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Sammanfattning 

Lönsamhet utgör fundamentet för samtliga företags fortlevnad. Det finns en rad faktorer 
som kan tänkas påverka företags lönsamhet. Bland dessa faktorer återfinns 
kapitalstruktur, tillika skuldsättningsgrad. Viss forskning finns att tillgå från såväl 
västvärlden som utvecklingsländer beträffande skuldsättningsgradens påverkan på 
lönsamhet. Likafullt medför marknadsskillnader mellan länder att utländska resultat inte 
kan anses generaliserbara till den svenska marknaden. Sett ur ett svenskt perspektiv är 
forskning inom området inte särskilt omfattande. Dessutom kan validiteten i såväl 
svenska som utländska studier ifrågasättas då merparten varken tar potentiellt omvänd 
kausalitet eller icke-linjäritet i beaktning.  
 
Föreliggande studie utreder påverkan från total samt kort- och långfristig 
skuldsättningsgrad till lönsamhet beträffande bolag noterade på börslistorna Large-, 
Mid- och Small-Cap. Studien hänför sig till tidsintervallet 2004-2012. Då 
skuldsättningsgrad inte solitärt kan anses påverka lönsamhet inkluderar studien en rad 
kontrollvariabler. Dessa utgörs av storlek, tillväxt, ålder, marknadsandel, likviditet samt 
industritillhörighet, vars relation till lönsamhet åskådliggörs.  
 
Aktuell studie företar successiva modelleringsförbättringar och påvisar därigenom att 
ekonometriskt modelleringssätt hyser stor betydelse för genererade utfall. Signifikanta 
resultat framkallas då enklare former av modellering företas. Dock alstras färre 
signifikanta utfall när mer valida modellspecifikationer används. Studiens slutmodell 
beaktar eventuell omvänd kausalitet från lönsamhet till skuldsättningsgrad. Som ett 
sidospår till denna slutmodell utröns dessutom huruvida ett icke-linjärt förhållande 
föreligger mellan total skuldsättningsgrad och lönsamhet. Ovanstående åtgärder 
tydliggör den aktuella studiens bidrag till befintlig forskning inom området. 
 
Studiens resultat indikerar att ökade totala skulder vid relativt låga skuldsättningsgrader 
medför tilltagande lönsamhet. Vid alltför höga grader av skuldsättning råder istället en 
omvänd effekt på företags lönsamhet. Således påvisas ett konkavt förhållande. Vidare 
kan det konkluderas att kortfristig skuldsättningsgrad har en positiv påverkan på 
lönsamhet medan ingen påverkan påträffats från långfristig skuldsättningsgrad. Storlek 
har ett positivt samband till lönsamhet medan ålder åtnjuter ett negativt samband. 
Industrieffekter föreligger dessutom. Vad gäller övriga kontrollvariablers samband till 
lönsamhet förefaller dessa vara obefintliga på den svenska marknaden.  
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1.	  Inledning 

1.1 Problembakgrund 
En fundamental fråga för samtliga företag är hur lönsamhet skall bibehållas eller ökas. 
Att genom vinster generera internt kapital säkerställer verksamhetens fortlöpande. 
Vidare ligger det i investerarnas intresse att erhålla högsta möjliga avkastning på insatt 
kapital. Lönsamheten är dessutom essentiell för bolagets anställda. Negativ lönsamhet 
riskerar de anställdas tjänster, då detta kan leda till likvidation. Däremot kan istället en 
hög lönsamhet medföra höjda löner på sikt. Resonemanget kan även föras vidare till 
övriga intressenter, så som medborgare, kunder, leverantörer eller samhälleliga instanser 
i vissa fall. Samtliga intressenter önskar att maximera lönsamheten då det leder till ökad 
avkastning samt är elementärt för bolagets fortlevnad.  
 
Begreppet lönsamhet åsyftar till företags vinst eller intäktsström i proportion till relativ 
storlek. Huruvida den relativa storleken utgörs av exempelvis kostnader eller tillgångar 
är varierande. Därav kan lönsamhet definieras på olikartade sätt, även om begreppet 
alltid hänförs till den relativa vinsten. Däremot belyser (Claver et al., 2002, s. 323) att 
räntabilitet på totalt kapital utgör det lönsamhetsmått som varit mest frekvent 
förekommande i tidigare empirisk lönsamhetsforskning. Det bör emellertid nämnas att 
även om beräkningsmetoden för lönsamhet kan variera medför tilltagande 
intäktsströmmar alltid en förökning av lönsamheten, givet att övriga variabler hålls 
konstanta.  
 
Hur lönsamhet maximeras kan dock bero på flertalet bakomliggande faktorer. Det finns 
en utbredd diskurs beträffande vilka faktorer som kan anses påverka lönsamhet i störst 
omfattning. Historiskt sett har främst två centrala skolor dominerat inom 
lönsamhetsforskning. Dessa konkurrerande ansatser utgörs av den industriorienterade 
grenen och det resursbaserade synsättet (Claver et al., 2002; Eriksen & Knudsen, 2003; 
Goddard et al., 2005). Den förstnämnda behandlar industrispecifika faktorer så som 
industrins koncentration, inträdes- och utträdesbarriärer samt stordriftsfördelar. Den 
sistnämnda innefattar istället företagsspecifik karakteristika.  
 
Claver et al. (2002, s. 321) menar att de viktigaste bidragen inom forskningen kan 
tillskrivas den företagsspecifika grenen. Vidare belyser McDonald (1999, s. 15) att en 
trend föreligger, då studier i allt högre omfattning förlitat sig till de företagsspecifika 
faktorerna på senare tid. 
 
Flertalet studier ställer de två ansatserna mot varandra, där både industrispecifika och 
företagsspecifika variabler används. Bland dessa studier återfinns bland andra Claver et 
al. (2002), Eriksen och Knudsen (2003) samt Caloghirou et al. (2004). Samtliga 
konkluderar att de företagsspecifika variablerna förklarar lönsamhet i markant högre 
utsträckning än vad de industrispecifika variablerna gör.  
 
Lönsamhetens dignitet kan inte nog understrykas då detta är vitalt för samtliga 
intressenter i ett företag. Följaktligen kan det konstateras att vinster är absolut 
nödvändigt för att undvika en urholkning av det egna kapitalet. Företag som fallerar i 
detta hänseende riskerar konkurs såvida inte ny extern finansiering tillförs.   
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En annan viktig fråga för ett företags beslutsfattare utgörs därför av vilken 
finansieringsform som bör väljas. Ett företag kan finansiera sig genom skulder eller eget 
kapital. Komponeringen av dessa utgör sedermera företagets kapitalstruktur. Det egna 
kapitalet kan genereras internt genom kvarhållna vinster eller externt via exempelvis 
nyemissioner. Vissa företag väljer att belåna sig i högre utsträckning än andra och 
åtnjuter således en högre skuldsättningsgrad, varför detta begrepp är synonymt med 
kapitalstruktur. Företags kapitalstruktur är ett välbeforskat område. Trots omfattande 
forskning är Stewart Myers citat från 1984 än idag talande;  
 
“How do firms choose their capital structures? We don’t know.” (Myers, 1984, s. 575) 
 
Flertalet konkurrerande teorier har framkommit genom åren men fortfarande finns inget 
entydigt svar på denna fråga, varför forskning inom området ständigt fortlöper. 
 
Startskottet för debatten om kapitalstruktur kan till stor del tillskrivas Modigliani och 
Miller (1958) och deras teori beträffande kapitalstrukturens irrelevans. Modigliani och 
Miller (1963) utvecklade sedermera denna teori genom ett annorlunda beaktande av 
skatter. Det nya synsättet medförde att skuldsättningsgrad inte längre betraktades som 
irrelevant utan att företag istället bör eftersöka så hög relativ skuldsättning som möjligt 
för att maximera företagsvärdet.  
 
Ett annat centralt bidrag inom forskningen om kapitalstruktur är tradeoff-teorin, 
utvecklad av bland andra Myers (1984). Enligt teorin söker företag en optimal 
skuldsättningsgrad. Detta eftersom tilltagande skuldsättningsgrad anses fördelaktigt upp 
till en viss nivå. Teorin framhåller att belåning genererar skattefördelar vilket medför att 
företagsvärdet ökar. Belåningsfördelarna vägs emellertid ut av nackdelar vid en alltför 
hög skuldsättningsgrad, varför ett konkavt förhållande mellan skuldsättningsgrad och 
företagsvärde anses föreligga.  
 
I enighet med tradeoff-teorin menar agentteorin att ett konkavt förhållande råder mellan 
skuldsättningsgrad och företagsvärde. Däremot framhåller detta bidrag att uppkomna 
fördelar inte i huvudsak beror på skatter. Istället projicerar teorin att ökade skulder ger 
upphov till regelbundna ränteutbetalningar, vilka har en kontrollerande effekt på 
beslutsfattare i företag (Jensen & Meckling, 1976). 
 
Ytterligare en klassisk teori beträffande ett företags kapitalstruktur är peckingorder-
teorin (Myers & Majluf, 1984). Här fastslås en rangordning som utgörs av att primärt 
finansiera sig med kvarhållna vinster, i andra hand via skulder och med eget kapital som 
ett sista alternativ.  
 
Ovan nämnda publikationer har utgjort viktiga byggstenar i teorin om hur ett företag bör 
komponera sin kapitalstruktur. 
 
Hur samvarierar då dessa forskningsfält som berör kapitalstruktur och lönsamhet? 
Omfattande forskning finns gällande vilka variabler som anses vara determinanter av ett 
företags skuldsättningsgrad. Vidare återfinns litteratur som belyser att lönsamhet kan 
påverka ett företags belåningsförehavanden, ergo skuldsättningsgrad (Rajan & Zingales, 
1995; Wald, 1999). Forskning där huvudsakligt fokus riktas mot ett beskrivande av 
skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhet är däremot inte särskilt extensiv och än 
mindre förekommande på den svenska marknaden.  
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1.2 Problemdiskussion 
Problembakgrunden har påvisat digniteten för såväl lönsamhet som kapitalstruktur. 
Även om forskning beträffande kapitalstrukturens effekt på lönsamhet inte är ett 
överdrivet beforskat område har emellertid somliga studier producerats genom åren. 
Flertalet västerländska studier har undersökt hur kapitalstruktur påverkar ett företags 
prestation. Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) samt Margaritis och Psillaki (2010) 
har studerat kapitalstrukturens påverkan på företags lönsamhetseffektivitet i USA 
respektive Frankrike. Vidare kan Goddard et al. (2005) samt Norvaisiene (2012) 
framhållas. Dessa har examinerat skuldsättningsgradens effekt på lönsamhet, mätt 
genom räntabilitet på totalt kapital, på den europeiska respektive baltiska marknaden. 
Vad gäller lönsamhetsstudier i allmänhet, är det endast vissa som inkluderat 
skuldsättningsgrad som en förklarande variabel. På den västerländska marknaden kan i 
detta avseende Anthanasoglou et al. (2008) samt Deloof (2003) framhållas. Dessa 
studier tar dock inte något huvudsakligt fokus på att beskriva själva kapitalstrukturens 
egentliga inverkan, vilket är en återkommande företeelse.  
 
Bland den forskning som presenterats i ämnet, har på senare tid flertalet studier 
producerats i utvecklingsländer. Abor (2005) studerar kapitalstrukturens påverkan på 
räntabilitet på eget kapital i börsnoterade ghanesiska företag. Vidare har Zeitun och 
Tian (2007) producerat en studie som undersöker huruvida skuldsättningsgrad påverkar 
noterade företags lönsamhet på den jordanska marknaden. Khan (2012) undersöker ifall 
vald kapitalstruktur har inverkan på företags lönsamhet i pakistanska ingenjörsföretag. 
Vidare är Ebaid (2009) upphovsman till en pionjärstudie på den egyptiska marknaden 
som även den behandlar skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhet. Gill et al. (2011) 
replikerade Abor (2005) och tillämpade tillvägagångssättet på den amerikanska 
tillverknings- och serviceindustrin.   
 
Vad som är intressant med ovan nämnda studier, är att de har genererat diametrala 
resultat. Exempelvis finner Gill et al. (2011), i författarens replikerande av Abor (2005), 
att total skuldsättningsgrad har ett positivt samband till lönsamhet. Detta medan Abor 
(2005) fann en negativ relation mellan nämnda mått. Vidare påvisade Berger och 
Bonaccorsi di Patti (2006) samt Margaritis och Psillaki (2010) ett positivt samband 
mellan total skuldsättningsgrad och lönsamhet. Khan (2012) samt Zeitun och Tian 
(2007) konstaterade istället att en negativ relation föreligger. 
 
Vad gäller forskning på den svenska marknaden förefaller den vara knapphändig och 
relativt begränsad. Bland de studier som åtnjuter en viss grad av överensstämmelse med 
ovan definierat forskningsområde kan Gleason et al. (2000) och Yazdanfar (2012) 
framhållas. Gleason et al. (2000) har undersökt kapitalstrukturens påverkan på bland 
annat ett företags räntabilitet på totalt kapital. Studien är utförd på den europeiska 
detaljhandeln. Författarna påvisar skillnader mellan olika europeiska regioner, där 
Sverige ingår som en del av ett kluster bestående av totalt fyra länder. Vidare har 
Yazdanfar (2012) studerat hur skuldsättningsgrad påverkar produktivitet i svenska 
onoterade småföretag. 
 
Värt att notera gällande ovanstående studier är att samtliga nyttjar kontrollvariabler. 
Dessa variabler utgörs av andra faktorer som kan tänkas påverka lönsamhet och 
inbegrips för att generera en bättre avspegling av verkligt förhållande. Detta då 
skuldsättningsgrad inte solitärt kan anses förklara lönsamhet. Andra faktorer återfinns i 
den reella världen, varför modelleringen bör söka ett så pass identiskt avbildat 
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förhållande som möjligt. Detta företagande medför att skuldsättningsgradens isolerade, 
faktiska, effekt på lönsamhet framhävs och mer pålitliga resultat alstras.  
 
Som tidigare framhållits är forskning överlag inte särskilt omfattande gällande 
kapitalstrukturens påverkan på företags lönsamhet och än mindre förekommande på den 
svenska marknaden. Tidigare studier har även indikerat att skillnader föreligger mellan 
såväl länder som branscher. I vissa fall har dessutom påtagliga skillnader återfunnits 
inom ett och samma land. Detta medför att utomsvenska resultat från tidigare empiri 
inte kan anses generaliserbara till den svenska marknaden. Resultaten som genererats 
beträffande svenska företag, genom Gleason et al. (2000) och Yazdanfar (2012) har inte 
heller ansetts generaliserbara. Detta beror bland annat på att dessa studier är inriktade 
mot detaljhandel respektive onoterade bolag.  
 
Förutom det faktum att resultat visat sig skiljaktiga inom likartade länder återfinns även 
övriga anledningar som talar för att generaliseringar inte kan göras. Resultat från 
utvecklingsländer blir sannolikt inte tillämpbara på den svenska marknaden då 
kapitalmarknaderna i dessa länder inte är lika välutvecklade som den svenska. 
Exempelvis kan det nämnas att Ghana år 2002 endast hade 22 listade bolag i hela landet 
(Abor, 2005, s. 441). Det som till viss del särskiljer Sverige från övriga västländer 
utgörs av den svenska obligationsmarknadens utformning. Sett ur ett internationellt 
perspektiv är denna marknad relativt begränsad samt outvecklad (Leimdörfer, 2011, s. 
3). För att illustrera, kan det nämnas att amerikanska företagsobligationer omsattes i tio 
gånger större omfattning än svenska, vilket visas i Appendix 1. Vidare kan det påpekas 
att icke-finansiella svenska företag belånar sig via banklån i ca fem gånger högre 
utsträckning än via företagsobligationer. För amerikanska företag återfinns istället ett 
rakt motsatt förhållande, vilket åskådliggörs i Appendix 2. Rimligtvis är den svenska 
processen att låna betydligt mer komplex, mycket på grund av den bristfälliga 
företagsobligationsmarknad som uppvisas. Detta utgör ytterligare en anledning till att 
amerikanska studiers resultat inte betraktas generaliserbara till den svenska marknaden. 
Resonemanget kan även tillämpas på andra västländer. Även i de fall då marknader får 
anses relativt homogena medför tidigare empiris skiljaktiga utfall inom närbesläktade 
geografiska områden att generaliseringar inte blir motiverbara. Ovanstående 
resonemang vidimerar relevansen av en svensk studie där skuldsättningsgradens effekt 
på lönsamhet utröns.  
 

1.3 Problemformulering 
Vilken påverkan har skuldsättningsgrad på företags lönsamhet? 
 

1.4 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att påvisa om och i så fall hur total skuldsättningsgrad påverkar 
lönsamhet på den svenska marknaden.  
 
Total skuldsättningsgrad inbegriper två komponenter; kortfristig samt långfristig 
skuldsättningsgrad. Ett första delsyfte är att konstatera vilken påverkan dessa 
komponenter har på lönsamhet.  
 
Då olika mått på skuldsättningsgrad inte solitärt kan anses förklara lönsamhet kommer 
dessa variabler att ackompanjeras med flertalet kontrollvariabler som tidigare empiri 
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ansett påverka lönsamhet. Därav blir studiens andra delsyfte att bevisa anförda 
kontrollvariablers relation till lönsamhet.  
 
Ett tredje delsyfte är att åskådliggöra vikten av ekonometriskt modelleringssätt för att 
studera hur resultat eventuellt kan divergera när mer valida modellspecifikationer 
används.  
	  

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Företags kapitalstruktur och dess påverkan på lönsamhet är ett i hög grad outforskat 
ämne i Sverige. Viss forskning har producerats men denna är sällsynt och i viss mån 
begränsad. Studien bidrar genom att omfatta ett mer aktuellt tidsintervall samt mer 
generellt urval av företag. Vidare kommer såväl total som kort- och långfristig 
skuldsättningsgrad att inkluderas som förklarande variabler till lönsamhet. Till 
författarnas kännedom förekommer ingen tidigare studie som undersökt kapitalstrukturs 
påverkan på lönsamhet för svenska bolag med just de variabler som denna studie anför. 
Vidare kommer aktuell studie utröna huruvida denna påverkan är linjär eller icke-linjär, 
vilket inte påträffats beträffande svenska studier och överlag inte varit vanligen 
förekommande. Dessutom bidrar studien med att beakta kausalitetsproblematiken 
mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet. Detta då kausaliteten i flertalet tidigare 
studier kan ifrågasättas. Studier med snarlik metodik har producerats i bland annat 
Frankrike. Marknadsskiljaktigheter torde dock föreligga, varför resultaten inte ansetts 
generaliserbara till den svenska marknaden. Bland snarlika studier har dessutom fokus 
vanligen riktats mot specifika branscher, vilket medför en än mer avvikande marknad. 
Föreliggande studie omfattar företag noterade på Stockholmbörsen, varför resultaten 
kan generaliseras i hög utsträckning.   
 
Förutom ett teoretiskt bidrag ger studien även ett bidrag rent praktiskt. Det gäller för 
såväl företag och dess beslutspersoner som för privata investerare. Studien bidrar till en 
ökad förståelse för företagen i hur deras kapitalstruktur bör vara utformad för att 
lönsamhet skall optimeras. Likväl leder studien till en ökad förståelse för privata 
investerare, vid värdering av svenska börsbolag. Dessa analyser kommer nu att kunna 
göras med större ackuratess än tidigare. Framförallt kan investerare anskaffa sig ett 
större underlag för att bedöma hur ett företags skuldsättningsgrad kan påverka 
lönsamhet och följaktligen det totala företagsvärdet. 
 

1.6 Avgränsningar 
I ett försök att uppnå hög generaliserbarhet omfattar studien företag noterade på 
Stockholmsbörsen. Detta innebär att företag från börslistorna Large-, Mid- och Small-
Cap inkluderats. För att åtnjuta ett så representativt urval som möjligt har ett 
huvudkriterium ställts upp; endast företag med en omsättning överskridande 500 000 
SEK inkorporeras i urvalet. Detta för att filtrera bort företag som inte bedriver någon 
betydande verksamhet men trots detta är registrerade på börsen. Exempelvis kan det 
röra sig om företag i en uppstartsfas som inte initierat någon verksamhet. Ett 
inkluderande av sådana företag skulle då medföra att resultaten i viss mån blir 
missvisande. Detta eftersom ett sådant företag har en obetydlig omsättning men trots det 
höga kostnader i flertalet år innan verksamheten tagit fart. För att öka 
generaliserbarheten ytterligare spänner studien över åren 2004 till 2012, vilket utgör 
äldst tillgänglig data via databasen Retriever. 
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Vidare har finansiella institutioner helt exkluderats. Flertalet studier inom det valda 
ämnesområdet inriktar sig på en specifik bransch, exempelvis tillverkningssektorn, 
varför finansiella institutioner per automatik inte återfinns i urvalet. Andra studier 
undersöker hela marknaden, där finansiella institutioner exkluderats (Ebaid, 2009; 
Zeitun & Tian, 2007; McConnell & Servaes, 1995; Norvaisiene, 2012). Zeitun och Tian 
(2007, s. 43) nämner att finansiella institutioner så som banker, försäkringsbolag samt 
investeringsbolag har speciell karakteristika, varför dessa utelämnats i deras studie. Då 
den aktuella studien innefattar bolag noterade på börslistorna Large-, Mid- och Small-
Cap, återfinns finansiella institutioner bland dessa företag. I enlighet med ovan nämnda 
forskning, utesluts dessa företag på grund av dess speciella karaktär. Exempelvis är 
banker i regel högt belånade samt att minimikrav för andel eget kapital av totala 
tillgångar föreligger. Vidare kan exempelvis investeringsbolag åtnjuta miljardbelopp i 
ränteintäkter, genom investeringar i andra bolag eller värdepapper, utan att uppvisa 
någon omsättning alls. Dessa karakteristika gör att resultat kan bli missvisande, varför 
finansiella institutioner exkluderats i denna studie.  
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2.	  Teoretisk	  Metod	  
2.1 Kunskapssyn och verklighetssyn 
Lundahl och Skärvad (1999, s. 38) menar att det är de vetenskapsteoretiska 
utgångspunkterna som avgör inom vilka ramar vetenskapliga arbeten bedrivs, där de två 
centrala utgångspunkterna är positivism och hermeneutik. Vidare hävdar Saunders et al. 
(2003, s. 83) att tillvägagångssättet för hur forskning utförs, påverkas av synsättet på 
hur kunskap bildas. Det förefaller då nödvändigt att konstatera vilken kunskapssyn 
författarna av denna studie har för att fastslå att studien genomförs inom de ramar som 
är förenliga med ett visst synsätt. 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 39) bygger den positivistiska kunskapssynen 
bland annat på att något verkligt och identifierbart generaliseras genom empirisk data. 
En annan central del inom positivismen är kausalitetssamband, det vill säga att ett 
samband gällande orsak och verkan eftersöks (Patel & Davidsson, 2011, s. 27). Den 
aktuella studien ämnar genom empirisk data påvisa skuldsättningsgradens påverkan på 
lönsamhet i svenska börsnoterade bolag. Utöver detta kommer en grundlig 
kausalitetsöverläggning att tillhandahållas mellan dessa parametrar. Då företag noterade 
på börslistorna Large-, Mid- och Small-Cap undersöks kommer resultaten kunna 
generaliseras över hela populationen av noterade företag på Stockholmsbörsen. Detta 
gäller dock med undantag för finansiella institutioner samt de företag som inte uppfyller 
kriteriet om 500 000 SEK i omsättning. Ovanstående resonemang pekar mot en 
positivistisk kunskapssyn men för att säkerställa att inga förhastade slutsatser dras, 
utvecklas resonemanget enligt nedan. 
 
Patel och Davidsson (2011, s. 29) menar vidare att en positivist söker förklara 
företeelser medan en hermeneutiker ämnar tolka och förstå sociala samspel. Denna 
subjektiva tolkning av hur människor interagerar brukar kallas för konstruktivism där 
ansatsen att verkligheten är socialt konstruerad intas (Saunders et al., 2003, s. 84). Då 
denna studie avser förklara vilken påverkan skuldsättningsgrad har på lönsamhet 
åskådliggörs än mer att författarna har en positivistisk kunskapssyn. Detta 
ackompanjeras med en objektiv verklighetssyn då studien enbart bygger på analys av 
data i form av siffror och inte människors åsikter och uppfattningar. Således ges inget 
utrymme för en subjektiv tolkning av den sociala verkligheten. 
 
Forskarrollen inom positivismen är objektiv och distanserad där statistisk analys av data 
förekommer. Vad gäller hermeneutiken är forskarrollen subjektiv och deltagande samt 
att fokus ligger på tolkning och förståelse (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39). I denna 
studie kommer hårddata analyseras och testas genom statistiska modeller och 
regressioner. En djupgående diskussion kring detta följer i avsnittet praktisk metod. Det 
kan påvisas att författarna har en objektiv syn på verkligheten i och med att studien 
avser förklara skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhet utifrån insamlad data fri 
från värderingar. Det råder inga tvivel om att författarna har en objektiv verklighetssyn 
och en positivistisk kunskapssyn, varför den mer subjektiva hermeneutiska grenen kan 
uteslutas. 
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2.2 Angreppssätt och forskningsstrategi 
Teori och teoribildning är centrala begrepp inom forskningen och huruvida forskaren tar 
sin utgångspunkt i befintlig teori eller inte beror av det angreppssätt forskaren har. Ett 
induktivt angreppssätt betyder att forskaren tar sin utgångspunkt i insamlandet av data 
och utifrån de empiriska resultaten bildar teorier. Motsatsen är det deduktiva 
angreppssättet där forskaren tar sin utgångspunkt i befintliga teorier, utvecklar 
hypoteser utefter dessa, testar hypoteserna genom empirisk data och sedan bekräftar 
eller reviderar ursprungsteorin. (Holme & Solvang, 1997, s. 50-51, 57-58) Den aktuella 
studien har ett deduktivt angreppssätt då den tar sin utgångspunkt i central befintlig teori 
beträffande kapitalstruktur och lönsamhet samt tidigare empirisk forskning inom det 
valda ämnesområdet. Därefter kommer hypoteser att formuleras om en viss påverkan 
från olika skuldsättningsmått till lönsamhet råder. Vidare kommer hypoteser gällande 
kontrollvariablernas relation till lönsamhet att ställas upp. Genom empirisk data 
kommer hypoteserna att bekräftas eller förkastas. I slutsteget ställs resultaten i relation 
till ursprungsteorierna samt tidigare empiri inom området, vilket leder till att en 
bekräftelse, förkastning eller modifiering kan vidtas. 
 
Kvantitativ metod syftar till att testa hypoteser då ett deduktivt arbetssätt råder, medan 
kvalitativ forskning är mer induktivt inriktad. Beträffande en kvantitativ kausalanalytisk 
studie gäller vidare att verkligheten plockas isär till mindre beståndsdelar i form av 
variabler där hårddata används. Detta för att förklara hur variablerna samvarierar. 
(Svenning, 2000, s. 69-70) Då hårddata i form av olika nyckeltal på skuldsättningsgrad, 
lönsamhet och vad som driver lönsamhet måste samlas in för att denna studie skall 
kunna genomföras, finns här inget utrymme för en kvalitativ forskningsmetod. Det är 
endast ett förhållande mellan olika givna variabler som eftersöks och subjektiva 
tolkningar av människors förehavanden är inte aktuellt för studien. 
 
