minskar lönsamheten för företaget, på grund av den agentkostnad 

som uppstår mellan aktieägare och långivare (Jensen & Meckling, 1976).  

 

Den oklarhet som existerar kring sambandet mellan ett företags skuldsättning och lön-

samhet har lett till mängder av studier som studerat detta samband (Ebaid, 2009; Salim 

& Yadav, 2012; Shahzad m.fl., 2015; Abor, 2005; Shubita & Maroof, 2015; Gill m.fl., 

2011; Velnampy & Niresh, 2012). Resultatet av dessa studier har dock varierat (för att se 

resultatet av studierna, se avsnitt 2.8), vilket innebär att det är mycket svårt att veta hur 

detta samband ser ut inom en viss industri, om inte tidigare studier som studerar just detta 

inom den industrin har gjorts.  

 

Skogsindustrins stora vikt för den svenska exporten och ekonomin samt det faktum att 

ingen tidigare studie har undersökt sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet inom 

skogsindustrin, anser vi utgör en god grund för att studera just detta. Av denna anledning 

kommer vi i denna studie att studera just detta samband inom den svenska skogsindustrin. 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån den problembakgrund och problemdiskussion som förts har ett problem formule-

rats, med avsikt att testa sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet på den svenska 

skogsindustrin. Studiens problemformulering lyder: 

 

Hur ser förhållandet ut mellan lönsamhet och skuldsättning för företag i den svenska 

skogsindustrin? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet 

för den svenska skogsindustrin.  

 

1.5 Avgränsningar 

De bolag som valts ut för denna studie passar in i följande avgränsningar: 

 

● Verksamma inom den svenska skogsindustrin  

● Omsatte 10 miljoner svenska kronor eller mer år 2018  

● Verksamma under något eller alla av åren 2013 till 2017 och var fortfarande aktiva 

år 2018 

 

Efter att de avgränsningar som presenteras ovan blev det slutgiltiga urvalet 163 bolag. 

Anledningen till varför skogsindustrin har valts ut är för att den har en stor påverkan på 

den svenska ekonomin (Skogsindustrierna, 2018), något som också förklarats i avsnitt 1.1 

och 1.2. Anledningen till varför företagen i urvalet måste ha över 10 miljoner kronor i 

omsättning samt vara aktiva under ett eller alla av åren 2013-2017 och vara aktiva år 2018 

är för att eliminera ett undertäckningsproblem. Databasen som används i denna studie 

(Retriever Business) kan inte visa historisk data för företag som inte längre är aktiva, 

vilket innebär att om vi inte hade haft som avgränsning att företagen måste vara aktiva 

2018, utan istället aktiva under undersökningsåren, så hade det funnits en risk att gå miste 

om företag som gått i konkurs någon gång mellan 2018 och 2019.  

 

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet har studerats flitigt, på olika marknader 

i hela världen och under en lång tid. Några av de som studerat detta samband är Abor 

(2005), Ebaid (2009), Gill m.fl. (2011), Salim och Yadav (2012) Shahzad m.fl. (2015), 

Shubita och Maroof (2015) samt Velnampy och Niresh (2012). Att studera detta samband 

inom den svenska skogsindustrin har dock, till vår kännedom, aldrig gjorts förut. Detta 

innebär att det idag råder en kunskapslucka gällande hur lönsamheten hos företag inom 

den svenska skogsindustrin hänger ihop med skuldsättning. Därav ämnar vi med denna 

studie bidra till att minska denna kunskapslucka.  

 

Som tidigare nämnt har åtskilliga studier gjorts om förhållandet mellan lönsamhet och 

skuldsättning. Samtliga av de ovan nämnda studierna har bland annat använt sig av rän-

tabilitet på eget kapital, som ett mått på lönsamhet, medan färre än hälften även inkluderat 

räntabilitet på totalt kapital. I vår studie använder vi oss utav båda dessa, för att ge ett 

bredare och mångsidigt bidrag till forskningsfältet. Nyckeltalen som har använts som va-

riabel för skuldsättning varierar mellan de olika tidigare nämnda studierna. Vi har valt att 

inkludera samtliga av de skuldsättningsvariabler som förekommer i dessa studier. Detta 

gör vi för att, återigen, generera ett så brett och mångsidigt bidrag som möjligt till fältet. 

Jämfört med tidigare studier har vi dessutom använt oss utav fler kontrollvariabler, för att 

se om det finns andra faktorer än skuldsättning som påverkar lönsamheten. Vårt bidrag 

till forskningen om förhållandet mellan lönsamhet och skuldsättning är att vi granskar 

fler variabler än vad som tidigare verkar ha gjorts i en och samma studie, dessutom inom 

en bransch som är tidigare outforskad.  
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Rent praktiskt är vår förhoppning att resultatet som genereras av denna studie kommer 

att underlätta för företagsledningar inom skogsindustrin att fatta finansieringsbeslut. Med 

vår studie som underlag kan dessa företagsledningar lättare fatta beslut om hur investe-

ringar inom företaget ska finansieras och förstå hur valet kan komma att påverka lönsam-

heten. Även den privata investeraren kan dra nytta av vår studie. Denne kan se sambandet 

mellan skuldsättning och lönsamhet i ett svenskt skogsföretag och fatta investeringsbeslut 

därefter. Utöver detta kan den privata investeraren dessutom se hur andra faktorer kan 

hänga ihop med lönsamheten, genom att se förhållandena mellan lönsamhet och de kon-

trollvariabler vi har valt att inkludera.  

 

1.7 Ämnesval 

Ämnet finansiering är ett ämne som vi har ett brinnande intresse för. Båda av oss hoppas 

på att jobba inom branschen och har ett gemensamt intresse för handel med aktier och 

andra värdepapper. Vi båda läser masterprogrammet i finansiering vid Umeå Universitet, 

så att genomföra en studie som berör finansiering var något som vi båda ville göra. Ett 

område som ofta berörs inom finans är kapitalstruktur och vi tycker att valet mellan att 

finansiera sin verksamhet med lån eller med eget kapital är en intressant avvägning. Det 

finns inte något klart svar på vilket av dessa två val som är bäst ur ett finansieringsper-

spektiv, vilket ökade vårt intresse för ämnet. 

 

Vidare finns det många olika teorier angående kapitalstruktur som också försvårar beslu-

tet kring vilket finansieringsalternativ som är bäst för ett företag. Som nämnts i avsnitt 

1.2 finns Modigliani och Millers (1963) relevansteori, pecking order-teorin (Myers, 

1993), trade-off-teorin (Myers, 1984) och agentteorin (Jensen & Meckling, 1976). 

 

De olika teorierna som talar emot varandra angående sambandet mellan skuldsättning och 

lönsamhet är slutligen det som gjorde att vi båda ville göra en studie om detta samband. 

En av oss är uppvuxen i Dalarna, där skogen utgör en stor del av naturen och näringslivet. 

Detta ledde oss in på skogsindustrin och efter att ha undersökt branschen upptäckte vi hur 

viktig den är för svensk ekonomi. Det var denna upptäckt samt att vi inte hittade någon 

liknande studie, som sedan fick oss att ta beslutet att studera sambandet mellan skuldsätt-

ning och lönsamhet på den svenska skogsindustrin.  
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2. Teoretiska referensramen 

I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Först redogörs 

för olika mått för lönsamhet och skuldsättning samt variabler som kan påverka dessa, 

efterföljt av Modigliani och Millers teorier om kapitalstruktur. Sedan presenteras peck-

ing order-, trade-off- och agentteorin. Avslutningsvis kommer tidigare forskning kring 

sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet att redogöras för och summeras.  

 

2.1 Lönsamhetsmått  

Simerly och Li (2000, s. 40) menar att ett företags lönsamhet ej bör förklaras med ett 

enstaka mått, eftersom lönsamhet är en multidimensionell konstruktion. Forskarna lyfter 

därför fram vikten av att undersöka lönsamhet genom fler än ett mått (Simerly & Li, 2000, 

s. 40). 

 

2.1.1 Räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på eget kapital 

Med Simerly och Lis (2000) ståndpunkt i åtanke kommer lönsamhet i denna studie att 

diskuteras i form av två räntabilitetsmått: räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på 

eget kapital. Räntabilitet på totalt kapital (här efter ROA) mäter vinsten i förhållande till 

värdet av det totala kapitalet, alltså värdet av både eget kapital och totala skulder (Simerly 

& Li, 2000, s. 40). Räntabilitet på eget kapital (här efter ROE), däremot, mäter enbart 

vinsten i förhållande till eget kapital och ignorerar därför värdet av företagets skulder 

(Simerly & Li, 2000, s. 40).  

 

ROA och ROE är två frekvent återkommande lönsamhetsmått i studier som undersöker 

förhållandet mellan skuldsättning och lönsamhet. Avci (2016, s. 24) motiverar valet av 

dessa två nyckeltal som beroende variabler i sin studie, genom att peka på att de är de två 

vanligaste måtten för lönsamhet inom forskningsfältet. Även Ebaid (2009), Salim och 

Yadav (2012) samt Shahzad m.fl. (2015) jämför både ROA och ROE med skuldsättning. 

Alipour, Mohammadi och Derakhshan (2015), Rajan och Zingales (1995) samt Simerly 

och Li (2000) använde bland andra ROA som mått på lönsamhet, men valde att inte in-

kludera ROE. Shubita och Maroof (2015) använde endast ROE som mått på lönsamhet. 

Att dessa två mått är så pass populära i liknande forskning ser vi som en bra motivering 

till vårt val av dem som beroende variabler.  

 

2.1.2 Tobin’s Q 

Under våra fem år som ekonomistudenter har vi, till vår kännedom, aldrig kommit i kon-

takt med detta nyckeltal. Det är först nu, när vi har läst artiklar om lönsamhet, som vi har 

stött på det. Tobin’s Q, även känt som Kaldor’s V, är ett mått på lönsamhet som först 

introducerades av Nicholas Kaldor i artikeln "Marginal Productivity and the Macro-Eco-

nomic Theories of Distribution: Comment on Samuelson and Modigliani" (1966), men 

populariserades år 1976 av James Tobin och William C. Brainard i artikeln “Asset mar-

kets and the cost of capital”. Tobin’s Q räknas ut genom att dividera ett företags mark-

nadsvärde med dess bokföringsvärde (Tobin & Brainard, 1976, s. 24). Detta visar om ett 

företag är över- eller undervärderat på marknaden, i förhållande till dess bokförda värde. 

Om kvoten är under 1 innebär det att företaget är undervärderat, medan en kvot över 1 

betyder att det är övervärderat.  
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Tobin’s Q nämns i studier av Avci (2016), Ebaid (2009), Fama och French (2002), Salim 

och Yadav (2012), Shahzad m.fl., (2015) samt Simerly och Li (2000), men används end-

ast som ett mått på lönsamhet i tre av dessa studier: Fama och French (2002), Salim och 

Yadav (2012) samt Shahzad m.fl., (2015). Vi har valt att inte inkludera detta nyckeltal 

som en lönsamhetsvariabel i vår studie av tre anledningar: vi har inte arbetat med det 

tidigare, det används inte lika ofta som andra lönsamhetsmått, såsom räntabilitet på totalt 

och eget kapital, i andra studier samt slutligen för att uträkningen för Tobin’s Q kräver 

att företaget är börsnoterat, vilket skulle begränsa oss till att enbart inkludera börsnoterade 

bolag i vår studie.  

 

2.2 Nyckeltal för skuldsättning  

Vi har valt att undersöka sambandet mellan fyra olika nyckeltal för skuldsättning och 

lönsamheten hos de undersökta företagen. Dessa är: totala skulder genom eget kapital, 

totala skulder genom totala tillgångar, långfristiga skulder genom totala tillgångar och 

kortfristiga skulder genom totala tillgångar. Nedan kommer dessa fyra att beskrivas när-

mare.  

 

2.2.1 Totala skulder genom eget kapital  

Ett företags skuldsättningsgrad är ett annat namn för kvoten mellan dess totala skulder 

och det egna kapitalet och är en vanlig oberoende variabel i studier som undersöker för-

hållandet mellan lönsamhet och skuldsättning (se till exempel Avci, 2016; Dissanayake, 

Anuranga & Jayarathne, 2012; Shahzad m.fl., 2015; Simerly & Li, 2000). Skuldsättnings-

graden är även det nyckeltal för skuldsättning som diskuteras i ett flertal teorier om skuld-

sättningens samband med företags lönsamhet. Dessa teorier är till exempel; Miller och 

Modiglianis teori om kapitalstrukturens irrelevans (1958); samma forskares teori om ka-

pitalstrukturens relevans (1963); pecking order-teorin, som populariserades av Myers och 

Majluf (1984) samt trade-off-teorin, som även den behandlas av Myers och Majluf 

(1984). Dessa teorier, tillsammans med agentteorin, utgör en grund för denna studie. Där-

för har vi valt att ha skuldsättningsgraden som en av våra oberoende variabler.  

 

2.2.2 Totala skulder i förhållande till totalt kapital 

Detta nyckeltal visar hur stor andel av det totala kapitalet som finansieras med lån och är 

enligt Rajan och Zingales (1995, s. 1428) den bredaste definitionen av finansiell hävstång. 

Utöver Rajan och Zingales (1995) har även Alipour m.fl., (2015) Ebaid, (2009) Salim 

och Yadav (2012), Shahzad m.fl. (2015) samt Shubita och Maroof (2015) använt detta 

nyckeltal när de undersökt sambandet mellan skuldsättning och företags lönsamhet. Det 

faktum att ett flertal tidigare studier har använt detta nyckeltal anser vi stärker valet att 

inkludera det som en oberoende variabel i studien.  

 

2.2.3 Långfristiga skulder i förhållande till totalt kapital 

Långfristiga skulder i förhållande till totalt kapital är kvoten mellan långfristiga skulder 

och totalt kapital. Rajan och Zingales (1995, s. 1428) hävdar att eftersom totala skulder 

även inkluderar leverantörsskulder, vilka snarare hör till dagliga transaktioner än finan-

siering av verksamheten, kan totala skulder i förhållande till totalt kapital överskatta den 

finansiella hävstången i ett företag. Av denna anledning har vi valt att dela upp skulderna 

i lång- och kortfristiga, för att kunna se om andelen av dessa två har någon betydelse för 
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lönsamheten. Av de tidigare liknande studier som vi har gått igenom har sex använt sig 

av detta nyckeltal (se Alipour m.fl., 2015; Avci, 2016; Ebaid, 2009; Salim & Yadav, 

2012; Shahzad m.fl., 2015; Shubita & Maroof, 2015), vilket vi anser vidare motiverar 

valet av detta nyckeltal.  

 

2.2.4 Kortfristiga skulder i förhållande till totalt kapital 

Detta nyckeltal är likt det tidigare nämnda, men är istället kvoten mellan kortfristiga skul-

der och totala tillgångar. Även detta nyckeltal väljs ofta som oberoende variabel i lik-

nande studier (se till exempel Alipour m.fl., 2015; Avci, 2016; Ebaid, 2009; Salim & 

Yadav, 2012; Shahzad m.fl., 2015 Shubita & Maroof, 2015). Dessa är även samma fors-

kare som har valt att inkludera långfristiga skulder i förhållande till totalt kapital, vilket 

vi ser som en bra motivering för att inkludera båda dessa nyckeltal i studien. 

 

2.3 Variabler som kan ha ett samband med lönsamhet 

2.3.1 Storlek 

Dissanayake m.fl., (2012), Ebaid (2009) samt Salim och Yadav (2012) menar att ett fö-

retags storlek kan ha inverkan på dess lönsamhet, till exempel genom att större företag 

har större kapacitet och kan utnyttja skalfördelar och på så sätt generera ett bättre resultat. 

Simerly och Li (2000) påstår även de att ett företags storlek bland annat påverkar dess 

lönsamhet och lyfter därför fram vikten av att ha storleken i åtanke under en studie som 

vår. Även Alipour m.fl., (2015) diskuterar betydelsen av företags storlek, dock i relation 

till valet av kapitalstruktur.  

 

Nio av de studier vi har gått igenom har valt att inkludera storlek som kontrollvariabel i 

förhållandet mellan lönsamhet och skuldsättning (se Abor, 2005; Alipour m.fl., 2015; 

Avci, 2016; Dissanayake m.fl., 2012; Ebaid, 2009; Salim & Yadav, 2012; Shahzad m.fl., 

2015; Shubita & Maroof, 2015; Simerly & Li, 2000). Av dessa sju har fem (Avci, 2016; 

Dissanayake m.fl., 2012; Ebaid, 2009; Salim & Yadav, 2012; Shahzad m.fl., 2015) valt 

att definiera ett företags storlek som logaritmen av dess totala tillgångar. Alipour m.fl. 

(2015) definierade storlek som den naturliga logaritmen av totala tillgångar. Shubita och 

Maroof, (2015) definierade storleken som den naturliga logaritmen av företagets omsätt-

ning, medan Simerly och Li (2000) definierade det som logaritmen av antalet heltidsan-

ställda inom företaget. I vår studie kommer storlek att definieras som den naturliga loga-

ritmen av totala tillgångar. 

 

2.3.2 Tillväxt 

Avci (2016, s. 23) nämner i sin studie att en av de vanligaste kontrollvariablerna i studier 

som undersöker förhållandet mellan lönsamhet och skuldsättning är företagens omsätt-

ningstillväxt. Avci (2016) valde dock själv att inte inkludera tillväxt i sin studie. Några 

som däremot inkluderade tillväxt i sina studier var Abor (2005), Alipour m.fl. (2015), 

Shubita och Maroof (2015) samt Salim och Yadav (2012). Tillväxt definierades som den 

procentuella tillväxten av företagets omsättning (omsättningstillväxt) i tre av fyra av 

dessa studier (se Abor, 2015; Alipour, m.fl., 2015; Shubita & Maroof, 2015). I den fjärde 

definierades tillväxt som den procentuella tillväxten av företagens totala tillgångar (se 

Salim & Yadav, 2012). Abor (2005), Shubita och Maroof (2015) samt Salim och Yadav, 

2012 fann alla att det rådde ett positivt samband mellan tillväxt och lönsamhet. Alipour 
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m.fl. (2015) fann att det rådde ett negativt samband mellan tillväxt och skuldsättning. I 

vår studie kommer tillväxt att inkluderas som en kontrollvariabel och definieras som om-

sättningstillväxt. 

 

2.3.3 Likviditet  

Bourke (1989, s. 76) fann att det råder ett positivt samband mellan likviditet och lönsam-

het hos banker i Europa, Nordamerika och Australien. Även Lartey, Antwi och Boadi 

(2013, s. 55) fann ett positivt, men svagt, samband mellan likviditet och lönsamhet hos 

börsnoterade banker i Ghana. Både Bourke (1989) och Lartey m.fl. (2013) definierade 

likviditet som kvoten mellan likvida medel och totala tillgångar.  

 

Även Alipour m.fl. (2015) inkluderade likviditet som en variabel i deras studie. De fann 

att det råder ett signifikant, negativt förhållande mella likviditet och skuldsättning 

(Alipour m.fl. (2015, s. 59). I studien använde de nyckeltalet balanslikviditet (current 

ratio, på engelska) som mått på likviditet, vilket är kvoten mellan omsättningstillgångar 

och kortfristiga skulder.  

 

Även om Bourke (1989) och Lartey m.fl. (2013) studerade banker, vilket är en helt annan 

bransch än skogsindustrin, och Alipour m.fl. (2015) inte undersökte förhållandet mellan 

lönsamhet och skuldsättning, så ser vi deras fynd som bra belägg för att inkludera likvi-

ditet som en kontrollvariabel i vår studie. Av de två nämnda definitionerna av likviditet 

har vi i denna studie valt att använda oss av balanslikviditet som en variabel för likviditet.  