Som Svenning (2000, s. 69) också påpekar, vilar mjukdata inom kvalitativ forskning på 
ord medan kvantitativ hårddata vilar på matematik. Kvalitativ forskning är också mer 
inriktad på en djupare förståelse av det aktuella problemet och mindre fokus läggs på 
generaliserbarheten. En kvantitativ studie testar däremot om resultat kan generaliseras 
över hela den studerade populationen. (Holme & Solvang, 1997, s. 14) Vidare menar 
Holme och Solvang (1997, s. 76) att det valda problemområdet och 
problemformuleringen avgör valet av forskningsmetod. Det råder således inga tvivel om 
valet av forskningsmetod för den aktuella studien. I och med att studien ämnar 
undersöka samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen, med undantag för tidigare 
angivna avgränsningar, blir också möjligheten till generalisering god. Problemområdet 
berör finansiella nyckeltal och genom problemformuleringen ämnar studien besvara 
vilken påverkan skuldsättningsgrad har på lönsamhet. Verklighetssynen har slagits fast 
som objektiv, kunskapssynen som positivistisk, angreppssättet som deduktivt och 
studiens genomförande är uteslutande beroende av en statistisk analys av hårddata. 
Detta leder till att valet faller på en kvantitativ kausalanalytisk forskningsmetod och en 
kvalitativ forskningsstrategi utesluts. 
 

2.3 Litteratursökning 
En grundlig litteratursökning har utgjorts av att finna betydelsefulla bidrag inom 
lönsamhets- och kapitalstruktursforskning men även dessa två ämnesområden i förenad 
form. Denna sökning har även genomförts för att säkerställa relevansen i de 
vetenskapliga artiklar som anförts i den aktuella studien. Sökningen utfördes via 



	  
9 

	  

databaserna EBSCO, JSTOR och Google Scholar. Flertalet liktydiga sökord har 
använts, såväl på svenska som engelska. När relevansen i framkomna studier fastställts 
har dessa studiers referenslistor sedermera svarat för en delmängd av efterföljande 
litteratursökning.  
 

2.4 Källkritik 
Ejvegård (1996, s. 59-62) belyser att betydande källor skall utgöras av bidrag 
innehållande fyra krav. Dessa krav innefattar äkthetskravet, oberoendekravet, 
färskhetskravet och samtidighetskravet. Thurén (1997, s. 11) samt Eriksson och 
Weidersheim-Paul (2006, s. 167-168) ställer sig eniga till vad dessa krav innefattar men 
återger kraven med något skiljaktiga benämningar. En redogörelse för kravens 
definition samt en återkoppling till den aktuella studiens anbringade litteratur kommer 
att fullgöras nedan.  
 
2.4.1 Äkthetskrav 
Detta kriterium behandlar materialets äkthet, vilket åsyftar till huruvida författaren, de 
facto, är upphovsmakare till det som publicerats. Kravet avser även att förfalskningar 
inte skall företas, såsom fabricerade resultat. (Ejvegård, 1996, s. 59-60) Vidare menar 
Thurén (1997, s. 12) att fabricerade resultat, inte enbart behöver innefattas av rena 
förfalskningar, utan att även smärre försköningar av resultat anses strida mot detta krav.   
 
Samtliga artiklar som det refererats till i den aktuella studien är tagna ur större 
vetenskapliga tidsskrifter, varför det förefaller osannolikt att författarens ursprung eller 
tillhörande resultat skulle vara direkt förfalskade. Vidare bör det betonas att de artiklar 
som fått utrymme i denna studie i huvudsak härstammar från välrenommerade 
författare, vilka varit flitigt citerade och haft åtskilliga publiceringar. Vad gäller böcker 
kan ett likartat resonemang föras. De webbsidor som det refererats till härrör främst från 
statliga institut, från länder med demokratisk styrning. Självfallet kan felaktigheter alltid 
föreligga, exempelvis genom försköningar av den egna studiens resultat för att erhålla 
mer anmärkningsvärda utfall eller för att skydda tidigare verk.  Den aktuella studien har 
sökt att påvisa flera författares resultat gällande bland annat variablers relationer. I och 
med detta kan genomslagskraften för brott mot äkthetskravet reduceras då det förefaller 
mindre sannolikt att samtliga författare, som exempelvis funnit en negativ relation 
mellan två variabler, skulle ha förskönat sina resultat.  
 
2.4.2 Oberoendekrav 
Vad som uttrycks gällande oberoendekravet är att primärkällor alltid är att föredra 
framför sekundärkällor. Detta på grund av att sekundärkällor kan ha vinklat, ryckt 
material ur sitt sammanhang eller missuppfattat vad de tagit del av. Forskare bör således 
alltid kontrollera om upphovsmannen verkligen kan betecknas som objektiv. (Ejvegård, 
1996, s. 60-61) Oberoendekravet understryks av Eriksson och Weidersheim-Paul (2006, 
s. 168) som påpekar att det är av vikt att en källa är oberoende av en annan. 
 
Det finns alltid en överhängande risk för att oberoendekravet inte uppfylls till fullo. 
Rimligen har merparten av publicerade författare starka incitament till att förhålla sig så 
pass objektiva som möjligt, då en partiskhet kan vara förödande för publikationens 
dignitet. Det kan dock finnas starka argument för att bryta mot oberoendekravet. 
Exempelvis kan studier vinklas för att framhäva en specifik del som författaren anser 
vara av vikt. Författaren kan ha en viss politisk ståndpunkt eller komma från en specifik 
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yrkesgren. Därmed kan det fastslås att studier alltid måste falla offer för kritisk 
granskning, oavsett vilken dignitet det skrivna verket anses ha. Detta resonemang kan 
appliceras på såväl de artiklar och böcker som de webbsidor den aktuella studien nyttjat. 
Källor har återkommande eftersökts att ställas i relation till andra källor. Detta för att 
påvisa att fler författare är eniga i en ståndpunkt eller för att finna motstånd. Genom att 
belysa flertalet forskares ställning gällande en viss fråga reduceras risken för att 
oberoendekravet inte uppfylls. 
	  
2.4.3 Färskhetskrav 
Färskhetskrav föreligger i den bemärkelsen att nyare publikationer är att föredra framför 
äldre. Detta grundar sig i att nyare källor torde ha tagit del av de äldre bidrag som 
ansetts essentiella, samtidigt som nya rön blivit inkorporerade. (Ejvegård, 1996, s. 61)  
 
Denna studie har kommit att blanda äldre betydande verk med nyare, mer aktuella 
bidrag. Då nutida studier fortfarande generar olikartade utfall gällande kapitalstrukturs 
påverkan på lönsamhet, är det endast en försumbar mängd äldre viktiga bidrag som 
blivit allmängiltigt förkastade. Detta förhållande belyses också i flertalet nyare studier, 
genom att äldre forskning fortfarande har en betydande inverkan på aktuell 
hypotesbildning. Beträffande mer nyutkomna studier kan det även vara problematiskt 
att förutspå vilken betydelse dessa bidrag kommer att få. Studierna är inte tillräckligt 
åldersstigna för att ha hunnit bli välciterade eller gediget kritiserade. Dock har de, vilket 
färskhetskravet åskådliggör, en fördel i att all äldre litteratur finns att tillgå. Således bör 
en mer innehållsdiger och rättvisande studie kunna produceras. Mot ovanstående 
bakgrund har denna svenska studie sökt att lyfta fram så pass nutida forskning som 
möjligt, utan att för den delen negligera äldre framstående litteratur inom området.  
 
2.4.4 Samtidighetskrav 
Gällande samtidighetskravet är det värt att belysa hur detta krav strider mot 
färskhetskravet. Medan färskhetskravet uppmanar författaren till att använda nyare 
studier, vill samtidighetskravet istället att studier och det som observeras skall ligga i så 
pass närbelägen tidsrymd som möjligt. (Ejvegård, 1996, s. 61-62) Exempelvis skulle en 
studie från år 1946 uppfylla samtidighetskravet till högre grad än vad en publikation 
från år 2014 skulle göra, om dessa studier undersökte andra världskriget. 
 
Kapitalstrukturens påverkan på lönsamhet är ett område som inte utsätts för någon 
större exponering mot samtidighetskravet. Studier väljer att bearbeta nyutkommen data i 
nära samtliga fall. Även om studier inte behandlar nyutgiven data återfinns fortfarande 
variabler för skuldsättningsgrad och lönsamhet i bokslut, vilka finns lagrade i databaser 
eller arkiv. En reproducering av data genererar således samstämmiga resultat, flera år 
senare för det aktuella ämnesområdet om likalydig metodik vidtas.  
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3.	  Teoretisk	  Referensram	  
3.1 Vad driver lönsamhet? 
Huvudsyftet med denna studie är att påvisa den totala skuldsättningsgradens påverkan 
på lönsamhet. Inom forskningen om vilka faktorer som anses påverka ett företags 
lönsamhet, finns två centrala och konkurrerande ansatser (Claver et al., 2002; Eriksen & 
Knudsen, 2003; Goddard et al., 2005). Den ena ansatsen hävdar att industrispecifika 
variabler så som industrins koncentration, inträdes- och utträdesbarriärer samt 
stordriftsfördelar förklarar den största delen av variationen i lönsamhet. Den andra 
ansatsen menar att företagsspecifika karakteristika och resurser förklarar majoriteten av 
lönsamheten. Bland författarna inom den företagsspecifika grenen kan bland andra 
Wernerfelt (1984), Barney (1991), Rumelt (1991) och Peteraf (1993) nämnas. Detta kan 
ställas mot Caves och Porter (1977), Schmalensee (1985) samt Porter (1981) som 
förespråkar den industrispecifika grenen. 
 
Dessa två skolor inom lönsamhetsforskning har på senare tid frambringat ett stort antal 
studier där de två ansatserna kompareras. Forskning har fokuserat på att utröna vilka 
faktorer, de industrispecifika eller de företagsspecifika, som har högst förklaringsgrad. 
Bland dessa kan Claver et al. (2002), Eriksen och Knudsen (2003) samt Caloghirou et 
al. (2004) nämnas. Samtliga dessa studier konkluderar att industrispecifika faktorer 
visserligen har en inverkan på lönsamhet men att företagsspecifika faktorer besitter 
markant högre förklaringsgrad. Enligt McDonald (1999, s. 115) har forskning genom 
åren successivt förlitat sig i allt större omfattning till företagsspecifika variabler. Claver 
et al. (2002, s. 321) menar att de mest tongivande och viktiga studierna inom ämnet 
kommit fram till att företagsspecifika variabler har klart högre förklaringsgrad. Detta 
konstaterande leder till att den aktuella studien tar sin huvudsakliga utgångspunkt i den 
företagsspecifika grenen. 
 
3.1.1 Kontrollvariabler 
För att framställa en hållbar skattningsmodell för lönsamhet behöver kontrollvariabler 
anföras. En kontrollvariabel är en variabel som anses påverka den beroende variabeln 
som undersöks. I denna studie utgörs beroendevariabeln av lönsamhet, vilken kommer 
definieras som räntabilitet på totalt kapital. En mer utförlig diskussion gällande detta 
definitionsval tillhandahålls i praktisk metod, avsnitt 5.5. Kontrollvariabler inkluderas 
för att åskådliggöra vilka faktorer, förutom skuldsättningsgrad, som kan anses ha en 
inverkan på lönsamhet. Dessutom behöver skuldsättningsgrad ställas i relation till andra 
förklarande variabler för att på så sätt konstatera i vilken utsträckning just denna faktor 
förklarar företags lönsamhet. Om kontrollvariabler inte inkluderas kan det resultera i att 
studiens huvudsakliga förklaringsvariabel anses ha ett överdimensionerat inflytande i 
förklaringen av den beroende variabeln. Därav kommer faktorer, som i tidigare empirisk 
forskning visat sig ha ett signifikant samband med lönsamhet, att åskådliggöras nedan. 
	  
Storlek 
Genom studiens förberedande litteratursökning har det framkommit att den mest 
återkommande förklaringsvariabeln till lönsamhet utgörs av storlek (Deloof, 2003; 
Asimakopoulos et al., 2009; Bothwell et al., 1984; Goddard et al., 2005; Majumdar, 
1997; Adams & Buckle, 2003; Hall & Weiss, 1967; Hansen & Wernerfelt, 1989; 
Yilmaz et al., 2005; Berger & Bonaccorsi di Patti, 2006; Maury, 2006; Mehran, 1995).  
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En expansion inom nuvarande marknad, alltså en ökning av ett företags storlek, kan 
enligt Goddard et al. (2005, s. 1277) ha negativ effekt på företagets lönsamhet. Detta 
eftersom expandering kan leda till att konkurrenter imiterar förfarandet och därigenom 
lyckas erhålla större marknadsandel än företaget som tog det inledande steget till 
expansion. Vidare framhåller författaren att diversifiering till nya marknader kan 
medföra en negativ effekt på lönsamheten då företaget möjligen inte besitter den 
kunskap och expertis som krävs för att lyckas på nya marknader. I motsats till detta 
menar dock Goddard et al. (2005, s. 1272) och Majumdar (1997, s. 233) att ett stort 
företag kan dra fördelar av skalan och vidden av verksamheten och på så sätt förbättra 
sin lönsamhet. Detta kan visa sig genom exempelvis bättre tillgång till kapitalmarknader 
och lägre lånekostnader. Enligt Asimakopoulos et al. (2009, s. 935) kan större företag 
genom sin position förhandla till sig lägre inköpspriser, vilket reducerar kostnader och 
således ökar lönsamheten. 
 
Huruvida storlek har en positiv eller negativ relation till lönsamhet råder det 
skiljaktigheter kring. Exempelvis finner Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) samt 
Mehran (1995) ett negativt signifikant samband mellan storlek och lönsamhet. Hansen 
och Wernerfelt (1989) finner även de ett negativt samband, dock utan signifikans. Detta 
kan jämföras med Hall och Weiss (1967), Maury (2006) och Yilmaz et al. (2005) som 
istället påvisat ett positivt signifikant förhållande.   
 
Tillväxt 
En annan variabel som ständigt upprepas för att förklara lönsamhet är tillväxt 
(Asimakopoulos et al., 2009; Bothwell et al., 1984; Majumdar, 1997; Deloof, 2003; 
Glancey, 1998; Athanasoglou et al., 2008; Maury, 2006).  
 
Asimakopoulos et al. (2009, s. 933) menar att ett företag som lyckas generera en 
försäljningstillväxt därigenom ökar sina inkomster, vilket kan främja ytterligare tillväxt. 
Detta leder sedermera till ökad lönsamhet. Likt resonemanget som förs av Goddard et 
al. (2005) gällande ett företags storlek, påpekar Majumdar (1997, s. 235) att tilltagande 
tillväxt kan locka konkurrenter och således medföra en negativ effekt på lönsamheten. 
Viktigt att nämna är att ett företags absoluta storlek trots allt skiljer sig från ett företags 
tillväxt. Som tidigare nämnts kan ett stort företag, endast genom förhandlingskraft, 
generera fördelar. 
 
En någorlunda samstämmighet uppvisas gällande tillväxtens relation till lönsamhet. 
Glancey (1998) finner att tillväxt har en negativ relation till lönsamhet, dock är dessa 
resultat inte signifikanta. Merparten av författarna finner däremot att ett positivt 
signifikant samband föreligger (Maury, 2006; Athanasoglou et al., 2008; 
Asimakopoulos et al., 2009).  
	  
Ålder 
Utöver ovan framhållna variabler har även ålder ansetts utgöra en möjlig 
förklaringsvariabel till lönsamhet. Ålder har använts för att förklara lönsamhet av bland 
andra Glancey (1998), Majumdar (1997) och Yazdanfar (2013). Denna variabel är inte 
lika frekvent förekommande som övriga förklarande faktorer. Vad som medför att 
variabeln fortfarande anses relevant för den aktuella studien utgörs av det faktum att 
Yazdanfar (2013) funnit ett signifikant och negativt samband med lönsamhet. 
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Författarens resultat härstammar från den svenska marknaden, varför ålder förefaller 
rimligt att inkludera i föreliggande studie.  
 
Teoretisk finns det divergerande argument beträffande hur företag påverkas av dess 
ålder. Ett äldre företag bör enligt Glancey (1998, s. 21) uppenbarligen ha anskaffat sig 
gedigna erfarenheter samt att företags rykte sannolikt förbättras med stigande ålder. 
Detta leder till att högre marginalintäkter på försäljning kan genereras som i sin tur 
resulterar i en högre lönsamhet. Vidare menar Glancey (1998, s. 21) att ett företags 
ålder kan ha en negativ effekt på dess lönsamhet då föråldrade interna rutiner, som inte 
håller jämna steg med utvecklingen på marknaden, kan föreligga.  
 
Majumdar (1997) och Yazdanfar (2013) finner att ålder har ett negativt signifikant 
samband med lönsamhet. Detta medan Glancey (1998) inte kunnat påvisa någon 
signifikant relation. 
 
Marknadsandel 
Marknadsandel är ytterligare en variabel som tenderar att återkomma då studier utröner 
vad som kan tänkas påverka lönsamhet (Goddard et al., 2005; Bothwell et al., 1984; 
Bass et al., 1978; McDonald, 1999; Narver & Slater, 1990; Wernerfelt & Montgomery, 
1988; Spanos et al., 2004).  
 
Enligt Bothwell et al. (1984, s. 413) ligger denna marknadsandelsvariabel öppen för två 
tolkningar. Den ena är att det skulle vara en industrieffekt, då en stor marknadsandel 
indikerar en dominant ställning och att höga inträdesbarriärer således föreligger. Den 
andra är att en högre marknadsandel indikerar intern effektivitet, vilket är en 
företagsspecifik effekt. Goddard et al. (2005, s. 1272) menar att det uteslutande är 
företags interna effektivitet som medför en hög marknadsandel och inte en dominant 
ställning. Således anser författaren att marknadsandel utgör en företagsspecifik faktor. 
Detta medför att den aktuella studien valt att inkorporera denna faktor som en egenartad 
företagsspecifik variabel.  
 
Bass et al. (1978), Narver och Slater (1990) samt Spanos et al. (2004) har alla kommit 
fram till att marknadsandel har en signifikant positiv relation till lönsamhet. McDonald 
(1999) samt Wernerfelt och Montgomery (1988) har däremot inte kunnat påvisa några 
signifikanta samband. 
 
Likviditet 
Ett återkommande mått är också företags likviditet (Majumdar, 1997; Adams & Buckle, 
2003; Goddard et al., 2005). Adams och Buckle (2003, s. 136) ställer sig eniga med 
agentteorin i detta avseende. De menar att beslutsfattare i ett företag med hög likviditet 
har incitament att företa olönsamma investeringsprojekt, vilket resulterar i en försämrad 
lönsamhet. Goddard et al. (2005, s. 1273) menar däremot att företag med hög likviditet 
kan täcka oförutsedda utgifter i högre utsträckning. En oförmåga att bemöta sådana 
utgifter skadar lönsamheten. 
 
Majumdar (1997) påvisar ett negativt, dock icke-signifikant, samband mellan likviditet 
och lönsamhet medan Adams och Buckle (2003) finner ett signifikant negativt 
samband. Motsatta resultat genereras av Goddard et al. (2005) där likviditet har ett 
positivt signifikant samband med lönsamhet.   
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Industri 
Vidare bör det poängteras att industritillhörighet rimligtvis har en påverkan på 
lönsamhet, då detta belysts i flertalet studier (Core et al., 1999; Yilmaz et al., 2005; 
Wernerfelt & Montgomery, 1988; Radice, 1971).  
 
Tidigare litteratur har understrukit att företagsspecifika faktorer sannolikt har större 
påverkan än industrispecifika faktorer, varför den aktuella studien riktat in sig mot det 
förstnämnda. Däremot kommer industri inte att negligeras. Genom att inkludera 
dummyvariabler för olika industritillhörigheter tas industriell påverkan i beaktning. En 
dummyvariabel kommer att införliva de skillnader som kan tillskrivas en viss industri. 
Variabeln har inte möjlighet att definiera vad som gör en industri mer framgångsrik än 
någon annan. Dock kommer samtliga industrispecifika karakteristika att fångas upp av 
denna variabel. I och med att inget huvudsakligt fokus riktas mot industritillhörighet 
men att denna studie likväl har för avsikt att beröra dess inverkan, förefaller det rimligt 
med selektionen av en dummyvariabel för industrieffekter. Dummyvariabler för att 
fånga upp industrispecifik karakteristika har använts av bland andra Gill et al. (2011), 
Zeitun och Tian (2007), Radice (1971) samt Maury (2006).  
 
3.1.2 Kontrollvariablers relation till aktuell studie 
Genomgång av tidigare empiri har medfört att storlek, tillväxt, ålder, marknadsandel 
samt likviditet ansetts vara de mest beaktningsvärda förklaringsvariablerna till 
lönsamhet. Dessa variabler har också i de flesta fall visat sig ha en signifikant relation, 
antingen positiv eller negativ, vilket understryker digniteten i variablerna ytterligare. 
Således kommer denna studie att inbegripa dessa fem företagsspecifika variabler som 
kontrollvariabler för lönsamhet. Det har också gjorts sannolikt att industrispecifika 
faktorer har en påverkan på lönsamhet, dock inte lika betydande som de 
företagsspecifika. En dummyvariabel för industritillhörighet kommer att inkluderas 
bland kontrollvariablerna för att beakta eventuella industrispecifika faktorer i en enda 
variabel.  
 
Viktigt att nämna är att flertalet studier även lyfter fram andra förklarande variabler. 
Återkommande variabler kan klassificeras som mjuka och innefattar exempelvis 
kundnöjdhet och kundorientering. Sådana variabler skulle bli problematiska att sätta ett 
värde på i denna studie. Vidare återfinns en stor mängd andra variabler, så som 
investeringar, risk, marknadsföring, import och export för att nämna några. Dock 
upprepas dessa sällan från studie till studie, utan ligger som fokus inom en specifik 
studie. Det förefaller nästintill omöjligt att identifiera samtliga faktorer som kan påverka 
ett företags lönsamhet, listan av sådana faktorer skulle bli oändligt lång. Därför måste 
en avgränsning ske, som stannar vid ett begränsat antal. Detta är vad som gjorts ovan, 
där de mest framträdande variablerna åskådliggjorts. Dessutom har dessa variabler visat 
sig ha en statistiskt signifikant relation till lönsamhet. 
 
Det bör understrykas att ovan nämnda kontrollvariabler är utsatta för 
kausalitetsproblematik i viss utsträckning. Det kan således finnas tvetydigheter huruvida 
en kontrollvariabel faktiskt påverkar lönsamhet eller om lönsamheten istället influerar 
en viss kontrollvariabel. Självfallet kan det också föreligga en samtidig inverkan från 
båda håll. För att exemplifiera detta kan förhållandet mellan lönsamhet och storlek 
visualiseras. Ett större företag kan ha högre status och således starkare 
förhandlingskraft, då det vanligen finns en framgångsfaktor som ligger till grund för att 
företaget har kunnat växa sig stort. Företaget kan genom sin förhandlingskraft reducera 
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såväl inköpspriser som låneräntor. Detta skulle innebära att ökad storlek leder till ökad 
lönsamhet. Omvänd kausalitet kan dock föreligga. Ett lönsamt företag har 
uppenbarligen höga vinster och skaffar sig därför bättre möjlighet till att växa. Flera 
företag väljer att återinvestera vinster i verksamheten, vilket leder till att företaget blir 
större. Denna problematik kan vara rådande för flera kontrollvariabler. Viktigt att 
poängtera är att föreliggande studie enkom använt kausalitetsbärande begrepp när 
teoretiska resonemang framförts. Däremot har kausalitetsfria begrepp som relation och 
samband brukats när tidigare empiris utfall presenterats. Detta på grund av att 
författarna av denna studie vill förhålla sig objektiva till resultaten från tidigare empiri. 
Sålunda har ingen bedömning företagits gällande huruvida studierna faktiskt påvisat en 
påverkan eller endast ett samband mellan ovanstående variabler och lönsamhet. Detta är 
även i linje med aktuell studies delsyfte som enbart avser påvisa samband mellan 
kontrollvariabler och lönsamhet, vilket skiljer sig från studiens huvudsyfte där påverkan 
från skuldsättningsgrad till lönsamhet utröns. Det ska dock påpekas att 
industritillhörighet inte kan anses falla offer för denna problematik. Detta då det 
förefaller osannolikt att en lönsamhetsförändring skulle medföra att ett företag byter 
bransch. Enligt författarna av denna studie beror därför skillnader i lönsamhet på 
industritillhörighet och inte vice versa.  
 
En viss risk för kausalitetsproblematik åligger nära samtliga kvantitativa studier av detta 
slag. Mot denna bakgrund har sådana eventuella omständigheter ansetts värda att 
beröra. Likafullt har åtskilliga studier använt ovan berörda kontrollvariabler för att 
förklara lönsamhet, varför det förefaller orimligt att kausaliteten entydigt skulle löpa 
från lönsamhet till någon kontrollvariabel. Av denna anledning har det bedömts 
överflödigt att vidta åtgärder för att komma runt kausalitetsproblematiken gällande 
kontrollvariablerna. Detta då studien trots allt inte har något huvudsakligt fokus på 
dessa variabler. Således kommer inte heller någon närmare analys om kausalitet att 
föras beträffande kontrollvariablerna. Detta skiljer sig från studiens kommande 
förehavande gällande nyttjade variabler för skuldsättningsgrad, där istället en grundlig 
kausalitetsöverläggning tillhandahålls i såväl praktisk metod som analys.  
 
Vidare är det även intressant att utröna hur ovan nämnda kontrollvariabler skiljer sig 
från övriga marknader. Följaktligen kommer en jämförelse att upprättas mellan denna 
studies resultat och de resultat som genererats av tidigare empirisk forskning.  
 

3.2 Kapitalstruktur 
Som tidigare nämnts sammanfogar denna studie två forskningsområden; lönsamhet och 
kapitalstruktur. Det har ovan redogjorts för vilka faktorer som kan tänkas driva 
lönsamhet. Nedan behandlas klassiska, konkurrerande teorier gällande ett företags 
komponering av kapitalstruktur samt huruvida komponeringen har betydelse för 
företags marknadsvärde. 
 
I olika värderingsmodeller bestäms ett företags marknadsvärde genom nuvärdet av 
nuvarande och framtida vinster. Följaktligen bör ett lönsamt företag åtnjuta ett högre 
värde än ett mindre lönsamt företag. Naceur och Goaied (2002) samt Rappaport (1987) 
menar att lönsamhet är en viktig faktor som driver företagsvärde. Vidare har Liow 
(2010, s. 129), efter kontroll för omvänd kausalitet, kommit fram till att lönsamhet mätt 
genom räntabilitet på totalt kapital har en signifikant och positiv influens på företags 
marknadsvärde. Med andra ord driver lönsamhet värdet på företag vilket gör att en 
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tydlig koppling mellan den aktuella studien och efterföljande kapitalstruktursteorier kan 
göras. Detta trots att marknadsvärde inte undersöks närmare. Eftersom lönsamhet driver 
marknadsvärde, kan lönsamhet och marknadsvärde likställas i denna situation. Detta 
likställande har även företagits av bland andra Eisenberg et al. (1998). 
 
3.2.1 Kapitalstrukturens irrelevans 
När ämnet kapitalstruktur diskuteras är det svårt att inte nämna Modigliani och Miller 
(1958) och deras berömda irrelevansteori. Enligt denna teori är ett företags 
marknadsvärde helt oberoende av valet av kapitalstruktur. Med detta menas att oavsett 
om ett företag finansieras uteslutande av eget kapital, uteslutande av skulder eller en 
förening mellan eget kapital och skulder förblir marknadsvärdet på företaget oförändrat. 
Detsamma gäller om en korrigering av förhållandet mellan eget kapital och skulder 
företas. Detta bygger dock på antaganden om bland annat en perfekt marknad och att 
såväl företag som privatpersoner erhåller likalydig låneränta. 
 
Huvudsyftet med den aktuella studien är att påvisa den totala skuldsättningsgradens 
påverkan på lönsamhet, mätt genom räntabilitet på totalt kapital. I enlighet med 
ovanstående resonemang likställs räntabilitet på totalt kapital med företagsvärde i denna 
studie. Således åtnjuter studien en distinkt koppling till irrelevansteorin. Detta genom 
studiens förehavande om att undersöka huruvida lönsamhet förefaller vara oberoende av 
företags olikartade skuldsättningsgrader.  
 
Irrelevansteorin har emellertid fått utså kritik genom åren. Bland dessa kritiker kan 
Masulis (1980), Masulis och Korwar (1986), Dann (1981), Pinegar och Lease (1986), 
Rajan och Zingales (1995) samt Fama och French (1998)  nämnas. Samtliga 
ovanstående studier kommer fram till att ett företags marknadsvärde inte alls är 
oberoende av kapitalstrukturens sammansättning.  
 
Det bör nämnas att författarna av denna studie är medvetna om potentiella brister i 
irrelevansteorin och att den kritiserats för att inte hålla i praktiken. Likväl är denna teori 
än idag så pass central och återkommande inom forskning kring kapitalstruktur att den 
helt enkelt inte kan ignoreras.  
 
3.2.2 Kapitalstrukturens relevans 
Modigliani och Miller, hädanefter MM, korrigerade sedermera sin irrelevansteori 
genom att beakta företagsskatt på ett annat sätt än tidigare. Modigliani och Miller 
(1963) tar hänsyn till att belåning leder till att ränteavdrag får göras, som i sin tur leder 
till att beskattningsbart belopp reduceras med detta avdrag. Kontentan blir att en så 
kallad skattesköld bildas då beloppet för betald skatt sjunker.   
 
I den uppdaterade versionen menar MM att skattefördelarna av belåning är större än de 
först förmodade. Även om ett företags förväntade resultat efter skatt är dubbelt till 
storleken gentemot ett annat företag, behöver inte detta betyda att det faktiska resultatet 
efter skatt dubbleras, om skuldsättningsgraden skiljer sig åt mellan företagen 
(Modigliani & Miller, 1963, s. 434). De menar vidare att på grund av detta, kan inte 
arbitragemöjligheter justera värdet på företaget så det blir proportionellt till resultat efter 
skatt. Detta leder till att ett företags värde ökar med nuvärdet av den skattesköld som 
ränteavdraget, genererat av belåning, ger upphov till. 
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MMs nya argumentation indikerar att ju mer ett företag lånar, desto mer ökar värdet av 
skatteskölden, vilket ökar företagsvärdet. Detta synsätt skulle helt teoretiskt betyda att 
för att maximera värdet på företaget, bör finansiering ske uteslutande av skulder. Dock 
poängterar MM att det inte är så svart på vitt. Företag behöver nödvändigtvis inte 
eftersöka en så hög skuldsättningsgrad som möjligt, då andra kostnader så som högre 
låneränta vid ökad skuldsättningsgrad är sannolika i praktiken (Modigliani & Miller, 
1963, s. 442). 
 
MM gjorde onekligen en helomvändning i sin ståndpunkt gällande kapitalstrukturens 
sammansättning. Från att advocera att valet av kapitalstruktur är irrelevant, till att mer 
eller mindre förespråka att ett företag teoretiskt bör belåna sig i så hög utsträckning som 
möjligt. Kontentan av detta blir att MMs båda synsätt kan jämföras mot varandra och 
också mot föreliggande studie. En distinkt koppling till MMs båda teorier kan då göras i 
och med att skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhet undersöks. Det bör dock 
nämnas att inga skatteskölder kommer att värderas i den aktuella studien, endast en 
analys av skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhet tillhandahålls. Eftersom 
lönsamhet likställs med marknadsvärde, kan såväl teorin om ingen påverkan som teorin 
om en positiv påverkan utrönas.  
 
3.2.3 Tradeoff-teorin 
Som berörts ovan, beskriver Modigliani och Miller (1963) fördelarna med en ökad 
skuldsättningsgrad i form av ett ökat företagsvärde som härrör från effekten av 
skatteskölden. Även om författarna själva, trots detta, varnar för att en allt för hög 
belåning inte är optimalt, undersöks inte baksidan av en ökad skuldsättning närmare. En 
kapitalstruktursteori som tar detta i beaktning är den så kallade tradeoff-teorin. Denna 
teori utgår från att företag sätter ett mål gällande skuldsättningsgrad och successivt 
förflyttar sig mot denna grad av skuldsättning. Det uppsatta målet anses vara den 
optimala nivån, där företagsvärdet maximeras (Myers, 1984, s. 576). 
 
Denna tradeoff, som löst översatt betyder byteshandel, sker mellan fördelarna och 
nackdelarna som en ökad skuldsättning medför. Den största fördelen med ökade skulder 
utgörs av att större ränteavdrag kan vidtas, vilket leder till att större del av det 
beskattningsbara resultatet sköldas bort och att företagsvärdet ökar (Fama & French, 
2002, s. 1). Nackdelarna utgörs av att ju mer ett företag lånar, desto större blir risken för 
konkurs samt att ökad skuldsättning kan skapa eventuella konflikter mellan aktieägare 
och lånägare (Fama & French, 2002, s. 1). Således bör ett företag, utifrån ovanstående 
resonemang, öka skuldsättningsgraden så länge fördelarna väger ut nackdelarna. På 
detta sätt når företaget tillslut en optimal skuldsättningsgrad där fördelar och nackdelar 
tar ut varandra och företagsvärdet maximeras. 
 
I denna studie kommer måttet för total skuldsättningsgrad att kvadreras vilket medför 
att det kan påvisas huruvida ett icke-linjärt förhållande mellan total skuldsättningsgrad 
och lönsamhet råder. Detta förfarande åskådliggörs närmare i praktisk metod. Även om 
resultaten vid en första anblick antyder en genomgående positiv, negativ eller obefintlig 
påverkan, kan ett icke-linjärt förhållande fortfarande råda. Denna metodologi medför att 
en analys om hur resultat i den aktuella studien förhåller sig till tradeoff-teorin kan 
göras. Sålunda, om total skuldsättningsgrads påverkan på lönsamhet följer den konkava 
kurva som denna teori förespråkar.  
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De mer lönsamma företagen innehar enligt teorin ett högt beskattningsbart resultat, 
vilket medför att dessa företag tenderar besitta höga skuldsättningsgrader då ränteavdrag 
medför att delar av skatten kan sköldas bort (Shyam-Sunder & Myers, 1999, s. 220). 
 
3.2.4 Peckingorder-teorin 
Divergerande mot tradeoff-teorin hävdar peckingorder-teorin att ett omvänt förhållande 
återfinns mellan lönsamma företag och dess skuldsättningsgrad. Shyam-Sunder och 
Myers (1999, s. 221) menar att mer lönsamma företag jobbar sig ned till en lägre 
skuldsättningsgrad eftersom de i stor utsträckning kan finansiera sig med internt kapital 
genererat av vinster. Myers (1984, s. 581) menar att företag föredrar att finansiera sig 
med internt genererat kapital i första hand, skulder i andra hand och genom eget kapital 
som en sista utväg. Denna rangordning baseras på asymmetrisk information, det vill 
säga att företag och dess beslutsfattare besitter mer information än vad investerare på 
marknaden gör (Myers & Majluf, 1984). Detta eftersom ett emitterande av aktier, alltså 
ett ökande av det egna kapitalet, medför dåliga nyheter i investerarnas ögon då det 
signalerar att företaget anser sina aktier vara övervärderade. Sedermera leder detta till 
att värdet på det egna kapitalet sjunker, då investerare inte är beredda att betala ett 
överpris. En emittering av skulder signalerar enligt teorin inte samma dåliga nyheter 
varför detta är anledningen till att finansiering med skulder anses komma före eget 
kapital i finansieringsrangordningen.  
 
Vad som ligger bakom själva valet av kapitalstruktur enligt denna teori, alltså 
asymmetrisk information samt signalering mot marknaden, kommer inte att analyseras 
vidare i den aktuella studien. Detta för att fokus inte ligger på själva valet som sådant, 
utan effekten av valet när det väl gjorts. Således kommer denna studie endast knyta an 
till peckingorder-teorin i den bemärkelsen att mer lönsamma företag har lägre 
skuldsättningsgrad enligt denna teori.  
 
Viktigt att påpeka är att peckingorder-teorin menar att lönsamhet påverkar 
skuldsättningsgrad. Detta då mer lönsamma företag ges möjlighet att finansiera sig via 
internt genererat kapital och således reducera sin skuldsättningsgrad. Resonemanget är 
alltså i kontrast till övriga åberopade klassiska teorier, samt den aktuella studiens 
förfarande där alltså kausaliteten anses gå från skuldsättningsgrad till lönsamhet. Dock 
är peckingorder-teorin en essentiell kapitalstruktursteori varför det inte ansetts adekvat 
att förbise denna. Kontentan av teorin är trots allt att mer lönsamma företag har lägre 
skuldsättningsgrad. Därför kan fortfarande denna ståndpunkt utrönas, även om teorins 
bakomliggande argument hänförs till en omvänd kausalitetsverkning. För att en 
jämförelse mot denna teori skall kunna göras kommer aktuell studie undersöka huruvida 
skuldsättningsgrad har en negativ påverkan på lönsamhet. Om detta förhållande visar 
sig rådande, uppfylls peckingorder-teorins antagande om att mer lönsamma företag har 
lägre skulder. Kontentan blir alltså densamma även när skuldsättningsgrad påverkar 
lönsamhet.   
 
Ovanstående resonemang är således i kontrast till tradeoff-teorin, vilken förespråkar att 
mer lönsamma företag har högre skuldsättningsgrad upp till en viss nivå. En analys av 
studiens urval gör det då möjligt att utröna vilken av dessa teoriers ståndpunkter, 
gällande om mer lönsamma företag har förhållandevis höga eller låga 
skuldsättningsgrader, kan anses mest beskrivande för den svenska marknaden.  
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Att en jämförelse mellan tradeoff-teorin och peckingorder-teorin är motiverad att göra, 
stärks av att Graham och Harvey (2001) finner bevis som talar både för och emot båda 
teorierna. Vidare har Shyam-Sunder och Myers (1999) kommit fram till att båda 
teorierna besitter hög förklaringsgrad när de analyseras var för sig men att 
peckingorder-teorin erhåller en högre förklaringsgrad när de prövas simultant. 
 
3.2.5 Agentteorin 
Agentkostnader uppstår då beslutsfattare i ett företag inte agerar i aktieägarnas bästa 
intresse. En aktieägares huvudsakliga intresse är att värdet på företaget skall maximeras 
och om beslutsfattarna inte handlar i överensstämmelse med detta uppstår kostnader för 
aktieägarna då beslutsfattarna måste övervakas (Jensen & Meckling, 1976). 
 
Ökade skulder medför att beslutsfattare måste säkerställa att tillräckligt med fritt 
kassaflöde genereras för att täcka de ränteutbetalningar som skulderna medför (Jensen, 
1986, s. 323). Detta reducerar agentkostnaderna i och med att incitament att vårda 
skuldåtagandena uppstår. Följaktligen minskas risker förknippade med att fritt 
kassaflöde spenderas på exempelvis olönsamma investeringar eller förmåner, vilket i sin 
tur leder till ökad lönsamhet på sikt (Jensen, 1986, s. 324). 
 
Enligt Jensen och Meckling (1976) kvarstår dessa fördelar, oavsett om den ökade 
belåningen leder till de skattefördelar som tradeoff-teorin förespråkar eller inte. Vidare 
kan det poängteras att om ett företags skuldsättningsgrad är förhållandevis låg, medför 
en ökning i skuldsättning att värdet på företaget ökar. Detta eftersom agentkostnaderna 
minskar. Dock innebär en ökad belåning uppenbarligen även en baksida. En allt för hög 
belåning leder till att långivare kräver högre räntor samt att risken för att hamna i 
ekonomiska svårigheter eller konkurs ökar, vilket istället ökar agentkostnaderna av 
skulder (Jensen & Meckling, 1976). Således avtar företagsvärdet vid en hög grad av 
skuldsättning.  
 
Agentteorin visar på samstämmighet med tradeoff-teorin. De båda synsätten 
argumenterar för att ökad belåning vid en låg skuldsättningsgrad medför ökat 
företagsvärde medan ett tillförande av mer skulder vid redan hög skuldsättningsgrad 
leder till en reducering av värdet. Således förespråkar de båda teorierna en konkav kurva 
på företagsvärde i förhållande till skuldsättningsgrad. Som tidigare nämnts kommer 
total skuldsättningsgrad att kvadreras i den aktuella studien. I och med att lönsamhet 
likställs med företagsvärde gör detta att en analys kan vidtas beträffande huruvida 
lönsamhetskurvan är konkav i enlighet med dessa teorier. 
 

3.3 Kapitalstrukturens påverkan på lönsamhet 
Föregående avsnitt har behandlat de klassiska teorierna beträffande ett företags val av 
kapitalstruktur. Dessa klassiska teorier har belyst såväl de för- som nackdelar en ökad 
skuldsättningsgrad bör medföra, eller om kapitalstrukturen rent av skulle vara 
irrelevant. Utöver dessa klassiska teorier är inte forskningen särskilt utbredd beträffande 
hur vald kapitalstruktur sedermera påverkar företags lönsamhet. Detta då fokus vanligen 
riktas mot andra faktorer. 
 
I avsnittet som behandlar vilka faktorer som kan tänkas påverka lönsamhet har Goddard 
et al. (2005), Deloof (2003), Asimakopoulos (2009), Bothwell et al. (1984), Majumdar 
(1997), Adams och Buckle (2003), Berger och Bonaccorsi di Patti (2006), Maury 
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(2006), samt Mehran (1995) inkluderat skuldsättningsgrad som förklarande variabel. Av 
dessa är det endast Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) samt Goddard et al. (2005) 
som lägger någon större vikt vid kapitalstrukturens påverkan. Resterande studier 
använder skuldsättningsgrad som kontrollvariabel utan att analysera dess inverkan något 
närmare. Exempelvis går Deloof (2003) in på djupet gällande rörelsekapital medan 
Majumdar (1997) specialstuderar storlek och ålder närmare. Det faktum att studier som 
undersöker lönsamhet inte vanligen riktat fokus mot kapitalstrukturens påverkan 
understryker denna studies bidrag ytterligare. Betonas bör, att författarna av denna 
studie kommer att använda kausalitetsbärande begrepp enbart när det hänförs till 
studiers syften, då det är påverkan samtliga studier ämnat utröna. Likt framfört 
resonemang kring kontrollvariabler kommer däremot författarna att ställa sig neutrala 
till framkomna resultat. Således kommer kausalitetsfria begrepp att brukas gällande 
samtliga nedanstående studiers utfall. Detta då det inte anses objektivt att bedöma varje 
enskild studies kausalitetsverkande åtgärder.  
 
3.3.1 Tidigare empiri – Västvärlden 
Även om forskning kring kapitalstrukturens effekt på lönsamhet inte är särskilt extensiv 
finns det ändå flertalet studier som undersökt denna effekt mer djupgående. Bland annat 
kan Margaritis och Psillaki (2010), Goddard et al. (2005), Berger och Bonaccorsi di 
Patti (2006), Hirschey och Wichern (1984), Kebewar (2013), Gill et al. (2011), 
McConnell och Servaes (1995) samt Norvaisiene (2012) framhållas. Dessa studier är av 
stort intresse, då de utrönt den företeelse aktuell studie ämnar undersöka. Ovanstående 
studier är dessutom producerade i västvärlden, vilket bidrar med ytterligare relevans. 
Detta då kultur, företagsstruktur, ekonomisk marknad etc. kan anses någorlunda 
enhetliga, utan att resultaten för den delen blir helt generaliserbara till den svenska 
marknaden.  
 
Margaritis och Psillaki (2010) undersöker lönsamhetseffektivitet för franska 
tillverkningsföretag. Som förklarande variabel har total skuldsättningsgrad använts. 
Detta mått har dessutom tidsförskjutits med ett år, för att i viss mån råda bot på 
eventuell omvänd kausalitet mellan skuldsättningsgrad och lönsamhetseffektivitet. Likt 
agentteorin har det testats om ett konkavt förhållande mellan dessa parametrar råder.  
Författarna konkluderar ett positivt signifikant samband mellan total skuldsättningsgrad 
och effektivitet och utöver detta kan även det konkava förhållandet påvisas (Margaritis 
& Psillaki, 2010, s. 629-631). Denna studie blir av extra relevans eftersom författarna 
tar hänsyn till såväl omvänd kausalitet som icke-linjäritet, vilket är i linje med vad 
föreliggande svenska studie ämnar behandla.   
 
Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) har också undersökt den totala 
skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhetseffektivitet med utgångspunkt i 
agentteorin. Författarna har således utgått från hypotesen att ett konkavt förhållande 
föreligger. Vid testernas genomförande har hänsyn tagits till eventuell omvänd 
kausalitet, från lönsamhetseffektivitet till skuldsättning. Resultaten påvisar en 
signifikant positiv relation mellan total skuldsättningsgrad och lönsamhetseffektivitet. 
Ingen konkav relation påträffas i studien men författarna finner bevis för ett marginellt 
avtagande positivt samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhetseffektivitet 
(Berger & Bonaccorsi di Patti, 2006, s. 1097). Värt att notera är att studien innefattar 
banker, vilka föreliggande studie exkluderat på grund av tidigare nämnda skäl. 
Emellertid utgör ovanstående studie ett av få bidrag där såväl omvänd kausalitet som 
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icke-linjäritet beaktas. Detta medför att studien uppvisar likheter med den aktuella 
svenska studien, vilket motiverar senare jämförelser.  
 
Goddard et al. (2005) analyserar tillverknings- och serviceindustrin i Belgien, 
Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien. Studien har bland annat undersökt 
huruvida långfristig skuldsättningsgrad påverkar räntabilitet på totalt kapital. Vad som 
framkommit är att detta mått har en signifikant och negativ relation till räntabilitet på 
totalt kapital i samtliga länder (Goddard et al., 2005, s. 1276-1279).  
 
Hirschey och Wichern (1984) har undersökt amerikanska företag, verksamma på 
Fortune 500 under 1977. Författarna har analyserat hur procentuellt tilltagande totala 
skulder påverkar bland annat räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital. 
Utgången är att tilltagande totala skulder har en signifikant negativ relation med såväl 
räntabilitet på eget kapital som räntabilitet på totalt kapital (Hirschey & Wichern, 1984, 
s. 380). 
 
Kebewar (2013) studerade den franska handelssektorn. Forskningen tar fokus på hur 
total skuldsättningsgrad påverkar räntabilitet på totalt kapital. Ytterligare två 
lönsamhetsmått behandlas. Dessa mått tar hänsyn till resultat före respektive efter skatt 
och ränta. Skuldsättningsgraden visar sig dock ha likalydig relation till alla ovanstående 
lönsamhetsmått, då förhållandet är signifikant negativt i samtliga fall. Författaren 
beaktar även omvänd kausalitet. Förutom att konstatera att ett negativt samband 
föreligger har författaren även påvisat en icke-linjär, konkav relation (Kebewar, 2013, s. 
8). Metodiken är alltså likartad den aktuella studiens.  
 
Gill et al. (2011) har genererat ett bidrag på den amerikanska marknaden. Forskningen 
berör service- samt tillverkningsindustrin. Studien undersöker huruvida räntabilitet på 
eget kapital påverkas av kortfristig, långfristig samt total skuldsättningsgrad. Utfallet av 
studien blir att kortfristig samt total skuldsättningsgrad visar sig ha en signifikant 
positiv relation till lönsamhet medan långfristig skuldsättningsgrad uppvisar ett icke-
signifikant positivt samband (Gill et al., 2011, s. 10-12). 
 
McConnell och Servaes (1995) examinerade företag noterade på de amerikanska 
börserna New York Stock Exchange (NYSE) och American Stock Exchange (AMEX). 
I studien mäter författarna hur värdet av total skuldsättningsgrad påverkar måttet Tobins 
Q. Detta prestationsmått beräknas genom en kvot av total aktiestock och 
återanskaffningsvärdet på kapital. Ett delsyfte var även att utröna hur denna inverkan 
skiljer sig åt mellan företag med hög och låg tillväxt. Resultaten som framkommer visar 
att skuldsättningsmåttet har en positiv och signifikant relation till Tobins Q gällande 
företag med låg tillväxt men motsatt signifikant relation för företag med hög tillväxt 
(McConnell & Servaes, 1995, s. 156). 
 
Norvaisiene (2012) har undersökt noterade bolag på den baltiska marknaden. 
Författaren använder likalydiga skuldsättningsmått som föreliggande studie. Dessa ställs 
mot flera lönsamhetsmått, bland annat räntabilitet på totalt kapital. Norvaisiene (2012, s. 
510) finner negativt signifikanta samband för samtliga skuldsättningsmått för såväl den 
estniska som den litauiska marknaden, medan inga samband påträffas på den lettiska 
marknaden.  
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Merparten av ovanstående studier har använt räntabilitet på totalt kapital som 
lönsamhetsmått, vilket även denna studie ämnar göra. Vidare används flera av de 
skuldsättningsmått som aktuell studie tar fäste på. Vad gäller de studier som undersöker 
lönsamhetseffektivitet eller Tobins Q, kan det påpekas att räntabilitet på totalt kapital 
har flera likheter med dessa mått, varför ett jämförande fortfarande blir intressant. 
Självfallet måste dock en viss försiktighet tas i beaktning när olika beroendevariabler 
studeras. 
 
3.3.2 Jämförande av tidigare empiri – Västvärlden 
Vad som kan påpekas, beträffande ovanstående studier, är att skilda resultat har 
uppvisats gällande hur olika mått på skuldsättningsgrad förhåller sig till företags 
lönsamhet.  
 
Vad beträffar total skuldsättningsgrad, har denna visat sig ha en positiv relation med 
lönsamhet i somliga fall (Margaris & Psillaki, 2010; Berger & Bonaccorsi di Patti, 
2006; Gill et al., 2011). Dock har sambandet varit omvänt i andra studier (Hirschey & 
Wichern, 1984; Kebewar, 2013; Norvaisiene, 2012). Värt att nämna är också att 
McConnell och Servaes (1995) finner skilda resultat beroende på om företagen uppvisat 
hög eller låg tillväxt. Följaktligen kan det konkluderas att studierna funnit klart 
skiljaktiga resultat beträffande hur proportionen av totala skulder och ett företags 
lönsamhet samverkar. Viktigt att framhäva är att Margaritis och Psillaki (2010) samt 
Kebewar (2013), utöver sina linjära utfall, även finner bevis för ett konkavt förhållande. 
Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) finner inga bevis för en konkavitet men dock 
uppvisas ett avtagande positivt samband.  
 
Gällande kortfristig skuldsättningsgrad är det endast två av de ovan nämnda 
västvärldsstudierna som undersökt denna variabels samband med lönsamhet. Gill et al. 
(2011) finner en signifikant och positiv relation med räntabilitet på eget kapital. Detta 
kan ställas mot Norvaisiene (2012) som istället hittar en signifikant negativ relation 
mellan detta skuldsättningsmått och räntabilitet på totalt kapital. Även om olika 
beroendevariabler använts, är dessa lönsamhetsmått så pass likartade att ett jämförande 
fortfarande förefaller rimligt.  
 
Vad beträffar långfristiga skulder har Goddard et al. (2005) samt Norvaisiene (2012) 
funnit signifikanta och negativa samband mellan detta mått och räntabilitet på totalt 
kapital. Gill et al. (2011) finner istället en positiv men icke-signifikant relation till 
räntabilitet på eget kapital.  
 
Vad som kan konkluderas beträffande ovanstående avsnitt om västvärldsforskning är att 
det finns direkt motsatta resultat gällande samtliga skuldsättningsmått och deras relation 
till lönsamhet. Vissa bidrag finner negativa, signifikanta relationer, medan andra påvisar 
ett omvänt samband.  
 
3.3.3 Tidigare empiri – Utvecklingsländer  
Forskning som behandlar kapitalstrukturens effekt på lönsamhet har haft sitt 
huvudsakliga fokus på västvärlden, vilket ovanstående studier tar fäste på. På senare tid 
kan emellertid en trend observeras där flertalet studier undersöker hur ovan nämnda 
ämnesområde ter sig i utvecklingsländer. Av den forskning som frambringats kommer 
somliga av dessa studier att åskådliggöras nedan. 
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Abor (2005) har genererat en studie som granskar börsnoterade företag, listade på den 
ghanesiska börsen. Författaren undersöker hur total, lång- samt kortfristig 
skuldsättningsgrad påverkar ett företags räntabilitet på eget kapital. Abor (2005, s. 443) 
finner att kortfristig skuldsättningsgrad har ett signifikant och positivt samband med 
lönsamhet medan motsatt förhållande råder beträffande långfristig och total 
skuldsättningsgrad.  
 
Zeitun och Tian (2007) har undersökt jordanska företag, noterade på Amman Stock 
Exchange (ASE). Även denna studie analyserar hur total, lång- samt kortfristig 
skuldsättningsgrad verkar mot lönsamhet. De tre måtten för att definiera kapitalstruktur 
har sedan ställts mot diverse lönsamhetsmått. Bland dessa ingår räntabilitet på totalt 
kapital. Då den aktuella svenska studien ämnar använda räntabilitet på totalt kapital som 
lönsamhetsmått är dessa resultat mest relevanta. Resultaten har påvisat att samtliga 
skuldsättningsmått uppvisar negativa och signifikanta relationer med räntabilitet på 
totalt kapital (Zeitun & Tian, 2007, s. 49). 
 
Khan (2012) har studerat teknikföretag i Pakistan. Författaren använder, likt övriga, 
kortfristig, långfristig samt total skuldsättningsgrad. Skuldsättningsmåtten har 
sedermera ställts mot bland annat räntabilitet på totalt kapital. Khan (2012, s. 257) 
konkluderar att samtliga dessa mått har en negativ relation till räntabilitet på totalt 
kapital, även om signifikans inte uppnås beträffande långfristig skuldsättningsgrad.  
 
Ebaid (2009) genomförde en pionjärstudie på den egyptiska marknaden inom aktuellt 
forskningsområde. Denna studie har riktat fokus mot börsnoterade företag i tio olika 
industrier. Även denna författare använder sig av kortfristig, långfristig och total 
skuldsättningsgrad för att definiera kapitalstruktur. Dessa mått har därefter ställts mot 
räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital och bruttovinstmarginal. 
Gällande räntabilitet på totalt kapital har Ebaid (2009, s. 483) erhållit utfallet att 
samtliga skuldsättningsmått har en negativ relation med detta mått. Resultatet är inte 
signifikant för långfristig skuldsättningsgrad men dock för de två andra 
kapitalstruktursdefinitionerna. 
 
Vad som ovan illustrerats är att samtliga anförda studier från utvecklingsländer uppvisat 
samstämmighet i valda skuldsättningsmått. Detta är även i linje med de 
skuldsättningsmått den aktuella studien ämnar använda. Vidare ställs dessa mot 
räntabilitet mot totalt kapital i tre av fyra fall, vilket överensstämmer med föreliggande 
studies lönsamhetsdefinition.  
 
3.3.4 Jämförande av tidigare empiri – Utvecklingsländer 
Vad beträffar utvecklingsländerna förefaller det sannolikt att dessa resultat särskiljer sig 
i viss omfattning från de svenska resultat som senare kommer att uppenbaras och 
analyseras. Rimligen kommer uppvisad resultatdifferens mellan utvecklingsländerna 
och den aktuella studien vara större än den åtskillnad som framkommer mellan den 
aktuella studien och övrig västvärldsforskning.  
 