 

2.3.4 Finansiell flexibilitet  

Alipour m.fl. (2015, s. 59) definierar finansiell flexibilitet som kvoten mellan balanserade 

vinstmedel och totalt kapital och fann att det råder ett negativt samband mellan finansiell 

flexibilitet och skuldsättning. I denna studie kommer vi inte studera hur finansiell flexi-

bilitet hänger ihop med skuldsättning, utan snarare dess samband med lönsamheten hos 

ett företag. Vi anser dock att denna upptäckt av Alipour m.fl. (2015) gör den finansiella 

flexibiliteten hos ett företag till en intressant kontrollvariabel i vår studie. Detta  eftersom 

om det finns ett signifikant samband mellan finansiell flexibilitet och skuldsättning samt 

ett signifikant samband mellan skuldsättning och lönsamhet, så är det även möjligt att det 

kan finnas ett samband mellan finansiell flexibilitet och lönsamhet. Finansiell flexibilitet 

tas även upp i Myers’ studie “Still Searching for Optimal Capital Structure” (1993), vil-

ken vi kommer att återkomma till i beskrivningen av pecking order- och trade-off-teorin. 

Myers (1993, s. 86) definierar dock finansiell flexibilitet som summan av kontanter, om-

sättningsbara värdepapper samt tillgångar som går att sälja av idag och ställer inte dessa 

i förhållande till totala tillgångar. Eftersom företag kan variera enormt i storlek kommer 

vi att följa definitionen av finansiell flexibilitet som Alipour m.fl. (2015) använder sig av: 

kvoten mellan balanserade vinstmedel och totalt kapital. 

 

2.3.5 Observationsår 

Det är möjligt att det kan finnas ett samband mellan den beroende variabeln och tidspe-

rioden som den är hämtad ifrån (Magee, 2008, s. 350). Därför har vi valt att ta tidspe-

rioden i beaktning, genom att inkludera observationsår som en dummyvariabel i denna 

studie. Av de studier som studerar sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet, som 

vi har gått igenom, har även Shahzad m.fl. (2015) inkluderat detta.  
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2.3.6 Bransch  

Hall m.fl. (2000) undersöker i sin studie de bestämmande faktorerna för kapitalstrukturen 

för små och medelstora bolag, med syfte att fastslå huruvida och hur förhållandet mellan 

dessa faktorer på lång- och kortfristig skuld varierar mellan olika branscher. Resultatet 

visade signifikant variation över branscher i de flesta oberoende samt förklarande variab-

lerna. Med sitt resultat redogör Hall m.fl. (2000) att bransch kan vara en förklarande fak-

tor vid sambandet mellan kapitalstruktur och andra variabler, som exempelvis lönsamhet. 

Att ha bransch som en förklarande-/kontrollvariabel i denna studie vore dock olämpligt, 

då den aktuella studien enbart studerar en bransch i form av den svenska skogsindustrin. 

Därför kommer det inte föras någon diskussion kring ifall resultatet sett annorlunda ut 

om flera branscher hade studerats.  

 

2.4 Modigliani & Miller 

Franco Modigliani och Merton Miller var två kända forskare inom ekonomi, som skrivit 

många viktiga artiklar inom området kapitalstruktur. Deras artiklar har främjat ekonomisk 

forskning, och flera av deras skrifter blir citerade än idag. Bägge har dessutom vunnit 

nobelpriset för deras forskning, Modigliani år 1985 och Miller år 1990 (Odelberg, 1986; 

Frängsmyr, 1991). Deras artikel från 1958 (“The Cost of Capital, Corporation Finance 

and the Theory of Investment”) handlar om kapitalstrukturens irrelevans och utgör en del 

av den teoretiska referensramen för denna studie. Deras reviderade version av denna ar-

tikel från 1963 (“Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”) kom-

mer också att utgöra en del av den teoretiska referensramen. Dessa artiklar utgör också 

starten för teorierna som kommer att redogöras för i den teoretiska referensramen, ef-

tersom dessa är äldst och flera av teorierna som använts i denna studie bygger vidare på 

Modigliani och Millers två artiklar.  

 

2.4.1 Kapitalstrukturens irrelevans 

I “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment” (1958) för-

klarar Modigliani och Miller kapitalstrukturens irrelevans. De menar att två i övrigt iden-

tiska företag med olika kapitalstrukturer kommer vara lika lönsamma. Trots att ett företag 

är helt belånat och ett är helt finansierat av eget kapital, kommer de fortfarande att ha 

samma värde. Ett antal antaganden har dock gjorts för att kunna göra detta argument. 

Dessa är att alla företag befinner sig i en perfekt marknad (Modigliani & Miller, 1958, s. 

268), att det inte finns några skatter, agentkostnader eller kostnader för konkurs (1974, s. 

266-267), samt att samtliga företag erhåller identiska kapitalkostnader (1958, s. 274). 

Med dessa antaganden uppfyllda menade de att kapitalstrukturen är irrelevant. Detta ef-

tersom belånade företag inte kan begära en premium för hävstångseffekten som uppstår 

vid skuld, eftersom investerare har möjlighet att belåna sig själv i dennes personliga port-

följ. Därför finns det ingen anledning för en investerare att betala extra för ett företag som 

gör något för investeraren, om denne istället kan göra det på egen hand, i sin egna portfölj. 

Detta medför att kapitalstrukturen är irrelevant, eftersom ett belånat företag har samma 

marknadsvärde som ett icke-belånat. Detta påstående kom Modigliani och Miller att kalla 

för proposition I (Modigliani & Miller, 1958, s. 268-271).  

 

Modigliani och Miller fortsätter sedan i sin artikel från 1958 att presentera proposition II, 

i vilken de förklarar att ett företag som ökar sin skuldsättning kommer att få högre av-

kastning åt sina aktieägare (Modigliani & Miller, 1958, s. 271). Detta eftersom en högre 
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skuldsättning innebär en högre risk och därför kommer aktieägare att förvänta sig en 

högre avkastning, tack vare den förhöjda risken. I och med att skuldsättningen ökar risken 

kommer marknadsvärdet att vara oförändrat, eftersom den förhöjda avkastningen och den 

förhöjda risken blir varandras motpoler. I slutändan blir därför nettoförändringen noll.  

 

I “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment” (Modigliani 

& Miller, 1958) presenteras slutligen också proposition III, enligt vilken företagsled-

ningar agerar utifrån aktieägarnas intressen och ska därför inte acceptera en investering 

om den investeringen inte ger vinst åt bolaget. 

 

Denna studie ämnar undersöka sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet på skogs-

industrin. Modigliani och Millers artikel om kapitalstrukturens irrelevans från 1958 är 

därför en lämplig teori att nämna i denna studie. Enligt teorin spelar det inte någon roll 

om ett företag är finansierat av 100% eget kapital eller 100% skulder. Marknadsvärdet är 

fortfarande detsamma. Om Modigliani och Millers irrelevansteori stämmer, så innebär 

det att resultatet vi senare kommer att presentera i denna studie ska ge insignifikanta svar, 

eftersom kapitalstrukturen är irrelevant för lönsamheten.  

 

2.4.2 Kapitalstrukturens relevans 

En reviderad version om kapitalstrukturens irrelevans tillkom år 1963, i vilken Modigli-

ani och Miller korrigerade sitt antagande om att kapitalstrukturen är irrelevant (1963, s. 

433-434). Detta beror på att skatter medför att företag som har lån har rätt till ränteavdrag. 

Nuvärdet av ränteavdraget som uppstår vid belåning ökar företagets värde. Ökandet av 

företagets värde innebär att kapitalstrukturen går från att vara irrelevant till att vara rele-

vant och att företag i teorin endast bör finansiera sig själva med skulder (Modigliani & 

Miller, 1963, s. 442).   

 

Modigliani och Miller menade dock att det i verkligheten inte behöver vara så att alla 

företag ska sträva efter att ha maximalt med skulder i sin kapitalstruktur (1963, s. 442). 

De menar att det finns andra finansieringsalternativ som i vissa fall kan vara ett billigare 

val, exempelvis internvinster. Sedan uppstår även begränsningar och kostnader från lån-

givare i verkliga livet, som Modigliani och Miller menar inte är enkelt att implementera 

i matematiska termer som använts vid beräkningarna som genomförts i bägge deras ar-

tiklar om kapitalstruktur (Modigliani & Miller, 1963, s. 442). Trots detta förklarar de 

dock att företag i större utsträckning bör använda sig av finansiering via lån, tack vare de 

fördelar som skatteskölden medför.  

 

Kapitalstrukturens relevans är en lämplig teori att inkludera i denna studie, eftersom det 

enligt den är att föredra skuldfinansiering framför eget kapital. Om denna relevansteorin 

stämmer bör våra resultat visa att en ökad skuldsättning ökar lönsamheten för företagen.  

 

2.5 Pecking order-teorin 

Pecking order-teorin (hackordningsteorin på svenska) är en teori om i vilken ordning fö-

retagsledningar kommer välja finansiella medel för att finansiera investeringar. Alltså om 

ledningen kommer att använda interna medel (företagets vinst efter utdelning till aktieä-
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gare) eller externa medel, i form av lån eller försäljning av nya aktier. Denna teori popu-

lariserades av Myers och Majluf år 1984 och har även behandlats senare av Myers år 1984 

och 1993. 

 

Huruvida ett företag väljer att finansiera en investering med internt eller externt kapital 

beror på företagets lönsamhet (Myers, 1993, s. 85). Enligt pecking order-teorin kommer 

företag som genererar höga vinster, men har låga kostnader för investeringar, att finansi-

era sina investeringar med vinsten (Myers, 1993, s. 85). Detta leder till att företaget sänker 

sin skuldsättningsgrad över tiden. Det motsatta gäller för företag vars vinster inte räcker 

för att täcka kostnaderna för deras möjliga investeringar. Dessa kommer att ta nya lån för 

att kunna finansiera sina investeringar och därigenom öka sin skuldsättningsgrad (Myers, 

1993, s. 85). I sista hand kommer företag med för låg lönsamhet att finansiera sina inve-

steringar med intäkter från en nyemission (Myers, 1993, s. 85). 

 

Denna hackordning kan förklaras av asymmetrisk information, det vill säga att det inte 

råder jämvikt i tillgången till information mellan företagsledningen och investerare (My-

ers, 1993, s. 85). Investerare tror att företagsledningen har större kunskap om företaget, 

vilket leder till att investerare reagerar på alla beslut som ledningen tar (Myers, 1993, s. 

86). För att förtydliga effekten av asymmetrisk information illustrerar Myers (1993, s. 86) 

detta med ett exempel: Allt annat lika, så kommer en företagsledning att föredra att ut-

färda nya aktier till rådande pris när de anser att aktien är övervärderad. De kommer avstå 

från att utfärda nya aktier när de anser att aktien är undervärderad. Investerare känner till 

detta förhållande och kommer därför att tolka en nyemission som att ledningen anser att 

aktien är övervärderad, vilket påverkar företagets aktiekurs negativt. Därför kommer fö-

retag endast att kunna genomföra nyemissioner till “ett rabatterat pris”, på nuvarande ak-

tieägares bekostnad.  

 

Myers (1993, s. 85) menar därför att företagsledningar som i första hand fattar beslut med 

nuvarande aktieägares intresse i åtanke, kommer föredra att finansiera investeringar med 

lånat kapital framför intäkter från en nyemission, när externt kapital behövs. Den ökade 

skuldsättningen leder till en mindre negativ effekt på aktiekursen, men ger inte investerare 

lika mycket information om ledningens uppfattning av företagets värde, och påverkar 

därför inte aktiekursen lika mycket som en nyemission (Myers, 1993, s. 88). Myers (1993, 

s. 88) menar även att den negativa effekten som den ökade skuldsättningen bidrar med 

snabbt försvinner i aktiemarknadens brus. Myers (1993, s. 86) menar att “financial slack” 

eller finansiell flexibilitet, är värdefullt när externa medel krävs, eftersom det innebär att 

företaget kan utfärda nya skulder i princip utan konkursrisk, istället för att utfärda nya 

aktier till ett rabatterat pris. Att den nya skulden inte har någon konkursrisk innebär att 

investerare inte kommer tolka den ökade skulden som att företaget är under- eller över-

värderat (Myers, 1993, s. 86).  

 

Den negativa påverkan på aktiekursen av en nyemission kan leda till att ledningen helt 

väljer att avstå från en bra investering eller väljer att ta nya lån tills högre nivåer än vad 

som är bra för företaget nås, eftersom ledningen anser att de nya aktierna inte kan säljas 

till rätt pris (Myers, 1993, s. 86). När ett företag behöver mer och mer externa medel 

kommer det att jobba sig neråt i hackordningen, i vilken skulder står högst i rang och eget 

kapital lägst (Myers, 1993, s. 85). En nyemission är endast tänkbar när företaget redan 

ådragit sig så pass mycket skulder att ytterligare skulder skulle vara väsentligt dyrt för 

företaget, till exempel genom ökade kostnader av finansiella svårigheter (financial 
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distress) (Myers, 1993, s. 87). Företagsledningen kommer dock alltid att föredra att fi-

nansiera investeringar med interna medel, eftersom återinvestering av vinst sker “i det 

dolda”, inte förser investerare med någon information och därför inte påverkar aktiekur-

sen (Myers, 1993, s. 86).  

 

Enligt pecking order-teorin finns det alltså ingen optimal skuldsättningsgrad, utan för-

ändringar i kapitalstrukturen uppstår när det råder obalans mellan internt genererat kapital 

- alltså företagets vinst - och kostnader för potentiella investeringar (Myers, 1993, s. 85). 

Nyttan av den skattesköld och kostnaden av den ökade risken för finansiella svårigheter, 

som ökad skuld innebär, kommer i andrahand och påverkar enligt pecking order-teorin 

inte valet av kapitalstruktur (Myers, 1993, s. 86). 

 

Pecking order-teorin är intressant för denna studie eftersom det enligt den råder ett nega-

tivt samband mellan företags lönsamhet och skuldsättningsgrad, vilket är vad studien äm-

nar undersöka inom den svenska skogsindustrin. Pecking order-teorin motsätter sig alltså 

Miller och Modiglianis tidigare nämnda teori om kapitalstrukturens relevans och trade-

off-teorin, som kommer behandlas härnäst.  

 

2.6 Trade-off-teorin 

Precis som med pecking order-teorin så diskuterades också trade-off-teorin inom ämnet 

kapitalstruktur av Myers i sin artikel “The Capital Structure Puzzle” (1984). I den pre-

senterar Myers den statiska avvägningshypotesen (The static trade-off hypothesis), med 

vilken han förklarar att den optimala kapitalstrukturen bestäms av den trade-off (utbyte 

eller avvägning, på svenska) som görs när skulders kostnader vägs in mot deras fördelar, 

när ett företags tillgångar och investeringsplaner hålls konstanta. Ett företag försöker 

alltså balansera fördelarna med en skattesköld med kostnaderna för finansiell knipa eller 

konkurs (Myers, 1984, s. 577). Myers menar att den optimala kapitalstrukturen är där 

nuvärdet av skatteskölden minus nuvärdet av kostnaderna är som störst. Detta ges grafiskt 

av figuren på nästa sida. 
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Figur 1. Trade-off-teorin (egen version av Myers, 1984, s. 577). 

Figur 1 visar hur marknadsvärdet av ett företag ökar i förhållande till hur mycket skuld 

det åtar sig. Den vågräta, heldragna linjen som finns mitt i figuren visar marknadsvärdet 

som företaget hade haft ifall det bara hade varit finansierat av eget kapital. Den är kon-

stant, till skillnad från nuvärdet av skatteskölden och nuvärdet av kostnaderna för finan-

siell knipa. Dessa ökar inledningsvis och nyttan av skatteskölden är störren än kostnaden 

av finansiell knipa. Fama och French (2002) skriver även om samma sak. De menar att 

en av de största fördelarna med ökade skulder är att ränteavdraget ökar. Detta ökar skat-

teskölden, resultatet beskattas därmed inte lika hårt och ett ökat företagsvärde blir utfallet 

(Fama & French, 2002, s. 1). Den lodräta, streckade linjen visar den optimala skuldsätt-

ningen. I den punkten är nettonyttan av skulderna som störst. Om företaget åtar sig mer 

skulder än så kommer denna nytta att avta, eftersom nuvärdet av den finansiella knipan 

ökar mer än nuvärdet av skatteskölden, som dessutom kommer avta. När företaget har 

optimal skuldsättning är alltså marknadsvärdet av företaget som högst (Myers, 1984, s. 

577). Detta innebär att Myers menar att alla företag bör byta ut eget kapital mot skuld, 

eller skuld mot eget kapital tills den optimala nivån, där nuvärdet av skatteskölden är som 

störst, nås och sedan hålla den nivån (1984, s. 577).  

 

Att hålla den optimala kapitalstrukturen konstant hela tiden är dock svårt, menar Myers 

(1984, s. 577-578). Detta beror på justeringskostnader som uppstår för företag, som mer 

detaljerat kan förklaras som oförutsägbara händelser som leder till att företag temporärt 

inte kan hålla sin optimala kapitalstruktur. Myers förklarar justeringskostnader som kost-

nader som uppstår när bolaget förändrar kapitalstrukturen eller kostnader som uppstår i 

syfte att hålla kapitalstrukturen konstant. Dessa kostnader härstammar från att den lö-

pande verksamheten hos företag hela tiden påverkas av händelser som på ett eller annat 

sätt förändrar det egna kapitalet eller skulderna (Myers, 1984, s. 577-578).  
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Till skillnad från Modigliani och Millers teori om kapitalstrukturens relevans, enligt vil-

ken ett företag rent teoretiskt bör vara helt finansierat av skulder, så finns en optimal 

skuldsättningsgrad enligt trade-off-teorin (Myers, 1984). Precis som Modigliani och Mill-

lers teorier har dock även trade-off-teorin blivit kritiserad. Miller (1977, s. 264) menar att 

företag som följer teorin använder sig av skatteskölden, vilket är korrekt. För mycket 

fokus ges dock på konkurskostnader eller kostnader för finansiell knipa, vilket gör att 

företag inte får ut maximalt marknadsvärde från skatteskölden. Detta eftersom kostna-

derna för finansiell knipa eller konkurs ofta blir överdramatiserade (Miller, 1977, s. 264).  

 

Eftersom denna studie ämnar undersöka sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet 

är trade-off-teorin en viktig och central teori för studien. Eftersom denna studie inte kom-

mer att undersöka någon optimal skuldsättning kommer det dock vara svårt att testa ifall 

trade-off-teorin stämmer. Teorin är trots det relevant. Enligt teorin leder ökad skuldsätt-

ning till att lönsamheten ökar tills den når en optimalpunkt. Därefter leder ökad skuld-

sättning till att lönsamheten minskar. Om vi i denna studie finner att det råder ett positivt 

samband mellan skuldsättning och lönsamhet skulle det, enligt trade-off-teorin, innebära 

att företagen generellt sett har en skuldsättning som är under den optimala. Om sambandet 

visar sig negativt, betyder det enligt teorin, tvärtom att de befinner sig över den optimala 

skuldsättningen.  

 

2.7 Agentteorin 

Agentteorin härstammar utifrån problematiseringen av den agentrelation som uppstår 

mellan principalen och agenten när dessa två parter ingår ett kontrakt (Jensen & Meckl-

ing, 1976; Jensen, 1986). Principalen består av en eller flera personer som anställer en 

agent att utföra tjänster å deras vägnar. Vad som dock framkommer vid sådana kontrakt 

är att agenten ges beslutsfattande makt. Ifall båda parter är nyttomaximerarare kan detta 

ge incitament åt agenten att inte alltid agera utifrån principalens intresse (Jensen & 

Meckling, 1976). Ett exempel på en situation i vilken detta agentproblem ofta förekom-

mer är relationen mellan aktieägare och ledningen i ett företag. Ledningen ska i teorin 

arbeta för att skapa värde för aktieägarna. Detta är dock inte alltid fallet, eftersom led-

ningen många gånger arbetar för att maximera sin egen nytta, vilket kan leda till att de 

inte agerar utifrån principalens bästa intresse (Jensen & Meckling, 1976, s. 309). 

 

För att motverka att det uppstår agentproblem menar Jensen och Meckling (1976, s. 308) 

att principalen kan minska agentproblemen genom att skapa incitament åt agenten att 

agera för principalens intresse. Exempel på det är aktieoptioner, eller att betala ut höga 

löner. Principalen kan också investera i övervakning, med avsikt att övervaka agenten för 

att se till att agenten inte utför handlingar som hämmar värdet som agenten ursprungligen 

ska skapa åt principalen. Vidare kan även principalen och agenten ingå i bundna avtal, 

enligt vilka principalen kan begära ersättning ifall agenten inte agerar utifrån principalens 

intresse (Jensen & Meckling, 1976, s. 308).  