Vad gäller total skuldsättningsgrad har merparten av ovan nämnda forskning visat på ett 
negativt och signifikant samband med lönsamhet (Zeitun & Tian, 2007; Khan, 2012; 
Ebaid, 2009; Abor, 2005).  
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Beträffande kortfristiga skulder har Zeitun och Tian (2007), Khan (2012) och Ebaid 
(2009) funnit överensstämmande relationer med det utfall som återgavs gällande totala 
skulder. Det är endast Abor (2005) som istället erhållit ett positivt och signifikant 
samband. 
 
Långfristig skuldsättningsgrad har däremot visat sig ha negativ relation med lönsamhet i 
samtliga studier. Detta förhållande styrks med signifikans av Abor (2005) samt Zeitun 
och Tian (2007). Ebaid (2009) och Khan (2012) finner också ett negativt förhållande 
även om dessa resultat inte skattats med signifikans.   
 
Vad som kan betonas är att studier från utvecklingsländer, i regel, funnit ett klart 
negativt samband mellan företags skuldsättningsgrad och dess lönsamhet. Detta skiljer 
sig från de västvärldsstudier som tidigare anförts. Västvärldsstudierna visar ingen större 
enighet för hur olika kapitalstruktursmått samvarierar med lönsamhet. Istället uppvisas 
där en tydlig diskrepans för samtliga skuldsättningsmått i deras relation till lönsamhet.  
 
3.3.5 Tidigare empiri inklusive jämförelse – Sverige 
Kapitalstrukturens påverkan på lönsamhet är alltså ett relativt obeforskat ämnesområde. 
Även om flertalet internationella studier finns att tillgå skiljer sig såväl tillvägagångssätt 
som valda variabler. Dessutom har studier, producerade i utlandet, inte ansetts vara 
generaliserbara till den svenska marknaden, då olikartade resultat återfunnits inom 
närbesläktade länder likväl som inom samma land.  Den kvantitet som producerats på 
den svenska marknaden är undermålig, vilket bedyrar denna studies relevans. 
 
Beträffande den svenska marknaden finns viss forskning att tillgå, även om det som 
producerats inte helt överensstämmer med denna studies metodik. De studier som 
återfinns har främst utrönt vilka faktorer som påverkar kapitalstruktur, vilket inte är 
något den aktuella studien ämnar undersöka. Det kan dock vara värt att lyfta fram de 
bidrag som i viss mån påminner om aktuell studies ämnesval och metodologi.  
 
Först och främst kan Gleason et al. (2000) framhållas. Denna studie undersöker hur total 
skuldsättningsgrad påverkar bland annat räntabilitet på totalt kapital. Det som trots allt 
gör att denna studie inte blir applicerbar på aktuell studies urval är, förutom vissa 
skillnader i kontrollvariabler samt kapitalstruktursmått, att huvudsakligt fokus inte 
ligger på Sverige. Istället ingår Sverige i ett kluster tillsammans med Danmark, Finland 
och Nederländerna. Svenska resultat kan således inte urskiljas. Däremot kan det vara 
intressant att frambringa resultaten från detta kluster. Författarna finner att total 
skuldsättningsgrad har ett negativt signifikant samband med räntabilitet på totalt kapital 
för det kluster där Sverige ingår (Gleason et al., 2000, s. 190). 
 
Vidare kan även Yazdanfar (2012) och författarens studie om svenska småföretag 
nämnas. Författaren mäter hur företags produktivitet påverkas av kapitalstruktur, 
definierat som kort- samt långfristig skuldsättningsgrad. Författaren hittar en signifikant 
och negativ relation mellan kortfristiga skulder och produktivitet, medan resultaten är 
positivt icke-signifikanta vad beträffar långfristiga skulder (Yazdanfar, 2012, s. 234). 
Denna studie har sitt fokus på svenska företag och undersöker hur kapitalstruktur 
påverkar produktivitet, ett mått som får antas vara besläktat med lönsamhet i viss 
utsträckning. Produktivitet och lönsamhet skiljer sig trots allt åt, samtidigt som studien, 
de facto, enbart undersöker småföretag. Därför blir resultaten inte generaliserbara till 
den aktuella studiens urval.  
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Angående de framhållna studier som berör Sverige har alltså Gleason et al. (2000) 
funnit ett negativt och signifikant samband mellan total skuldsättningsgrad och 
lönsamhet. Vidare finner Yazdanfar (2012) signifikant och negativ relation mellan 
kortfristig skuldsättningsgrad och ett företags produktivitet. 
 
3.3.6 Tolkning av resultat 
Som tidigare nämnts har ovanstående studier genererat diversifierande resultat. Det 
råder också i viss mån skilda meningar om bakomliggande förklaringar till resultaten. 
För att åskådliggöra detta, följer nedan en presentation av vad författarna hypotiserat 
som bakomliggande faktorer.  
 
Margaritis och Psillaki (2010, s. 631) samt Berger och Bonaccorsi di Patti (2006, s. 
1097) menar att den förbättrade effektiviteten som en ökad skuldsättningsgrad leder till, 
kommer av den kontrollerande effekt som skuldsättning medför, vilket reducerar 
agentkostnaderna. Som nämnts i tidigare avsnitt förutses enligt agentteorin en konkav 
kurva för företagsvärde i förhållande till skuldsättningsgrad. Berger och Bonaccorsi di 
Patti (2006) finner inga bevis för en nedåtgående kurva vid hög grad av skuldsättning. 
Dock påvisas ett positivt men avtagande samband, som enligt författarna bekräftar 
agentteorin i viss mån. Även Kebewar (2013, s. 9) menar att författarens konkava utfall 
härrör från agentteorin. McConnell och Servaes (1995, s. 155) för också ett resonemang 
i enlighet med agentteorin utan att ordagrant nämna den. De menar att 
skuldsättningsgrad kan ha både en positiv och negativ relation till lönsamhet. Detta på 
grund av att den kontrollerande effekten av belåning kan gå till överdrift. Detta tar sig 
uttryck i att företag med hög tillväxtpotential kan gå miste om värdefulla investeringar 
vid hög skuldsättningsgrad då stora delar av det fria kassaflödet går åt till att betala 
ränta på lånen, vilket medför en negativ effekt på lönsamheten. På samma sätt förklarar 
författarna att ett företag med låg tillväxtpotential undviker att åtaga olönsamma 
investeringar i och med att fritt kassaflöde dedikeras till räntebetalningar, vilket medför 
en positiv effekt på lönsamheten. 
 
Abor (2005), Zeitun och Tian (2007), Khan (2012) samt Ebaid (2009) som utfört sina 
studier i utvecklingsländer, är samtliga överens om att kapitalmarknaderna i dessa 
länder är underutvecklade, vilket leder till svårigheter att få tillgång till långfristiga lån. 
Detta innebär att merparten av företagen i stor mån förlitar sig till finansiering av 
kortfristiga skulder. Abor (2005, s. 443) påstår att en av förklaringarna till att en positiv 
relation mellan kortfristiga skulder och lönsamhet uppvisas, är på grund av att denna 
finansieringsform är billigare än långfristig upplåning. Relativt billigare finansiering 
leder därför till en ökad lönsamhet. I kontrast till detta, hävdar Zeitun och Tian (2007, s. 
44) att den negativa relation mellan kortfristiga skulder och lönsamhet som påvisas i 
deras studie, kan förklaras av den återfinansieringsrisk som uppstår då kortfristiga lån 
ständigt måste rullas över. Khan (2012) och Ebaid (2009) understryker att den 
outvecklade kapitalmarknaden leder till att banker ställer hårda krav på sina låntagare. 
Därav blir upplåning både dyr och problematisk, vilket enligt Ebaid (2009, s. 483) kan 
ligga till grund för den negativa relation till lönsamhet som uppvisas för såväl kort- och 
långfristig som total skuldsättningsgrad. 
 
Gill et al. (2011) finner en positiv relation mellan samtliga tre mått på skuldsättning och 
lönsamhet. Detta förklaras av de skattefördelar som belåning ger upphov till i enlighet 
med tradeoff-teorin samt Modigliani och Miller (1963). Goddard et al. (2005, s. 1272) 
menar att högt belånade företag måste avsätta större del av dess bruttovinst till att 
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underhålla skuldåtaganden. Detta leder till lägre lönsamhet, särskilt under förhållanden 
med hög konkurrens eller nedgångar i ekonomin, då bruttointäkter stagnerar eller 
minskar. Författarna menar vidare att detta medför att lönsamma investeringsprojekt 
kan gå förlorade vilket skadar lönsamheten. 
 

3.4 Sammanfattning teoretisk referensram 
 
Kontrollvariabler har anförts, baserat på vad tidigare litteratur ansett förklara 
lönsamhet. Dessa variabler medtages för att möjliggöra ett konkluderande beträffande 
kapitalstrukturens isolerade effekt på lönsamhet. Studien riktar inget centralt fokus mot 
dessa variabler men likväl tas de i beaktning då kapitalstruktur inte ensamt kan betraktas 
som förklarande av företags lönsamhet. De kontrollvariabler som funnits vitala utgörs 
av storlek, tillväxt, ålder, marknadsandel, likviditet samt en dummyvariabel för industri.  
 
Kapitalstrukturens irrelevans/relevans hänförs till de teorier som utvecklats av 
Modigliani och Miller (1958; 1963). Författarna har i den ursprungliga upplagan från 
1958 beaktat kapitalstruktur som irrelevant. Detta förhållningssätt har utstått kritik 
genom åren och resonemanget modifierades 1963. I den mer nyutkomna studien har 
dessa forskare kommit att betrakta skulder som dominant finansieringsform. Den 
aktuella studien prövar genom sin metodik huruvida kapitalstruktur är irrelevant eller 
om ökad skuldsättningsgrad entydigt leder till stegrad lönsamhet.  
 
Tradeoff-teorin menar att det finns en optimal punkt där fördelar och nackdelar med en 
ökad skuldsättningsgrad är jämbördiga. Följaktligen innebär en förflyttning från denna 
nivå att företagsvärdet och således lönsamheten reduceras. Därav kan det påpekas att 
teorin påvisar en konkav inverkan från skuldsättningsgrad till lönsamhet. Genom 
kvadrering av total skuldsättningsgrad kommer denna studie att undersöka huruvida ett 
konkavt förhållande kan anses föreligga. 
 
Peckingorder-teorin förespråkar att mer lönsamma företag har låg skuldsättningsgrad. 
Denna teori menar, till skillnad från övriga, att kausaliteten går från lönsamhet till 
skuldsättningsgrad. Som tidigare nämnts kommer aktuell studie trots detta göra en 
jämförelse mot denna teori genom att påvisa hur skuldsättningsgrad påverkar 
lönsamhet. Om en negativ påverkan visar sig rådig, innebär detta att kontentan av denna 
teori kan bekräftas, oavsett kausalitetsriktning.  
 
Agentteorin uppvisar, i enighet med tradeoff-teorin, att ett konkavt förhållande återfinns 
mellan skuldsättningsgrad och företagsvärde, vilket likställts med lönsamhet. Även om 
skiljaktigheter finns gällande bakomliggande anledning till detta förhållande, råder 
alltså överensstämmelse beträffande utfallet. Aktuell studies metodik, för att undersöka 
ovan hypotiserade förefintlighet, är identisk med metodiken för jämförelsen mot 
tradeoff-teorin.  
 
Tidigare empirisk forskning har framlagts för att påvisa vilka resultat studier med 
likartat forskningsområde och metodik tidigare erhållit. Detta avsnitt har behandlat 
framkomna bidrag från såväl Sverige, som utvecklingsländer och övriga västländer. 
Resultaten har ansetts relevanta för hypotesbildning samt kommande jämförelser. 
Tabell 1 redogör på ett sammanfattande vis för de utfall som tidigare empiri påvisat. 
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Tabell 1 - Sammanställning av tidigare empiri 
 Beroendevariabel Total 

Skuldsättning 
Kortfristig 

Skuldsättning 
Långfristig 

Skuldsättning 
     
Västvärlden     
Margaritis & Psillaki (2010) Lönsamhetseffektivitet + / K   
Frankrike, Tillverkning     
     
Berger & Bonaccorsi di Patti (2006) Lönsamhetseffektivitet + / A   
USA, Bankindustrin     
     
Goddard et al. (2005) Räntabilitet på   – 
Europa, Service- och Tillverkningssektorn Totalt Kapital    
     
Hirschey & Wichern (1984) Räntabilitet på –   
USA, de 500 största företagen Totalt Kapital    
     
Kebewar (2013) Räntabilitet på – / K   
Frankrike, Handelsindustrin Totalt Kapital    
     
Gill et al. (2011) Räntabilitet på + + ( + ) 
USA, Service- och Tillverkningsindustrin Eget Kapital    
     
McConnell & Servaes (1995) Tobins Q + / –   
USA, bolag noterade på NYSE och AMEX     
     
Norvaisiene (2012) Räntabilitet på – – – 
Estland, Lettland, Litauen. Noterade bolag. Totalt Kapital    
     
 
Utvecklingsländer 
Abor (2005) 

 
 

Räntabilitet på 

 
 

– 

 
 

+ 

 
 

– 
Ghana, Samtliga börsnoterade bolag Eget Kapital    
     
Zeitun & Tian (2007) Räntabilitet på – – – 
Jordanien, bolag noterade på ASE Totalt Kapital    
     
Khan (2012) Räntabilitet på –  –  ( – ) 
Pakistan, Teknikindustrin Totalt Kapital    
     
Ebaid (2009) Räntabilitet på –  –  ( – ) 
Egypten, noterade företag i 10 industrier Totalt Kapital    
     
     
Sverige     
Gleason et al. (2000) Räntabilitet på –   
Sverige som del av kluster, noterade bolag Totalt Kapital    
     
Yazdanfar (2012) Produktivitet  – ( + ) 
Sverige, småföretag     
     

 

 
   +     =   Signifikant positiv relation, enligt studiernas fördefinierade signifikansnivåer.    
   –     =      Signifikant negativ relation, enligt studiernas fördefinierade signifikansnivåer.  
    ( + )        =   Positiv relation, ej signifikant 
 ( – )   =       Negativ relation, ej signifikant 
      K      =     Konkav relation har påvisats. 
      A      =     Avtagande relation har påvisats. 
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4.	  Hypoteser	  
De klassiska teorierna, tillsammans med tidigare empiri, har utgjort essentiella 
fundament i den aktuella studiens hypotesgenerering. Denna studies huvudsakliga fokus 
har riktats mot hur skuldsättningsgrad påverkar lönsamhet. Således kommer 
hypotesbildning att utformas för att belysa hur studiens olika skuldsättningsmått 
påverkar lönsamhet. Förutom den centrala inriktningen, kommer även hypoteser att 
utarbetas med sikte på hur studiens kontrollvariabler samspelar med lönsamhet, eller 
mer specifikt, räntabilitet på totalt kapital. Värt att nämna är att nedanstående avsnitt 
enkom kommer behandla kausalitetsbärande begrepp när de klassiska teorierna lyfts 
fram samt när hypoteser beträffande skuldsättningsmått fastslås. Detta med undantag för 
peckingorder-teorin, då denna inte kommer beröras för hypotesgenerering på grund av 
dess omvända kausalitetsförhållande. Övriga klassiska teorier anser de facto att 
skuldsättningsgrad påverkar lönsamhet på ett visst sätt. Dessutom har alltså 
föreliggande studie vidtagit åtgärder för att beakta potentiellt omvänd kausalitet 
gällande skuldsättningsmått kontra lönsamhet. Därav har det även ansetts rimligt att 
utforma hypoteser där begreppet påverkan används. I övrigt kommer kausalitetsfria 
begrepp att användas såväl för tidigare empiris utfall som för genererade hypoteser 
beträffande kontrollvariabler, vilket tidigare förklarats. Tillhörande kommentarer till en 
viss hypotesgenerering åskådliggörs nedan.  
	  

4.1 Skuldsättningsmått till lönsamhet 
Inledningsvis kommer studiens mest vitala del att beröras. Denna del behandlar de olika 
skuldsättningsmåttens förhållande till lönsamhet. Tidigare empiri kommer att framhållas 
i samtliga avsnitt, medan de klassiska teorierna kommer att beröras i nästkommande 
stycke. Detta då dessa teorier uteslutande diskuterat total skuldsättningsgrad.  
	  
4.1.1 Totala skulder till lönsamhet 
Gällande total skuldsättningsgrad kan en omspännande teoriförankring framläggas. 
Såväl tidigare empiri som de klassiska teorierna har studerat den totala 
skuldsättningsgradens förhållande till lönsamhet.  
 
Angående tidigare empirisk forskning har diametrala resultat alstrats rörande total 
skuldsättningsgrad och dess samband med lönsamhet. Margaritis och Psillaki (2010) 
finner både ett positivt och konkavt samband mellan total skuldsättningsgrad och 
lönsamhetseffektivitet. Dessa variabler har även använts av Berger och Bonaccorsi di 
Patti (2006). I enighet med ovanstående författare fastställer de att en positiv relation 
föreligger men gällande konkaviteten finnes inga bevis, även om ett avtagande positivt 
samband åskådliggörs. Vidare har Gill et al. (2011) konkluderat ett positivt samband 
mellan total skuldsättningsgrad och räntabilitet på eget kapital.  
 
Tidigare empiri har även belyst att ett motsatt förhållande kan göras gällande. Flertalet 
forskare har ställt total skuldsättningsgrad mot räntabilitet på totalt kapital och funnit ett 
negativt samband mellan dessa faktorer (Hirschey & Wichern, 1984; Kebewar, 2013; 
Norvaisiene, 2012; Zeitun & Tian, 2007; Khan, 2012; Ebaid, 2009; Gleason et al., 
2000).  
 



	  
29 

	  

Vad gäller totala skulder finns emellertid även de klassiska teorierna att ta fasta på. 
Modigliani och Miller (1958; 1963) har framställt teorier om kapitalstrukturens 
irrelevans såväl som dess positiva inverkan på företagsvärde. Likt vad som tidigare 
framhållits anses företagsvärde och lönsamhet uppnå en hög grad av enhetlighet varför 
dessa begrepp valt att likställas. Då författarnas bidrag från 1963 innehåller revidering 
av studien från 1958, har 1963 års studie ansetts lämplig att ta i beaktning när hypotes 
om total skuldsättningsgrad utformats. Detsamma gäller inte för bidraget från 1958, då 
detta alltså är ett bidrag som korrigerats. Däremot kommer båda dessa ståndpunkter att 
jämföras mot de resultat som sedermera framställs i denna studie.  
 
Vidare utgör tradeoff-teorin ett vitalt bidrag. Denna teori menar att en icke-linjär 
påverkan från ett företags totala skuldsättningsgrad till företagsvärde förekommer. 
Teorin påstår att ökade totala skulder bidrar till ökat företagsvärde upp till en viss nivå. 
När denna optimeringsnivå blivit uppfylld kommer ökade skulder därför att medföra ett 
reducerat företagsvärde. Således återfinns ett konkavt förhållande. Huruvida en konkav 
påverkan föreligger kommer att testas i den aktuella studien genom att total 
skuldssättningsgrad kvadreras, vilket det redogörs för i praktisk metod.  
 
Likt tradeoff-teorin menar agentteorin att ökad belåning maximerar företagsvärde upp 
till en viss nivå. Således understryker även agentteorin att ett konkavt förhållande råder.  
 
Tidigare empirisk forskning har, som tidigare nämnts, genererat skiljaktiga ståndpunkter 
gällande ett företags totala skuldsättningsgrad och dess relation till lönsamhet. Av de 
anförda bidragen har merparten påvisat en negativ relation, även om flera forskare 
menar att ett positivt samband föreligger. I och med att resultat visat sig synnerligen 
heterogena beträffande de studier som undersökt linjära relationer, förefaller det inte 
helt orimligt att en konkav relation egentligen föreligger. Merparten av tidigare empiri 
har inte undersökt detta förhållande något närmare. Bland de som undersökt detta 
samband kan Berger och Bonaccorsi di Patti (2006), Margaritis och Psillaki (2010) samt 
Kebewar (2013) nämnas. Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) påvisar ett avtagande 
positivt samband, vilket indikerar att en konkav relation kan föreligga. Kebewar (2013) 
finner signifikanta resultat gällande en konkav relation. Ett signifikant och konkavt 
samband erhåller även Margaritis och Psillaki (2010). Den möjlighet att ett konkavt 
förhållande föreligger styrks vidare av såväl tradeoff-teorin som agentteorin. Mot denna 
bakgrund formas följande hypotes. 
 
H1	  –	  Total	  skuldsättningsgrad	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Konkav	  påverkan.	  
	  
4.1.2 Kortfristiga skulder till lönsamhet 
Vad beträffar kortfristig skuldsättningsgrad och dess relation till lönsamhet har nära 
samtlig tidigare empiri påvisat att ett negativt samband råder (Norvaisiene, 2012; Zeitun 
& Tian, 2007; Ebaid, 2009; Khan, 2012). Dessutom har Yazdanfar (2012) visat att 
kortfristig skuldsättningsgrad har en negativ relation till produktivitet på den svenska 
marknaden. Den empiri som strider mot vad som ovan belysts utgörs av Abor (2005), 
samt Gill et al. (2011). Den sistnämnda studien utgörs dock av en reproducering av 
Abors förfarande. Dessutom kan det nämnas att Abor (2005) och Gill et al. (2011) 
använt räntabilitet på eget kapital som beroendevariabel, vilket skiljer sig från övriga 
ovanstående författare. Tillvägagångssättet kan möjligtvis påverka utfallet varför viss 
försiktighet bör vidtas. Övriga författare har likt den aktuella studien använt räntabilitet 
på totalt kapital, med undantag för Yazdanfar (2012).  
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Vad som ovan anbringats illustrerar att tidigare empiri påvisar att kortfristig 
skuldsättningsgrad torde ha ett negativt samband med lönsamhet. Därav bildas 
nedanstående hypotes.  
 
H2	  –	  Kortfristig	  skuldsättningsgrad	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Negativ	  påverkan.	  
 
4.1.3 Långfristiga skulder till lönsamhet  
Gällande långfristiga skulder har det i viss mån påträffats skiljaktiga utfall i den 
framhållna empirin. Ett negativt signifikant samband har funnits mellan långfristig 
skuldsättningsgrad och lönsamhet i vissa studier (Goddard et al., 2005; Norvaisiene, 
2012; Zeitun & Tian, 2007; Abor, 2005). Andra studier har inte påvisat några 
signifikanta utfall (Gill et al., 2011; Khan, 2012; Ebaid, 2009; Yazdanfar, 2012). Det 
finns således två tydliga forskningsläger; de som påvisat signifikanta negativa relationer 
och de som inte kunnat visa att samband föreligger. Då Yazdanfar (2012) utgör den 
enda studie som undersökt den svenska marknaden medför detta att författarna av denna 
studie finner det aningen mer troligt att ett samband inte råder för aktuellt företagsurval. 
Sålunda bildas efterföljande hypotes. 
	  
H3	  –	  Långfristig	  skuldsättningsgrad	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Ingen	  påverkan.	  
 

4.2 Kontrollvariabler till lönsamhet 
Som bekant utgör kontrollvariablers relation till lönsamhet ett av studiens delsyften. En 
potentiellt omvänd kausalitet kommer inte att tas i beaktning beträffande 
kontrollvariablerna, vilket fastslogs i avsnitt 3.1.2. Dock kommer tester av data att 
generera positiva, negativa eller obefintliga samband mellan dessa variabler och 
lönsamhet. Nedan frambringas hypoteser gällande hur dessa samband torde utspela sig.  
 
Storlek 
Bland de forskare som använt storlek som förklaringsvariabel till lönsamhet har 
olikartade resultat framställts. Vissa menar att en negativ relation råder (Berger & 
Bonaccorsi di Patti, 2006; Mehran, 1995; Hansen & Wernerfelt, 1989). I motsats till 
detta finner istället Hall och Weiss (1967), Maury (2006) och Yilmaz et al. (2005) ett 
positivt samband. Därav genereras efterföljande hypotes. 
 
H4	  –	  Storlek	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  ≠	  0	  
 
Tillväxt 
Flertalet forskare har studerat sambandet mellan tillväxt och lönsamhet. Bland dessa har 
merparten funnit att en positiv relation förekommer (Maury, 2006; Athanasoglou et al., 
2008; Asimakopoulos et al., 2009). Glancey (1998) påpekar att motsatt förhållande 
råder. Dock genererade inte Glancey (1998) signifikanta resultat gällande sitt skiljaktiga 
förhållningssätt. Detta medför att följande hypotes formulerats. 
 
H5	  –	  Tillväxt	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Positiv	  relation.	  	  
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Ålder 
Gällande ålder har denna variabel inte varit lika vanligen förekommande som övriga 
kontrollvariabler. Dock har en signifikant relation påträffats beträffande den svenska 
marknaden, varför variabeln ansetts rimlig att införliva i denna studie. Ålder har främst 
visat sig ha ett negativt förhållande till lönsamhet (Glancey, 1998; Majumdar, 1997; 
Yazdanfar, 2013). Ovanstående resultat har alstrat nästkommande hypotes.  
 
H6	  –	  Ålder	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Negativ	  relation.	  
 
Marknadsandel 
Vad gäller marknadsandel är denna variabel regelbundet återkommande när lönsamhet 
studeras. Bland den empiri som anförts har Bass et al. (1978), Narver och Slater (1990) 
samt Spanos et al. (2004) alla menat att ett positivt samband råder mellan 
marknadsandel och lönsamhet. Jämte dessa studier har ingen empiri omnämnts där ett 
motsatt signifikant förhållande belyses. Därav har nedanstående hypotes utformats.  
 
H7	  –	  Marknadsandel	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Positiv	  relation.	  
 
Likviditet 
Bland tidigare forskning har Majumdar (1997), Adams och Buckle (2003) samt 
Goddard et al. (2005) brukat likviditet för att förklara lönsamhet. Goddard et al. (2005) 
har uppvisat att en positiv relation föreligger. Övriga bidrag har dock konkluderat att ett 
omvänt förhållande återfinns (Majumdar, 1997; Adams & Buckle, 2003). Detta har 
medfört att efterföljande hypotes bildats.  
 
H8	  –	  Likviditet	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Negativ	  relation.	  	  
 
Industri 
Som tidigare framhållits kommer aktuell studie enbart att testa för samband mellan 
kontrollvariabler och lönsamhet. Detta gäller dock inte industri, då en ökad lönsamhet 
inte rimligen medför att företaget byter bransch. Således kan industri anses påverka 
företags lönsamhet. Beträffande industri har den aktuella studien valt att inkorporera 
dummyvariabler för att fastslå industritillhörighetens påverkan på lönsamhet. Ett 
användande av dummyvariabler har anträffats i flera studier (Gill et al., 2011; Zeitun & 
Tian, 2007; Radice, 1971; Maury, 2006). Samtliga dessa påvisar vissa effekter. 
Användandet av dummys innebär att industriskillnader kommer att kartläggas. 
Industrieffekter har dessutom ansetts föreligga i fler studier (Claver et al., 2002: Eriksen 
& Knudsen, 2003; Caloghirou et al. 2004). Då 22 industrier återfinns i den aktuella 
studien är det synnerligen sannolikt att industrieffekter föreligger för åtminstone ett 
antal industrier. Ovanstående argumentation har lett till nedanstående hypotesbildning.  
	  
H9	  –	  Industri	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Industrieffekter	  föreligger.	  
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5.	  Praktisk	  Metod	  
5.1 Urval 
Vid en undersökning är det nödvändigt att initialt fastställa vilken population som skall 
undersökas (Dahmström, 2005, s. 55). Med detta menas att en population av objekt så 
som företag eller personer identifieras. Dessa undersökningsobjekt utgör sedermera 
studiens målpopulation. För att dessa objekt skall vara möjliga att studera, krävs att de 
kan återfinnas i en ram, exempelvis ett register, av urvalsenheter (Dahmström, 2005, s. 
55). 
 
Vidare gäller att målpopulationen och de undersökningsobjekt som definieras utifrån 
ramen sällan sammanfaller. De objekt som faller inom denna ram undersöks istället, en 
så kallad rampopulation. Dock sammanfaller mål- och rampopulationen i vissa fall och 
ett direkturval kan göras. (Dahmström, 2005, s. 55-56) 
 
Populationen utgörs i den aktuella studien av samtliga företag noterade på börslistorna 
Large-, Mid- och Small-Cap. Som nämnts i avsnittet om avgränsningar, har ett 
kriterium ställts upp där endast företag med en omsättning om minst 500 000 SEK 
mellan åren 2004-2012 är aktuella. Detta gör att målpopulationen för studien utgörs av 
de företag som uppfyller dessa krav, dock med undantag för finansiella institutioner. 
Via databasen Retriever kan samtliga bolag, registrerade på ovanstående börslistor som 
dessutom uppfyller nämnda krav filtreras fram. Således utgör dessa företag studiens 
rampopulation, vilken i detta fall måste anses sammanfalla med målpopulationen. Då 
det förefaller osannolikt att Retriever skulle ha missat att inkludera samtliga noterade 
bolag på dessa listor, är risken för över- eller undertäckning minimal. 
 
Med övertäckning menas att den uppställda ramen innefattar objekt som inte ingår i den 
nämnda populationen medan undertäckning är motsatsen, alltså att objekt som trots allt 
tillhör populationen av någon anledning inte har fallit inom ramen (Körner & Wahlgren, 
1998, s. 11).  
 
Körner och Wahlgren (1998, s. 18) samt Dahmström (2005, s. 64) framhåller att när en 
population är liten är det motiverat att göra en totalundersökning. Med detta menas 
alltså att samtliga objekt i målpopulationen undersöks. Antalet företag inom 
målpopulationen, tillika rampopulationen i denna studie består av 152 företag. Detta har 
i sammanhanget ansetts vara en så pass begränsad population att en totalundersökning 
varit möjlig att utföra. Det förefaller helt omotiverat att exempelvis företa ett obundet 
slumpmässigt urval, där samtliga enheter i populationen har lika stor sannolikhet att bli 
valda ur målpopulationen (Körner & Wahlgren, 1998, s. 19). Detta eftersom möjlighet 
finns till ett totalurval och en undersökning av endast en mindre del av målpopulationen 
skulle kunna medföra mindre generaliserbart och representativt resultat. 
 
Enligt Körner och Wahlgren (1998, s. 11) är det också viktigt att det inte föreligger 
stora skillnader mellan en rampopulation och en målpopulation. Då målpopulationen 
och rampopulationen med största sannolikhet sammanfaller i den aktuella studien blir 
detta inte ett problem. 
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5.2 Bortfall 
Trots att en filtrering via Retriever gjordes, har oanvändbar data kommit med. Vissa 
företag har haft noll i omsättning i flertalet år under det valda tidsspannet. Exempelvis 
kan ett företag uppfylla kriteriet om 500 000 SEK i omsättning endast sju av nio år. I 
dessa fall har de två åren där kriteriet inte är uppfyllt exkluderats. Detta gäller dock 
enbart om en sådan åtgärd medfört att en obruten tidsföljd fortfarande kvarstår, annars 
har företaget exkluderats helt. Detta är av vikt för studiens slutmodell, vilket kommer 
tydliggöras i avsnitt 5.11. Vidare finns ett antal företag som kommit med efter filtrering, 
trots att uppgifter saknas helt. Dessa har också utelämnats. Efter de nämnda bortfallen 
uppgår det totala antalet observationer till 1326. Hur dessa observationer är fördelade 
mellan olika år framgår av Appendix 3. 
 

5.3 Datainsamling 
För att möjliggöra denna studies genomförande, har en mängd data samlats in. För detta 
valdes databasen Retriever eftersom nödvändiga nyckeltal och redovisade värden fanns 
lättillgängliga. Denna databas förefaller dessutom vara en tillförlitlig och välanvänd 
källa. Somliga av de nyckeltal som använts i denna studie har funnits färdiga att 
inhämta. Dessa har då sparats i Excel. Vissa nyckeltal har dock inte varit tillgängliga för 
direkt nedladdning. Där har istället underlag för dessa inhämtats och en uträkning har 
sedan skett manuellt i Excel. Data har samlats in för de utvalda företagen mellan åren 
2004-2012, vilket var det längsta tidsspannet möjligt att erhålla via Retriever.  
 
Trots att Retriever anses tillförlitlig har ändå stickprov beträffande nyckeltal företagits 
för att säkerställa att data överensstämmer med de nyckeltal som återfinns i företags 
årsredovisningar. I och med att vissa beräkningar skett manuellt via författarna av denna 
studie, har även stickprov gjorts gällande dessa för att reducera risken för fel i data.  
 

5.4 Databearbetning 
Som framförts ovan har data från Retriever laddats ned till Excel där data kategoriserats 
i flikar för respektive år. Underlag för de nyckeltal som inte funnits färdiga har brukats 
för att manuellt beräkna nya nyckeltal år för år och företag för företag. Vidare landar 
företagen i bokstavsordning i varje flik, vilket inte är den sortering studiens metod 
kräver. Då denna studie använder en paneldatametod, vilket beskrivs i avsnitt 5.6, har 
manuella förflyttningar mellan två separata Exceldokument företagits för att möjliggöra 
en paneldatasortering.  
 

5.5 Modell och variabler 
Som tidigare nämnts kommer tre mått på skuldsättningsgrad att användas i den aktuella 
studien. För att dessa mått skall kunna testas mot lönsamhet krävs tre olika modeller där 
även kontrollvariabler innefattas. Vidare kommer ytterligare tester att genomföras vilka 
medför korrigeringar av ursprungsmodellerna. Dessa diskuteras längre fram i praktisk 
metod. Ursprungsmodellerna ser ut enligt nedan. 
 
𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡!" = 𝛼 + 𝛽!𝑇𝑆𝑇𝑇!" + 𝛽!𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘!" + 𝛽!𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡!" + 𝛽!Å𝑙𝑑𝑒𝑟!" + 𝛽!𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛!"

+ 𝛽!𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡!" + 𝛾!𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖!

!"

!!!

+ ɛ!"	  
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𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡!" = 𝛼 + 𝛽!𝐾𝐹𝑆𝑇𝑇!" + 𝛽!𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘!" + 𝛽!𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡!" + 𝛽!Å𝑙𝑑𝑒𝑟!" + 𝛽!𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛!"

+ 𝛽!𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡!" + 𝛾!𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖!

!"

!!!

+ ɛ!"	  

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡!" = 𝛼 + 𝛽!𝐿𝐹𝑆𝑇𝑇!" + 𝛽!𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘!" + 𝛽!𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡!" + 𝛽!Å𝑙𝑑𝑒𝑟!" + 𝛽!𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛!"

+ 𝛽!𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡!" + 𝛾!𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖!

!"

!!!

+ ɛ!"	  

Där, 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡!"	  =	  Resultat	  efter	  skatt/Totala	  tillgångar,	  för	  företag	  i	  vid	  tidpunkt	  t	  
α	  =	  Konstant	  
𝛽!!!	  =	  Koefficient	  
𝑇𝑆𝑇𝑇!"=	  Totala	  skulder/Totala	  tillgångar,	  för	  företag	  i	  vid	  tidpunkt	  t	  
𝐾𝐹𝑆𝑇𝑇!"	  =	  Kortfristiga	  skulder/Totala	  tillgångar,	  för	  företag	  i	  vid	  tidpunkt	  t	  
𝐿𝐹𝑆𝑇𝑇!"	  =	  Långfristiga	  skulder/Totala	  tillgångar,	  för	  företag	  i	  vid	  tidpunkt	  t	  
𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘!"	  =	  Naturliga	  logaritmen	  av	  omsättning,	  för	  företag	  i	  vid	  tidpunkt	  t	  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡!"	  =	  (Omsättning	  t	  –	  Omsättning	  t-‐1)/Omsättning	  t-‐1,	  för	  företag	  i	  vid	  tidpunkt	  t	  
Å𝑙𝑑𝑒𝑟!"	  =	  Naturliga	  logaritmen	  av	  antal	  verksamma	  år,	  för	  företag	  i	  vid	  tidpunkt	  t	  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛!"	  =	  Omsättning	  företag	  i/Omsättning	  industri	  j,	  för	  företag	  i	  vid	  tidpunkt	  t	  
𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡!"	  =	  (Omsättningstillgångar	  –	  Varulager)/Kortfristiga	  skulder,	  för	  företag	  i	  vid	  tidpunkt	  t	  
𝛾! =  Koefficient	  
𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖! 	  =	  Industritillhörighet	  (1	  t.o.m.	  21)	  
ɛ!"	  =	  Slumpterm	  

I den teoretiska referensramen redogjordes det för de mest återkommande och 
betydande variablerna som betraktats adekvata för att förklara företags lönsamhet. Valet 
av kontrollvariabler för den aktuella studien gjordes med utgångspunkt i denna 
litteraturgenomgång. Nedan följer en mer djupgående definition av dessa 
kontrollvariabler, skuldsättningsmått samt studiens beroendevariabel. Vidare kommer 
bakomliggande faktorer till valen av en viss definition att redogöras för. 
 
Lönsamhet 
I tidigare forskning återfinns en rad olika lönsamhetsmått. Bland de mest återkommande 
kan räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital, vinstmarginal samt Tobins 
Q nämnas. Samtliga mått har dock sina brister.   

Vid användandet av redovisningsbaserade mått kan det påpekas att det finns risk för att 
den redovisade vinsten inte stämmer överens med den sanna ekonomiska vinsten 
(Bothwell et al., 1984, s. 405). Detta eftersom exempelvis företag inom olika branscher 
kan tillämpa skiljaktiga avskrivningsregler för sina tillgångar. Därpå kan forsknings- 
och utvecklingskostnader redovisas som löpande kostnader istället för att redovisas som 
investeringar, vilket kan bli missvisande. Vidare beräknas den ekonomiska vinsten efter 
avdrag för kostnad för insatt kapital, medan den redovisade vinsten inte tar hänsyn till 
detta (Bothwell et al., 1984, s. 405). 

Gällande Tobins Q påpekar Mehran (1995, s. 170) att det kan argumenteras för att detta 
mått lämpar sig bättre som en indikator på ett företags tillväxtmöjligheter än det gör 
som indikator för lönsamhet. Tobins Q definieras, som tidigare nämnts, som total 
aktiestock dividerat med återanskaffningsvärdet på kapital. Detta gör måttet en aning 
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komplext då återanskaffningsvärdet på kapital är svåruppskattat. Vidare menar Mehran 
(1995, s. 170) att räntabilitet på totalt kapital och Tobins Q är starkt korrelerade. Detta 
indikerar att det spelar mindre roll vilket av måtten som används. På grund av 
komplexiteten och den nämnda kritiken, har Tobins Q uteslutits från denna studie. 

För att råda bot på bristerna med redovisningsbaserade mått, är residualvinster ett 
alternativt sätt att mäta företags lönsamhet. Gällande residualvinster, alltså sann 
ekonomisk vinst, uppstår dock också problem. Exempelvis har företag olika metoder för 
uträknandet av kapitalkostnad samt att dessa metoder sannolikt skiljer sig från en 
utomstående parts metoder (Reese & Cool, 1978). Vidare skulle det bli mödosamt och 
tidskrävande att uppskatta kapitalkostnader för samtliga företag i urvalet varför detta 
inte ses som ett alternativ. Därpå menar Long och Ravenscraft (1984, s. 499) att, 
eftersom sann ekonomisk vinst speglar prissättningen av ett företags aktier, måste 
redovisningsbaserad vinst göra detsamma. Detta eftersom investerare värdesätter 
informationen som återfinns i dessa uppgifter. Long och Ravenscraft (1984, s. 499) 
menar också att stora avvikelser mellan ekonomisk vinst och redovisad vinst sällan 
förekommer. Det tidskrävande och svåruppskattade alternativet blir då omotiverat att 
bruka.  

Räntabilitet på eget kapital har en betydande brist. Detta eftersom ett tillbakaköp av 
aktier leder till ett reducerad eget kapital och följaktligen resulterar i en högre 
räntabilitet på eget kapital, förutsatt att vinsten förblir densamma. Företaget kan 
egentligen inte anses som mer lönsamt, i och med att nya intäktsströmmar inte 
genererats. Ett företag med lågt eget kapital framstår därför som mer lönsamt än ett 
företag med högt eget kapital vid lika stora vinster. Följaktligen erhålles missvisande 
resultat i dessa fall.  

Vad gäller vinstmarginal, återspeglar detta mått inte nödvändigtvis lönsamheten på ett 
rättvisande sätt. Exempelvis kan ett företag uppvisa en hög marginal på sin försäljning 
men samtidigt en låg räntabilitet på totalt kapital. Detta eftersom den totala 
försäljningen kan vara relativt låg, medan genererad vinst utgör en förhållandevis stor 
del av försäljningen. Om företaget besitter omfattande totala tillgångar, uppvisas således 
en relativt låg räntabilitet på totalt kapital. Därför behöver inte ett företag vars 
vinstmarginal är hög uppvisa en hög lönsamhet i förhållande till dess totala tillgångar. 
Räntabilitet på totala tillgångar tar hänsyn till hur väl ett företag använder sina tillgångar 
till att generera vinst. Dessutom utgör vinstmarginal en beståndsdel av räntabilitet på 
totalt kapital. Detta gör att räntabilitet på totalt kapital, enligt författarna av denna 
studie, framstår som ett mer adekvat lönsamhetsmått än vinstmarginal.   

Räntabilitet på totalt kapital utgör även det lönsamhetsmått som återkommer i högst 
utsträckning i tidigare empiri. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang framstår 
räntabilitet på totalt kapital som det mest ändamålsenliga lönsamhetsmåttet för den 
aktuella studien.   

Flertalet studier använder två eller flera av ovan nämnda lönsamhetsmått. Detta medan 
andra endast använder sig av räntabilitet på totalt kapital som beroendevariabel (Claver 
et al., 2002; Eriksen & Knudsen, 2003; Goddard et al., 2005; Asimakopoulos et al., 
2009; Glancey, 1998; Narver & Slater, 1990). I enlighet med tidigare forskning samt 
ovanstående resonemang använder den aktuella studien endast räntabilitet på totalt 
kapital som beroendevariabel. Denna definieras som resultat efter skatt dividerat med 
totala tillgångar. 
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Skuldsättningsmått 
Gällande mått på skuldsättning, finns inget vidare utrymme för definitionsskillnader. 
Merparten av tidigare forskning dividerar helt enkelt summa skulder med summa 
tillgångar. Vilken typ av skulder som används skiljer sig dock en aning. Vissa författare 
väljer att endast undersöka total skuldsättningsgrad (Margaritis & Psillaki, 2010; Berger 
& Bonaccorsi di Patti, 2006; Hirschey & Wichern, 1984; Kebewar, 2013). Tabell 1 i 
den teoretiska referensramen påvisade att tidigare forskning också genererat olikartade 
relationer mellan olika skuldsättningsmått och lönsamhet. Exempelvis finner Abor 
(2005) en negativ relation mellan total samt långfristig skuldsättning och lönsamhet, 
medan en positiv relation mellan kortfristig skuldsättning och lönsamhet uppvisas. Det 
förefaller således motiverat att undersöka dessa tre skuldsättningsmått var för sig. Till 
skillnad från ovan nämnda studier, använder Abor (2005), Gill et al. (2011), 
Norvaisiene (2012), Zeitun och Tian, (2007), Khan (2012) samt Ebaid (2009) även 
kortfristig och långfristig skuldsättningsgrad utöver total skuldsättningsgrad. I likhet 
med dessa författare, använder den aktuella studien dessa tre olika skuldsättningsmått. 
Dessa mått definieras som totala, kortfristiga samt långfristiga skulder, dividerat med 
totala tillgångar, vilka benämns som TSTT, KFSTT och LFSTT. 
	  
Storlek	  
Definitionen av storlek skiljer sig åt i tidigare studier. Exempelvis väljer vissa att 
logaritmera totala tillgångar (Mehran, 1995; Athanasoglou et al., 2008; Zeitun & Tian, 
2007; Goddard et al., 2005; Majumdar, 1997). Detta medan andra har logaritmerat 
omsättning (Abor, 2005; Deloof, 2003; Asimakopoulos et al., 2009; Margaritis & 
Psillaki, 2010; Norvaisiene, 2012). En logaritmering sker, istället för att använda totala 
tillgångar eller omsättning i absoluttal, för att spridningen av variabeln skall bli mer 
normalfördelad. Detta gör att effekten av avvikande extrema värden blir avtagande. I 
tidigare studier är användandet av totala tillgångar eller omsättning i stort sett lika 
frekvent förekommande, utan att någon förklaring till valen givits. Författarna av denna 
studie anser dock att omsättning ger en mer representativ bild än totala tillgångar. Detta 
eftersom ett företag kan växa sig stort endast genom belåning eller via nyemissioner och 
på så sätt öka balansomslutningen. Kärnan av ett företags verksamhet utgörs trots allt av 
försäljning varför omsättning betraktas ge en mer rättvisande bild av företagets storlek. 
Följaktligen har valet fallit på den naturliga logaritmen av omsättning som storleksmått.   
	  
Tillväxt 
Gällande måttet på tillväxt råder en större samstämmighet än vad som åskådliggjorts 
beträffande storleksmåttet. Merparten av tidigare forskning använder 
omsättningstillväxt (Deloof, 2003; Asimakopoulos et al., 2009; Bothwell et al., 1984; 
Maury, 2006; Majumdar, 1997; Gill et al., 2011; Abor, 2005; Zeitun & Tian, 2007). I 
kontrast till detta kan det nämnas att Glancey (1998) använt tillväxt i totala tillgångar 
och Athanasoglou et al. (2008) valt att beräkna ett mått för tillväxt i produktivitet. I 
enlighet med resonemanget beträffande storleksmåttet, utgör omsättningstillväxt det 
mått som förefaller bäst lämpat.  
 
Ålder 
Vad gäller ålder finns inte heller här utrymme för olika definitioner då ett företags ålder 
helt enkelt utgörs av antal verksamma år. Majumdar (1997) och Glancey (1998) 
använder just denna definition medan Yazdanfar (2013) väljer att logaritmera antalet år. 
Som tidigare nämnts kan det vara fördelaktigt att logaritmera variabler, varför den 
naturliga logaritmen av antal verksamma år används som åldersmått i aktuell studie.  
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Marknadsandel 
Majoriteten av tidigare forskning definierar marknadsandel som andel av total 
försäljning som kan tillskrivas ett enskilt företag inom en specifik industri (Goddard et 
al., 2005; Bothwell et al., 1984; Bass et al., 1978; Wenerfelt & Montgomery, 1988; 
Spanos et al., 2004). Till skillnad från detta ställer Narver och Slater (1990) det enskilda 
företagets försäljning i relation till dess största konkurrenter inom samma industri för att 
erhålla ett mått på marknadsandel. I den aktuella studien på den svenska marknaden 
kommer inte någon hänsyn tas till eventuella konkurrenter. Försäljningsandel inom en 
industri anses vara en fullgod definition av ett företags marknadsandel. Det bör 
emellertid nämnas att den totala försäljningen inom en industri kommer beräknas 
genom ett aggregerande av försäljningssiffror för de företag som i detta urval återfinns 
inom en specifik industri. Detta eftersom tusentals företag kan tillhöra en och samma 
industri men att merparten av dessa inte införlivas i denna studie. Därför kommer de 
företag som innefattas av studiens urval att representera hela industrin.  
	  
Likviditet	  
Majumdar (1997) samt Goddard et al. (2005) väljer att definiera likviditetsmåttet som 
omsättningstillgångar, reducerat med varulager, dividerat med kortfristiga skulder. 
Adams och Buckle (2003) dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga skulder rakt 
av, utan korrigering för varulager. Då omsättningstillgångar reduceras med varulager i 
täljaren, erhålls ett mått som bättre beskriver likviditeten. Detta eftersom varulager inte 
vanligen kan omvandlas till pengar lika snabbt som övriga omsättningstillgångar. Detta 
gör då, enligt författarna av denna studie, att en tydligare bild av ett företags sanna 
likviditet åskådliggörs. Således definieras likviditet i enlighet med Majumdar (1997) 
och Goddard et al. (2005). 
	  
Industri 
Som tidigare framhållits har flertalet studier visat att industrispecifika faktorer kan 
förklara en del av ett företags lönsamhet (Rumelt, 1991; Eriksen & Knudsen, 2003; 
Claver et al., 2002; Caloghirou et al., 2004). Med detta i åtanke går denna studie i linje 
med bland andra Zeitun och Tian (2007), Radice (1971), Maury (2006) samt Gill et al. 
(2011) och låter dessa industrispecifika faktorer fångas upp i en dummyvariabel för 
industritillhörighet.  
 

5.6 Paneldata 
Den aktuella studien ämnar undersöka bolag noterade på Stockholmsbörsen. 
Ambitionen är att alstra resultat, vars generaliserbarhet är så pass omspännande som 
möjligt. För att möta denna målsättning kommer data att struktureras på sådant vis att 
det klassificeras som paneldata. En paneldatastrukturering inkluderar såväl 
tvärsnittsdata som tidsseriedata (Studenmund, 2011, s. 526). Följaktligen kan fler 
observationer erhållas, då paneldata svarar för såväl åtskilliga företag som åtskilliga år.  
 
Utöver det faktum att fler observationer kan tillhandahållas, svarar paneldata för 
ytterligare fördelar, vilka kongruerar väl med den aktuella studiens ambitioner och mål. 
Baltagi (2008) konkretisar flera fördelar som uppkommer med brukandet av paneldata. 
Författaren menar att metodologin kontrollerar för företagsspecifik heterogenitet, vilket 
varken tvärsnittsdata eller tidsseriedata är i stånd att kontrollera för (Baltagi, 2008, s. 6). 
Då denna studie ämnar undersöka diverse företag under flera år, blir det av vikt att 
kontrollera för företagsspecifik heterogenitet.  



	  
38 

	  

Då strukturering av paneldata leder till att fler observationer kan studeras, leder även 
detta till att data bland annat blir mer informativ och att urvalet erhåller fler 
frihetsgrader (Baltagi, 2008, s.7-8). Vidare menar författaren att det även tillhandahålls 
mer variation, mindre kollinearitet och mer effektivitet än vad som varit fallet med 
tvärsnittsdata eller tidsseriedata. 
 
Dessutom undviks de problem som uteslutna variabler hade kunnat vålla i en 
tvärsnittsstudie. I normalfallet medför ett uteslutande av förklaringsvariabler att data blir 
markant påverkat och att det således uppstår felskattningar (Studenmund, 2011, s. 527). 
Då en ansenlig mängd variabler kan tänkas påverka lönsamhet har det inte varit görbart 
att inkludera samtliga i denna studie. Flertalet variabler, såsom kundnöjdhet eller 
kundorientering, är dessutom omöjliga att kvantifiera på ett övertygande sätt, varför 
variabler som faktiskt påverkar lönsamhet per automatik inte inbegripits i denna studie. 
Följaktligen utelämnas variabler som egentligen har inverkan. Paneldatastruktureringen 
medför därför att risken för felskattningar reduceras.  
 

5.7 Random Effects-modellen 
Vissa forskare använder enkel linjär multivariat regression som inte tar hänsyn till 
företagsspecifik oobserverbar heterogenitet för att skatta skuldsättningsgradens effekt 
på lönsamhet (Abor, 2005; Ebaid, 2009; Khan, 2012; Yazdanfar, 2012; Gill et al., 
2011). Denna modell kommer hädanefter benämnas som antingen enkel regression eller 
enkla regressionsmodellen. Dessa begrepp ska inte förväxlas med enkel linjär 
regression, där alltså beroendevariabeln skattas med endast en förklaringsvariabel. 
Benämningen understryker istället det faktum att modellen är enkel och grundläggande i 
sin utformning. Modellen bygger också på flera antaganden, som i den aktuella studiens 
fall, inte sannolikt kan anses uppfyllda. Av störst vikt är dock att den enkla 
regressionsmodellen inte ger en korrekt skattning på paneldata. Detta då denna typ av 
modellering inte förmår att ta hänsyn till tvärsnittsdata och tidsseriedata analogt, 
eftersom den slår ihop data över både företag och tid (Cameron & Trivedi, 2005, s. 
702). Av denna anledning kommer den aktuella studiens empiriavsnitt endast att 
använda en enkel regressionsmodell i ett första steg. Detta för att sedermera understryka 
de skillnader som uppkommer när aktuell data skattas på ett mer rättfärdigat sätt.  
 
Paneldata kan analyseras med hjälp av flera modeller. Den mest återkommande utgörs 
av Fixed Effects-modellen, hädanefter FE-modellen. Denna modell medför att varje 
tvärsnittsenhet tillförskaffas en egen skärningspunkt och en fördel med användandet av 
FE-modellen är att den undviker felskattningar som beror på icke-inkorporerade 
variabler, konstanta över tid (Studenmund, 2011, s. 528).  
 
Emellertid föreligger nackdelar som innebär att FE-modellen inte blir lämpad för den 
aktuella studien. En av de nackdelar som existerar utgörs av att förklaringsvariabler, 
konstanta över tid, kommer att bli perfekt korrelerade med modellens konstanta effekter 
(Studenmund, 2011, s. 529). Förklaringsvariabler, konstanta över tid, blir därför 
omöjliga att inkorporera och följaktligen kan inte dessa koefficienter skattas. Det 
sistnämnda är av betydelse för denna studie. Detta då industrieffekter, konstanta över 
tid, har inkluderats som förklarande variabler till lönsamhet. Zeitun och Tian (2007, s. 
46) instämmer med detta resonemang. Författarna undersöker hur lönsamhet påverkas 
av diverse faktorer. Bland dessa ingår just industrieffekter. Då författarna önskar behålla 
de konstanta industrieffekterna har de konstaterat att FE-modellen inte kan brukas. 
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Som nämnts ovan finns det flera modeller för att analysera paneldata. En modell som 
inte är lika frekvent återkommande i denna typ av litteratur är Random Effects-
modellen, hädanefter RE-modellen. Detta då RE-modellen är mer avancerad i sin 
utformning (Studenmund, 2011, s. 535). 
 
Zeitun och Tian (2007), har likt föreliggande studie, inkluderat industridummyvariabler. 
Då FE-modellen inte ansågs korrekt att använda har författarna istället valt att nyttja 
RE-modellen, då denna behärskar ett inbegripande av ovan anförda effekter (Zeitun & 
Tian, 2007, s. 46).  
 
RE-modellen uppbär ett par fördelar gentemot FE-modellen. Antalet frihetsgrader ökar, 
samtidigt som modellen alltså möjliggör skattning för variabler som är konstanta över 
tid (Studenmund, 2011, s. 535). Det sistnämnda är av essentiell betydelse för den 
aktuella studien. För att industrieffekter skall kunna medtagas, krävs att RE-modellen 
väljs framför FE-modellen. Detta innebär att denna studie, i likhet med Zeitun och Tian 
(2007), väljer att presentera empiri med hjälp av en RE-modell.   
 
Valet av RE-modellen innebär att varje tvärsnittsenhet svarar under antagandet att dess 
skärningspunkt dras från en fördelning, centrerat runt enhetens skärningspunkt 
(Studenmund, 2011, s. 535). Detta medför att en variabels koefficient slumpmässigt 
erhålles från skärningspunktens fördelning. Därav blir utfallet att koefficienten är 
oberoende av en given observations slumpterm.  
 