 

Agenten har dock också ett ansvar att minska risken samt öka sin trovärdighet gentemot 

principalen och på så sätt minska agentproblem. Något agenten kan göra utifrån relations-

perspektivet mellan ledning och aktieägare är att lägga resurser på aktieåterköp samt ut-

delningar. Dessa alternativ stramar åt agentens möjlighet att lägga resurser på olönsamma 

projekt eller liknande, som enbart maximerar agentens nytta (Jensen & Meckling, 1976, 

s. 325). Detta hade i sin tur höjt agentens trovärdighet.  
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Det är dock inte enbart aktieägarna som är principaler i en företagsekonomisk miljö. Jen-

sen och Meckling (1976, s. 310) förklarar att långivare även de är principaler gentemot 

ledningen som är agenter. De menar också att det är långivarna som är finansiärer av 

företags projekt. Tidigare har enbart konflikten mellan aktieägarna och ledningen presen-

teras, men det kan även uppstå agentkonflikter mellan aktieägare och långivare. Aktieä-

gare är ute efter att öka värdet av sitt innehav, vilket innebär att företaget behöver ta risker 

för att innehavet ska öka i värdet. Långivarna vill dock inte att företag ökar risken, ef-

tersom den intäkt och fordran de får från lånet är under ett avtal. Skulle företaget nå en 

högre risknivå och öka lönsamheten på grund av det ändras dock inte intäkten som långi-

varen får in från lånet. Det innebär att det uppstår en agentkostnad mellan aktieägare och 

långivare. Aktieägare kan diversifiera risken de tar på kapitalmarknaden medan ökad risk 

inte ger någon ökad nytta åt långivare (Jensen & Meckling, 1976, s. 331-343). Därav 

uppstår konflikten när de två ägarna har olika syn på risktagande.  

 

Eftersom denna studie ämnar undersöka sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet 

på skogsindustrin så lämpar sig denna teori. Enligt agentteorin leder ökad skuldsättning 

till ökade kostnader, därför att ägandet delas upp mellan aktieägare och långivare. Det 

innebär, med andra ord, att ökad skuldsättning minskar lönsamhet. Något att ha i åtanke 

kring agentteorin och relationerna mellan principalerna och agenterna är att de ibland kan 

vara samma person. Ifall det sker så agerar denna personen utifrån att maximera sin nytta 

och något agentproblem mellan dessa parter uppstår inte. Dock kvarstår agentproblemet 

mellan aktieägare och långivare, vilket gör att teorier kring hur agentteorin ter sig ifall 

principalen och agenten är samma person är irrelevant för denna studie, eftersom fokuset 

ligger på relationen mellan aktieägare och långivare.   

 

2.8 Tidigare forskning 

I denna del sammanfattas tidigare forskning inom området samband mellan skuldsättning 

och lönsamhet. Urvalet av studier som studerat detta samband är stort, men inga liknande 

studier som studerat detta samband inom skogsindustrin har hittats. Sju studier har dock 

valts ut som studerar sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet, på diverse olika 

marknader. 

 

Ebaid (2009) studerade den inverkan skuldsättning har på lönsamhet på företag i Egypten, 

med syftet att studera detta samband på en tillväxtmarknad. Urvalet bestod av icke-finan-

siella listade företag i Egypten mellan 1997-2005. Som metod i studien använde sig Ebaid 

av en multipel regressionsanalys. De variabler som mäter lönsamhet var ROA, ROE och 

bruttovinstmarginalen. För att mäta skuldsättning användes totala, kortfristiga och lång-

fristiga skulder gentemot totala tillgångar. Resultatet visade att skuldsättning har ett litet, 

om ens något (eng. weak-to-no), samband med ett företags lönsamhet.  

 

Vidare skrev Salim och Yadav (2012) om sambandet mellan skuldsättning och lönsam-

het. Urvalet bestod av listade företag i Malaysia mellan åren 1995-2001. Totalt utgjordes 

det av 237 företag. Precis som ovan använde sig denna studie också av regressionsanalys. 

De beroende variablerna utgjordes av de lönsamhetsmått som studien använde sig av. 

Dessa var ROE, ROA, Tobins Q och vinst per aktie. De oberoende variablerna utgjordes 

av de mått som mätte skuldsättning, vilka var långfristiga skulder, kortfristiga skulder, 

totala skulder samt tillväxt. Kontrollvariabel var storlek. Resultatet visade att lönsamhet 

har ett negativt samband med kortfristiga, långfristiga och totala skulder. Den oberoende 
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variabeln tillväxt och lönsamhetsmåtten hade en positiv korrelation, medan Tobins Q vi-

sade en positiv korrelation kortfristiga och långfristiga skulder. 

 

Likt de två studierna som nämnts ovan så undersökte även Shahzad m.fl. (2015) samban-

det mellan skuldsättning och lönsamhet. Detta gjordes på textilindustrin i Pakistan mellan 

1999-2012. Urvalet utgjordes av 112 företag. En regressionsanalys har även använts i 

detta fall, med speciellt fokus på finanskrisen 2008-2009, eftersom denna period använts 

som dummyvariabel. Lönsamhetsmåtten som använts i studien är ROE och ROA samt 

Tobins Q. De mått som använts för att mäta skuldsättning är kvoten mellan totala skulder 

och totala tillgångar, kvoten mellan långfristiga skulder och totala tillgångar, kvoten mel-

lan kortfristiga skulder och totala tillgångar samt skuldsättningsgraden, alltså kvoten mel-

lan totala skulder och eget kapital. Resultatet visade att lönsamhet hade en positiv korre-

lation till kortsiktiga skulder och från Tobins Q. Annars var det generellt ett negativt sam-

band mellan lönsamhet och skuldsättning. Vidare visade resultatet att korrelationen var 

mer negativ vid finanskrisen.  

 

Abor (2005) studerade under en femårsperiod sambandet mellan skuldsättning och lön-

samhet på företag som är listade på Ghana Stock Exchange. Detta utgjorde ett urval av 

tjugotvå företag. Regressionsanalys användes som metod för studien och oberoende vai-

abler var kortfristiga skulder genom totala tillgångar, långfristiga skulder genom totala 

tillgångar och totala skulder genom totala tillgångar. Beroende variabler var ROE och 

kontrollvariabler var storlek och omsättningstillväxt. Resultatet visade sedan att det fanns 

en positiv korrelation mellan kortfristiga skulder genom totala tillgångar och ROE. Dock 

fanns en negativ korrelation mellan långfristiga skulder genom totala tillgångar och ROE. 

Avslutningsvis visade dock totala skulder genom totala tillgångar och ROE en positiv 

korrelation. Detta visade att de flesta lönsamma företagen i Ghana har skulder som sitt 

primära finansieringsalternativ och 85% av de totala skulderna var kortfristiga.  

 

Shubita och Maroof (2015) förlänger Abors (2005) studie genom att också testa samban-

det mellan skuldsättning och lönsamhet, denna gången på företag som är listade på Am-

man Stock Exchange (Jordanien). Undersökningsperioden är sex år (2004-2009), med ett 

urval på 39 företag. Precis som med Abor (2005) användes multipel regressionsanalys 

med exakt samma nyckeltal för både de beroende och oberoende variablerna. Även stor-

lek och omsättningstillväxt var kontrollvariabler. Resultatet på denna studie visade dock 

istället en negativ korrelation mellan skuldsättning och lönsamhet, vilket innebär att fö-

retagen i studien i större utsträckning använder sig av eget kapital som sitt primära finan-

sieringsalternativ.  

 

Gill m.fl. (2011) är också en studie som har förlängt Abors (2005) studie. De implemen-

terade dock den på alla service- och tillverkningsföretag på New York Stock Exchange 

under en treårsperiod. Totalt fick de ett urval av 272 företag. Samma metod användes 

som i Abor (2005) samt Shubita och Maroof (2015). Resultatet visade att det fanns ett 

positivt samband mellan kortfristiga skulder genom totala tillgångar och lönsamhet samt 

mellan långfristiga skulder genom totala tillgångar och lönsamhet. För tillverkningsföre-

tagen i urvalet visade studien ett positivt samband mellan samtliga varianter av skuldsätt-

ning och lönsamhet. Sammanfattningsvis visade alltså studien generellt sett ett positivt 

samband mellan skuldsättning och lönsamhet.  

 

Velnampy och Niresh (2012) studerade sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet 

på åtta banker i Sri Lanka. Detta urval studerades under en åttaårsperiod (2002-2009). 
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Precis som tidigare studier har regressionsanalys använts för att mäta korrelationen mel-

lan de beroende och oberoende variablerna samt kontrollvariablerna. Fyra lönsamhets-

mått (de beroende variablerna) har använts och dessa är nettovinsten, räntabilitet på sys-

selsatt kapital, ROE och räntenettot. Två mått (de obereonde variablerna) har sedan an-

vänts för att mäta skuldsättningen och dessa är skuldsättningsgraden samt kvoten mellan 

totala skulder och totala tillgångar. Resultatet från studien visade att i de åtta banker stu-

dien har i sitt urval så består i genomsnitt 89% av kapitalstrukturen av lån. Vidare visade 

resultatet ett negativt samband mellan skulder och lönsamhet. Detta innebär att bankerna 

har en hög skuldnivå, och en ökning av denna höga skuldnivå leder till minskad lönsam-

het.  

 

Totalt har sju tidigare studier presenterats i detta avsnitt. Samtliga studier har studerat 

sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet. Nedan ges en tabell som ger en överblick 

av vilka variabler forskarna har använt sig av, vilken tidsperiod som studien granskat samt 

i vilket land som den antingen gjorts på eller där aktiemarknaden som den baseras på 

finns. Slutligen visas även vilket samband som resultatet visade mellan lönsamhet och 

skuldsättning. 

 
Tabell 1. Sammanfattning av tidigare studier 

Forskare Beroendevariabel Oberoende variabel Tidsperiod Land Samband 

Ebaid 

(2009) 

ROA 

ROE 

Bruttovinst-margi-

nal 

Kort- & långfristiga 

skulder 

Totala skulder 

1997-2005 Egypten Inget 

Salim & 

Yadav 

(2012) 

ROA 

ROE 

Vinst per aktie 

Tobins Q 

Kort- & långfristiga 

skulder 

Totala skulder  

1995-2001 Malaysia Negativt 

Shahzad 

m.fl. 

(2015) 

ROA 

ROE 

Tobins Q 

Kort- & långfristiga 

skulder 

Totala skulder 

Skuldsättningsgraden 

1999-2012 Pakistan Negativt 

Abor 

(2005) 

ROE Kort- & långfristiga 

skulder 

Totala skulder 

1998-2002 Ghana Positivt 

Shubita & 

Maroof 

(2015) 

ROE Kort- & långfristiga 

skulder 

Totala skulder 

2004-2009 Jordanien Negativt 

Gill m.fl. 

(2011) 

ROE Kort- & långfristiga 

skulder 

Totala skulder 

2005-2007 USA Positivt 

Velnampy 

& Niresh 

(2012) 

Nettovinst 

Räntabilitet på 

sysselsatt kapital 

ROE 

Räntenetto 

Skuldsättningsgraden 

Totala skulder  

 

2002-2009 Sri Lanka Negativt 

 

Tabell 1 förklarar för oss att av de sju tidigare studier som granskats i detta avsnitt, så 

fick fyra av dessa ett negativt samband mellan ökad skuldsättning och lönsamhet (Salim 

& Yadav 2012; Shahzad m.fl., 2015; Shubita & Maroof, 2015; Velnampy & Niresh, 

2012), två fick ett positivt samband mellan ökad skuldsättning och lönsamhet (Abor, 
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2005; Gill m.fl., 2011) och en studie fann inget samband (Ebaid, 2009). studierna som 

fick ett negativt samband kan ses som stöd för pecking order-teorin och agentteorin. För 

Velnampy och Niresh (2012) hade deras urval i genomsnitt en hög skuldsättningsnivå. 

Därför kan trade-off-teorin stödjas av deras studie, eftersom det finns ett negativt sam-

band mellan ökad skuldsättning och lönsamhet hos företag med hög skuldsättningsnivå. 

Även av de studier som visade positivt samband mellan ökad skuldsättning och lönsamhet 

kan trade-off-teorin stödjas. Argumentet här kan vara att företagen har en skuldsättning 

som är lägre än den optimala. Vidare går det även att hitta stöd för Modigliani och Millers 

(1963) relevansteori, eftersom de menade att skulder är att föredra framför eget kapital. 

Ebaids (2009) studie kan även ses som stöd för Modigliani och Millers (1958) irrelevans-

teori, eftersom Ebaid (2009) inte fick något signifikant samband mellan skuldsättning och 

lönsamhet. Det är därför möjligt att anta att kapitalstrukturen inte har någon relevans. 
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3. Vetenskaplig metod 

Detta kapitel startar med en presentation av vår förförståelse följt av de vetenskapliga 

utgångspunkterna för denna studie. Därefter redovisas studiens vetenskapliga angrepps-

sätt, forskningsstrategi och perspektiv. Avslutningsvis redogörs litteratursökning och lit-

teraturgranskning.  

 

3.1 Förförståelse 

Wallén (1996, s. 80-81) förklarar vikten av att beskriva förförståelsen som forskarna har 

i en studie. Detta eftersom tolkning och analys av information formas av den förförståelse 

forskaren har inom området. Vidare förklarar Johansson-Lindfors (1993, s. 25) att en 

forskares erfarenheter och förföreställningar formas av dennes sociala bakgrund, utbild-

ning, praktiska erfarenheter och så vidare. Som nämnts i ämnesvalet (avsnitt 1.7) så läser 

vi på masterprogrammet i finansiering vid Umeå Universitet. Detta innebär att vi har hög 

förförståelse inom specifika teoriområden inom finans, exempelvis kapitalstruktur. Ve-

tenskap måste dock vara värderingsfri för att genomföras (Bryman, 2012, s. 28). Därför 

är det extra viktigt för oss att behandla teorier och data med objektivitet, så den högre 

grad av förkunskap inom ämnet inte leder till att resultat, analys och diskussion drabbas 

av subjektivitet.  

 

Vidare menar Johansson-Lindfors (1993, s. 76) att det finns två olika typer av teoretiska 

förförståelser: förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse. Den förstnämnda 

handlar om förförståelse som har införskaffats genom självupplevda, personliga erfaren-

heter, medan den andra handlar om erfarenheter inhämtade från läroböcker, forskarrap-

porter eller föreställningar. Med andra ord; andrahandskällor. I vårt fall har vi främst 

andrahandsförförståelse, eftersom kunskapen vi har inom kapitalstruktur och lönsamhet 

primärt kommer från läroböcker samt föreläsningar. Detta gäller även för den svenska 

skogsindustrin. Ingen av oss har tidigare arbetserfarenhet inom branschen, utan den kun-

skap vi har om branschen kommer ifrån andrahandsinformation.  

 

Förförståelsen kring hur lönsamhet bäst ska mätas är dock något som vi från en början 

inte kände att vi hade så mycket erfarenhet kring. Detta gjorde att vi baserade det nyck-

eltalet på tidigare studier, något som det också redogörs för i kapitel 2. De variabler vi 

sedan valde för att beskriva lönsamhet valdes ut i kombination med tidigare studier och 

vår förförståelse. Ett exempel på det är Tobins Q, som har använts i ett antal studier, men 

som inte används i denna eftersom vi har låg förförståelse kring detta nyckeltal. Förför-

ståelsen kring ROE och ROA är däremot bättre och de är vanligt förekommande mått på 

lönsamhet i studier, vilket vi menar ger stöd åt vårt val av dessa lönsamhetsmått.  

 

3.2 Metodval 

Saunders m.fl. (2012, s. 161-164) beskriver två vanliga studietyper: kvantitativ och kva-

litativ studie. Hos den förstnämnda ligger fokuset i att använda sig av data för att testa 

teori. Detta görs oftast genom att undersöka samband mellan olika variabler som mäts 

numeriskt och analyseras genom en mängd olika statistiska tekniker. I kvantitativa studier 

är det därför viktigt att se till att frågor som studien ämnar besvara är ställda på ett tydligt 

sätt, så samtliga som läser frågorna uppfattar dessa på samma sätt. En vanligt förekom-
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mande teknik för att besvara den eller de frågor som finns i studien är probabilitetstekni-

ker, vilket används för att säkerställa att studien har god generaliserbarhet (Saunders m.fl., 

2012, s. 162-163).  

 

I den kvalitativa studien måste istället forskaren förstå de subjektiva och socialt konstru-

erade betydelserna uttryckta om fenomenet som studeras. Inom kvantitativa studier bru-

kar tendensen vara att teori genererar empiri, likt deduktiv ansats som förklaras i avsnitt 

3.4. Inom kvalitativa studier är det dock tvärtom; empiri genererar teori, likt induktiv 

ansats. Med kvalitativ forskning blir alltså fokuset att generera ett teoretiskt perspektiv 

som antingen ska förbättra redan existerande teori eller komma med ny teori. Kvalitativ 

forskning kännetecknas med att ha icke-numeriska metoder. Forskaren förväntas kunna 

demonstrera sensitivitet för att få kognitiv tillgång till sitt data (Saunders m.fl. 2012, s. 

163).  

 

Denna studie är hypotestestande, vilket innebär att den ämnar förklara sambandet mellan 

olika faktorer (Johansson-Lindfors, 1993, s. 23), som till exempel sambandet mellan 

skuldsättning och lönsamhet. För att studera detta samband lämpar sig en kvantitativ stu-

die, eftersom de samband som ska undersökas ges i numerisk form. Många teorier kring 

skuldsättning och lönsamhet finns redan. Därav har i denna studie utgått från de redan 

existerande teorierna när vi samlat in empirin, vilket också karaktäriserar en kvantitativ 

studie.  

 

3.3 Vetenskapliga utgångspunkter  

Verklighetssynen, även kallat ontologin, som en forskare har avgör hur denne ser på män-

niskans, samhällets och till och med universums existens och härkomst (Patel & Davids-

son, 2011, s. 15). Det finns två motsatta ontologier: idealism och realism (Patel & Da-

vidsson, 2011, s. 15). Ontologisk idealism ser den kunskap vi har om världen som en 

social konstruktion och att verkligheten inte kan existera om vi inte observerar och upp-

lever den (Patel & Davidsson, 2011, s. 16-17). 

 

Ontologisk realism, å andra sidan, säger att världen existerar oavsett om det finns någon 

som observerar den och oberoende av vår uppfattning om den (Patel & Davidsson, 2011, 

s. 16). Detta innebär dock att det kan vara svårt för forskare att få tillgång till den sanna 

verkligheten, eftersom de begränsas av sina subjektiva uppfattningar och förförståelse 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 16). Därför är det viktigt för forskare med denna verklig-

hetssyn att använda forskningsmetoder som gör forskningen objektiv och opåverkad av 

forskarens egna uppfattningar och förförståelse (Patel & Davidsson, 2011, s. 16).  

 

Kunskapssynen, eller epistemologin, avgör hur en forskare ser på kunskap, gällande dess 

ursprung och validitet (Bryman & Bell, 2017, s. 47; Patel & Davidsson, 2011, s. 17). 

Inom epistemologin finns det två vetenskapliga förhållningssätt som en forskare kan anta: 

hermeneutiskt och positivistiskt (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Ett hermeneutiskt förhåll-

ningssätt innebär att forskaren, med hjälp av sin förförståelse, subjektivt tolkar den 

mänskliga verkligheten genom människors tal, skrift och handlingar (Patel & Davidsson, 

2011, s. 29). Ett hermeneutiskt förhållningssätt är därför inte passande när forskaren har 

ontologisk realism som verklighetssyn, eftersom forskaren då måste vara helt objektiv 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 16). 