5.8 Multikollinearitet 
Om perfekt multikollinearitet råder, innebär detta att en förklarande variabel är en 
perfekt linjär funktion av en eller flera andra förklarande variabler. Detta fenomen är 
dock sällsynt förekommande. Mer vanligt är imperfekt multikollinearitet, där en 
förklarande variabel kan förklaras till stor del av en eller flera andra förklarande 
variabler. (Studenmund, 2011, s. 248-251) Då flera variabler som till stor del förklarar 
samma sak inkluderas i en regression, kan detta leda till missvisande resultat. 
 
För att utröna om multikollinearitetsproblem föreligger, kan en korrelationsmatris 
mellan de oberoende variablerna upprättas. Om korrelationen mellan variablerna är hög, 
är risken för multikollinearitetsproblem överhängande och enligt vissa forskare bör 
korrelationen inte överstiga 0,8 (Studenmund, 2011, s. 258). I den aktuella studien har 
en korrelationsmatris upprättats, vilken visar att samtliga korrelationer ligger långt 
under 0,8. Denna matris presenteras i empiriavsnittet, Tabell 2. Andra forskare som 
upprättat korrelationsmatriser över de förklarande variablerna för att försäkra sig om att 
multikollinearitetsproblem inte föreligger är bland andra Norvaisiene (2012), Yazdanfar 
(2012), Gill et al., (2011), Kebewar (2013), samt Zeitun och Tian (2007). 
 
Studenmund (2011, s. 258-259) menar dock att även om en korrelationsmatris utgör en 
indikator för om multikollinearitetsproblem föreligger, går det inte att lita fullt ut på 
denna matris. Detta eftersom flera oberoende variabler kan samvariera och skapa 
multikollinearitetsproblem trots att korrelationen mellan två variabler är 
tillfredsställande låg. Ett sätt att gå runt detta problem är genom ett så kallat VIF-test. 
Detta då VIF tar hänsyn till att en variabel kan samvariera med en eller flera andra 
variabler (Studenmund, 2011, s. 259). Författaren menar att ett VIF-värde på 1 indikerar 
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att ingen multikollinearitet råder medan ett VIF-värde över 5 indikerar att 
multikollinearitetsproblem föreligger. 
 
Som en komplettering till korrelationsmatrisen har därför ett VIF-test företagits i den 
aktuella studien. Flertalet andra forskare har också utfört VIF-tester utöver en 
korrelationsmatris (Yazdanfar, 2012; Gill et al., 2011; Kebewar, 2013). VIF-värdena har 
varit tillfredsställande och presenteras i empiriavsnittet, Tabell 3. I och med att värdena 
ligger på betydande avstånd från de kritiska nivåerna för såväl korrelationsmatris som 
VIF-test, anses inte multikollinearitetsproblem föreligga. Därför har inga vidare 
åtgärder, så som exkluderande av variabler, vidtagits. 
 

5.9 Heteroskedasticitet 
Heteroskedasticitet innebär att variablers varianser inte är konstanta över tid och 
generellt sett är det mer återkommande med heteroskedasticitet under tvärsnittsstudier 
än vid tidsserieanalyser (Studenmund, 2011, s. 337). I modeller där stora skillnader 
erhålls mellan de lägsta och högsta observationerna, är också heteroskedasticitet ett 
vanligt fenomen (Studenmund, 2011, s. 340). Detta beror på att observationer med 
högre värden, även tenderar att besitta högre avvikelser från den skattade modellen. 
Detta förefaller logiskt i flera fall. Ett tydligt exempel utgörs av företags 
försäljningsintäkter. Företag som erhåller 100 miljoner kronor i försäljningsintäkter bör 
åtnjuta större avvikelser i absoluttal än företag med 1 miljon kronor i 
försäljningsintäkter. Skulle det förstnämnda företaget minska sina försäljningsintäkter 
med endast 2 %, innebär detta en större negativ förändring i absoluttal än vad som vore 
möjligt för det mindre företaget.  Således kan heteroskedasticitet ge upphov till 
missvisande skattningar.   
 
Det finns olika tester för att undersöka huruvida heteroskedasticitet råder. Två tester 
som vanligen används för att finna denna potentiella förefintlighet utgörs av Park-testet 
och White-testet (Studenmund, 2011, s. 345).  
 
Park-testet undersöker en regressions residualer för att bekräfta eller förkasta om 
heteroskedasticitet återfinns i modellens slumpterm (Studenmund, 2011, s. 347). I en 
summarisk redogörelse kan det påpekas att denna skattning opererar genom att söka ett 
proportionellt samband mellan variablers storleksökning och dess ökning i residualer. 
För att modellering skall fungera behöver författarna veta vilken variabel som svarar för 
rådande heteroskedasticitet och det är vanligt förekommande att denna variabel är svår 
att urskilja (Studenmund, 2011, s. 349). Författaren menar vidare att ett White-test är att 
föredra framför ett jämförande mellan flera olika Park-tester.  
 
White-testet beskrivs ibland som ett generaliserat Park-test (Studenmund, 2011, s. 351). 
Testet använder sig av en regression, där residualernas kvadrater anbringas som 
beroendevariabel (Studenmund, 2011, s. 350). Den högra sidan av regressionen 
inkorporerar såväl alla förklarande variabler som deras residualer i kvadrat. Hänsyn tas 
även till hur dessa interagerar med varandra. Denna modellering medför att White-testet 
inte inriktar sig på en specifik form av heteroskedasticitet och sålunda testas samtliga 
typer av heteroskedasticitet. Vidare medför modelleringen att White-testet kan utröna 
huruvida heteroskedasticitet återfinns i flera variabler. En sådan möjlighet kan alltså inte 
Park-testet ta hänsyn till. En nackdel med White-testet är att urvalet måste vara 
tillräckligt stort, annars riskeras negativa frihetsgrader, vilket leder till en ogenomförbar 
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skattning (Studenmund, 2011, s. 351). I den aktuella studien blir detta inget problem då 
studiens urval inkluderar merparten av Sveriges börsnoterade företag. Urvalets storlek 
är otvivelaktigt av tillfredsställande omfång. 
 
Frånvaron av ovan nämnda brist, ackompanjerat med möjligheten att heteroskedasticitet 
kan vara föreliggande för mer än en variabel, har medfört att ett White-test företagits för 
att utröna huruvida heteroskedasticitet förekommer. Testet gav ett tydligt utslag, 
signifikant på 1%-nivån, beträffande heteroskedasticitetens förekomst. Detta medförde 
att den aktuella studien, för att råda bot på rådande heteroskedasticitet, använt sig av en 
robust kovariansestimator för att skatta standardavvikelser. Robust skattade 
standardavvikelser är utformade på så sätt att de tar hänsyn till den form av 
heteroskedasticitet som, enligt ett White-test, är förekommande.  Andra forskare som 
också inkorporerat robust skattade standardavvikelser är bland andra Margaritis och 
Psillaki (2010) samt Berger och Bonaccorsi di Patti (2006). 
	  

5.10 Seriell korrelation 
Seriell korrelation innebär att värdet av slumptermen i en tidsperiod är beroende av 
värdet av slumptermen i en annan tidperiod (Studenmund, 2011, s. 304). Seriell 
korrelation är vanligast förekommande i tidsseriedata eftersom förändring över tid är av 
betydelse. Förekomst av seriell korrelation kan leda till att standardavvikelserna för 
koefficienterna i modellen underskattas vilket leder till opålitliga skattningar 
(Studenmund, 2011, s. 314). Detta gör att resultaten kan bli missvisande då signifikanta 
utfall kan indikeras av en regression även om den signifikanta skattningen egentligen 
beror på befintlig seriell korrelation. 
 
Det vanligast återkommande sättet för att upptäcka seriell korrelation är med hjälp av 
den så kallade Durbin Watson-statistikan (Studenmund, 2011, s. 315). Dock är det inte 
möjligt att frambringa denna statistika när paneldata används. Ett enkelt sätt att testa för 
seriell korrelation i paneldata är genom ett Wooldridge-test (Drukker, 2003, s. 168). I 
och med att paneldata används i den aktuella studien, har ett Wooldridge-test brukats för 
att testa förekomsten av seriell korrelation. Detta test har uppvisat att seriell korrelation 
föreligger i aktuell data, då testets resultat visat sig signifikant på 5%-nivån. Detta gör 
att nollhypotesen om att ingen seriell korrelation föreligger, kan förkastas. Flertalet 
andra forskare, så som Yazdanfar (2012), Kebewar (2013) och Goddard et al. (2005) 
har, beroende på vilken typ av modellering som använts, företagit olika tester för att 
utröna om seriell korrelation råder.  
 
Som nämndes i föregående avsnitt har en robust kovariansestimator används för att 
skatta standardavvikelser eftersom dessa då tar hänsyn till rådande heteroskedasticitet. 
Denna skattning av standardavvikelser tar även hänsyn till seriell korrelation, varför 
giltigheten i användandet av robust skattade standardavvikelser understryks än mer.  
 

5.11 Omvänd kausalitet 
Som tidigare nämnts är potentiellt omvänd kausalitet viktig att adressera. Valda 
kontrollvariabler återfinns i en stor del av tidigare lönsamhetsforskning. Studiens 
huvudsakliga inriktning ligger dock inte på dessa variabler, varför inget fokus riktas mot 
eventuell omvänd kausalitet gällande kontrollvariablerna kontra lönsamhet. Problemet 
har uppmärksammats och en viss försiktighet gällande tolkningen av resultaten bör 
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därför vidtas, även om ingen djupare diskussion kring detta återges. Studiens 
huvudsakliga fokus ligger på huruvida skuldsättningsgrad påverkar lönsamhet. Således 
fordras en diskussion kring kausalitetsproblematik gällande skuldsättningsgrad och 
lönsamhet, vilken följer nedan. 

Stor del av tidigare forskning inom valt ämnesområde har inte införlivat diskussioner 
gällande omvänd kausalitet. Inte heller har åtgärder vidtagits för att komma runt 
problemet. Vidare är enkla regressioner överrepresenterade i tidigare empiri. Bland 
dessa författare återfinns bland andra Ebaid (2009), Yazdanfar (2012), Khan (2012), 
Gill et al. (2011) samt Abor (2005). Som tidigare belysts har inte den enkla 
regressionsmodellen ansetts lämplig i denna studie på grund av modellens brister. 
Vidare påpekar Margaritis och Psillaki (2010, s. 631) att försiktighet bör vidtas när 
resultat frambringade av enkla regressioner tolkas. Dessutom menar Berger och 
Bonaccorsi di Patti (2006, s. 1068) att en trolig anledning till de diametrala resultat som 
stora delar av den tidigare forskningen presenterat, beror på att omvänd kausalitet inte 
tagits i beaktning i flertalet fall. Då detta belyser modelleringens vikt för en studies 
utfall, kan validiteten i viss tidigare forskning diskuteras. Enligt författarna av denna 
studie, dras en aning förhastade slutsatser i vissa studier. Detta belyses exempelvis av 
hur Gill et al. (2011, s. 9) tolkar den korrelationsmatris som frambringats i deras studie. 
Författarna menar att den positiva korrelationen som uppvisas mellan 
skuldsättningsgrad och lönsamhet betyder att mer skulder leder till en ökad lönsamhet 
på grund av att skulderna ger upphov till ränteavdrag. Författarna menar alltså att 
skuldsättningsgrad påverkar lönsamhet, endast utifrån korrelationsmatrisen, innan 
någon regression ens har företagits. Viktigt att påpeka är att korrelationen mellan två 
variabler endast visar styrkan av sambandet, inte riktningen på kausaliteten.  

Norvaisiene (2012, s. 511) uppmärksammar det som ovan nämnts om att en korrelation 
vittnar om styrkan på sambandet men inte riktningen på kausaliteten. Dock verkar det 
som författaren antar att endast ett anförande av en kontrollvariabel i form av storlek är 
nog för att råda bot på eventuell omvänd kausalitet mellan skuldsättningsgrad och 
lönsamhet.  

Värt att nämna är att ovanstående författare mycket väl kan vara medvetna om 
problematiken utan att adressera denna. Vad detta avsnitt ämnar framhålla är att en 
diskussion kring eventuell omvänd kausalitet i flertalet studier emellertid saknas. Då 
merparten av tidigare studier inte diskuterar detta, är det möjligt att forskare går i linje 
med vad som tidigare publicerats och väljer att utelämna en sådan diskussion för att 
samstämmighet inom forskningsfältet skall fortlöpa samt öka möjligheterna för egen 
publikation. 

McConnell och Servaes (1995) uppmärksammar problematiken och använder sig av 
försiktighet då resultaten presenteras. Detta genom att kausalitetsfria begrepp så som 
relationer och samband används då författarna är medvetna om att riktningen på 
kausaliteten likaväl kan gå från lönsamhet till skuldsättning (McConnell & Servaes, 
1995, s. 154). Dock har inga åtgärder vidtagits för att komma runt problemet, endast en 
diskussion kring problematiken förs. 
 
Andra studier har bemött den nämnda problematiken mer ingående. Margaritis och 
Psillaki (2010), Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) samt Kebewar (2013) företar 
olika tester och tar genom mer avancerad modellering hänsyn till samt korrigerar för 
den omvända kausaliteten som löper från beroendevariabeln till skuldsättning.  
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Ett sätt att, i alla fall i viss mån, komma runt problemet med omvänd kausalitet är att 
förskjuta den oberoende variabeln i fråga bakåt i tiden. Detta innebär för den aktuella 
studien att föregående års skuldsättningsgrad ställs mot innevarande års lönsamhet i 
regressionen. Om innevarande års skuldsättningsgrad ställs mot innevarande års 
lönsamhet, uppstår svårigheter att identifiera riktningen på kausaliteten. Dock förefaller 
det orimligt att innevarande års lönsamhet kan påverka föregående års 
skuldsättningsgrad då denna fastslagits ett år tidigare. Ett förskjutande bakåt i tiden av 
skuldsättningsgrad företas av bland andra Margaritis och Psillaki (2010). Föreliggande 
studie går i linje med Margaritis och Psillaki (2010) och tidsförskjuter samtliga 
skuldsättningsmått för att råda bot på nämnd kausalitetsproblematik. Värt att nämna är 
att det finns andra, än mer avancerade sätt, att beakta omvänd kausalitet. Detta genom 
exempelvis en mer omfattande instrumentering av de förklarande variablerna vilket görs 
av Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) samt Kebewar (2013). Kontentan av deras 
metoder är dock att tidsförskjutna variabler inkorporeras. Även om än mer avancerad 
modellering är möjlig har metodiken i föreliggande studie ansetts fullgod, då problemet 
avhjälps i högre utsträckning än vad som anbringats i stor del av tidigare empiri.   
 
Utifrån ovanstående resonemang kan det konstateras att föreliggande studie kommer att 
uppmärksamma eventuell omvänd kausalitet. Aktuell studie kommer att förskjuta 
skuldsättningsgrad bakåt i tiden likt Margaritis och Psillaki (2010). Detta medför en 
korrigering av ursprungsmodellen, då samtliga skuldsättningsmått tidsförskjuts. Det är 
just av denna anledning en obruten tidsföljd beträffande data varit nödvändig. Genom 
detta tar studien hänsyn till problemet samt att en diskussion kring detta förs vilket 
skiljer sig från exempelvis Ebaid (2009), Yazdanfar (2012), Khan (2012), Gill et al. 
(2011) samt Abor (2005). 
 

5.12 Icke-linjärt förhållande 
Denna studie ämnar, som tidigare nämnts, utröna om ett icke-linjärt, konkavt, 
förhållande mellan total skuldsättningsgrad och lönsamhet föreligger. För att kunna 
utföra denna manöver krävs att en korrigering av ursprungsmodellen företas. Denna 
korrigering består av att total skuldsättningsgrad kvadreras och inkorporeras i 
ursprungsmodellen. Detta medför att modellen antar formen av en andragradsfunktion 
som således kan beskriva ett icke-linjärt förhållande. Både ursprungsformen av TSTT 
och kvadrerad TSTT kommer således att inkluderas simultant. En kvadrering av total 
skuldsättningsgrad för att utröna om ett konkavt samband föreligger har gjorts av bland 
andra Margaritis och Psillaki (2010) samt Kebewar (2013). 
	  

5.13 Modelleringens upplägg 
Ett delsyfte med den aktuella studien är som bekant att åskådliggöra vikten av 
ekonometriskt modelleringssätt för att studera hur resultat eventuellt kan divergera när 
mer valida modellspecifikationer används. Resultaten från dessa olika modelleringar 
presenteras i empiridelen, löpande efter varandra.  
 
Som tidigare nämnts har stor del av tidigare forskning förlitat sig till enkla regressioner. 
Därav kommer denna studie först och främst företa en sådan modell. Som dock 
understrukits, har den enkla regressionsmodellen inte ansetts vara tillämpbar av olika 
skäl. I ett andra steg kommer därför en RE-modell att brukas. Det har i aktuell data 
påvisats att såväl heteroskedasticitet som seriell korrelation förekommer, varför robust 
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skattade standardavvikelser ansetts nödvändiga att använda. Den tredje modellen utgörs 
således av en RE-modell med robust skattade standardavvikelser. Ett beaktande av 
potentiell omvänd kausalitet har medfört att samtliga skuldsättningsmått förskjutits 
bakåt i tiden. Den fjärde modellen består av en RE-modell med robust skattade 
standardavvikelser samt tidsförskjutna skuldsättningsmått. Den femte modellen utröner 
om ett konkavt förhållande mellan total skuldsättningsgrad och lönsamhet råder. Denna 
tar formen av en RE-modell med robust skattade standardavvikelser, förskjuten total 
skuldsättningsgrad samt kvadrerad, förskjuten total skuldsättningsgrad. De fyra 
förstnämnda företas för samtliga skuldsättningsmått medan den femte modellen enkom 
berör total skuldsättningsgrad. 
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6.	  Empiri	  

6.1 Multikollinearitet 
Nedan återfinns en korrelationsmatris för de valda förklaringsvariablerna. Som 
konstaterats i avsnittet praktisk metod, hävdar flertalet forskare att förklarande variabler 
kan ha en korrelation upp till 0,8 innan multikollinearitetsproblem uppstår. 
 
Tabell 2. Korrelationsmatris 

 TSTT KFSTT LFSTT Likviditet Tillväxt Storlek Ålder Markn. 
TSTT 1,0000        

KFSTT 0,4869 1,0000       
LFSTT 0,5075 – 0,5055 1,0000      

Likviditet 0,3807 – 0,2007 – 0,1782 1,0000     
Tillväxt 0,0471 0,0513 – 0,0410 0,0062 1,0000    
Storlek 0,1180 0,0211 0,0958 – 0,1482 – 0,0715 1,0000   

Ålder – 0,1409 – 0,0416 – 0,0981 – 0,0152 – 0,0614 0,4253 1,0000  
Markn. 0,0271 0,0965 – 0,0684 – 0,0203 0,0151 0,2245 – 0,0343 1,0000 

 
Som Tabell 2 åskådliggör, är korrelationer mellan valda variabler förhållandevis låga. 
Gällande kontrollvariablerna föreligger den högsta korrelationen mellan storlek och 
ålder, där en korrelation på 0,4253 uppmätts. Resterande kontrollvariabler korrelerar 
med varandra i klart lägre utsträckning, där exempelvis en korrelation på -0,0151 råder 
mellan marknadsandel och tillväxt. Korrelationen mellan de tre olika 
skuldsättningsmåtten är något högre. Mellan TSTT och LFSTT uppgår denna till 
0,5075, mellan TSTT och KFSTT till 0,4869 samt till -0,5055 mellan LFSTT och 
KFSTT. Då dessa tre mått aldrig används i samma modell spelar den något starkare 
korrelationen mindre roll. Om skuldsättningsmåtten däremot hade uppvisat en mycket 
stark inbördes korrelation, hade det kunnat diskuteras ifall variablerna möjligen mäter 
samma sak varpå tre olika regressionsmodeller hade varit överflödigt. Vad som kan 
konkluderas utifrån ovanliggande korrelationsmatris, är att samtliga korrelationer ligger 
långt under 0,8. Således indikerar denna matris att multikollinearitetsproblem inte 
verkar föreligga. 
 
En korrelationsmatris fungerar som en indikator för huruvida multikollinearitetsproblem 
kan anses föreligga. Ett annat mått som tar hänsyn till multikollinearitet utgörs av VIF. 
Likt vad som tidigare understrukits är det kritiska VIF-värdet vanligen satt till runt 5. 
Tabellen nedan åskådliggör den aktuella studiens utfall. 
 
Tabell 3. VIF 

Variabler VIF 
 Storlek 1,38 

Ålder 1,31 
TSTT 1,23 

Likviditet 1,19 
Marknadsandel 1,08 

Tillväxt 1,01 
  

Genomsnittlig 
VIF 

1,20 
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Vad som kan påvisas utifrån Tabell 3 är att resultaten inte kan betraktas som 
närliggande till det kritiska VIF-värdet 5. I enlighet med de diskussioner som 
tillhandahållits i avsnittet praktisk metod har dessa VIF-värden, ackompanjerat med 
ovan specificerade korrelationsmatris ansetts utgöra fullgoda multikollinearitetstester 
för den aktuella studien. Detta mot bakgrund att resultaten inte angränsar till uppsatta 
kritiska värden. Således skulle vidare tester enbart konkludera det som redan fastslagits 
och samtidigt bidraga med en fördunkling av lättöverskådligheten. När LFSTT eller 
KFSTT inkluderas istället för TSTT kan likartade resultat skönjas, då samtliga VIF-
värden fortfarande ligger under 2. Följaktligen kan det därför fastslås att ovan anförda 
tabeller belyser att denna studie inte lider av några multikollinearitetsproblem, vilket 
skulle kunnat ge upphov till eventuella felskattningar i regressionsmodeller. 
 

6.2 Deskriptiv statistik 
Studiens avgränsade företagsurval har resulterat i totalt 1326 observationer. Nedan 
följer deskriptiv statistik för studiens variabler. Medelvärde, standardavvikelse, 
minimivärde samt maxvärde åskådliggörs i Tabell 4. 
 
Tabell 4. Deskriptiv statistik 

      Observationer    Medelvärde Standardavvikelse              Min         Max 
Lönsamhet 1326        0,0506 0,1345 – 2,1535   0,7271 

TSTT 1326        0,5282 0,1776    0,0105   1,1181 
KFSTT 1326        0,3424 0,1773    0,0105   0,9670 
LFSTT 1326        0,1858 0,1797             0   0,8106 

Likviditet 1326        1,3294 2,1825    0,0097 52,7738 
Tillväxt 1326        0,2821 2,3515 – 0,8710 66,6878 
Storlek 1326      14,6627 1,7955    6,9167 19,5533 

Ålder 1326        3,2424 0,9217             0   4,7449 
Marknadsandel 1326        0,1324 0,2544 ≈ 0,0000            1 

 
Det som huvudsakligen utrönts i denna studie är skuldsättningsgradens påverkan på 
lönsamhet. Således är det dessa mått efterföljande stycke centrar kring. Vad gäller 
lönsamhet, ligger medelvärdet på 5,06 %. Det förhållandevis låga medelvärdet dras ned 
av att en mängd företag uppvisar en negativ räntabilitet på totalt kapital. Den lägsta 
räntabiliteten som uppmätts ligger på -215,35 %, medan den högsta räntabiliteten är 
72,71 %. Värt att nämna är att 224 observationer uppvisar en negativ räntabilitet på 
totalt kapital, 1097 observationer uppvisar en positiv räntabilitet och 5 observationer 
återfinns på 0 %. Gällande TSTT, alltså total skuldsättningsgrad, är medelvärdet 52,82 
%. Denna totala skuldsättning utgörs av 34,24 % kortfristig skuldsättning och 18,58 % 
långfristig skuldsättning. Dessa siffror påvisar att företag i den aktuella studien, i 
genomsnitt, har en klart högre andel kortfristiga skulder än långfristiga. Värt att nämna 
är att samtliga skuldsättningsmått har en standardavvikelse på över 17 %. Detta vittnar 
om att de olika skuldsättningsmåtten kan skilja sig kraftigt, såväl mellan olika företag 
som mellan olika år för samma företag. Detta åskådliggörs ytterligare av att max- och 
minimivärdena för total skuldsättning är 1,1181 respektive 0,0105. För kortfristig 
skuldsättning är max- och minimivärdena 0,967 respektive 0,0105 och för långfristig 
skuldsättning 0,8106 respektive 0,0. Vad som är intressant är att ett enskilt företag 
uppvisar en total skuldsättning på en bit över 100 %. Detta innebär att företaget har mer 
skulder än totala tillgångar vilket vittnar om ett negativt eget kapital. Värt att notera är 
dock att exkluderande av extremvärden inte genererat skiljaktiga utfall för studiens 
regressionsmodeller, varför dessa observationer lämnats orörda.  
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6.3 Enkla regressionsmodellen 
I detta avsnitt kommer skattade resultat, härstammande från enkla regressioner, att 
återges. Praktisk metod redogjorde varför en enkel regression inte kan anses fullgod för 
den aktuella studien. Bland annat tar den enkla regressionsmodellen inte hänsyn till 
företagsspecifik oobserverbar heterogenitet. Likväl finner författarna av denna studie att 
en redogörelse för dessa utfall fortfarande kan anses betydande, bland annat avhängigt 
på tidigare empiris brukande av denna modell. Nedan visualiseras de resultat som 
frambringats av ovan nämnda modellering. 
 
Tabell 5. Enkla regressionsmodellen – TSTT 

Y = Lönsamhet     Koefficient Standardavvikelse       t  P > t 95 % konfidensintervall 
TSTT – 0,1243 0,0237 – 5,24 0,000*** – 0,1707   – 0,0778 

Likviditet    0,0057 0,0018    3,25 0,001***    0,0023     0,0092 
Tillväxt    0,0019 0,0015    1,28 0,200 – 0,0010     0,0048 
Storlek    0,0231 0,0030    7,76 0,000***    0,0173     0,0290 

Ålder – 0,0058 0,0046 – 1,26 0,207 – 0,0149    0,0032 
Marknadsandel – 0,0068 0,0273 – 0,25 0,804 – 0,0604    0,0469 

Konstant – 0,2230 0,0520 – 4,42 0,000*** – 0,3320 – 0,1279 
Industrieffekter          JA     

R2    0,1653     
Adjusted R2    0,1480     

Observationer       1326     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
 
I Tabell 5 återges lönsamhet som en funktion av en koexistens mellan total 
skuldsättningsgrad och studiens kontrollvariabler. Vid ett användande av denna 
modellering påvisas att total skuldsättningsgrad har en negativ relation till lönsamhet. 
Detta samband är signifikant på 1%-nivån. En signifikans på denna nivå uppvisas också 
för kontrollvariablerna likviditet och storlek, där både dessa har en positiv relation till 
lönsamhet. Vad som även bör påpekas är att marknadsandel har ett osedvanligt högt p-
värde. Detta skulle kunna indikera att övriga variabler redan förklarar det 
marknadsandelen ämnar förklara. Dock åskådliggjorde tidigare multikollinearitetstester 
att ett sådant förhållande inte kan anses sannolikt. Det troligaste scenariot är istället att 
marknadsandel de facto inte har någon betydande relation till ett företags lönsamhet. Då 
modellens förklaringsgrad blir högre av att inkludera denna variabel har det bedömts 
mest adekvat att behålla marknadsandel i modellen. Gällande tillväxt och ålder kan det 
påpekas att ett likartat resonemang kan föras. Dessa variabler har inte uppnått en 
signifikans i ovan modellering men har fortfarande bidragit till en för modellen ökad 
förklaringsgrad. Inte heller här har multikollinearitetsproblem ansetts föreligga varför 
även dessa variabler kvarhållits. Beträffande industrieffekter har det konstaterats att 
dessa förekommer. Studien använder sig av dummyvariabler för 22 olika industrier, 
vilka återfinns i Appendix 4. I Tabell 5 påträffas industrieffekter i den bemärkelsen att 
minst 1 industri är signifikant. Ett mer utförligt resonemang kring industrier 
tillhandahålls i avsnitt 6.7. 
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Tabell 6. Enkla regressionsmodellen – KFSTT 
Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse        t  P > t 95 % Konfidensintervall 

KFSTT – 0,0869 0,0249 – 3,49 0,001*** – 0,1357 – 0,0380 
Likviditet    0,0073 0,0017    4,23 0,000***    0,0039    0,0107 

Tillväxt    0,0021 0,0015    1,38 0,167 – 0,0009    0,0050 
Storlek    0,0199 0,0030    6,72 0,000***    0,0141    0,0257 

Ålder – 0,0010 0,0045 – 0,21 0,833 – 0,0098    0,0079 
Marknadsandel    0,0107 0,0274    0,39 0,695 – 0,0430     0,0644 

Konstant – 0,2441 0,0524 – 4,66 0,000*** – 0,0347  – 0,1413 
Industrieffekter          JA     

R2    0,1555     
Adjusted R2    0,1380     

Observationer       1326     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
 
När den enkla regressionsmodellen inbegriper kortfristig skuldsättningsgrad istället för 
total skuldsättningsgrad åtnjutes snarlika resultat. I enighet med vad som tidigare 
tillhandahölls beträffande TSTT, har KFSTT, vid ett samexisterande med studiens 
anförda kontrollvariabler en negativ relation till lönsamhet, signifikant på 1%-
nivån. Tabell 6 påvisar även att likviditet och storlek återigen erhåller positiva relationer 
till lönsamhet, signifikanta på 1%-nivån. Dessutom kan det betonas att tillväxt och ålder 
även här uppvisar en positiv respektive negativ relation till lönsamhet men utan 
signifikans. Vad gäller marknadsandel har sambandet till lönsamhet nu skattats som 
positivt istället för negativt, vilket rimligen beror på det höga p-värdet för denna 
variabel. Följaktligen erhålles osäkerhet gällande skattning av denna variabel. Likt 
argumentationen beträffande enkla regressionsmodellen med TSTT som 
skuldsättningsmått, kan det förtydligas att modellens förklaringsgrad ökar på grund av 
inkludering av dessa variabler och att multikollinearitetsproblem inte verkar vara 
föreliggande. Därav anses det även här korrekt att medtaga dessa kontrollvariabler, även 
om en osäkerhet för dessa variablers utfall råder. Vad gäller industrieffekter 
tillhandahålles minst en signifikant industri, varför dessa effekter betraktas rådande.  
 
Tabell 7. Enkla regressionsmodellen – LFSTT 

Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse      t  P > t 95 % Konfidensintervall 
LFSTT – 0,0565 0,0268 – 2,11 0,035** – 0,1092 – 0,0039 

Likviditet    0,0086 0,0017    5,12 0,000***    0,0053    0,0118 
Tillväxt    0,0014 0,0015    0,94 0,346 – 0,0015    0,0043 
Storlek    0,0220 0,0031    7,21 0,000***    0,0160    0,0280 

Ålder – 0,0023 0,0046 – 0,50 0,617 – 0,0114    0,0068 
Marknadsandel – 0,0009 0,0277 – 0,03 0,973 – 0,0554     0,0535 

Konstant – 0,2780 0,0517 – 5,38 0,000*** – 0,3794  – 0,1767 
Industrieffekter          JA     

R2    0,1505     
Adjusted R2    0,1329     

Observationer       1326     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
 
Beträffande ovanstående modell innefattande långfristig skuldsättningsgrad, kan det 
betonas att ett närbesläktat förhållande uppvisas med de samband som gestaltats för 
övriga skuldsättningsmått. LFSTT åtnjuter ett negativt samband med lönsamhet, likt 
TSTT och KFSTT tidigare erhöll. Värt att nämna är att LFSTT är signifikant på 5%-
nivån, medan 1%-nivån var gällande för TSTT och KFSTT. Kontrollvariablerna 
genererar likartade relationer som vid föregående regressioner. Likviditet och storlek 
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har båda en positiv relation mot lönsamhet, signifikanta på 1%-nivån, medan övriga tre 
kontrollvariabler inte uppvisar någon signifikant relation. Tillväxt och ålder antar, likt 
tidigare, en positiv respektive negativ relation till lönsamhet. Marknadsandel har i denna 
regression erhållit en negativ relation till lönsamhet, likt denna variabel åtnjöt när 
istället TSTT var inkorporerad i modellen. Gällande förklaringsgrad samt 
industrieffekter råder ett enigt resonemang med vad som fastslogs beträffande de enkla 
regressionsmodellerna, innehållande TSTT och KFSTT. 
 

6.4 RE-modellen 
Som det redogjordes för i den praktiska metoden är en modellering med Random 
Effects, hädanefter RE, mest ändamålsenlig för den aktuella studien. Detta på grund av 
att industrifaktorer, konstanta över tid, tas i beaktning. Nedan följer ett framställande av 
de resultat som frambringats av RE-modellen. Endast modelleringen har förändrats. 
Variabler och antal observationer är identiska med tidigare enkla regressioner. RE-
modellen tar hänsyn till det faktum att ett och samma företag finns representerat över 
flera år, vilket illustreras av de 152 kluster som återges i tabellerna nedan. 
 
Tabell 8. RE-modellen – TSTT 

Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse      z  P > z 95 % Konfidensintervall 
TSTT – 0,1175 0,0291 – 4,04 0,000*** – 0,1744 – 0,0605 

Likviditet    0,0050 0,0017    2,88 0,004***    0,0016    0,0084 
Tillväxt    0,0047 0,0013    3,66 0,000***    0,0022    0,0073 
Storlek    0,0422 0,0042  10,18 0,000***    0,0341    0,0504 

Ålder – 0,0164 0,0079 – 2,08 0,038** – 0,0318 – 0,0009 
Marknadsandel    0,0070 0,0369    0,19 0,851 – 0,0654     0,0793 

Konstant – 0,5007 0,0959 – 5,22 0,000*** – 0,6886  – 0,3129 
Industrieffekter          JA     

R2     within    0,1622     
     between    0,1591     

     overall    0,1434     
Observationer       1326     

Kluster         152     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
 
I Tabell 8 framgår att TSTT fortfarande erhåller en signifikant negativ relation till 
lönsamhet i RE-modellen. Vidare uppvisas, i likhet med enkla regressionen i Tabell 5, 
att likviditet samt storlek har en signifikant positiv relation till lönsamhet. Samtliga tre 
nämnda variabler är signifikanta på 1%-nivån i de båda modellerna. Som synes i Tabell 
8 blir även tillväxt och ålder signifikanta i RE-modellen, vilket de inte var vid ett 
användande av den enkla regressionsmodellen. Tillväxt har ett positivt samband med 
lönsamhet, signifikant på 1%-nivån, medan ålder har ett negativt samband, signifikant 
på 5%-nivån. Vad gäller marknadsandel är denna variabel fortfarande långt ifrån 
signifikant, med ett p-värde på 0,851. Detta kan jämföras med Tabell 5 då p-värdet 
också var högt, nämligen 0,804. I enlighet med det resonemang som fördes då, anses 
marknadsandelsvariabeln fortfarande värdig att inkluderas. Det blir tydligt att valet av 
modell är av stor vikt, då resultaten från Tabell 5 och 8 skiljer sig åt. Total 
skuldsättningsgrad är signifikant i de båda modellerna. Detta medan fyra av fem 
kontrollvariabler är signifikanta vid ett användande av RE-modellen och endast två av 
fem vid enkel regression. Även här återfinns industrieffekter. 
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Tabell 9. RE-modellen – KFSTT 
Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse      z  P > z 95 % Konfidensintervall 

KFSTT – 0,0917 0,0319 – 2,88 0,004*** – 0,1542 – 0,0293 
Likviditet    0,0058 0,0017    3,37 0,001***    0,0024    0,0091 

Tillväxt    0,0049 0,0013    3,75 0,000***    0,0023    0,0074 
Storlek    0,0382 0,0041    9,36 0,000***    0,0302    0,0462 

Ålder – 0,0102 0,0078 – 1,32 0,188 – 0,0255    0,0005 
Marknadsandel    0,0230 0,0371    0,62 0,535 – 0,0497     0,0958 

Konstant – 0,5123 0,0974 – 5,26 0,000*** – 0,7032  – 0,3215 
Industrieffekter          JA     

R2      within    0,1536     
     between    0,1476     

     overall    0,1359     
Observationer       1326     

Kluster         152     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
 
En skattning av kortfristig skuldsättningsgrad i samexistens med kontrollvariablerna 
återfinns i Tabell 9. KFSTT har en negativ signifikant relation till lönsamhet, identiskt 
med vad som anträffats i den enkla regressionsmodellen i Tabell 6. Vad gäller 
kontrollvariablerna innehar likviditet, tillväxt och storlek positiva och signifikanta 
relationer till lönsamhet. Detta skiljer sig från regressionen innefattande TSTT i Tabell 
8, där även ålder, utöver likviditet, tillväxt och storlek gav ett signifikant utfall. I Tabell 
5 och 6, där resultaten genererats via enkel regression, återfanns endast likviditet och 
storlek som signifikanta kontrollvariabler. I Tabell 9 uppvisas återigen att 
marknadsandel inte har någon signifikant relation till lönsamhet då p-värdet är 0,535. 
Även här finns industrieffekter. 
 
Tabell 10. RE-modellen - LFSTT 

Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse      z  P > z 95 % Konfidensintervall 
LFSTT – 0,0424 0,0300 – 1,41 0,158 – 0,1012   0,0165 

Likviditet    0,0067 0,0017    4,00 0,000***    0,0034   0,0010 
Tillväxt    0,0044 0,0013    3,35 0,001***    0,0018   0,0069 
Storlek    0,0404 0,0042    9,52 0,000***    0,0321   0,0487 

Ålder – 0,0119 0,0079 – 1,50 0,134 – 0,0273   0,0037 
Marknadsandel    0,0110 0,0373    0,29 0,769 – 0,0622    0,0841 

Konstant – 0,5449 0,0961 – 5,67 0,000*** – 0,7333 – 0,3564 
Industrieffekter          JA     

R2      within    0,1542     
     between    0,1357     

     overall    0,1296     
Observationer       1326     

Kluster         152     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
 
Vad gäller långfristig skuldsättningsgrad i Tabell 10, åskådliggörs ett negativt samband 
med lönsamhet. Dock är p-värdet 0,158 vilket belyser att detta samband inte är 
signifikant. TSTT, KFSTT samt LFSTT har samtliga uppvisat signifikanta samband 
med lönsamhet i de enkla regressionsmodellerna. TSTT och KFSTT har uppvisat 
samma förhållande vid ett brukande RE-modellen. Således utgör LFSTT, skattat med 
RE, det hittills första skuldsättningsmåttet där ingen signifikans påträffas. Gällande 
kontrollvariablerna är förhållandet i Tabell 10 identiskt med Tabell 9, där likviditet, 
tillväxt och storlek innehar signifikanta och positiva relationer till lönsamhet. Återigen 
erhålles industrieffekter. 
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6.5 RE-modellen, robust  
Genom tester, beskrivna i praktisk metod, har det framkommit att såväl 
heteroskedasticitet som seriell korrelation är rådande för den aktuella studiens data. 
Denna studie tar hänsyn till dessa defekter genom ett användande av en robust 
kovariansestimator för att skatta standardavvikelser. Detta medför inga förändringar 
beträffande skattning av variablers koefficienter. Däremot åtnjuter nedan anförda 
regressioner förändrade standardavvikelser och följaktligen även z- samt p-värden. 
Vidare sker även en korrigering av modellens konfidensintervall. I summarisk och 
enklare kontext kan det påpekas att modellen främst erhåller större säkerhetsmarginaler 
i sina skattningar. De tre efterföljande tabellerna visualiserar de skillnader som 
uppkommer när RE-modellen istället inbegriper robust skattade standardavvikelser. 
 
Tabell 11. RE-modellen, robust - TSTT 

Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse      z  P > z 95 % Konfidensintervall 
TSTT – 0,1175 0,0667 – 1,76 0,078* – 0,2481   0,0132 

Likviditet    0,0050 0,0022    2,30 0,021**    0,0007   0,0092 
Tillväxt    0,0047 0,0023    2,05 0,040**    0,0002   0,0093 
Storlek    0,0422 0,0184    2,30 0,022**    0,0062   0,0783 

Ålder – 0,0164 0,0100 – 1,63 0,103 – 0,0360   0,0033 
Marknadsandel    0,0070 0,0999    0,07 0,945 – 0,1889    0,2028 

Konstant – 0,5008 0,2496 – 2,01 0,045** – 0,9900 – 0,0115 
Industrieffekter          JA     

R2      within    0,1622     
     Between    0,1591     

     Overall    0,1434     
Observationer       1326     

Kluster         152     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
 
I Tabell 11 åskådliggörs att standardavvikelserna nu är större. För att exemplifiera detta 
kan det nämnas att standardavvikelsen för TSTT i Tabell 11 är 0,0667 medan 
standardavvikelsen för TSTT i Tabell 8, där det robusta alternativet inte använts, var 
0,0291. Denna korrigering medför att de två RE-modellerna, med och utan robust 
skattade standardavvikelser, frambringar skiljaktiga resultat. Det påvisas i Tabell 11 att 
TSTT visserligen fortfarande har en negativ relation till lönsamhet, dock nu endast 
signifikant på 10%-nivån. Detta kan jämföras med Tabell 8, där den negativa relationen 
är signifikant på 1%-nivån. Beträffande kontrollvariablerna, har likviditet, tillväxt och 
storlek samtliga positiva relationer till lönsamhet, signifikant på 5%-nivån i Tabell 11. I 
Tabell 8 åtnjuter dessa tre variabler också en positiv relation men då signifikant på 1%-
nivån. Dessutom utgör ålder en signifikant variabel i Tabell 8, vilket den inte gör i 
Tabell 11 då p-värdet är 0,103. Marknadsandel har återigen högt p-värde och är således 
långt ifrån signifikant även här. Industrieffekter uppvisas fortfarande trots införlivandet 
av robust skattade standardavvikelser. 
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Tabell 12. RE-modellen, robust – KFSTT 
Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse      z  P > z 95 % Konfidensintervall 

KFSTT – 0,0917 0,0526 – 1,75 0,081* – 0,1947   0,0113 
Likviditet    0,0058 0,0024    2,40 0,017**    0,0011   0,0105 

Tillväxt    0,0049 0,0025    1,95 0,051*    0,0000   0,0098 
Storlek    0,0382 0,0195    1,96 0,050**    0,0000   0,0765 

Ålder – 0,0102 0,0114 – 0,90 0,368 – 0,0325   0,0121 
Marknadsandel    0,0230 0,1001    0,23 0,818 – 0,1732    0,2193 

Konstant – 0,5123 0,2384 – 2,15 0,032** – 0,9795 – 0,0451 
Industrieffekter          JA     

R2      within    0,1536     
     Between    0,1476     

     Overall    0,1359     
Observationer       1326     

Kluster         152     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
 
I Tabell 12 återfinns resultat från RE-modellen med robust skattade standardavvikelser, 
där kortfristig skuldsättningsgrad samvarierar med studiens kontrollvariabler. KFSTT 
har en negativ relation till lönsamhet, signifikant på 10%-nivån. KFSTT är, till skillnad 
från detta, signifikant på 1%-nivån i Tabell 9. Vidare åtnjuter likviditet, tillväxt och 
storlek positiva och signifikanta samband. Signifikansnivån har dock förändrats i och 
med användandet av robust skattade standardavvikelser. Likviditet är signifikant på 5%-
nivån, medan tillväxt och storlek är signifikanta på 10%-nivån. Detta kan jämföras med 
resultaten från Tabell 9, där likviditet, tillväxt och storlek samtliga uppnår en 
signifikansnivå på 1%. Ålder och marknadsandel uppvisar icke-signifikanta värden i de 
båda modellerna. Vid ett jämförande av KFSTT i Tabell 12 mot TSTT i Tabell 11, kan 
det konkluderas att resultaten är snarlika. De båda skuldsättningsmåtten är signifikanta 
på 10%-nivån och samma tre kontrollvariabler, likviditet, tillväxt och storlek uppvisar 
signifikanta samband med lönsamhet. Dock skiljer sig signifikansnivåerna en aning. 
Industrieffekter är fortfarande närvarande. 
 
Tabell 13. RE-modellen, robust – LFSTT 

Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse      z  P > z 95 % Konfidensintervall 
LFSTT – 0,0424 0,0553 – 0,77 0,444 – 0,1508   0,0661 

Likviditet    0,0067 0,0023    2,92 0,004***    0,0022   0,0112 
Tillväxt    0,0044 0,0024    1,83 0,067* – 0,0003   0,0090 
Storlek    0,0404 0,0179    2,26 0,024**    0,0054   0,0754 

Ålder – 0,0119 0,0096 – 1,24 0,216 – 0,0306   0,0069 
Marknadsandel    0,0110 0,0973    0,11 0,910 – 0,1797    0,2016 

Konstant – 0,5449 0,2296 – 2,37 0,018** – 0,9950 – 0,0948 
Industrieffekter          JA     

R2      within    0,1542     
     Between    0,1357     

     Overall    0,1296     
Observationer       1326     

Kluster         152     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
 
När istället långfristig skuldsättningsgrad undersöks, kan det utläsas från Tabell 13 att 
LFSTT inte har något signifikant samband med lönsamhet. Detta resultat är 
överensstämmande med Tabell 10, där LFSTT studerats utan robust skattade 
standardavvikelser. Dock kan det nämnas att LFSTT har ett klart högre p-värde och 
således är än längre ifrån att vara signifikant när det robusta alternativet inkluderats. 
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Gällande kontrollvariablerna är det återigen samma tre, nämligen likviditet, tillväxt och 
storlek, som är signifikanta. Vid ett jämförande mot Tabell 10 kan det även i detta fall 
utläsas att signifikansnivån sänkts när robust skattade standardavvikelser använts. 
Signifikansnivåer gällande kontrollvariablerna skiljer sig också aningen från Tabell 11 
och 12, där TSTT respektive KFSTT innefattats. Dock är det samma tre variabler som 
är signifikanta. Industrieffekter kan återigen skönjas. 
 

6.6 RE-modellen, robust med tidsförskjutning 
Som tidigare framhävts ämnar denna studie att ta potentiellt omvänd kausalitet i 
beaktning. För att komma runt denna problematik har föregående års 
skuldsättningsmått, i ett koexisterande med anförda kontrollvariabler, ställts mot 
efterföljande års lönsamhet. Även om viss korrelation kan finnas mellan aktuellt och 
föregående års skuldsättningsgrad kan uppkommen problematik kring en eventuell 
omvänd kausalitet begränsas. Detta då ett aktuellt års lönsamhet inte rimligtvis har 
möjlighet att påverka föregående års skuldsättningsgrad. Följaktligen har alltså 
föregående års skuldsättning använts som förklaringsvariabel till innehavande års 
lönsamhet. Tabellerna nedan visar hur årlig förskjuten skuldsättningsgrad, vid 
samexisterande med kontrollvariabler verkar mot efterföljande års lönsamhet. 
 
Tabell 14. RE-modellen, robust med tidsförskjutning – TSTT 

Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse      z  P > z 95 % Konfidensintervall 
TSTT t–1 – 0,0162 0,0548 – 0,29 0,768 – 0,1235 0,0912 

Likviditet    0,0056 0,0045    1,24 0,214 – 0,0032 0,0143 
Tillväxt    0,0019 0,0031    0,62 0,538 – 0,0041 0,0079 
Storlek    0,0288 0,0180    1,61 0,108 – 0,0063 0,0639 

Ålder – 0,0131 0,0093 – 1,40 0,161 – 0,0314 0,0052 
Marknadsandel – 0,0094 0,0957 – 0,10 0,921 – 0,1971  0,1782 

Konstant – 0,3491 0,1940 – 1,80 0,072* – 0,7294  0,0311 
Industrieffekter          JA     

R2      within    0,0758     
     Between    0,1583     

     Overall    0,1275     
Observationer       1174     

Kluster         152     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
 
Tabell 15. RE-modellen, robust med tidsförskjutning – KFSTT 

Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse      z  P > z 95 % Konfidensintervall 
KFSTT t-1    0,0710 0,0375    1,89 0,058* – 0,0025   0,1446 
Likviditet    0,0064 0,0049    1,31 0,191 – 0,0032   0,0159 

Tillväxt    0,0021 0,0029    0,71 0,480 – 0,0036     0,0077 
Storlek    0,0292 0,0192    1,52 0,127 – 0,0084   0,0668 

Ålder – 0,0116 0,0111 – 1,04 0,297 – 0,0334   0,0102 
Marknadsandel – 0,0154 0,0968 – 0,16 0,873 – 0,2052    0,1743 

Konstant – 0,3829 0,1871 – 2,05 0,041** – 0,7496 – 0,0163 
Industrieffekter          JA     

R2      within    0,0905     
     Between    0,1268     

     Overall    0,1160     
Observationer       1174     

Kluster         152     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
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Tabell 16. RE-modellen, robust med tidsförskjutning – LFSTT 
Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse      z  P > z 95 % Konfidensintervall 

LFSTT t-1 – 0,0799 0,0543 – 1,47 0,141 – 0,1862 0,0264 
Likviditet    0,0053 0,0044    1,19 0,234 – 0,0034 0,0140 

Tillväxt    0,0016 0,0030    0,55 0,579 – 0,0041   0,0074 
Storlek    0,0313 0,0181    1,72 0,085* – 0,0043   0,0668 

Ålder – 0,0162 0,0095 – 1,70 0,089* – 0,0348 0,0025 
Marknadsandel – 0,0178 0,0944 – 0,19 0,850 – 0,2029  0,1673 

Konstant – 0,3560 0,1851 – 1,92 0,054* – 0,7189  0,0068 
Industrieffekter          JA     

R2      within    0,0831     
     Between    0,1657     

     Overall    0,1334     
Observationer       1174     

Kluster         152     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
 
Som kan utläsas av Tabell 14, 15 och 16, blir utfallen från regressionerna markant 
förändrade när förskjutna skuldsättningsvariabler använts. Tabell 14 uppvisar inte ett 
enda signifikant samband. Den förskjutna TSTT är långt ifrån signifikant med ett p-
värde på 0,768. I Tabell 15 kan det utläsas att endast förskjuten KFSTT uppvisar ett 
signifikant samband med lönsamhet. Värt att notera är att detta samband nu är positivt, 
vilket varit negativt i samtliga tidigare modeller i detta empiriavsnitt. Gällande 
förskjuten LFSTT uppvisas inget signifikant samband. Dock innehar storlek och ålder 
signifikanta samband på 10%-nivån i Tabell 16. Vad som kan fastställas utifrån 
ovanstående tabeller, är att sättet att modellera har stor betydelse för utfallen. Värt att 
notera är även att antalet observationer reduceras från 1326 till 1174 när 
skuldsättningsgraden blivit förskjuten, då första årets lönsamhet inte blir skattningsbart.  
 
Anmärkas kan, att författarna av denna studie medvetet valt att använda det 
kausalitetsfria begreppet samband gällande Tabell 14, 15 och 16. Detta för att underlätta 
jämförande mot tidigare modelleringar, där det ansetts direkt nödvändigt att använda 
kausalitetsfria begrepp. Dock hade det kunnat anses adekvat att gällande studiens 
slutmodell även använda ett kausalitetsbärande begrepp så som påverkan beträffande 
studiens skuldsättningsmått. Detta då åtgärder trots allt vidtagits för att beakta nämnd 
problematik i ovanstående slutmodellering.  
 

6.7 Industrieffekter 
Ovan anbringade tabeller har illustrerat att industrieffekter ansetts vara förekommande. 
I ett summariskt uttalande får detta anses gällande, då regressionerna alltid kan visa på 
en förekomst av industrieffekter. Antalet industridummyvariabler som erhåller en 
signifikant skattning är dock något som kan påverkas via manuella korrigeringar. En 
dummyvariabel blir per automatik alltid exkluderad, då modellen på egen hand svarar 
för den exkluderade industrin när alla dummyvariabler sätts till 0. När en 
dummyvariabel antar värdet 1 medför detta ett konstant påslag på den skattade 
regressionslinjen. Den dummyvariabel som blivit utelämnad antar alltså värdena för 
skuldsättningsgrad, likviditet, tillväxt, storlek, ålder, marknadsandel och regressionens 
konstant utan påslag. Med detta konstaterat bör det påpekas att statistikprogrammet 
egenhändigt utesluter den dummyvariabel som via manuell inkorporering har placerats 
sist av dummyvariablerna. Oberoende av vilken industridummyvariabel som utesluts 
vidhåller skuldsättningsgrad, likviditet, tillväxt, storlek, ålder och marknadsandel 
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identiska koefficienter. Däremot förändras regressionens konstant, beroende på vilken 
dummyvariabel som exkluderats. Detta innebär att regressionens konstant kan påstås 
svara för den exkluderade dummyns skärningspunkt. Således svarar regressionens 
skärningspunkt för den utelämnade dummyns industrieffekt och att övriga 
dummyvariablers skärningspunkter blir satta i förhållande till den exkluderade 
variabeln. I enkelhet innebär detta att exkluderande av en industri, vars lönsamhet vilar 
omkring samtliga industriers medel- eller medianlönsamhet, genererar få signifikanta 
industridummyvariabler. Detta då övriga industrier inte särskiljer sig i någon vidare 
mening från den industri som uteslutits. Följaktligen blir konstantpåslaget för 
industridummys mindre då dessa inte är alltför skiljaktiga regressionens borttagna 
industri och därför inte heller regressionens konstant. Om däremot en industri som 
genererar en osedvanligt hög eller låg lönsamhet borttages kommer desto fler 
industridummyvariabler att bli signifikanta, just för att dessa då skiljer sig markant från 
regressionskonstantens nya skattning.  
 
Den slutsats som kan dras av ovanstående är att signifikanta industrieffekter uppvisas 
mellan de industrier med lägst lönsamhet och de industrier med högst lönsamhet. 
Däremot kan det inte påstås vara ett visst antal industrier som åtnjuter ett signifikant 
påslag, då detta antal förändras beroende på vilken industri som blivit exkluderad. 
Appendix 4 visar vilka industrier som blivit inkorporerade i den aktuella studien. 
Samtidigt tillhandahålls även ett visualiserande över hur antalet signifikanta industrier 
förändras beroende på vilken industri som blivit exkluderad. Vad som kan konkluderas 
är att industritillhörighet har viss påverkan men att den inte är betydande. När industrin 
Reparation & Installation utelämnas är det endast 2 industrier som åtnjuter en 
signifikant skillnad gentemot regressionens konstant. Detta kan ställas i relation till när 
industrin Jordbruk, Skogsbruk, Jakt & Fiske istället exkluderas. I detta fall erhåller 
istället 7 industrier signifikanta resultat.  
 

6.8 RE-modellen, robust, tidsförskjutning och kvadrering 
Som diskuterats i den praktiska metoden har föreliggande studie undersökt om en 
konkav påverkan från total skuldsättningsgrad till lönsamhet kan tänkas föreligga. För 
att testa detta har TSTT kvadrerats och inkorporerats i den slutgiltiga robusta RE-
modellen. Denna modell innefattar som bekant även förskjutna skuldsättningsvariabler 
samt studiens anförda kontrollvariabler. Nedan presenteras de resultat som genererats 
utifrån beskriven modell. 
	  