 



 

22 
 

Ett positivistiskt förhållningssätt lämpar sig däremot mycket bättre vid en realistisk verk-

lighetssyn. Detta eftersom det innebär att forskaren ska förhålla sig helt objektiv till det 

som undersöks, utan att låta dennes förförståelse och värderingar påverka studiens resul-

tat (Patel & Davidsson, 2011, s. 27). Om samma studie genomförs separat av flera olika 

forskare, alla med ett positivistiskt förhållningssätt, skall samtliga studier leda fram till 

samma resultat (Patel & Davidsson, 2011, s. 27). Positivismen har sitt ursprung i natur-

vetenskaplig metod, speciellt inspirerat av fysiken, och kännetecknas av att forskaren ut-

efter befintlig teori formulerar en hypotes som sedan prövas genom empiriska studier 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 26-27).  

 

I denna studie har vi en realistisk verklighetssyn och en positivistisk syn på kunskap, 

eftersom vi ser dessa som bäst lämpade vid en kvantitativ studie som vår. Vi ser dessa 

som bäst lämpade eftersom vi inte subjektivt ska tolka mjuk data, såsom intervjuer, utan 

sammanställa objektiv, hård data, i form av siffror och nyckeltal.  

 

3.4 Vetenskapligt angreppssätt 

Johansson-Lindfors (1993, s. 54-55) berättar att det vetenskapliga angreppssättet handlar 

om de övergripande angreppssätt forskaren använder sig av för att närma sig den empi-

riska verkligheten. Med empirisk verklighet menar hon innebär den del av verkligheten 

som blir till av empiriska studier. Vidare förklarar hon att dessa angreppssätt i metodolo-

giska sammanhang ofta refereras till som antingen induktion eller deduktion. Den först-

nämnda är förknippad med kvalitativa studier, medan den andra är förknippad med kvan-

titativa studier. Ett enkelt uttryck för bägge angreppssätten menar Johansson-Lindfors är 

att i det deduktiva angreppssättet går forskningen från teori till empiri, medan det är mot-

satsen i det induktiva angreppssättet.  

 

Saunders m.fl. (2012, s. 145) förklarar vidare att det deduktiva angreppssättet är det van-

ligaste tillvägagångssättet inom naturvetenskaplig och matematisk forskning, i vilken la-

gar utgör grunden för förklaringen. Vidare förklarar de att i ett deduktivt tillvägagångssätt 

testas en eller flera hypoteser fram med syfte att testa en teori. Detta test grundar sig i sin 

tur på redan existerande litteratur och forskning samt inhämtande av lämplig data med 

syfte att mäta koncept eller variabler som sedan ska analyseras. Deduktiv forskning, me-

nar därför Saunders m.fl. (2012, s. 145-146), har förknippelser med kvantitativ forskning 

med stora urval. En deduktiv ansats passar dessutom bra när forskningen genomförs med 

ett positivistiskt förhållningssätt och realistiskt synsätt på verkligheten. Inom induktiv 

forskning är urvalen ofta mindre och till skillnad från deduktiv forskning DÄR stor 

mängd data samlas in för att mäta koncept eller variabler, så tolkas datat när det hämtas 

in vid ett induktivt angreppssätt (Saunders m.fl., 2012, s. 146). Denna typ av forskning 

lämpar sig väl vid intervjustudier eller andra metoder i vilka tolkning utgör en stor del av 

datainhämtningsprocessen.  

 

Denna studie ämnar undersöka sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet på den 

svenska skogsindustrin. Detta kommer att göras genom att testa hypoteser, som grundas 

på redan existerande litteratur och forskning (Modigliani och Millers kapitalstruk-

tursteorier; Pecking order-teorin; trade-off-teorin och agentteorin.) samt genom inhäm-

tande av data som ska mäta ett antal variabler (ROE och ROA; kortfristiga skulder genom 

totala tillgångar etc.). Som nämnts i avsnitt 3.2 är denna studie kvantitativ, vilket är väl 

förenligt med en deduktiv ansats. Därav är den vetenskapliga ansatsen för denna studie 

deduktiv.  
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3.5 Perspektiv 

Vilket perspektiv som en studie utgår ifrån har stor betydelse. Eftersom problem som rör 

samhället vanligtvis har flera parter som påverkas i olika utsträckning kan resultatet av 

en studie skilja sig beroende på vilkens perspektiv studien ämnar undersöka. Därför me-

nar Svenning (2003, s. 22-24) att det är viktigt att författarna till en studie är tydliga med 

att förklara vilket perspektiv de väljer att utgå ifrån.  

 

Denna studie ämnar undersöka sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet på den 

svenska skogsindustrin. Studiens perspektiv fokuseras primärt mot ledningar i företag 

som är aktiva inom den svenska skogsindustrin, men även mot investerare. Till ledningar 

inom den svenska skogsindustrin är förhoppningen att denna studie ska kunna erbjuda 

vägledning till vilket finansieringsalternativ mellan skulder och eget kapital som statist-

iskt sett leder till högre lönsamhet. För investerare är detta också nyttig information, ef-

tersom våra resultat förhoppningsvis kan ge dem en fingervisning om hur de kan förvänta 

sig att lönsamheten förändras när skuldsättningen ändras.  

 

3.6 Litteratursökning 

Johansson-Lindfors (1993, s. 87) förklarar att teorivalet i regel är nära förknippat med 

problemformuleringen, eftersom denna skapar ramar för inom vilka teoriområden som 

forskaren hämtar sin information. Problemformuleringen för i denna studie är följande: 

Hur ser förhållandet ut mellan lönsamhet och skuldsättning för företag i den svenska 

skogsindustrin? Detta innebär att teorivalet primärt berör lönsamhet och skuldsättning.  

 

Som tidigare nämnts i kapitel 2 mäter denna studie lönsamhet som ROA samt ROE och 

skuldsättning som kortfristiga, långfristiga och totala skulder genom totala tillgångar samt 

totala skulder genom eget kapital. Valet av dessa mått grundar sig på tidigare, akademiska 

studier, av vilka många använder sig av dessa variabler för att beskriva både lönsamhet 

och skuldsättning (Shahzad m.fl., 2015; Ebaid, 2009; Salim & Yadav, 2012). I denna 

studie har akademiska studier primärt hittats i ekonomiska tidsskrifter såsom Journal of 

Risk Finance och Journal of Finance med hjälp av sökmotorn Google Scholar och Scopus. 

Vidare har även Umeå universitetsbibliotek använts för att finna studier såväl som veten-

skapliga böcker för att utgöra den litterära basen för denna studie.  

 

3.7 Litteraturgranskning 

Den litteratur som används i en studie är viktig att granska, eftersom det är viktigt att 

kontrollera att det som skrivs är sant (Thurén, 2013, s. 4). Som tidigare nämnts i avsnitt 

3.6, grundas lönsamhets- och skuldsättningsmåtten på tidigare studier som har använt sig 

av samma mått. Samtliga akademiska studier som används i denna studie härstammar 

från någon ekonomisk tidskrift, vilket stärker trovärdigheten i den information som fås 

från dessa källor.  

 

Teorierna om sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet som används i denna studie 

är Modigliani och Millers irrelevans- (1958) och relevansteori (1963), pecking order-te-

orin, trade-off-teorin samt agentteorin. Av dessa teorier har enbart en inte grundats på 

ursprungskällan för teorin och det är pecking order-teorin. Ursprungskällan, Majluf och 

Myers (1984), nämns i början av beskrivningen av pecking order-teorin (avsnitt 2.5), men 

primärt använts Myers (1993) för att förklara teorin. Anledningen till det är att Myers 
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(1993) är en modifiering på Majluf och Myers (1984), gjord av en av forskarna som grun-

dade teorin och därför är den lämplig. De två förstnämnda teorierna, Modigliani och Mill-

lers irrelevans- (1958) och relevansteori (1963), samt de två sistnämnda teorierna, trade-

off-teorin och agentteorin, har dock behandlats utifrån sina respektive ursprungskällor, 

vilket stärker trovärdigheten i beskrivningarna av dessa teorier.  

 

Slutligen har även vetenskapliga böcker från Umeå universitetsbibliotek använts för att 

teoretisera metoden. Ett flertal olika vetenskapliga, välciterade böcker om metod i före-

tagsekonomiska studier och studier i allmänt, har använts. Sammanfattningsvis innehar 

litteraturen och studierna som ligger till grund för denna studie en god trovärdighet. Stu-

dierna finns publicerade primärt i ekonomiska tidskrifter och välkänd litteratur om studi-

emetoder har valts ut i Umeå universitetsbibliotek.  
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4. Hypoteser 

Detta kapitel bygger vidare på problemformuleringen samt den teoretiska referensramen. 

En kort genomgång av studiens hypoteser presenteras, med syfte att förklara vad vi äm-

nar testa i denna studie. 

 

Vi ämnar i denna studie att undersöka sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet för 

den svenska skogsindustrin. För att studera detta samband kommer ett antal statistiska 

tester att genomföras. Dessa görs genom hypotesprövning. Hypoteserna baseras på de 

studier samt teorier som har presenterats och diskuterats i den teoretiska referensramen. 

I dessa studier har också kontrollvariabler använts för att stärka trovärdigheten i de stat-

istiska testerna. Även vi kommer att inkludera kontrollvariabler i denna studie. 

 

Studiens beroende variabler är ROA och ROE, vilka representerar nyckelordet lönsam-

het. De oberoende variablerna är kort- och långfristiga skulder genom totala tillgångar, 

totala skulder genom totala tillgångar och totala skulder genom eget kapital, vilka repre-

senterar nyckelordet skuldsättning. Vidare använder vi oss i denna studie även av fyra 

kontrollvariabler: storlek, tillväxt, likviditet och finansiell flexibilitet. Observationsår in-

kluderas även som dummyvariabel. Eftersom det finns två beroende variabler samt fyra 

oberoende variabler, ger detta åtta regressionsanalyser (fyra per beroende variabel). 

Dessa regressionsanalyser ämnar besvara studiens hypotes, som presenteras nedan: 

 

H0: Det finns inget samband mellan lönsamhet och skuldsättning 

H1: Det finns ett samband mellan lönsamhet och skuldsättning 

 

Nollhypotesen kan enbart förkastas ifall de statistiska tester som ska genomföras kan visa 

ett signifikant resultat på att ett samband existerar mellan skuldsättning och lönsamhet. 

En signifikansnivå på 5 % kommer att användas, vilket innebär att nollhypotesen i denna 

studie endast kan förkastas ifall p-värdet från de statistiska testerna antar ett p-värde under 

0,05. Lantz (2015, s. 193) förklarar att en signifikansnivå är motsatsen till en konfidens-

nivå. Detta innebär att konfidensnivån för studien är 95 %, vilket betyder att det med en 

signifikansnivå på 5 % är 95 % säkert att det inte är slumpen som avgör ifall nollhypote-

sen kan förkastas om ett p-värde under 0,05 genereras från studiens regressionsanalyser.   
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5. Praktisk metod 

Detta kapitel berör studiens praktiska metod. Kapitlet innehar dessa avsnitt i följande 

ordning: Forskningsdesign, urval, datainsamling, bortfall, databearbetning, modell, pa-

neldata, year fixed effect, regressionsdiagnostik och avslutningsvis kritik mot praktisk 

metod.  

 

5.1 Forskningsdesign  

När det gäller valet av forskningsdesign finns det två vanliga typer av studier: observat-

ionsstudier och experimentella studier (Lantz, 2014, s. 25). I en observationsstudie stu-

derar forskarna verkligheten som den är, utan att påverka den på något sätt. I en experi-

mentell studie, däremot, påverkar forskarna verkligheten genom att undersökningsobjek-

ten sätts i en avgränsad miljö, avsedd för att testa ett visst fenomen (Lantz, 2014, s. 25-

26). Denna studie är en observationsstudie, eftersom vi har undvikit att påverka den verk-

lighet som vi undersöker och inte sätter undersökningsobjekten i någon speciell kontext. 

Detta är förenligt med vårt val av ett realistiskt synsätt på verkligheten, ett positivistiskt 

synsätt på kunskap och en deduktiv ansats, vilket alla tre diskuterades i avsnittet om teo-

retisk metod.  

 

En observationsstudie kan även delas in i underkategorier. Två av dessa är: tidsseriestudie 

och tvärsnittsstudie (Lantz, 2014, s. 27). Båda dessa kan användas för att granska något 

under en viss tid. En tidsseriestudie används när en variabel studeras hos ett eller flera 

undersökningsobjekt, vid flera olika tidpunkter, med avsikten att undersöka en förändring 

i variabeln hos undersökningsobjekten över denna tid (Lantz, 2014, s. 27-28). I en tvär-

snittsstudie studeras flera undersökningsobjekt, men endast en gång, antingen alla samti-

digt eller olika objekt vid olika tillfällen. I en tvärsnittsstudie undersöks alltså inte en 

förändring hos undersökningsobjekten, eftersom varje objekt granskas en gång (Lantz, 

2014, s. 27-28). En tvärsnittsstudie används snarare för att beskriva hur verkligheten såg 

ut vid en exakt tidpunkt (Lantz, 2014, s. 28). 

 

En kombination av dessa två typer av observationsstudier är paneldatastudien (Baltagi, 

2005, s. 11). En paneldatastudie undersöker flera olika variabler hos olika objekt under 

en viss specificerad tid, till skillnad från en tidsseriestudie som endast undersöker en enda 

variabel (Lantz, 2014, s. 28). Eftersom vi hämtar och studerar flera nyckeltal från de un-

dersökta företagen för åren 2013 till 2017 innebär det att vår studie är en paneldatastudie. 

Att vi valde fem år var inte för att mäta en förändring i varje företag, utan för att få många 

fler observationer än om vi endast hämtat dessa nyckeltal från ett års balansräkning för 

varje företag. Det ökade antalet observationer gör att vi, enligt Baltagi (2005, s. 5), får 

högre trovärdighet i våra resultat. Ytterligare fördelar med att genomföra en paneldata-

studie, istället för tvärsnitts- eller tidsseriestudie, är att den, till skillnad för de andra två, 

antar att företag är heterogena, vilket leder till att systematiska fel undviks (Baltagi, 2005, 

s. 4). Enligt Baltagi (2005, s. 5) ger paneldata även mer informativ data, mindre kollinea-

ritet mellan de undersökta variablerna samt högre variabilitet, effektivitet, och antal fri-

hetsgrader.  

 

En svaghet hos paneldatastudier är att det inte är ovanligt att det saknas data från vissa 

undersökningsobjekt för vissa år, vilket innebär att datan inte blir fullständigt komplett 

(Baltagi, 2005, s. 7). En paneldatastudie som det saknar data för vissa undersökningsob-

jekt och eller tidpunkter kallas för en obalanserad paneldatastudie (Lantz, 2014, s. 28). 
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Motsatsen är en balanserad paneldatastudie, i vilken det inte finns saknas data alls (Lantz, 

2014, s. 28). I vår studie saknas observationer för vissa av de undersökta företagen för 

enstaka år, vilket innebär att det är en obalanserad paneldatastudie vi genomför. Vi anser 

dock att detta inte påverkar vår studie nämnvärt, med tanke på hur få observationer som 

saknas. 

 

Baltagi (2005, s.7) menar även att det finns en risk att felaktiga svar från undersöknings-

objekten kan leda till snedvridning av resultatet. Dessa felaktiga svar kan bland annat 

bero på dåligt ställda frågor eller att objekten minns fel (Baltagi, 2005, s. 7). Detta är dock 

en svaghet som vi inte behöver ta hänsyn till i denna studie. Detta eftersom den data vi 

använder hämtas i sifferform från en databas, som i sin tur hämtat siffrorna från företa-

gens egna årsredovisningar.  

 

Att göra en studie som granskar något som redan har hänt kallas för att göra en retrospek-

tiv studie (Lantz, 2014, s. 27). Eftersom vi undersöker förhållandet mellan skuldsättning 

och lönsamhet under fem år har vi granskat historisk data, vilket innebär att vår studie är 

en retrospektiv sådan. 

 

5.2 Urval 

Svenning (2003, s. 101) menar att vid en kvantitativ undersökning så är alltid det ideala 

att undersöka hela den population som studien ämnar undersöka. Eftersom denna studie 

studerar sambandet mellan skuldsättning och lönsamhet för svenska skogsföretag mellan 

åren 2013-2017, så vore därför det ideala att studera hela den svenska skogsindustrin 

mellan dessa år. Detta hade dock inneburit en totalundersökning, vilket både är kostsam 

och tidskrävande (Svenning, 2003, s. 101-102) och därför används en urvalsundersökning 

i denna studie. Lantz (2014, s. 108) menar att forskarna vid en sådan undersökning bör 

tänka på att urvalet består av så många exemplar som möjligt, eftersom det ökar trovär-

digheten i studiens resultat.  

 

Som nämnts i stycket ovan så är denna studie en urvalsundersökning. Johansson-Lindfors 

(1993, s. 92-96) förklarar två olika metoder för att välja undersökningsobjekt till studien. 

Det ena är ett sannolikhetsurval, vilket innebär att forskarna slumpmässigt väljer ut under-

sökningsobjekten, i syfte att resultatet ska hamna så nära som möjligt som om samma 

studie genomförts med totalundersökning. Det andra sättet är ett icke-sannolikhetsurval, 

alltså att forskaren själv gör ett subjektivt urval, som anses spegla den population som 

ska undersökas. Av dessa två alternativ har ett sannolikhetsurval genomförts för denna 

studie. Vi har i denna studie inte subjektivt valt ut vilka företag som ska ingå i urvalet, 

utan undersökningsobjekten har slumpmässigt valts ut inom ramen för studiens avgräns-

ningar. Det slutgiltiga urvalet för denna studie utgörs av 163 bolag och data från dessa 

undersöks från åren 2013 till 2017. Omsättning för år 2012 tas även med. detta för att 

kunna räkna ut omsättningstillväxten för år 2013.  

 

Ett problem som kan uppstå vid urvalsundersökningar är dock under- eller övertäckning 

(Lantz, 2014, s. 116). Undertäckning innebär att observationer som ska vara i urvalet 

saknas, medan övertäckning innebär att urvalet innehåller observationer som inte borde 

vara där. Urvalspopulationen har inhämtats från databasen Retriever Business, i vilken 

det är möjligt att filtrera sökningen efter bolag baserat på både bransch och omsättnings-

storlek. Detta har möjliggjort att få fram samtliga svenska bolag som befinner sig inom 



 

28 
 

skogsindustrin och har en omsättning över 10 miljoner svenska kronor, vilket innebär att 

under- eller övertäckning har undvikits.  

 

Vi har inte tagit hänsyn till huruvida företagen i urvalet varit börsnoterade eller ej. Detta 

undersöktes dock i Retriever Business, vilket visade att samtliga bolag i urvalet var olis-

tade. Vi vet dock att bolag som faktiskt är börsnoterade inte uppgavs som börsnoterade i 

Retriever Business, vilket innebär att vi inte kan lita på Retriever Business i frågan om 

huruvida bolagen i urvalet är börsnoterade eller ej. Att manuellt kontrollera vart och ett 

av bolagen hade tagit för lång tid, därför har vi valt att inte undersöka detta vidare. Vi kan 

alltså inte uttala oss om fördelningen mellan noterade kontra onoterade bolag i studien.  

 

5.3 Datainsamling 

Den data som vi har samlat in till vår studie har vi, som tidigare nämnt, helt och hållet 

hämtat från databasen Retriever Business. Att vi kunde filtrera sökningen och få en lista 

över de nödvändiga balans- och resultaträkningsposterna från de för studien aktuella fö-

retagen underlättade datainsamlingen avsevärt. Det innebar att vi slapp söka upp vart och 

ett av dessa företag manuellt och granska varje enskilt företags årsredovisning från år 

2013 till 2017. Denna bekvämlighet kommer dock med en kostnad. Det faktum att vi inte 

samlade in datan manuellt, innebär att den data vi har är sekundärdata. Lantz (2014, s. 

52) definierar sekundärdata som “data som insamlats tidigare för ett annat ändamål än 

den aktuella studien” och menar att en svaghet med sekundärdata är att definitionen av 

de hämtade variablerna kan skilja sig åt mellan studierna, på grund av studiernas olika 

syften. Detta problem har vi hanterat genom att ladda ner datan från Retriever Business 

till en Excel-fil och gjort egna uträkningar för de nyckeltal som behövde korrigeras.  

 

Ytterligare en möjlig svaghet som vi själva ser med sekundärdata, är att det finns en risk 

att datat inte helt stämmer överens med primärdatan, alltså företagens egna årsredovis-

ningar. Vi tror inte att den risken är speciellt stor i vårt fall, eftersom det är hård, objektiv 

data vi har samlat in. Vi valde dock att göra ett antal stickprov på urvalet. Vi jämförde 

datan i Retriever Business med företagens egna årsredovisning och kunde då se att det 

inte rådde någon skillnad mellan Retriever Business och företagens egna årsredovis-

ningar.  

 

5.4 Bortfall 

Bortfall sker när vissa observationer, som ursprungligen fanns med i studiens urval, av 

olika anledningar faller bort under studiens gång. Det är dock viktigt att analysera bort-

fallet, för att se ifall det kan ge studien några effekter som riskerar att påverka resultatet 

(Lantz, 2014, s. 173-175).  

 

I denna studie var antalet bolag, efter att rätt justeringar gjorts på Retriever Business sök-

motor (bransch = skogsindustrin & omsättning = > 10 miljoner kr), 166 stycken. Efter att 

ha bearbetat datat togs dock tre företag bort, eftersom det inte fanns någon data från dessa 

tre företag. Detta gav ett slutligt urval av 163 företag. Som presenterats i avsnitt 1.5 (av-

gränsningar), så behövde företagen i urvalet år 2018 ha en omsättning över 10 miljoner 

kronor, vara aktiva år 2018 och ha varit aktiva under ett eller flera av åren mellan 2013 

och 2017. Dessa avgränsningar gjordes för att eliminera ett undertäckningsproblem som 

hade kunnat uppstått ifall vi inte valt att fokusera på att företagen måste vara aktiva år 

2019 och ha en omsättning över 10 miljoner kronor detta år.  
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Det finns företag som saknar data under ett eller flera av undersökningsåren, men de är 

fortfarande med i urvalet, eftersom de kan uppvisa data från åtminstone ett av undersök-

ningsåren. Antal observationer innan bortfall är 815 stycken för samtliga variabler. Bort-

fall fanns dock för alla variabler, vilket minskade antal observationer. Detaljerad inform-

ation om bortfallet ges i tabellen nedan.     

 

 
Tabell 2. Sammanställning av förändringen av antal observationer efter bortfall 

 
Tabellen presenterar antal observationer per variabel i studien. Kolumnen längst till väns-

ter utgör studiens variabler, mittersta kolumnen till vänster redogör för hur många obser-

vationer samtliga variabler hade innan bortfall, mittersta kolumnen till höger visar hur 

många bortfall varje variabel hade och kolumnen längst till höger redogör det slutgiltiga 

antalet observationer samtliga variabler har, efter att bortfall beaktats. Som det går att 

utläsa från tabellen ovan höll variablerna sig relativt konstanta, vad gäller hur många 

bortfall som uppstått. Endast två variabler hade ett bortfall som inte var 26: tillväxt hade 

50 och likviditet hade 32. Vad den större mängd bortfall hos tillväxt kan bero på är att 

data för år 2012 även hämtats in för den variabeln. Risken för ett större bortfall ökar 

därför, i och med att företag som inte har uppgifter för år 2012 påverkar resultatet för 

variabeln tillväxt för år 2013. Generellt sett beror dock de andra bortfallen på att företag 

inte har data för vissa år i Retriever Business eller att företag har grundats någon gång 

mellan 2013-2017 och därför saknar data perioden innan. 

 

5.5 Databehandling 

De resultaträkningsposter som vi hämtade för företagen var: omsättning, årets resultat 

samt balanserat resultat  

 

De balansräkningsposter som vi hämtade för företagen var: omsättningstillgångar, totala 

tillgångar, eget kapital, kortfristiga skulder, långfristiga skulder och totala skulder.  

 

Utifrån dessa poster räknade vi manuellt ut de nyckeltal vi behövde i Excel. Några av de 

de nyckeltal vi behövde fanns redan att hämta från databasen, men vi valde ändå att räkna 

ut alla själva. Anledningen till detta var att vi ville vara säkra på att nyckeltalen räknades 

ut enligt våra definitioner och att vi ville kunna stå för att nyckeltalen var korrekta. På så 

sätt kunde vi till största möjliga utsträckning undgå svagheten som Lantz (2014) lyfter 

fram med att använda sig av sekundärdata, vilken beskrivs i avsnitt 5.3.  

 

Variabler 

Antal observationer 

innan bortfall 

 

Antal bortfall 

Antal observationer 

efter bortfall  

ROA 815 26 789 

ROE 815 26 789 

KsTt 815 26 789 

LsTt 815 26 789 

TsTt 815 26 789 

TsEk 815 26 789 

Tillväxt 815 50 765 

Storlek 815 26 789 

Likviditet 815 32 783 

Finansiell flexibilitet 815 26 789 
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Nyckeltalen räknades ut enligt följande formler: 

 

ROA 

 

Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

ROE 

 

Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Skuldsättningsgrad (TsEK) 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Andel kortfristiga skulder (KsTt) 

 
𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Andel långfristiga skulder (LsTt) 

 
𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Andel totala skulder (TsTt) 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Storlek 

 

𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

 

Tillväxt 

 
(𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡)– (𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡 − 1)

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡 − 1
 

 

Likviditet 

 
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
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Finansiell flexibilitet 

 
𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

 

Dessa nyckeltal användes sedan till att göra statistiska tester i STATA, vilket beskrivs 

närmare i nästkommande avsnitt.  

 

Vi justerade samtliga variabler genom winsorisering. Winsorisering innebär att extrem-

värden, även kallat outliers, “dras in” på ett balanserat sätt (Dixon & Yuen, 1974, s. 158). 

Detta smalnar av spannet av observationer för variablerna för att extremvärdena inte ska 

påverka resultatet av regressionsanalysen (Dixon, 1980, s. 460). Vi winsoriserade variab-

lerna genom att använda kommandot winsor2 i STATA, vilket ledde till att värden som 

var lägre än den första percentilen höjdes till att anta värdet för den första percentilen, 

medan värden över den 99:e percentilen sänktes till värdet av den 99:e percentilen. Detta 

sänkte standardavvikelsen avsevärt i vissa variabler och ledde till mer signifikanta 

regressioner.  

 

5.6 Modell 

Hypoteserna för denna studie har presenterats i kapitel 4. För att besvara hypoteser menar 

Lantz (2014, s. 84) att statistiska verktyg bör användas. I denna studie kommer de statist-

iska verktygen att bestå av fyra regressionsanalyser för varje beroende variabel (d.v.s. 

åtta regressioner totalt), med syfte att besvara hypoteserna. Tre av dessa regressioner 

kommer att studera sambandet mellan lönsamhet och kortfristig-, långfristig- och total 

skuldsättning, medan den fjärde kommer undersöka sambandet mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgraden för svenska skogsföretag.  

 

Vidare förklarar Lantz (2015, s. 387) att en regressionsanalys är den viktigaste statistiska 

metoden som behandlar analys av samband mellan variabler. Vid en enkel linjär regress-

ionsanalys används en oberoende variabel för att förklara sambandet, vilket Lantz (2015, 

s. 429-433) menar vanligtvis försvagar resultatet vid analysen av utfallet av sambandet. 

För att motverka detta kan en multipel regressionsanalys göras istället, vilket innebär att 

flera oberoende variabler inkluderas i det statistiska testet som studerar sambandet mellan 

den beroende och de oberoende variablerna (Lantz, 2015, s. 429-433). I denna studie 

kommer vi att använda oss av en multipel regressionsanalys.  

 

Som förklarats i avsnitt 5.5 så består de beroende variablerna av lönsamhetsmåtten ROA 

och ROE, medan de oberoende variablerna består av skuldsättningmåtten kortfristiga- 

och långfristiga skulder genom totala tillgångar, totala skulder genom totala tillgångar 

och skuldsättningsgraden. I regressionerna som ges nedan används förkortningar för 

samtliga oberoende variabler. Dessa förkortningar kommer att användas under resterande 

delen av studien. Vidare använder studien fyra kontrollvariabler, dessa är: storlek, till-

växt, likviditet och finansiell flexibilitet (genomgång av hur dessa variabler beräknas har 

givits i avsnitt 5.5). Detta ger följande regressionsekvationer som anges på nästa sida:  
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ROA(i,t) = 𝝰(0)(i,t) + 𝛃(1)*KsTt(i,t) + 𝛃(2)*Storlek(i,t) + 𝛃(3)*Tillväxt(i,t) + 𝛃(4)*Lik-

viditet(i,t) + 𝛃(5)*Finansiell flexibilitet(i,t) + 𝛃(6)*År(*) + ε(i,t) 

ROA(i,t) = 𝝰(0)(i,t) + 𝛃(1)*LsTt(i,t) + 𝛃(2)*Storlek(i,t) + 𝛃(3)*Tillväxt(i,t) + 𝛃(4)*Lik-

viditet(i,t) + 𝛃(5)*Finansiell flexibilitet(i,t) + 𝛃(6)*År(*) + ε(i,t) 

ROA(i,t) = 𝝰(0)(i,t) + 𝛃(1)*TsTt(i,t) + 𝛃(2)*Storlek(i,t) + 𝛃(3)*Tillväxt(i,t) + 𝛃(4)*Lik-

viditet(i,t) + 𝛃(5)*Finansiell flexibilitet(i,t) + 𝛃(6)*År(*) + ε(i,t) 

ROA(i,t) = 𝝰(0)(i,t) + 𝛃(1)*TsEk(i,t) + 𝛃(2)*Storlek(i,t) + 𝛃(3)*Tillväxt(i,t) + 𝛃(4)*Lik-

viditet(i,t) + 𝛃(5)*Finansiell flexibilitet(i,t) + 𝛃(6)*År(*) + ε(i,t) 

 

ROE(i,t) = 𝝰(0)(i,t) + 𝛃(1)*KsTt(i,t) + 𝛃(2)*Storlek(i,t) + 𝛃(3)*Tillväxt(i,t) + 𝛃(4)*Lik-

viditet(i,t) + 𝛃(5)*Finansiell flexibilitet(i,t) + 𝛃(6)*År(*) + ε(i,t) 

ROE(i,t) = 𝝰(0)(i,t) + 𝛃(1)*LsTt(i,t) + 𝛃(2)*Storlek(i,t) + 𝛃(3)*Tillväxt(i,t) + 𝛃(4)*Lik-

viditet(i,t) + 𝛃(5)*Finansiell flexibilitet(i,t) + 𝛃(6)*År(*) + ε(i,t) 

ROE(i,t) = 𝝰(0)(i,t) + 𝛃(1)*TsTt(i,t) + 𝛃(2)*Storlek(i,t) + 𝛃(3)*Tillväxt(i,t) + 𝛃(4)*Lik-

viditet(i,t) + 𝛃(5)*Finansiell flexibilitet(i,t) + 𝛃(6)*År(*) + ε(i,t) 

ROE(i,t) = 𝝰(0)(i,t) + 𝛃(1)*TsEk(i,t) + 𝛃(2)*Storlek(i,t) + 𝛃(3)*Tillväxt(i,t) + 𝛃(4)*Lik-

viditet(i,t) + 𝛃(5)*Finansiell flexibilitet(i,t) + 𝛃(6)*År(*) + ε(i,t) 

 

Förklaring 

𝝰 = konstant 

𝛃(1-5) = koefficient 

KsTt = kortfristiga skulder / totala tillgångar 

LsTt = långfristiga skulder / totala tillgångar 

TsTt = totala skulder / totala tillgångar 

TsEk = totala skulder genom eget kapital 

Tillväxt = (𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑡) − 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑡 − 1))/(𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑡 −
1)) 

Storlek = naturliga logaritmen av totala tillgångar 

Likviditet = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder 

Finansiell flexibilitet = balanserade vinstmedel / totala tillgångar 

År(*) = dummyvariabel, som antar antingen 0 eller 1 i värde 

ε = Slumpterm/felterm 

 

Hur stor del av den totala variationen för den beroende variabeln som förklaras med den 

oberoende variabeln kan förklaras av måttet r2, även kallad korrelationskoefficienten 

(Körner & Wahlgren, 2015, s. 76-77). I denna studie innebär det att den förklarar hur stor 

del av variansen i de beroende variablerna ROE och ROA som kan förklaras av studiens 

regressionsmodeller, som utgörs av studiens oberoende samt förklarande variabler. Kor-

relationskoefficienten antar ett tal mellan ett och noll. Noll innebär att variationen i de 

beroende variablerna inte alls förklaras av de oberoende- samt kontrollvariablerna, medan 

allt över noll innebär att variationen hos de beroende variablerna kan, mer eller mindre, 

förklaras av regressionsmodellerna. Körner och Wahlgren (2015, s. 77) förklarar med ett 

exempel i vilket r2 antog ett värde av 0,9412^2. Detta ger en determinationskoefficient 

(kvadraten på korrelationskoefficienten) på 0,8860. Determinationskoefficienten ger den 

procentuella förklaringen, vilket innebär att 88,6 % av variationen i den beroende variabel 

som Körner och Wahlgren presenterade i sitt test berodde på den oberoende variabeln.  

 

Ett vanligt mått som ofta används vid beslutet om en nollhypotes kan behållas eller ska 

förkastas är p-värdesmetoden (Körner & Wahlgren, 2015, s. 127-130). Ett p-värde antar 

ett värde mellan 0 och 1, och beroende på vilken signifikansnivå som en studie har så 
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förkastas nollhypotesen om p-värdet antar ett värde som är under den signifikanta nivån. 

Som tidigare nämnts i kapitel 4, kommer en signifikansnivå på 5 % att användas i denna 

studie.  

 

5.7 Year Fixed Effect 

Som nämnts i avsnitt 5.1 är datat i denna studie paneldata. I och med detta kan regress-

ionsanalyserna utföras med olika analysmodeller. Baltagi (2005, s. 12-19) diskuterar 

skillnaden mellan två olika, vanliga modeller, nämligen fixed effects (FE) eller random 

effects (RE). Vidare förklarar Park (2011, s. 7-8) att den huvudsakliga skillnaden mellan 

FE och RE är behandlingen av dummyvariabler. I FE modellen är dummyvariabeln en 

del av interceptet, medan den i en RE modell är en felkomponent (error component). I FE 

modellen så undersöks individuella skillnader i intercept, förutsatt konstant variation över 

enskilda grupper och enheter. Det innebär att påverkan blir en del av interceptet och ett 

enskilt bolag får sitt egna intercept. I en RE modell får istället bolaget sin egen felterm 

(Park, 2011, s. 8).  

 

Baltagi (2005, s. 18-19) förklarar att valet mellan en FE modell eller en RE modell inte 

är lätt. Vilken av dem som är mest lämplig har debatterats länge. Mundlak (1961) samt 

Wallace och Hussain (1969) är exempel på tidiga förespråkare för FE, medan Balestra 

och Nerlove (1966) är exempel på tidiga förespråkare för RE. Avci (2016) samt Shahzad 

m.fl. (2015) är exempel på moderna studier som studerat sambandet mellan skuldsättning 

och lönsamhet och diskuterat ifall FE eller RE är mest lämplig för deras studier. Vanligt-

vis används ett Hausmantest för att avgöra ifall FE eller RE ska användas. I denna studie 

kommer dock en FE modell att användas, eftersom tid är en oberoende dummyvariabel 

och RE modellen inte är lämplig vid en sådan regression som har tid som en dummyva-

riabel (Park, 2011, s. 8). 

 

5.8 Regressionsdiagnostik 

Lantz (2015, s. 430) menar att två vanliga problem med multipla linjära regressionsana-

lyser är överanpassning och multikollinearitet. Studenmund (2014, s. 98) lyfter fram ett 

antal antagande som bör vara uppfyllda för att resultatet av en regressionsanalys ska vara 

så trovärdiga som möjligt. Dessa antaganden är bland andra att det inte råder multikolli-

nearitet, heteroskedasticitet eller seriell korrelation (Studenmund, 2014, s. 98). Följande 

redogörs för dessa problem och antaganden.  

 

5.8.1 Överanpassning 

Överanpassning innebär att antalet variabler är för högt, i förhållande till antalet obser-

vationer, vilket leder till att determinationskoefficienten visar högre värden än den borde 

(Lantz, 2015, s. 430). Det är därför viktigt att determinationskoefficienten justeras i arbe-

tet med multipla regressioner (Lantz, 2015, s. 430). I Stata kan överanpassning misstän-

kas om skillnaden mellan R2 och justerad R2 är stor, vilka båda anges i resultatet av 

regressionen i Stata. R2 är förklaringsgraden för hela regressionen, alltså hur mycket av 

variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av den oberoende variabeln och 

kontrollvariablerna i regressionen. Justerad R2 kan kalkyleras baserat på R2, antalet obe-

roende variabler och sampelstorleken. R2 ökar för varje oberoende variabel som läggs till 

även om variabeln inte är signifikant. Justerad R2 ökar bara om den tillagda oberoende 

variabeln är signifikant och påverkar den beroende variabeln. Justerad R2 fås genom att 
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en observation i datasetet utesluts, regressionen genomförs och sen testas hur väl mo-

dellen kan förutsäga den uteslutna observationen. Detta upprepas för varje observation i 

datasetet och sker automatiskt i Stata. I våra regressioner var skillnaden mellan R2 och 

justerad R2 små, vilket tyder på att överanpassning inte är ett problem för oss. 

 

5.8.2 Multikollinearitet  

Utöver de beroenden som undersöks mellan X-variablerna (de oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna) och Y-variablerna (de beroende variablerna), så kan det även finnas 

beroenden mellan de olika X-variablerna. Detta kallas multikollinearitet (Lantz, 2015, s. 

430). Perfekt multikollinearitet mellan två X-variabler innebär att de två egentligen är 

samma variabel, har en gemensam konstant eller att den ena är en multipel av den andra 

(Studenmund, 2014, s. 103). Detta kommer leda till att rörelser i den ena variabeln, kom-

mer att matchas exakt av den andra, vilket i sin tur leder till att programmet som genomför 

regressionen inte kommer kunna skilja dessa två variabler åt (Studenmund, 2014, s. 103).  

 

En följd av hög multikollinearitet är att slutsatsen av regressionsanalysen kan visa att det 

inte finns något signifikant samband, fastän de enskilda koefficienterna faktiskt är signi-

fikanta när de undersöks var för sig (Lantz, 2015, s. 430). Ytterligare följder av multikol-

linearitet är ökad varians och standardavvikelse i resultatet (Studenmund, 2014, s. 266). 

Lantz (2015, s. 430) menar att det, teoretiskt sett, inte får existera någon multikollinearitet 

i en regressionsmodell för att den skall kunna påstås vara korrekt. I praktiken är det dock 

nästintill omöjligt att det inte finns ett visst beroende X-variablerna emellan (Lantz, 2015, 

s. 430; Studenmund, 2014, s. 271). Därför är det viktigt att mäta vilken grad av multikol-

linearitet som finns i modellen (Studenmund, 2014, s. 271).  

 

Studenmund (2014, s. 272) förklarar att ett första steg i att kontrollera om det råder mul-

tikollinearitet är att göra en simpel korrelationsmatris, i vilken korrelationen mellan varje 

enskild X-variabel testas. Om korrelationen är hög mellan två variabler så är det ett tydligt 

tecken för att det kan finnas multikollinearitet. En korrelation över 0,8 eller under -0,8 

brukar ses som varningstecken för att multikollinearitet kan vara ett potentiellt problem. 

(Studenmund, 2014, s. 272). Dock är en simpel korrelationsmatris inte optimal för att 

testa för multikollinearitet, eftersom flera oberoende variabler tillsammans kan leda till 

multikollinearitet, trots att det inte råder någon vidare hög korrelation mellan någon av 

de enskilda variablerna (Studenmund, 2014, s. 272). Ett mått för graden av multikollinea-

ritet är Variance Inflation Factor (här efter VIF), vilket är en metod som testar hur varje 

enskild X-variabel kan förklaras av alla andra X-variabler (Studenmund, 2014, s. 273). 

Det lägsta möjliga VIF-talet är 1, vilket innebär att det inte råder någon multikollinearitet 

alls (Studenmund, 2014, s. 274). Alla VIF-tal över ett innebär alltså att det till en viss 

grad råder multikollinearitet och ett VIF-tal över 5 brukar, som tumregel, anses innebära 

att det råder grav multikollinearitet (Studenmund, 2014, s. 274). Djurfeldt och Barmark 

(2009, s. 114) menar dock att redan vid ett VIF-värde på 2,5 bör det anses existera mul-

tikollinearitet i regressionerna. 
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Tabell 3. Korrelationsmatris 

 
Vi gjorde en korrelationsmatris med samtliga X-variabler, vilket visade att ingen variabel 

hade en alarmerande hög eller låg korrelation (se tabell 3). Korrelationen mellan de obe-

roende variablerna KsTt, LsTt, TsTt och TsEk är av lågt intresse, eftersom dessa fyra 

aldrig förekommer i samma regression. Däremot var korrelationen mellan Finansiell flex-

ibilitet och totala skulder genom totala tillgångar -0,7503, vilket antydde att det kunde 

råda multikollinearitet i regressionen med totala skulder genom totala tillgångar som obe-

roende variabel.  

 

På grund av de tidigare nämnda svagheterna med en korrelationsmatris, när det gäller att 

upptäcka multikollinearitet, genomförde vi dessutom ett VIF-test för varje regression (se 

appendix 3). VIF-testen visade att samtliga variabler i alla åtta regressioner hade ett VIF-

värde under 2,5. Den variabel som visade högst VIF-värde var Finansiell flexibilitet, med 

ett värde på 2,37 för regressionen med ROA som beroende variabel och TsTt som obero-

ende variabel och ett VIF-värde på 2,38 för regressionen med ROE som beroende variabel 

och TsTt som oberoende variabel. Övriga variabler i dessa två regressioner och de reste-

rande sex regressionerna, hade ett VIF-värde mellan 1,07 och 1,66. Vi drog därför slut-

satsen att det inte fanns någon multikollinearitet i någon av våra regressioner och gjorde 

därför inga justeringar för det. 

 

5.8.3 Heteroskedasticitet  

Studenmund (2014, s. 98) förklarar att ett kriterium som måste vara uppfyllt vid en 

regression är att feltermen har en konstant varians. Vidare förklarar han att observation-

erna för feltermen antas hålla samma varians från identiska distributioner. När detta sker 

så råder homoskedasticitet. Motsatsen till att feltermen har en konstant varians är att fel-

termen istället har en rörlig varians (Studenmund (2014, s. 102-103). Detta innebär att 

när värdet på variabeln ökar, så ökar eller minskar variansen. Detta fenomen kallas 

heteroskedasticitet (Greene, 2012, s. 178), vilket oftast uppstår ifall en viktig variabel 

som påverkar den beroende variabeln saknas. Uppstår heteroskedasticitet kan resultatet 

därför bli missvisande.  

 

För att testa ifall datat för en studie innehar heteroskedasticitet genomfördes ett antal 

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-test (Baum, 2006, s. 140). I dessa tester är nollhypotesen 

konstant varians, och alternativhypotesen att heteroskedasticitet existerar. I Stata har 

dessa hypoteser sedan undersökts mot samtliga regressioner som studien ska genomföra 

utan några justeringar. Därefter skrevs kommandot estat hettest in, vilket testar 

heteroskedasticiteten för regressionerna. Resultatet av testerna visas i tabellen på nästa 

sida (testerna som genererades i Stata ges i appendix 1): 

 

 KsTt LsTt TsTt TsEk Tillväxt Storlek Likviditet Fin.flex. 

KsTt  1,00        

LsTt -0,41  1,00       

TsTt  0,63  0,46  1,00      

TsEk  0,23  0,30  0,48  1,00     

Tillväxt  0,02  0,06  0,07 -0,02  1,00    

Storlek -0,34  0,07 -0,27 -0,16  0,09 1,00   

Likviditet -0,30  0,01 -0,28  0,12  0,16 0,13 1,00  

Fin.Flex. -0,43 -0,39 -0,75  0,42 -0,06 0,22 0,33 1,00 
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Tabell 4. Resultatet av Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-testerna 

 
Från Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-testet går det att utläsa ett högt chi2 värde på de 

flesta test som genomförts (undantaget är sambandet mellan de beroende variablerna och 

kortfristiga skulder genom totala tillgångar). Ett högt chi2 värde förknippas med 

heteroskedasticitet (Baum, 2006 s. 145). Alla utom ett av testen visade dessutom ett p-

värde under signifikansnivån på 5 %, vilket innebär att man, med en signifikansnivå på 5 

%, kan konstatera att heteroskedasticitet råder i samtliga av studiens regressioner, föru-

tom regressionen som studerar sambandet mellan ROE och kortfristiga skulder genom 

totala tillgångar. Detta gör att regressionerna som innehåller heteroskedasticitet behöver 

justeras, vilket görs genom robusta standardfel. För regressionen som studerar sambandet 

mellan ROE och kortfristiga skulder genom totala tillgångar behöver inga justeringar gö-

ras, eftersom det inte råder heteroskedasticitet för det sambandet. 

 

5.8.4 Seriell korrelation  

När feltermen i en av de undersökta tidsperioderna korrelerar med feltermen i en annan 

tidsperiod kallas det att det råder seriell korrelation (Studenmund, 2014, s. 101). Anta-

gandet att det inte finns någon seriell korrelation innebär att en ökning i feltermen i en 

tidsperiod, till följd av en slumpartad chock, inte påverkar feltermen i de efterföljande 

tidsperioderna (Studenmund, 2014, s. 101). Studenmund (2014, s. 102) menar dock att 

detta antagande är orealistiskt i vissa sammanhang. Som till exempel när den slumpartade 

chocken är en naturkatastrof som inträffar vid en av tidsperioderna, men vars effekt och 

konsekvenser kan kvarstå under de följande tidsperioderna.  

 

En konsekvens av seriell korrelation är att det blir svårare att estimera standardavvikelsen 

hos de olika koefficienterna (Studenmund, 2014, s. 101). Standardavvikelserna un-

derskattas oftast, vilket leder till för höga t-värden, vilket i sin tur gör hypotestester sned-

vridna och opålitliga (Studenmund, 2014, s. 332-333; Baltagi, 2005, s. 84).  

 

Vi använde oss av ett Wooldridge-test i Stata för att granska om det fanns seriell korre-

lation i våra feltermer. Detta gjorde vi genom kommandot xtserial följt av den beroende 

variabeln, den oberoende variabeln och samtliga kontrollvariabler. Totalt gjordes åtta test, 

en för varje regression (se appendix 2), vilka visade att det fanns seriell korrelation i 

samtliga regressioner i vilka ROA var den beroende variabeln. Testerna visade däremot 

att det inte fanns seriell korrelation i regressionerna med ROE som beroende variabel.  

 

5.8.5 Resultat av regressionsdiagnostik 

I testerna som genomförts för att undersöka regressionsmodellerna visade resultatet av 

VIF-testerna att det inte fanns någon multikollinearitet i någon av regressionerna. Dock 

behövde samtliga regressioner, förutom regressionen som testar sambandet mellan ROE 

och kortfristiga skulder genom totala tillgångar, justeras för heteroskedasticitet. Detta 

gjordes i Stata genom att addera vce (robust) i den befintliga modellen för dessa regress-

ioner och därav justerades det för robusta standardfel. Slutligen behövde regressionerna 

 ROA ROE 

KsTt Chi2(1) = 4,23 Prob > 0,0333 Chi2(1) = 0,94 Prob > 0,3315 

LsTt Chi2(1) = 134,76 Prob > 0,0000 Chi2(1) = 107,12 Prob > 0,0000 

TsTt  Chi2(1) = 47,90 Prob > 0,0000 Chi2(1) = 21,08 Prob > 0,0000 

TsEk Chi2(1) = 26,09 Prob > 0,0000 Chi2(1) = 127,80 Prob > 0,0000 
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för ROA justeras för seriell korrelation. Detta gjordes på samma sätt för seriell korrelation 

som för heteroskedasticitet, nämligen genom att addera vce (robust) i modellen. Ingen av 

regressionerna för den beroende variabeln ROE behövde dock justeras för seriell korre-

lation. Sammanfattningsvis innebär det att samtliga regressioner justerades för robusta 

standardfel, förutom regressionen som studerar sambandet mellan ROE och kortfristiga 

skulder genom totala tillgångar, eftersom den regressionen var den enda som inte innehöll 

varken heteroskedasticitet eller seriell korrelation.  

 

5.9 Kritik mot praktisk metod 

Eftersom Retriever Business är en databas är det omöjligt att veta ifall samtliga observat-

ioner som vi hämtat in är korrekta. Det optimala hade varit att hämta in datat från företa-

gens egna årsredovisningar. Denna studies urval består dock av 163 företag, som under-

söks under en femårsperiod (2013-2017). Detta innebär att samtliga variabler i denna stu-

die innehar 815 observationer vardera per år (exkl. bortfall). Tack vare den tidsbegräns-

ning vi har att genomföra denna studie, så hade en manuell inhämtning av datat via före-

tagens årsredovisningar därför varit omöjlig. Ett antal stickprov har dock genomförts, för 

att säkerställa trovärdigheten i datat.  

 

5.9.1 Omvänd kausalitet  

Kausalitet är en omständighet som handlar om hur rörelse i en variabel orsakar förändring 

hos en annan variabel (Studenmund, 2014, s. 400). Vidare skriver han att det inte är svårt 

att finna samband mellan två variabler, men att det däremot kan vara svårt att veta vilken 

variabel som påverkar en rörelse i den andra. I denna studie studeras sambandet mellan 

lönsamhet och skuldsättning. Lönsamhet är den beroende variabeln och skuldsättning är 

den oberoende variabeln. Detta innebär att studien ämnar undersöka ifall förändringar i 

kapitalstrukturen påverkar lönsamheten. Det scenariot kan dock mötas av ett problem 

som kallas omvänd kausalitet (Studenmund, 2014, s. 400-401), eftersom det i själva ver-

ket hade kunnat vara så att det är förändringar i lönsamheten som påverkar skuldsätt-

ningen. 

 

Om fokuset istället hade varit på hur förändringar i lönsamheten påverkar skuldsättningen 

hade den beroende variabeln varit skuldsättning och den oberoende variabeln varit lön-

samhet. Eftersom omvänd kausalitet är svårt att undersöka, kommer dock ingen längre 

analys av fenomenet att diskuteras senare i analysdelen. Problemet med omvänd kausali-

tet finns dock i åtanke, vilket innebär att diskussion och analys av resultaten angående 

tolkningen av samband kommer att göras med försiktighet. Ingen större vikt kommer att 

läggas vid om det är skuldsättningen som påverkar lönsamheten eller tvärtom. 
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6. Empiri 

I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Kapitlet innehåller tre avsnitt: 

första avsnittet redogör för den deskriptiva statistiken, det andra avsnittet redogör för 

resultatet på regressionsmodellen och det tredje sammanställer hypotesprövningen.  

 

6.1 Deskriptiv statistik 

I tabellen nedan presenteras deskriptiv statistik för de 163 bolag som utgör urvalet för 

denna studie. Variabeln “år” är en av studiens förklarande variabler. Denna variabel syns 

dock inte till i den deskriptiva statistiken, eftersom det är en dummyvariabel som antar 

antingen värdet 0 eller 1.  

 
Tabell 5. Deskriptiv statistik 

 
Från tabell 5 går det att utläsa att åtta av de tio variabler som utgör studien, exkluderat 

variabeln år, antar 789 observationer. De som skiljer sig är tillväxt som har 765 observat-

ioner och likviditet som har 783 observationer. ROE är den beroende variabeln som antar 

det högsta medelvärdet, median samt den högsta standardavvikelsen. Den hade även ett 

lägre minsta värde samt ett högre högsta värde än den andra beroende variabeln ROA.  

 

Värt att notera bland de oberoende variablerna är att kortfristiga skulder antar ett högre 

medelvärde än långfristiga skulder, vilket innebär att företagen i urvalet i genomsnitt har 

mer kortfristiga skulder än långfristiga. Standardavvikelsen för kortfristiga skulder var 

dock också högre än för långfristiga skulder, vilket innebär större spridning bland obser-

vationerna för kortfristiga skulder. Medianen var högre för TsTt jämfört med KsTt och 

LsTt. Detta ter sig normalt, eftersom TsTt adderar ihop kortfristiga och långfristiga skul-

der till totala skulder. Medelvärdet, standardavvikelsen och högsta värdet är högt för TsEk 

jämfört med de andra oberoende variablerna. Anledningen bakom detta är för att TsEk 

presenteras i heltal och inte procent, vilket kortfristiga-, långfristiga- och totala skulder 

genom totala tillgångar gör.  

 

Bland kontrollvariablerna är det svårt att jämföra medelvärden med varandra, eftersom 

storleken på variablerna skiljer sig avsevärt. Kontrollvariabeln storlek anges exempelvis 

som ett logaritmerat värde, vilket gör att datat skiljer sig i volym jämfört med tillväxt och 

finansiell flexibilitet som anges i procent. Likviditet anges, precis som TsEk, som heltal, 

vilket också medför att värdena som redovisas i tabell 5 är högre för den variabeln.  

Variabel N Medelvärde Median St.fel Min Max 

ROA 789 0,041 0,025 0,071 -0,22 0,325 

ROE 789 0,154 0,104 0,343 -1,925 0,941 

KsTt 789 0,361 0,315 0,242 0 0,970 

LsTt 789 0,221 0,190 0,209 0 0,798 

TsTt 789 0,582 0,618 0,249 0,004 0,983 

TsEk 789 6,506 2,844 11,531 0 76,055 

Tillväxt 765 0,197 0,059 0,773 -0,69 6,237 

Storlek 789 9,893 9,580 1,911 4,762 16,922 

Likviditet 783 2,277 1,227 5,020 0 44,346 

Finansiell Flexibilitet 789 0,192 0,129 0,192 -0,047 0,868 
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6.2 Resultat på regressionsmodellen 

Modellen för de regressioner som genomförts i denna studie presenterades i avsnitt 5.6. 

Ett antal justeringar för heteroskedasticitet och seriell korrelation har behövts göras, vil-

ket presenterades i avsnitt 5.8. I följande avsnitt kommer nu resultatet av de åtta regress-

ionerna att presenteras. Först presenteras resultatet från de fyra regressioner som genom-

förts på ROA och därefter presenteras resultatet från de fyra regressioner som genomförts 

på ROE.  

 

6.2.1 Räntabilitet på totalt kapital 

Som beskrivits ovan har fyra regressioner genomförts på den beroende variabeln ROA. 

Dessa fyra regressioner har som syfte att studera sambandet mellan ROA och de fyra 

oberoende variablerna KsTt, LsTt, TsTt och TsEk. Först presenteras sambandet mellan 

ROA och KsTt, därefter sambandet mellan ROA och LsTt, följt av sambandet mellan 

ROA och TsTt och slutligen sambandet mellan ROA och TsEk.  

 
Tabell 6. Sambandet mellan ROA och KsTt 

 
Från tabellen ovan går att utläsa att regressionstestet hade 761 observationer, med ett 

negativt samband mellan ROA och KsTt och med en koefficient för den oberoende vari-

abeln som antar ett negativt värde på -0,041. Detta samband blev även signifikant, ef-

tersom p-värdet antar ett värde på 0,2 %, vilket är under signifikansnivå på 5 %. Vidare 

fick även de förklarande variablerna tillväxt, storlek och likviditet signifikanta resultat, 

med p-värden under 5 % för dessa variabler. Detta innebär att ett positivt samband kan 

urskiljas mellan ROA och tillväxt samt likviditet, medan ett negativt samband kan urskil-

jas mellan ROA och storlek. Det gick inte att hitta något samband mellan ROA och fi-

nansiell flexibilitet. Förklaringsgraden (R2) för regressionen blev 0,058. Detta innebär att 

5,79 % av variationen i den beroende variabel beror på de oberoende och förklarande 

variablerna.  

ROA Koeff. Rob.St.fel t-värde p-värde 

KsTt -0,041 0,013 -3,18 0,002 

Tillväxt 0,010 0,003 3,16 0,002 

Storlek -0,007 0,002 -3,71 0,000 

Likviditet 0,001 0,000 1,99 0,046 

Finansiell Flexibilitet -0,006 0,019 -0,33 0,741 

Konstant 0,114 0,021 5,52 0,000 

År FE JA 

F 4,53 

R2 0,0579 

N 761 
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Tabell 7. Sambandet mellan ROA och LsTt 

 
Precis som i föregående regression hade även regressionen som går att utläsa i tabellen 

ovan 761 observationer. Vidare förklarar tabell 7 ett negativt samband mellan ROA och 

LsTt existerar, med en koefficient på -0,101. Detta innebär att det negativa sambandet 

också är kraftigare i denna regression än det var i regressionen mellan ROA och KsTt (-

0,101 att jämföra med -0,041 för KsTt). Detta samband är signifikant, med ett p-värde 

som antar ett värde under 5 %. Vidare är de förklarande variablerna tillväxt, storlek, lik-

viditet och finansiell flexibilitet signifikanta i detta test (p-värdet för dessa variabler är 

under 5 %). Tillväxt och likviditet antar ett positivt samband med ROA, medan storlek 

och finansiell flexibilitet antar ett negativt samband med ROA. Detta test fick även en 

högre förklaringsgrad än föregående test, med en förklaringsgrad på 0,1213, vilket bety-

der att 12,13 % av variationen i den beroende variabel beror på den oberoende och de 

förklarande variablerna.  

 
Tabell 8. Sambandet mellan ROA och TsTt 

 
Regressionen mellan ROA och TsTt hade även den, precis som de två föregående regress-

ionerna, 761 observationer. I tabell 8 går det också att fastslå att sambandet mellan ROA 

och TsTt har ett ännu kraftigare negativt samband än de två föregående regressionerna, 

med en koefficient som uppgår till -0,208 för den oberoende variabeln samt ett p-värde 

under signifikansnivån på 5 %. De förklarande variablerna tillväxt, storlek, likviditet och 

finansiell flexibilitet fick ett p-värde under signifikansnivån på 5 %. Tillväxt och likviditet 

har ett positivt samband med ROA och storlek och finansiell flexibilitet har ett negativt 

samband. I tabell 8 går det även att utläsa att regressionen som testade sambandet mellan 

ROA och TsTt frambringade den högsta förklaringsgraden av samtliga regressioner som 

gjordes på ROA, nämligen 0,2869. Det betyder att 28,69 % av variationen i ROA beror 

på den oberoende TsTt och de förklarande variablerna.  

ROA Koeff. Rob.St.fel t-värde p-värde 

LsTt -0,101 0,013 -7,51 0,000 

Tillväxt 0,009 0,004 2,44 0,015 

Storlek -0,003 0,002 -2,18 0,030 

Likviditet 0,002 0,000 3,67 0,000 

Finansiell Flexibilitet -0,043 0,020 -2,10 0,036 

Konstant 0,096 0,016 5,95 0,000 

År FE JA 

F 10,29 

R2 0,1213 

N 761 

 

ROA Koeff. Rob.St.fel t-värde p-värde 

TsTt -0,207 0,019 -11,21 0,000 

Tillväxt 0,012 0,003 4,31 0,000 

Storlek -0,008 0,002 -5,04 0,000 

Likviditet 0,001 0,000 2,32 0,020 

Finansiell Flexibilitet -0,178 0,026 -6,97 0,000 

Konstant 0,272 0,023 11,63 0,000 

År FE JA 

F 18,60 

R2 0,2869 

N 761 
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Tabell 9. Sambandet mellan ROA och TsEk 

 
I tabell 9 går det att utläsa resultatet från den fjärde regressionen som utförts på den be-

roende variabeln ROA. Regressionen testar sambandet mellan ROA och TsEk. Antal ob-

servationer som ingår i testet skiljer sig från de tre föregående regressionerna på ROA, 

med 759 observationer i denna regression. Vidare går det även att utläsa ett signifikant, 

negativt samband mellan ROA och den oberoende variabeln (i detta fall TsEk), eftersom 

koefficienten antar ett negativt värde och p-värdet är under signifikansnivån på 5 %. Likt 

regressionen mellan ROA och KsTt (tabell 6) var förklarande variabeln finansiell flexi-

bilitet inte signifikant i regressionen mellan ROA och TsEk. Förklarande variablerna till-

växt, storlek och likviditet genererade dock ett p-värde under 5 %, med ett positivt sam-

band mellan ROA och tillväxt samt likviditet och ett negativt samband mellan storlek och 

ROA. Förklaringsgraden för detta test blev 0,1231, vilket betyder att 12,31 % av variat-

ionen i ROA beror på den oberoende variabeln TsEk och de förklarande variablerna. 

 

6.2.2 Räntabilitet på eget kapital 

Precis som med ROA har även fyra regressionsanalyser genomförts på den beroende va-

riabeln ROE. Nedan presenteras resultatet från de regressionsanalyser som genomförts 

på ROE, först med resultatet från regressionen som studerade sambandet mellan ROE 

och KsTt.   

 
Tabell 10. Sambandet mellan ROE och KsTt 

 
 

Tabell 10 visar resultatet från regressionen mellan ROE, KsTt och samtliga kontrollvari-

abler. Antalet observationer är 759 och precis som i den motsvarande regressionen för 

ROA Koeff. Rob.St.fel t-värde p-värde 

TsEk -0,002 0,000 -7,06 0,000 

Tillväxt 0,008 0,003 2,57 0,010 

Storlek -0,006 0,002 -3,75 0,000 

Likviditet 0,002 0,000 2,86 0,004 

Finansiell Flexibilitet -0,037 0,0198 -1,85 0,065 

Konstant 0,112 0,017 6,60 0,000 

År FE JA 

F 8,98 

R2 0,1231 

N 759 

 

ROE Koeff. St.fel t-värde p-värde 

KsTt -0,228 0,056 -4,06 0,000 

Tillväxt 0,046 0,016 3,04 0,002 

Storlek -0,022 0,007 -3,30 0,001 

Likviditet 0,001 0,002 0,58 0,561 

Finansiell Flexibilitet -0,364 0,069 -5,27 0,000 

Konstant 0,486 0,081 0,000 0,000 

År FE JA 

F 6,87 

R2 0,0763 

N 759 
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ROA visar denna att det råder ett signifikant, negativt samband mellan ROE och KsTt. 

Sambandet mellan ROE och KsTs på -0,228 är dock starkare än sambandet mellan ROA 

och KsTs på -0,041. Tillväxt har, som i fallet med ROA, ett signifikant, positivt samband 

med ROE, medan storlek och finansiell flexibilitet har signifikant, negativt samband med 

ROE. Likviditet har inget signifikant samband med ROE i denna regression, till skillnad 

från på ROA. Förklaringsgraden för denna regression är 0,076, alltså kan 7,63% av vari-

ationen i ROE förklaras av KsTt och kotrollvariablerna.  

 
Tabell 11. Sambandet mellan ROE och LsTt 

 
Den sjätte regressionen, vars resultat visas i tabell 11, bestod även den av 759 observat-

ioner och visade på ett signifikant, negativt samband mellan ROE och LsTt. Detta är star-

kare än den motsvarande regressionen med ROA som beroende variabel. Vidare visar 

tabellen även signifikant, positivt samband hos kontrollvariablerna tillväxt och likviditet, 

medan finansiell flexibilitet har ett starkt negativ, signifikant samband med ROE på -

0,396. Detta är starkare än sambandet mellan ROE och LsTs på -0,233. I den här regress-

ionen hade storlek inget signifikant samband med ROE och förklaringsgraden för hela 

regressionen blev något lägre än den tidigare, nämligen 0,0736.  

 
Tabell 12. Sambandet mellan ROE och TsTt 

 
Tabell 12 visar resultatet av den sjunde regressionen, vilket är sambandet mellan ROE 

och TsTt. Två saker sticker ut i denna regression: TsTt har en koefficient på -0,692, vilket 

är det starkaste sambandet mellan en beroende och en oberoende variabel utav alla som 

mätts i våra regressioner. Det andra som sticker ut är att finansiell flexibilitet har en ko-

efficient på -0,902, vilket är det starkaste sambandet som uppmätts i våra regressioner. 

Båda dessa samband är signifikanta. Utöver dessa variabler hade tillväxt ett positivt, sig-

ROE Koeff. Rob.St.fel t-värde p-värde 

LsTt -0,233 0,071 -3,27 0,001 

Tillväxt 0,045 0,015 2,97 0,003 

Storlek -0,011 0,006 -1,85 0,065 

Likviditet 0,005 0,001 3,48 0,001 

Finansiell Flexibilitet -0,396 0,072 -5,51 0,000 

Konstant 0,343 0,070 4,88 0,000 

År FE JA 

F 8,15 

R2 0,0736 

N 759 

 

ROE Koeff. Rob.St.fel t-värde p-värde 

TsTt -0,691 0,092 -7,50 0,000 

Tillväxt 0,055 0,013 4,13 0,000 

Storlek -0,025 0,006 -4,43 0,000 

Likviditet 0,002 0,001 1,55 0,123 

Finansiell Flexibilitet -0,902 0,087 -10,40 0,000 

Konstant 0,941 0,077 12,26 0,000 

År FE JA 

F 21,48 

R2 0,1689 

N 759 
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nifikant samband med ROE medan storlek hade ett negativt, signifikant samband. Likvi-

ditet hade i detta fall inget signifikant samband med ROE. Förklaringsgraden för denna 

regression är 0,1689.  

 
Tabell 13. Sambandet mellan ROE och TsEk 

 
I tabell 13 går det att utläsa att 759 observationer utgjorde regressionsanalysen som stu-

derade sambandet mellan ROE och TsEk. Vidare visar även detta test ett signifikant, ne-

gativt samband mellan den beroende och den oberoende variabeln, i detta fall ROE och 

TsEk. För de förklarande variablerna genererades signifikanta resultat. Tillväxt och lik-

viditet har positiva samband med ROE, medan storlek och finansiell flexibilitet har ne-

gativa samband med ROE. Förklaringsgraden för denna regressionsanalys blev 0,1685, 

vilket innebär att 16,85 % av variationen i ROE beror på den oberoende variabeln TsEk 

och de förklarande variablerna. 

 

6.2.3 Sammanfattning av resultat 

I den aktuella studien har åtta regressionsanalyser genomförts för att studera sambandet 

mellan lönsamhet och skuldsättning för företag i den svenska skogsindustrin. Samtliga 

regressionsanalyser har uppnått signifikanta, negativa resultat för sambandet mellan lön-

samhet och skuldsättning. De kontrollvariabler som använts i regressionerna är tillväxt, 

storlek, likviditet och finansiell flexibilitet. År har använts som dummyvariabel, men har 

inte uppvisat ett signifikant resultat i någon av regressionsanalyserna. Kontrollvariablerna 

har uppvisat signifikanta resultat i flera av testerna som har genomförts.  

 

För den förklarande variabeln tillväxt har signifikanta resultat påvisats i samtliga åtta 

regressioner. För den förklarande variabeln storlek har alla regressioner förutom regress-

ionen som undersöker sambandet mellan ROE och LsTt visat ett signifikant, negativt 

samband. För likviditet påvisades ett signifikant resultat för sex av åtta regressioner. 

Samtliga regressioner som testade sambandet mellan likviditet och ROA var signifikanta, 

medan två regressioner som testade sambandet mellan likviditet och ROE var signifi-

kanta. Ett positivt samband kunde urskiljas mellan den beroende variabeln och likviditet. 

Den sista förklarande variabeln, finansiell flexibilitet, genererade precis som likviditet ett 

signifikant resultat i sex av åtta regressioner. Av dessa var samtliga regressioner som 

testade samband med ROE signifikanta och sambandet mellan den beroende variabeln 

och finansiell flexibilitet var negativ i samtliga statistiska test.  

 

ROE Koeff. Rob.St.fel t-värde p-värde 

TsEk -0,011 0,002 -4,77 0,000 

Tillväxt 0,038 0,014 2,79 0,005 

Storlek -0,019 0,006 -3,52 0,000 

Likviditet 0,004 0,001 2,73 0,006 

Finansiell Flexibilitet -0,543 0,058 -9,36 0,000 

Konstant 0,482 0,065 7,40 0,000 

År FE JA 

F 13,87 

R2 0,1685 

N 759 
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6.3 Hypotesprövning 

 
Studiens nollhypotes lyder: “Det finns inget samband mellan lönsamhet och skuldsätt-

ning” och syftet i studien har varit att testa om denna hypotes kan förkastas eller inte vid 

en signifikansnivå på 5%. Nedan följer tabell 14 som förenklat sammanfattar resultatet 

av de åtta genomförda regressionerna.  

  

 

Eftersom det finns ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning i samtliga 

regressioner kan H0 förkastas med 95 % säkerhet. Detta innebär att den alternativa hypo-

tesen H1 inte kan förkastas. Vidare kan vi utifrån denna studie också med 99 % säkerhet 

konstatera att ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning föreligger hos 

företag i den svenska skogsindustrin, eftersom samtliga regressioner även visade sig vara 

signifikanta med en signifikansnivå på 1 %.   

Tabell 14. Sammanfattning av regressionernas resultat 

ROE Samband 5 % signifikans 1 % signifikans 

KsTt Negativt Ja Ja 

LsTt Negativt Ja Ja 

TsTt Negativt Ja Ja 

TsEk Negativt Ja Ja 

 

ROA Samband 5 % signifikans 1 % signifikans 

KsTt Negativt Ja Ja 

LsTt Negativt Ja Ja 

TsTt Negativt Ja Ja 

TsEk Negativt Ja Ja 

 

Hypotes Utfall Signifikans 

H0: Det finns inget samband mellan lönsamhet och 

skuldsättning  

Förkastas 1 % 

H1: Det finns ett samband mellan lönsamhet och 

skuldsättning 

Förkastas inte 1 % 
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7. Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat. Analysen består av tre avsnitt: de första två 

fokuserar på analysen av de beroende variablerna ROA och ROE, medan det sista av-

snittet kopplar resultaten till befintliga teorier.  

 

7.1 Räntabilitet på totalt kapital 

ROA är en av två beroende variabler i studien, ämnad att mäta lönsamhet. Användning 

av ROA som en beroende variabel i syfte att beskriva lönsamhet stöds av Shahzad m.fl. 

(2015), Salim och Yadav (2012) och Ebaid (2009). Användning av de oberoende variab-

lerna, KsTt, LsTt och TsTt samt TsEk, stöds också av Ebaid (2009) och Shahzad m.fl. 

(2015), eftersom dessa studier har använt sig av samtliga eller åtminstone två av dessa 

oberoende variabler i sina studier.  

 

Syftet med studien har varit att undersöka ifall ett samband mellan lönsamhet och skuld-

sättning råder för svenska skogsföretag. I empirikapitlet (kapitel 6) presenterades de 

regressionstester som genomförts. Vad som går att fastslå från dessa regressioner, är att 

det finns ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning, eftersom samtliga 

statistiska test genererade signifikanta resultat mellan förhållandet mellan den beroende 

och de oberoende variablerna. Att ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsätt-

ning existerar har även uppnåtts i Velnampy och Niresh (2012), Shubita och Maroof 

(2015), Salim och Yadav (2012) och Shahzad m.fl. (2015).  

 

Hur stort samband som existerade mellan den beroende variabeln ROA och de oberoende 

variablerna som mäter skuldsättning var dock olika. I regressionerna gick det att utläsa 

en förklaringsgrad för varje regression. Denna förklaringsgrad förklarade hur stor del av 

variationen i den beroende variabeln som berodde på den oberoende samt de förklarande 

variablerna i vardera regressionsanalys. Förklaringsgraderna för de regressioner som 

gjordes på ROA var 5,79 % på KsTt, 12,13 % på LsTt, 28,69 % på TsTt och slutligen 

12,31 % på TsEk.  

 

Ett negativt samband gick som sagt att utläsa i samtliga regressioner. Hur starkt det sam-

bandet är skiljer sig dock i de tester som gjorts på ROA. Den oberoende variabeln som 

uppnådde lägst koefficient (-0,208) och högst förklaringsgrad (28,69 %) var TsTt. För-

klaringsgraden som TsTt uppmäter är den högsta förklaringsgraden i denna studie. Detta 

innebär att det samband som TsTt har med variationen i ROA är starkast utav samtliga 

regressioner som genomförts på ROA. Det negativa samband som existerar mellan ROA 

och KsTt är, jämfört med ROA och TsTt, därför inte lika starkt (förklaringsgrad: 5,79 % 

< 28,69 % och koefficient: -0,041 > -0,208). Detta innebär att KsTt har ett negativt sam-

band med ROA, men att det är det svagaste sambandet som uppmätts utav de regressioner 

som gjorts på ROA. Förklaringsgraden för LsTt och TsEk fick liknande resultat (för LsTt 

var förklaringsgraden 12,13 % och för TsEk var den 12,31 %). Koefficienterna skiljde 

sig dock avsevärt, med en koefficienten på -0,101 för LsTt och en koefficient på -0,002 

för TsEk. Detta innebär att LsTt och TsEk har liknande samband med variationen i ROA, 

medan förhållandet som LsTt har gentemot ROA är mer negativ än den är för förhållandet 

mellan TsEk och ROA.  

 

Vid analys av de förklarande variablerna går det att konstatera att tillväxt, storlek och 

likviditet fick, med en signifikansnivå på 5 %, signifikanta svar i samtliga regressioner 
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som är gjorda på den beroende variabeln ROA, medan finansiell flexibilitet enbart fick 

signifikanta svar i två regressioner (KsTt och TsEk). Den förklarande variabeln tillväxt 

hade ett positivt samband med ROA, vilket även var fallet i Abor (2005) och Salim och 

Yadav (2012). Vidare hade även likviditet ett positivt samband med ROA, vilket går i 

linje med resultatet Lartey m.fl. (2013, s. 55) samt Bourke (1989, s. 76) fick i sina studier. 

Storlek hade dock ett negativt samband med ROA, vilket går i linje med Goddard (2005) 

och Abor (2007) som också fick ett negativt samband mellan ROA och storlek.  

 

Slutligen hade även finansiell flexibilitet ett negativt samband med ROA, vilket kan ses 

som underligt, eftersom finansiell flexibilitet använder balanserade vinstmedel i uträk-

ningen, vilket är en post som ökar i värde ifall ett företag producerar vinst (Björn Lundén 

information, u.å.). Balanserade vinstmedel utgör dock en del av ett företags balansräk-

ning, vilket innebär att en ökning i balanserade vinstmedel leder till en ökning i totala 

tillgångar (som utgör nämnaren i uträkningen av finansiell flexibilitet). Att finansiell flex-

ibilitet antar ett negativt samband med ROA innebär därför att balanserade vinstmedel 

och totala tillgångar inte ökar eller minskar proportionellt med varandra, vilket leder till 

ett negativt samband mellan ROA och finansiell flexibilitet. 

 

7.2 Räntabilitet på eget kapital  

Samtliga fyra regressioner med ROE som beroende variabel visar att det råder ett signi-

fikant, negativt samband mellan skuldsättning och lönsamhet. De fyra variablerna för 

skuldsättning har olika starka samband med ROE; från en koefficient på -0,011 för TsEk, 

till -0,692 för TsTt. För KsTt och LsTt var koefficienten -0,23 i båda fallen. Förklarings-

graderna var högre i de två regressionerna med TsEk och TsTt; 16,9% av variationen i 

ROE kan förklaras i dessa separata regressioner. För KsTt och LsTt var motsvarigheterna 

7,63% respektive 7,36%. Gemensamt för TsEk och TsTt är att totala skulder ingår i dessa 

variabler, medan de andra två är variabler baserade på antingen kort- eller långfristiga 

skulder. Den högre förklaringsgraden i de två förstnämnda regressionerna tyder på att 

totala skulder har ett starkare samband med ROE, än vad kort- respektive långfristiga 

skulder har separat i företagen inom den svenska skogsindustrin. Regressionen med TsTt 

som oberoende variabel var dessutom, som tidigare nämnt, den som hade starkast negativ 

koefficient mellan den beroende och den oberoende variabeln. Detta är ytterligare tecken 

på att sambandet mellan de totala skulderna och ROE är starkare än mellan ROE och 

kort- eller långfristiga skulder. Huruvida företagen åtar sig kort- eller långfristiga skulder 

verkar alltså inte ha någon större betydelse, det är snarare andelen totala skulder som har 

ett starkare samband med lönsamheten (ROE).  

 

Våra fynd gällande sambandet mellan ROE och skuldsättning liknar dem fynd som gjorts 

av Salim och Yadav (2012) samt Shubita och Maroof (2015), som båda fann negativa 

samband mellan ROE och samtliga mått för skuldsättning. Gill m.fl. (2011) kom fram till 

det motsatta; att det rådde ett positivt samband mellan ROE och skuldsättning. Velnampy 

och Niresh (2012) fann ett negativt samband mellan ROE och skuldsättning, förutom för 

TsEk. Abor (2005) fann ett positivt samband mellan ROE och KsTt samt TsTt, men ne-

gativt mellan ROE och LsTt. Att våra resultat skiljer sig från dessa tre sistnämnda studiers 

resultat, kan bero på att företagen i de olika studierna hör till olika industrier eller länder.  

 

Valet att inkludera finansiell flexibilitet som en kontrollvariabel visade sig vara ett bra 

beslut, eftersom variabeln visade ett signifikant, negativt samband på ROE i samtliga fyra 
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regressioner. Dessutom var koefficienten för finansiell flexibilitet starkare än koefficien-

terna för samtliga andra kontrollvariabler. Inte nog med det, den var starkare än koeffici-

enterna för de fyra skuldsättningsvariablerna med. Detta innebär att variationen i ROE 

kan förklaras bättre av variationen i finansiell flexibilitet än av variationen i någon form 

av skuldsättning. Till exempel var koefficienten för TsTt -0,692 i regressionen mellan 

ROE och TsTt, medan koefficienten för finansiell flexibilitet var -0,902 i samma regress-

ion, vilket är det starkaste sambandet som påträffats i samtliga regressioner i vår studie. I 

tabell 3 (korrelationsmatrisen) framgår det att det råder en stark, negativ korrelation mel-

lan finansiell flexibilitet och TsTt. VIF-värdet var även högt för finansiell flexibilitet i de 

båda regressioner eftersom dessa två variabler förekom tillsammans. Dock var varken 

korrelationen dem emellan eller VIF-värdena så pass höga att multikollinearitet kunde 

misstänkas. Inga av de tidigare studier som har studerat sambandet mellan lönsamhet och 

skuldsättning, som vi har tagit del av, har inkluderat finansiell flexibilitet som en variabel. 

Vi kan därför inte jämföra våra resultat med något, men resultatet av våra regressioner 

tyder på att finansiell flexibilitet kan vara en bra kontrollvariabel att inkludera i framtida 

studier.  

 

Tillväxt visade sig ha ett positivt, signifikant samband med ROE och var den kontrollva-

riabel med det näst starkaste sambandet i alla fyra regressioner. Den starkaste koefficien-

ten för tillväxt var 0,055. Jämfört med -0,364, som var det svagaste sambandet mellan 

ROE och finansiell flexibilitet, är sambandet mellan tillväxt och ROE ganska svagt. I 

regressionen med ROE och TsEk var dock sambandet mellan tillväxt och ROE starkare 

än sambandet mellan ROE och TsEk. Att tillväxt hade ett positivt samband med lönsam-

het stämmer överens med de tidigare genomförda studierna vi har studerat (se Abor, 2005; 

Shubita & Maroof, 2015; Salim & Yadav, 2012). 

 

Storlek var den kontrollvariabel som hade näst svagast samband med ROE. Den starkaste 

koefficienten för storlek var -0,025. Sambandet var negativt i alla fyra regressioner och 

signifikant i alla utom regressionen med LsTt som oberoende variabel. Detta tyder på att 

större företag i den svenska skogsindustrin har lägre lönsamhet än de mindre företagen, 

även om sambandet är svagt. Detta går emot de resultat som redovisats i de tidigare stu-

dier vi studerat. Avci (2016), Dissanayake m.fl. (2012) samt Shubita och Maroof (2015) 

redovisade resultat som tydde på att det rådde ett signifikant, positivt samband mellan 

storlek och ROE. Dissanayake m.fl. (2012) menade att det faktum att större företag kan 

utnyttja skalfördelar ger dem högre lönsamhet, men detta verkar inte stämma in på den 

svenska skogsindustrin. Även Ebaid (2009) samt Salim och Yadav (2012) undersökte 

förhållandet mellan lönsamhet och storlek, men kunde inte visa ett signifikant samband 

mellan dessa. 

 

Den kontrollvariabel med allra svagast samband med ROE var likviditet. Likviditet hade 

ett signifikant, positivt samband med ROE i regressionerna med LsTt och TsEk. Samban-

det var dock mycket svagt, med koefficienter på 0,005 respektive 0,004, vilket nästan är 

obetydligt. Bourke (1989) och Lartey m.fl. (2013) fann även i sina studier att det rådde 

ett positivt samband mellan lönsamhet och likviditet. Våra regressioner med KsTt och 

TsTt visade även de på positiva samband, men dessa var inte signifikanta.  
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7.3 Koppling till den teoretiska referensramen 

I den aktuella studien har sambandet mellan lönsamhet och skuldsättning kopplats till 

fyra välkända teorier inom området kapitalstruktur. Dessa är Modigliani och Millers irre-

levans- (1958) och relevansteori (1963), pecking order-teorin (Myers, 1993), trade-off-

teorin (Myers, 1984) och agentteorin (Jensen & Meckling, 1976). Från studiens resultat 

går det att konstatera att det råder ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsätt-

ning för svenska skogsföretag, vilket innebär att några av de teorier som nämns i början 

av detta stycke inte stöds av denna studie. Modigliani och Millers irrelevansteori (1958) 

menade att kapitalstrukturen är irrelevant för ett företags lönsamhet, medan deras rele-

vansteori (1963) menade att företag bör finansiera sig med lån, på grund av den fördel 

som skatteskölden ger. Vad dessa teorier förklarar stämmer dock inte överens med det 

resultat som genererats från denna studie. Eftersom ett negativt samband har kunnat utlä-

sas mellan lönsamhet och skuldsättning innebär det att kapitalstrukturen är relevant, vil-

ket går emot Modigliani och Millers irrelevansteori. Vidare innebär även ett negativt sam-

band mellan skuldsättning och lönsamhet att företag inte bör finansiera sig med lån och 

därför stöds inte heller Modigliani och Millers relevansteori.  

 

Enligt pecking order-teorin bör interna vinstmedel användas vid finansiering av den egna 

verksamheten och lån enbart användas ifall interna vinstmedel inte existerar (Myers, 

1993). Detta innebär att förespråkare inom pecking order-teorin menar att ett negativt 

samband mellan lönsamhet och skuldsättning råder, eftersom företag som tar på sig skul-

der inte är lönsamma. Pecking order-teorin kan därför stödjas av studiens resultat.  

 

Trade-off-teorin kan både stödjas och kritiseras av resultaten i vår studie. Som det går att 

läsa i avsnitt 2.6 i den teoretiska referensramen så råder ett positivt samband mellan lön-

samhet och skuldsättning, fram till en optimal punkt, enligt trade-off-teorin (Myers, 

1984). Efter att denna punkt är nådd råder det istället ett negativt samband mellan skuld-

sättning och lönsamhet. Denna optimala punkt är dock svår att mäta, vilket innebär att 

kopplingar mellan denna studies resultat och trade-off-teorin bör göras med försiktighet, 

eftersom vi inte vet var kapitalstrukturens optimala punkt ligger för företagen i studien. 

Befinner sig företagen över den optimala punkten i sin kapitalstruktur stöds trade-off-

teorin av studiens resultat, men om företagen ligger under den optimala punkten så mot-

säger det trade-off-teorin. Eftersom kapitalstrukturens optimala punkt inte är mätt i denna 

studie är det svårt att dra några konkreta slutsatser angående studiens förhållande till 

trade-off teorin.  

 

Slutligen har även agentteorin kopplats till denna studie. Detta eftersom en agentkostnad 

uppstår mellan aktieägare och långivare när företag använder skulder i sin kapitalstruktur 

(Jensen & Meckling, 1976). Skuldsättning leder därför till en negativ lönsamhet, vilket 

också är i linje med denna studiens resultat. Detta innebär att agentteorin stöds av vår 

studie, eftersom ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning på den svenska 

skogsindustrin har kunnat urskiljas.  
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8. Slutsats  

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Kapitlet består av tre avsnitt: första av-

snittet redogör för studiens slutsats och kunskapsbidrag, det andra avsnittet presenterar 

samhälleliga och etiska överväganden och det sista avsnittet ger rekommendationer för 

vidare forskning inom området skuldsättning och lönsamhet.  

 

8.1 Slutsats och kunskapsbidrag 

Denna studie ämnade att undersöka förhållandet mellan lönsamhet och skuldsättning för 

svenska skogsföretag. För att genomföra detta har lönsamhet i studien mätts som ROA 

och ROE, medan skuldsättning har mätts som kortfristiga-, långfristiga- och totala skulder 

genom totala tillgångar samt totala skulder genom eget kapital. För att studera sambandet 

mellan dessa variabler har åtta regressioner genomförts (fyra regressioner per beroende-

variabel), med korrigeringar för heteroskedasticitet och seriell korrelation i datat.  

 

Resultatet av dessa regressioner har visat att ett negativt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättning råder för svenska skogsföretag. Detta innebär att svenska skogsföretag i 

genomsnitt upplever försämrad lönsamhet när skuldsättning ökar. I avsnitt 1.6 (teoretiskt 

och praktiskt bidrag) förklarade vi att det primära teoretiska bidraget med denna uppsats 

var att fylla en kunskapslucka gällande sambandet mellan lönsamheten och valet av ka-

pitalstruktur hos företag inom den svenska skogsindustrin. Efter att ha analyserat studiens 

resultat går det att konstatera att denna kunskapslucka blivit fylld, eftersom signifikanta 

resultat som förklarar att ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning råder 

för företag inom den svenska skogsindustrin har genererats. Därför indikerar denna studie 

att svenska skogsföretag borde vara försiktiga med att använda sig av skulder vid finan-

siering av verksamheten och istället vända sig åt andra finansieringsalternativ. Vidare ger 

denna studie också nytta för privata investerare som investerar i den svenska skogsindu-

strin, eftersom investerare kan ta nytta av denna studien som förklarar att det är bättre att 

investera i skogsföretag med låg skuldsättning. Utöver detta kan den privata investeraren 

också veta hur andra faktorer kan påverka lönsamheten för svenska skogsföretag, genom 

att se sambandet mellan lönsamhet och de förklarande variabler som finns i denna studie.  

 

Av alla regressioner med ROA som beroende variabel var det den med TsTt som obero-

ende variabel som hade högst förklaringsgrad. Detsamma gäller för regressionerna med 

ROE som beroende variabel; den med TsTt som oberoende variabel hade högst förkla-

ringsgrad. Det var även TsTt som var den oberoende variabel med starkast, negativ koef-

ficient för både ROA och ROE. Med andra ord var TsTt den oberoende variabel som hade 

starkast samband med lönsamhetsmåtten och det med stor marginal. Detta indikerar att 

huruvida ett svenskt skogsföretags totala skulder till majoritet består av kort- eller lång-

fristiga skulder har låg betydelse. Det som snarare har betydelse är hur stora totala skulder 

företaget har, i förhållande till totalt kapital, oavsett fördelning mellan kort- eller lång-

fristiga skulder. Sambanden mellan ROE och de oberoende variablerna var starkare i 

samtliga regressioner, jämfört med ROA. Detta visar att ROE är känsligare för föränd-

ringar i skuldsättningen, än vad ROA är.  

 

Ur teoretisk synpunkt stöds pecking order-teorin och agentteorin av vår studie. Detta ef-

tersom bägge teorier förespråkar ett negativt samband mellan ett företags skuldsättning 

och lönsamhet, vilket resultatet av denna studie visade. Vidare stöds också trade-off-teo-

rin ifall företagens skuldsättning i studiens urval befinner sig över sin optimala punkt. 
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Ifall detta är fallet så råder ett negativt samband mellan skuldsättning och lönsamhet, 

enligt teorin. Dock kan trade-off-teorin också kritiseras av denna studie ifall urvalet be-

finner sig under skuldsättningens optimala punkt för den svenska skogsindustrin. Ef-

tersom denna studie inte har undersökt var punkten för den optimala skuldsättning befin-

ner sig för den svenska skogsindustrin, kan inga slutsatser angående den aktuella studiens 

förhållande till trade-off teorin göras.  

 

Trots all forskning som finns inom området kapitalstruktur har ingen enighet nåtts angå-

ende vilket samband skuldsättning har med lönsamhet. Det finns studier som har kunnat 

bevisa positiva samband mellan skuldsättning och lönsamhet (Abor, 2005; Gill m.fl., 

2011) och det finns studier som har kunnat bevisa negativa samband mellan skuldsättning 

och lönsamhet (Shubita & Maroof, 2015; Velnampy & Niresh, 2012). Denna studie har 

genererat signifikanta resultat inom området kapitalstruktur och har kunnat bevisats att 

ett negativt samband mellan skuldsättning och lönsamhet råder för svenska skogsföretag. 

Detta har bidragit till att bredda forskningsfältet inom kapitalstruktur. Denna studie an-

sluter sig till den mängd studier som hittat ett negativt samband mellan skuldsättning och 

lönsamhet, som exempelvis Shubita och Maroof (2015), Salim och Yadav (2012), 

Shahzad m.fl. (2015) och Velnampy och Niresh (2012).  

 

8.2 Samhälleliga och etiska överväganden 

Under genomförandet av denna studie anser vi som skrivit den att inga samhälleliga eller 

etiska regler eller normer har brutits. I den aktuella studien har både den vetenskapliga 

och den praktiska metoden noga redovisats. Inga individer har exempelvis deltagit i ge-

nomförandet av studien, av den orsaken att studien är baserad på data som är inhämtad 

från Retriever Business. Detta gör att denna studie inte brutit mot några mänskliga rättig-

heter, vilket Codex (2018) förklarar är av yttersta vikt att studieförfattare diskuterar, ifall 

andra människor används i en studie. Datat som har hämtats in består också av offentliga 

handlingar, vilket betyder att vem som helst kan hämta in samma data. Inga företagsnamn 

har dock nämnts, vilket styrker studiens konfidentialitet.  

 

Guchteneire (u.å) förklarar att forskare bör vara fullt medvetna om de etiska frågorna som 

är inblandade i deras arbete. Vidare förklarar Guchteneire att forskare ska ta ansvar för 

etiska problem som eventuellt uppstår samt genomföra sin studie utan att inkräkta på 

mänskliga rättigheter. Eventuella etiska problem som uppstått anser vi att vi tagit ansvar 

för och inga mänskliga rättigheter har blivit inskränkta, eftersom inga individer har del-

tagit i genomförandet av studien.  

 

8.3 Rekommendationer för vidare forskning 

Denna studie begränsar sig, som bekant, till företag som är verksamma inom den svenska 

skogsindustrin och hade en omsättning över 10 miljoner kronor år 2018. Ett förslag till 

vidare forskning om sambandet mellan lönsamhet och skuldsättning inom skogsindustri 

vore att expandera studiens urval. Detta skulle till exempel kunna göras genom att under-

söka detta samband hos liknande företag, men i andra länder. Det är möjligt att de resultat 

som vi har erhållit inte går att generalisera vidare på företag utanför Sverige. En eller flera 

internationella studier vore därför intressanta, för att kunna jämföra resultaten och se om 

dessa skiljer sig länder emellan. 
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En annan riktning som framtida forskning skulle kunna ta är att fortsätta att begränsa sig 

till den svenska skogsindustrin, men istället undersöka de företag som har mindre än 10 

miljoner kronor i omsättning. Det är möjligt att sambandet mellan lönsamhet och skuld-

sättning i de företag med lägre omsättning inte stämmer överens med våra resultat. Att 

undersöka dessa företag skulle därför komplettera vår studie bra, eftersom dessa företag 

har exkluderats ur vår studie.  

 

Framtida forskning skulle även kunna granska andra variabler för lönsamhet, som till 

exempel Tobin’s Q eller vinst per aktie, för att se hur sambandet mellan dessa och skuld-

sättning ser ut. I en sådan studie hade det kunnat vara intressant att använda sig av samma 

urval som i denna studie, för att se om eller hur resultaten skiljer sig för samma urval, 

baserat på vilket lönsamhetsmått som används. 

 

Enligt vårt resultat bör företag i den svenska skogsindustrin sträva efter att ha en så låg 

skuldsättning som möjligt, för att främja lönsamheten. Detta är väldigt svart-vitt. Med 

trade-off-teorin i åtanke kan en misstanke kring vårt resultat vara att företagen i denna 

studie har högre skuldsättning än vad som är optimalt. Detta skulle leda till just det resul-

tat som vi har nått; att det råder ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning. 

En förlängning till vår studie skulle därför kunna vara att framtida forskning försöker 

utröna om det finns någon optimal kapitalstruktur för de företag som undersökts i denna 

studie. I en sådan studie skulle även två variabler som skatt och räntekostnader i förhål-

lande till omsättning kunna inkluderas som oberoende variabler eller kontrollvariabler. 

En gemensam rekommendation till alla förslag till framtida forskning är att dessa görs i 

form av en paneldatastudie, som vår studie, eftersom flera undersökningsobjekt kan un-

dersökas samtidigt och under flera år. 

 

Att få en förståelse för hur företagsledningarna i svenska skogsföretag resonerar kring 

kapitalstruktur och ser på förhållandet mellan lönsamhet och skuldsättning skulle även 

vara intressant. För att åstadkomma detta skulle en kvalitativ studie kunna genomföras, i 

vilken beslutsfattande personer i företagsledningarna intervjuas om hur de ser på finan-

siering av investeringar inom företaget och om lönsamhet är något de har i åtanke när de 

överväger att åta sig nya skulder. Detta vore ett bra sätt att testa hur väl pecking order-

teorin stämmer överens med verkligheten i den svenska skogsindustrin.  
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9. Kvalitetskriterier 

I det avslutande kapitlet kommer studiens kvalitetskriterier att diskuteras. Första avsnit-

tet är validitet, vilket följs av reliabilitet.  

 

9.1 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2017, s. 69) är validitet det viktigaste kvalitetskriteriet. Validitet 

handlar om huruvida en studies slutsatser har något samband samt om forskaren har stu-

derat det som studien var avsedd för att studera (Bryman & Bell, 2017, s. 69). Begreppet 

validitet kan delas upp i många underbegrepp; däribland intern och extern validitet.  

 

9.1.1 Intern validitet 

Intern validitet handlar om huruvida det finns ett pålitligt, kausalt samband mellan två 

eller flera olika variabler (Bryman & Bell, 2017, s. 69) samt om det finns överensstäm-

melse mellan studiens observationer samt de slutsatser och teorier som genereras i studien 

(Bryman & Bell, 2017, s. 380). Intern validitet är ett passande kvalitetskriterium att dis-

kutera i denna studie, eftersom det vi undersöker faktiskt är om huruvida det finns ett 

kausalt samband mellan lönsamhet och skuldsättning. Slutsatsen vi har dragit är att det 

råder ett negativt samband mellan skuldsättning och lönsamhet . Detta grundar vi i att 

samtliga regressioner visade ett signifikant, negativt samband mellan skuldsättning och 

lönsamhet. På så sätt anser vi även att studien har intern validitet; vi har påvisat ett kausalt 

samband och våra slutsatser stämmer överens med samtliga regressioner som gjorts i stu-

dien.  

 

9.1.2 Extern validitet 

Extern validitet, även kallat generaliserbarhet, är ett kriterium om att en studies slutsatser 

ska gå att generalisera vidare utanför de undersökta objekten (Bryman & Bell, 2017, s. 

69). Undersökningsobjekten i denna studie valdes ut genom ett slumpmässigt urval, vilket 

Bryman och Bell (2017, s. 82) menar är den urvalsmetod som ger högst extern validitet. 

De menar att skevhet och snedvridning i urvalet minskas, så långt det går, när forskarna 

slumpmässigt väljer ut undersökningsobjekten (Bryman & Bell, 2017, s. 180). Eftersom 

denna studies urval har genomförts slumpmässigt anser vi att vi har åstadkommit ett re-

presentativt urval och därigenom uppfyller kriteriet för extern validitet.  

 

9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument eller mätmetod, exem-

pelvis från en observation, intervju, test etc., inte påverkas av slumpen. Ett annat menar 

Winter (1984, s. 57) är att det som ska mätas är det som faktiskt mäts. Vidare förklarar 

Johansson-Lindfors (1993, s. 161) att reliabilitet hänger ihop med transformeringen från 

den teoretiska modell som ska studeras till den empiriska verklighet som ska skapas. Jo-

hansson-Lindfors förklarar vidare att reliabilitet bestäms av hur datainsamlingen genom-

förs, eftersom det måste göras på ett sådant sätt som gör att datat blir så “sant” som möj-

ligt.  

 

Denna studies reliabilitet bedöms vara god. Datat har hämtats in från Retriever Business, 

vilket är en databas som har data för de flesta företag i Sverige. Detta har möjliggjort att 
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justera för skogsindustrin, vilket gjort att ett urval har kunnat skapats med studiens mål-

population i fokus. Vidare har ett antal stickprov genomförts för datat som hämtats in, 

med en jämförelse mellan siffrorna som ges av Retriever Business och företagens egna 

årsredovisningar. Dessa siffror stämmer väl överens. Vidare har även kvalitén på regress-

ionerna i studien testats (se avsnitt 5.8) och resultatet som genererats från dessa regress-

ioner (negativt samband mellan skuldsättning och lönsamhet) visar på ett resultat som 

även har påvisats i tidigare studier inom samma forskningsområde (Salim & Yadav, 2012; 

Shahzad m.fl., 2015; Shubita & Maroof, 2015; Velnampy & Niresh, 2012), vilket också 

stärker studiens reliabilitet.  
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Appendix  

Appendix 1: Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-test 

 

ROA och kortfristiga skulder / totala tillgångar 
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ROA och totala skulder / totala tillgångar 

 
 

ROA och totala skulder / eget kapital 
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ROE och totala skulder / totala tillgångar 

 
 

ROE och totala skulder / eget kapital 
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Appendix 2: Resultat regressionsanalyser 

 

Kortfristiga skulder / totala tillgångar 

 
 

 

 

Långfristiga skulder / totala tillgångar 

 
 

Totala skulder / totala tillgångar 
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Totala skulder / eget kapital 
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Kortfristiga skulder / totala tillgångar 

 

 

 

Långfristiga skulder / totala tillgångar 

 
 

Totala skulder / totala tillgångar 



 

64 
 

 
 

 

 

Totala skulder / eget kapital 
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Appendix 3: Resultat från VIF-test för varje regression 

 

Räntabilitet på totalt kapital (ROA) som beroende variabel 

 

Oberoende variabel: 

Kortfristiga skulder/totala tillgångar              Långfristiga skulder/totala till-

gångar 

  

 

 

Totala skulder/totala tillgångar                  Totala skulder/eget kapital 
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Räntabilitet på eget kapital (ROE) som beroende variabel 

 

Oberoende variabel: 

Kortfristiga skulder/totala tillgångar              Långfristiga skulder/totala till-

gångar 

  

  

 

 

Totala skulder/totala tillgångar                  Totala skulder/eget kapital 
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Appendix 4: Resultat från Wooldridge-test för varje regression 

  

Räntabilitet på totalt kapital som beroende variabel 

Oberoende variabel: 

Kortfristiga skulder/totala tillgångar    

             

 

Långfristiga skulder/totala tillgångar 

 

 

Totala skulder/totala tillgångar                   

 

 

Totala skulder/eget kapital 
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Räntabilitet på eget kapital som beroende variabel 

 

Oberoende variabel: 

Kortfristiga skulder/totala tillgångar              

 

 

Långfristiga skulder/totala tillgångar 

 

 

Totala skulder/totala tillgångar 

 

 

Totala skulder/eget kapital 
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