Tabell 17. RE-modellen, robust, tidsförskjutning och kvadrering – TSTT 

Y = Lönsamhet       Koefficient Standardavvikelse      z  P > z 95 % Konfidensintervall 
TSTT t-1    0,2372 0,1917    1,24 0,216 – 0,1385 0,6129 

TSTT 2 t-1 – 0,2406    0,1483 – 1,62 0,105 – 0,5313 0,0501 
Kontrollvariabler          JA           

Konstant – 0,4076 0,2165 – 1,88 0,060* – 0,8319 0,0167 
Industrieffekter          JA      

R2    within    0,0878      
between    0,1387      

overall    0,1236             
    Observationer       1174     

     Kluster         152     
* = p < 0,10, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
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Det kan från Tabell 17 urskiljas att kvadrerad och förskjuten TSTT näst intill är 
signifikant på 10%-nivån då p-värdet är 0,105. Koefficienten beträffande förskjuten 
TSTT är positiv medan koefficienten för förskjuten och kvadrerad TSTT är negativ. Då 
signifikans är mycket nära att uppnås, indikeras att ett konkavt förhållande råder mellan 
total skuldsättningsgrad och lönsamhet. Värt att nämna är att samtliga kontrollvariabler 
varit inkorporerade likt tidigare. Dock har denna modellering företagits enkom för att 
påvisa ett icke-linjärt, konkavt förhållande mellan TSTT och lönsamhet och därav 
återges inte utfall beträffande kontrollvariabler. 
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7.	  Analys	  
Empiriavsnittet disponerades genom att presentera successiva modellförbättringar. Detta 
då sättet att modellera visat sig vara betydande. Även om mer signifikanta utfall erhölls 
i tidigare modelleringar, ansågs inte dessa fullgoda, varför modellerna stegvis 
förbättrades. Först och främst anfördes den enkla regressionsmodellen. Därefter 
presenterades RE-modellen, som ansetts vara en mer korrekt skattning för givet 
paneldataset. Därpå togs hänsyn till heteroskedasticitet och seriell korrelation, vilket 
gestaltades i ett inkluderande av robust skattade standardavvikelser. Slutligen togs även 
kausalitetsproblematiken i beaktning, varför skuldsättningsmåtten försågs med 
tidsförskjutningar. Denna valida slutmodellering behandlar samtliga skuldsättningsmått, 
alltså TSTT, KFSTT och LFSTT. Flertalet essentiella teorier behandlar TSTT, varför 
det ansågs vara av vikt att noggrant studera denna variabels potentiella effekt än 
närmare. Ingen påverkan från TSTT till lönsamhet har kunnat påvisas i studiens 
slutmodellering, varför ett icke-linjärt föreliggande utröntes. Detta medförde att ett 
sidospår till slutmodellen uppbådades, där en indikation om en konkav påverkan från 
TSTT till lönsamhet genererats.  
 

7.1 Total skuldsättningsgrad – TSTT 
Viktigt att inledningsvis accentuera är att i efterföljande resonemang kommer endast 
kausalitetsfria begrepp användas. Detta för att jämförelser mellan studiens enklare 
modelleringar samt den kausalitetsbeaktande slutmodellen skall kunna göras. Dessutom 
vidtas denna begreppsbenämning för att underlätta ett komparerande mot tidigare empiri 
vars utfall genomgående återgivits med kausalitetsfria begrepp. 
  
Total skuldsättningsgrad har, i samvariation med anförda kontrollvariabler, visat sig ha 
en negativ relation till lönsamhet i samtliga linjära modeller som företagits. Detta 
negativa samband är, som påvisats i empiridelen, signifikant i tre av fyra modeller. Med 
det enklaste sättet att modellera, alltså genom den enkla regressionsmodellen, är 
sambandet signifikant på 1%-nivån. Detsamma gäller för den ursprungliga RE-
modellen. När robust skattade standardavvikelser används, uppvisas ett mindre 
signifikant samband, nämligen på 10%-nivån. I den modell, som inkorporerat 
tidsförskjutet skuldsättningsmått, är sambandet långt ifrån signifikant, dock fortfarande 
aningen negativt. Värt att betona igen, är att enklare modeller företagits för att belysa 
skillnader i utfall beroende på valet av modellering. I slutmodellen gällande TSTT har, 
istället för ett negativt linjärt samband, en konkav relation mellan total 
skuldsättningsgrad och lönsamhet påvisats. De signifikanta negativa samband som 
uppvisas i de enklare modellerna är i linje med stor del av tidigare forskning på 
området. Signifikanta negativa samband mellan total skuldsättningsgrad och lönsamhet 
finnes av Hirschey och Wichern (1984), Kebewar (2013), Norvaisiene (2012), Abor 
(2005), Zeitun och Tian (2007), Khan (2012), Ebaid (2009) samt Gleason et al. (2000). 
Samtliga ovanstående publikationer har, likt denna studie, använt räntabilitet på totalt 
kapital som beroendevariabel.  
 
Värt att notera är att flertalet av ovanstående författare endast använt sig av enkla 
regressioner. Bland dessa författare återfinns bland andra Ebaid (2009), Khan (2012), 
samt Abor (2005). Gemensamt för ovanstående studier är att samtliga författare, 
förutom Kebewar (2013), inte företagit åtgärder för att komma runt 
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kausalitetsproblematiken. Den aktuella studiens resultat visar sig också starkt 
signifikanta då enkel regression företagits. När däremot skuldsättningsgrad 
tidsförskjuts, samt att robust skattade standardavvikelser används i RE-modellen, är den 
negativa relationen till lönsamhet inte längre signifikant. Detta tydliggör att sättet att 
modellera är av vikt för resultaten. Som tidigare nämnts, anses den sistnämnda, icke-
linjära modellen, vara den bäst lämpade och således den modell som genererat denna 
studies slutgiltiga resultat gällande TSTT som också denna analys kommer vila mest 
mot. Detta eftersom modellen tar hänsyn till såväl eventuell omvänd kausalitet som 
icke-linjäritet. Eftersom stor del av tidigare forskning använder en enkel form av 
modellering, utgör detta, enligt Berger och Bonaccorsi di Patti (2006, s. 1068) en 
potentiell anledning till dess signifikanta utfall. Det är därför inte osannolikt att 
ovanstående studier hade genererat olikartade utfall om annan modellering företagits. 
Dock kan fallet också vara så att det, de facto, råder en negativ relation mellan total 
skuldsättningsgrad och lönsamhet i de länder där dessa studier genomförts. Vad som 
emellertid kan konstateras är att samtliga forskare som företagit enkla 
regressionsmodeller har genererat signifikanta resultat. Resultat som av denna 
anledning, enligt Margaritis och Psillaki (2010, s. 631) bör tolkas med viss försiktighet. 
 
Kebewar (2013) tar däremot, genom sin modellering, hänsyn till den omvända 
kausaliteten genom att inkorporera en tvåekvationsmodell som låter kausaliteten verka 
från båda håll. Intressant är att Kebewar (2013), som därigenom utfört än mer avancerad 
modellering än föreliggande studie, trots allt finner ett signifikant negativt samband 
mellan total skuldsättningsgrad och lönsamhet, mätt genom räntabilitet på totalt kapital. 
Detta samband kan som sagt inte påvisas i denna svenska studie då p-värdet för 
förskjuten TSTT i den robusta RE-modellen är 0,768. Vad som dock kan poängteras är 
att Kebewar (2013), dessutom bevisar att ett icke-linjärt, konkavt, förhållande mellan 
total skuldsättningsgrad och lönsamhet råder. Detta förhållande har, som påvisats, också 
funnits i den aktuella studien. Dock har resultaten inte visat sig signifikanta varför ingen 
slutsats med säkerhet kan dras. Det kan emellertid påpekas att p-värdet för kvadrerad 
och förskjuten total skuldsättningsgrad är 0,105, vilket gör den mycket nära signifikant 
på 10%-nivån. Även om signifikans saknas, indikeras ett konkavt förhållande i likhet 
med Kebewar (2013).  
 
Till skillnad från de negativa samband som diskuterats ovan finner Margaritis och 
Psillaki (2010), Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) samt Gill et al. (2011) 
signifikanta positiva samband mellan total skuldsättningsgrad och 
lönsamhetseffektivitet. Margaritis och Psillaki (2010, s. 629) påvisar även att en konkav 
relation råder, utöver den positiva. Intressant är att Margaritis och Psillaki (2010) 
använder sig av en modellering som är snarlik föreliggande studies. Författarna brukar 
en RE-modell med robust skattade standardavvikelser, där både tidsförskjuten 
skuldsättningsgrad och tidsförskjuten, kvadrerad skuldsättningsgrad har inkorporerats. 
Värt att notera är att både Margaritis och Psillaki (2010) samt Kebewar (2013) studerat 
franska företag där, likt denna studie, konkava samband mellan skuldsättning och 
lönsamhet påträffats. Detta indikerar att det verkar föreligga vissa likheter mellan 
svenska och franska företag, gällande hur skuldsättningsgrad och lönsamhet 
samvarierar.  
 
Gill et al. (2011) använder räntabilitet på eget kapital. Detta mått har, som tidigare 
nämnts, vissa brister. När ett företag ökar sin skuldsättningsgrad genom exempelvis ett 
tillbakaköp av aktier, minskar det egna kapitalet och räntabilitet på eget kapital ökar. 
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Detta utan att företaget är mer lönsamt, endast på grund av att det egna kapitalet är 
mindre. Vidare undersöker Gill et al. (2011) enbart två specifika branscher, vilket även 
det kan medföra att resultaten skiljer sig från denna svenska studie som undersöker en 
hel marknad. Det bör nämnas att även Gill et al. (2011) endast genomfört enkla 
regressioner. Dessutom har inga förklarande variabler tidsförskjutits. Som påvisades i 
empiriavsnittet blir exempelvis den kortfristiga skuldsättningsgradens relation till 
lönsamhet positiv i den mest avancerade modellen. Detta medan en negativ relation 
uppvisats i de övriga modellerna, vilket diskuteras vidare i nästkommande avsnitt. 
Återigen understryks vikten av modellering för forskningens utfall. 
 
Vidare har Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) studerat den amerikanska 
bankindustrin. Föreliggande studie har exkluderat banker från urvalet, vilket utgör en 
förklaring till vissa skiljaktigheter i resultaten gentemot denna svenska studie. Berger 
och Bonaccorsi di Patti (2006) påvisar en positiv men avtagande relation mellan total 
skuldsättningsgrad och lönsamhetseffektivitet. Detta indikerar att sambandet, även om 
det inte är konkavt, i alla fall inte är linjärt. I den aktuella studien indikeras att en 
konkav relation mellan total skuldsättningsgrad och lönsamhet råder. Således uppvisas i 
denna studie också ett icke-linjärt samband i likhet med Berger och Bonaccorsi di Patti 
(2006). 
 
Från och med detta skede kommer enkom studiens slutmodell gällande TSTT att 
beröras. Detta medför att författarna av denna studie nu finner det resonabelt att åter 
introducera det kausalitetsbärande begreppet påverkan då slutmodellens resultat ställs 
mot de klassiska teorierna. Detta på grund av att potentiell omvänd kausalitet i denna 
modell beaktas samt att dessa teorier som bekant hypotiserar påverkande faktorer. 
 
Föreliggande svenska studie har alltså uppvisat indikationer på en konkav påverkan från 
total skuldsättningsgrad till lönsamhet. Detta indikerar att tradeoff-teorin samt 
agentteorin, vilka advocerar ett konkavt förhållande, ligger relativt nära sanningen. 
Trots att det konkava förhållandet inte kunnat konstateras som signifikant, förtjänar det 
att diskuteras. Enligt tradeoff-teorin, leder ökad skuldsättning vid relativt låga 
skuldsättningsgrader till ett ökat företagsvärde på grund av de skattefördelar som 
ränteavdragen ger upphov till (Fama & French, 2002, s. 1). Modigliani och Miller 
(1963) menar att det är samma skatteeffekt som ger upphov till den positiva påverkan 
från skuldsättningsgrad till lönsamhet som deras teori förespråkar. Då en konkav 
påverkan indikeras i föreliggande studie, kan det mycket väl vara dessa skattefördelar 
som tar sig uttryck vid låga grader av skuldsättning. Dock har inga skatteskölder 
värderats i denna studie, varför det blir omöjligt att avgöra om det faktiskt är på grund 
av detta en svag positiv påverkan från total skuldsättningsgrad till lönsamhet uppvisas 
vid låga skuldsättningsgrader. Det kan dock konstateras att ingen linjär positiv inverkan 
föreligger, varför Modigliani och Millers teori från 1963 inte kan bekräftas.  
 
Enligt agentteorin är det istället den kontrollerande effekt skulderna har på beslutsfattare 
som ligger till grund för att mer skulder vid relativt låga skuldsättningsgrader leder till 
ett högre företagsvärde (Jensen, 1986, s. 323-324). Återigen blir det omöjligt att 
konstatera om det är just denna effekt, eller en kombination av skattefördelar och 
kontrolleffekten, som leder till det konkava förhållande som indikeras. Vad som gäller 
vid relativt höga skuldsättningsgrader, om mer skulder tillförs, är dock både tradeoff-
teorin och agentteorin relativt samstämmiga kring. I detta skede leder en ökad 
skuldsättning till högre låneräntor samt att risken för konkurs ökar (Jensen & Meckling, 
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1976; Fama & French, 2002, s. 1). Då en konkav påverkan kan skönjas i aktuell studie, 
indikerar detta att nackdelarna med alltför höga skulder leder till att lönsamheten 
skadas. Rimligen beror detta på ovan nämnda effekter. När ett företag som redan är högt 
skuldsatt, vill låna ytterligare medel, kräver sannolikt långivarna högre räntor i gengäld 
för den risk de tar när de lånar ut pengar till ett företag som möjligen inte kommer 
kunna vårda sitt låneåtagande till fullo. Företaget i fråga riskerar att hamna i en ond 
cirkel med stigande räntor vilket försätter företaget i ekonomiska svårigheter. Detta 
leder sannolikt till en försämrad lönsamhet. 
 
En direkt följd av ovanstående nackdelar med allt för höga grader av skuldsättning, är 
att allt fritt kassaflöde går åt till att underhålla ränteutbetalningar. Likartade nackdelar 
har belysts av McConnell och Servaes (1995, s. 155) samt Goddard et al. (2005, s. 
1272) som menar att företag i och med detta går miste om lönsamma 
investeringsprojekt, då likvida medel går åt till att vårda skuldåtaganden. Rimligen har 
företag i aktuellt urval varit tvungna att avstå investeringar som kunnat leda till ökad 
lönsamhet i och med att fritt kassaflöde istället dedikerats till räntebetalningar. Detta 
kan förklara den nedåtgående delen av den konkava kurva som uppvisas i aktuell studie.   
 
Vidare advoceras enligt tradeoff-teorin att mer lönsamma företag tenderar att ha höga 
skuldsättningsgrader. Detta eftersom incitament uppstår att skölda bort beskattningsbart 
resultat (Shyam-Sunder & Myers, 1999, s. 220). I kontrast påpekas det inom 
peckingorder-teorin att mer lönsamma företag tenderar att ha lägre skuldsättningsgrader, 
då företagen kan finansiera sig med internt genererat kapital i större utsträckning 
(Shyam-Sunder & Myers, 1999, s. 221). Om den aktuella studien hade uppvisat en 
signifikant negativ påverkan från skuldsättningsgrad till lönsamhet, hade peckingorder-
teorins antagande om att högre belånade företag också är mindre lönsamma kunnat 
bekräftas. Detta eftersom ökade skulder då hade betytt lägre lönsamhet. Inversen av 
ovanstående blir att låga skulder innebär hög lönsamhet. Då inget negativt förhållande 
har kunnat konstateras i denna studie kan därför inte peckingorder-teorins ståndpunkt i 
ovanstående fråga bekräftas. Däremot har tradeoff-teorin visat sig ligga nära sanningen 
då en konkav påverkan från skuldsättningsgrad till lönsamhet uppvisats. Således leder 
ökade skulder vid relativt låga grader av skuldsättning, till en ökad lönsamhet. Detta 
indikerar att mer lönsamma företag också har mer skulder. Viktigt att påpeka är dock att 
detta förhållande endast råder till en viss punkt i och med att en konkav kurva når ett 
maximum för att sedan vända nedåt. Därför har också de högst belånade företagen lägre 
lönsamhet än företag kring optimum. Vad som kan konkluderas utifrån ovanstående 
resonemang är att mer lönsamma företag faktiskt lånar mer, dock till en viss gräns, 
vilket bekräftar tradeoff-teorins ståndpunkt i frågan. 
	  
Det finns flera anledningar som kan vara bakomliggande till den konkavitet som 
uppvisas. En delförklaring skulle kunna utgöras av att kortfristiga skulder, som skattats 
signifikant positiv i sin påverkan på lönsamhet, faktiskt svarar för en större andel av den 
totala skuldsättningsgraden för mer lönsamma företag. I motsats beror de mindre 
lönsamma företagens lönsamhet på att dessa finansierat sig med en högre andel 
långfristiga skulder. Vad som bör påpekas är dock att enbart kortfristig 
skuldsättningsgrad har skattats till att, de facto, ha en konstaterad påverkan på 
lönsamhet. Dessutom är viktigt att poängtera att det inte enkom är skuldsättningsgrad 
som förklarar företags lönsamhet. Ett rimligt antagande är också att kontrollvariabler 
förändras när finansieringsändringar företages. Det kan exempelvis visa sig att företag 
med högre andel kortfristiga skulder är yngre företag med generellt sett högre tillväxt. 
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Det blir då svårt att isolera finansieringsvalets solitära inverkan på lönsamhet. Det går 
därför inte att dra några slutsatser enbart utifrån det relativa förhållandet mellan 
kortfristiga och långfristiga skulder. Därav är det inte lika simpelt att utröna denna tes, 
som en första anblick kan ge sken om.  
 
Studien har alltså påvisat att en konkav påverkan från total skuldsättningsgrad till 
lönsamhet är högst sannolik. Det finns en möjlighet att företag med olika karakteristika, 
såsom industritillhörighet egentligen skiljer sig åt beträffande var deras optimala 
skuldsättningsgrad ligger. Detta medför i sådana fall att den konkavitet som uppvisas 
egentligen är ännu starkare men att konkaviteten fördunklas av diversifierade 
optimumnivåer. Likt resonemanget ovan, är detta högst spekulativt men möjligheten bör 
inte uteslutas. Det skulle kunna vara en förklaring till att konkavitet i nuläget anses 
högst sannolik, istället för att den är säkerställd.  
 
Modigliani och Miller (1958) förespråkar som bekant att valet av kapitalstruktur är 
irrelevant, alltså att lönsamhet är oberoende av skuldsättningsgrad. Rent statistiskt är det 
faktiskt denna teori som ligger närmast resultaten från den aktuella studien. Visserligen 
har en konkav påverkan från total skuldsättningsgrad till lönsamhet indikerats men 
denna har inte kunnat säkerställas med statistisk signifikans. Detta ackompanjerat med 
att tidsförskjuten TSTT i den linjära RE-modellen med robust skattade 
standardavvikelser inte uppvisat någon påverkan på lönsamhet, medför att 
irrelevansteorin inte kan förkastas. Dock har MMs irrelevansteori fått utstå 
återkommande kritik, då dess underliggande antaganden inte ansetts hålla i praktiken. 
Detta eftersom ett företag orimligen kan ha hur höga skulder som helst utan att detta 
vållar problem. Tidigare nämnda nackdelar med höga skuldsättningsgrader vittnar om 
att valet av kapitalstruktur inte är irrelevant i praktiken. Även om utfallen, rent 
statistiskt, är att anse som mest överensstämmande med denna teori, har det dock gjorts 
sannolikt att viss konkav påverkan från total skuldsättningsgrad till lönsamhet återfinns 
på den svenska marknaden. Detta medför att MMs teori inte heller kan bekräftas.  
 
Då det konkava förhållandet trots allt endast är 0,05 enheter ifrån att vara signifikant, 
måste detta anses som nära nog för att en bekräftelse skall kunna göras, dock med viss 
försiktighet. Allt ovanstående resonemang har lett fram till att en bekräftelse av den 
konkava påverkan, som såväl tradeoff-teorin som agentteorin förespråkar, kan göras. 
 
H1	  –	  Total	  skuldsättningsgrad	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Konkav	  påverkan.	  

	  
 
 

7.2 Kortfristig skuldsättningsgrad – KFSTT 
Som flertalet gånger belysts, har denna studie företagit olika former av modellering, för 
att påvisa vikten av densamma. Gällande kortfristig skuldsättningsgrad, KFSTT, har 
detta mått visat sig ha negativ signifikant relation till lönsamhet vid ett brukande av 
enkla regressionsmodellen. P-värdet är 0,001 vid denna form av modellering, vilket 
vittnar om en signifikans på 1%-nivån. När RE-modellen sedan anförts, uppvisas 
fortfarande en signifikant negativ relation, dock aningen svagare, då p-värdet ligger på 
0,004. När dessutom robust skattade standardavvikelser brukats, höjs p-värdet till 0,081, 
vilket betyder att signifikansnivån gällande KFSTTs negativa relation till lönsamhet 
uppgår till 10%. Den slutgiltiga modellen tar, vilket tidigare nämnts, hänsyn till omvänd 
kausalitet, i och med att KFSTT förskjutits bakåt i tiden. Denna modellering har istället 

Hypotesen bekräftas 
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medfört att sambandet, vilket på grund av nämnda åtgärder nu kan definieras som 
påverkan från KFSTT till lönsamhet visat sig vara positiv. Resultaten är signifikanta på 
10%-nivån, då uppvisat p-värde är 0,058. Detta gör att resultaten dessutom är nära att 
vara signifikanta på 5%-nivån. Denna sistnämnda modell är den som ansetts mest 
pålitlig i och med att hänsyn till seriell korrelation, heteroskedasticitet samt omvänd 
kausalitet tages. Därför är det dessa resultat denna analysdel kommer att centrera kring. 
Värt att notera, återigen, är att sättet att modellera har en betydande påverkan på 
resultaten. Detta illustreras av att KFSTTs negativa relation till lönsamhet visat sig 
mindre och mindre signifikant när mer avancerad modellering företagits. I den mest 
avancerade modellen ändrar dessutom relationen riktning och blir positiv, samtidigt som 
ett konstaterande om en påverkan kan göras högst sannolik. Vidare skärps 
signifikansnivån något från föregående modell.  

De signifikanta negativa relationer som trots allt uppvisats i de enklare modellerna i 
denna studie, är i linje med stor del av den tidigare forskningen som valt att inkorporera 
kortfristig skuldsättningsgrad som förklarande variabel. Bland dessa forskare återfinns 
Norvaisiene (2012), Zeitun och Tian (2007), Khan (2012), Ebaid (2009) samt 
Yazdanfar (2012). Av ovanstående författare, har Khan (2012), Ebaid (2009) samt 
Yazdanfar (2012) endast utfört enkla regressioner. Detta ger återigen indikationer på att 
en potentiellt bidragande orsak till de resultat som stor del av den tidigare forskningen 
uppvisar, utgörs av den enklare form av modellering som företagits. Särskilt fokus bör 
riktas mot Yazdanfar (2012) eftersom han studerat svenska småföretag. Det negativa 
samband författaren finner förklaras möjligen av det faktum att en enklare modellering 
brukats. Ingen av ovanstående författare har heller tagit den nämnda 
kausalitetsproblematiken i beaktning. Föreliggande studie har som nämnts också 
genererat negativa signifikanta samband mellan KFSTT och lönsamhet när detta 
problem inte beaktats. När åtgärder för att komma runt problemet vidtagits, har istället 
en signifikant positiv inverkan påvisats. Det går inte att nog understryka vikten av 
modelleringen för en studies utfall. Detta belyses vidare av att Zeitun och Tian (2007), 
likt föreliggande studie, använt sig av RE-modellen. Dock har författarna inte 
tidsförskjutit KFSTT. Det är inte omöjligt att det uppvisade negativa sambandet med 
lönsamhet skattats positivt om dessa författare, likt föreliggande studie, vidtagit åtgärder 
för nämnd kausalitetsproblematik. I enighet med resonemanget gällande TSTT i 
föregående avsnitt, förefaller det inte orimligt att ovanstående studier hade genererat 
annorlunda resultat om mer avancerad modellering vidtagits. Dock bör det ånyo erinras 
att sambanden i dessa länder kunnat kvarstå även vid korrigerad modellering och att 
skillnader mot denna studies utfall kan bero på exempelvis olikartade kapitalmarknader, 
eller övrig landspecifik karakteristika.  

Denna studie har alltså påvisat en positiv påverkan från KFSTT till lönsamhet. Gill et 
al. (2011) samt Abor (2005) påvisar i sina studier att kortfristig skuldsättningsgrad har 
ett signifikant positivt samband med lönsamhet. Värt att nämna även här, är att båda 
dessa studier förlitat sig till den enkla regressionsmodellen samt inte adresserat 
kausalitetsproblemet. Detta gör, vilket genomgående betonats, att dessa resultat inte ter 
sig fullständigt pålitliga (Margaritis & Psillaki, 2010, s. 631; Berger & Bonaccorsi di 
Patti, 2006, s. 1068). Dock förmedlar Abor (2005), trots detta, en rimlig förklaring till 
den positiva relation som påfunnits. Den förklaring som återges, består av att 
kortfristiga skulder i regel är belagda med lägre räntor än långfristiga skulder (Abor, 
2005, s. 443). Detta medför att kortfristiga skulder utgör en billigare finansieringsform, 
vilket leder till en ökad lönsamhet. Detta resonemang är en rimlig förklaring till den 
positiva påverkan från kortfristig skuldsättningsgrad till lönsamhet som påvisats i den 
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aktuella studien. Värt att nämna är att delar av ett företags kortfristiga skulder i regel 
utgörs av åtaganden direkt hänförliga till kärnverksamheten, så som leverantörsskulder. 
Denna typ av kortfristiga skulder brukar inte vara räntebelagda då det i många fall rör 
sig om åtaganden mot kund eller leverantör. Detta framhåller det faktum att kortfristiga 
skulder utgör en billigare finansieringsform än mer. Självfallet kan det också röra sig 
om renodlade kortfristiga lån som är räntebärande. Lån som sannolikt medför en lägre 
ränta än längre lån. Dock utgör nämnda åtaganden, hänförliga till kärnverksamheten, 
sannolikt betydande del av totala kortfristiga skulder hos många företag. Ett företag kan 
finansiera den dagliga verksamheten, alltså omsättningstillgångarna, med skulder som 
uppstår ur samma verksamhet. Detta innebär att extern dyrare finansiering inte behöver 
upptas för verksamhetens runtdrivande. Det bör leda till att företag som kan göra detta, 
drar fördelar gentemot de företag som exempelvis tvingas lyfta banklån för att 
finansiera sina omsättningstillgångar. De sistnämnda företagen, skulle därmed tjäna på 
att exempelvis förhandla till sig längre kredittid för sina leverantörsskulder. Detta gör 
att företagen i fråga minskar sina ränteutgifter samt att de inte behöver ligga ute med 
likvida medel i lika stor utsträckning. Istället finansieras en större del av dess 
verksamhet av den kredit som erhållits via leverantörer. Ett mer eller mindre gratis lån 
uppstår. När ränteutgifterna minskar, ökar också resultatet, tillika lönsamheten. 
Dessutom kan mer likvider behållas i företagets kassa och mindre andel likvider flödar 
från företaget. Det fria kassaflödet ökar och möjlighet till att företa lönsamma 
investeringar förbättras. Ett varningens finger höjs dock i enighet med agentteorins 
resonemang att stora mängder fritt kassaflöde också kan skada lönsamheten (Jensen, 
1986, s. 323-324). Det finns två sidor av samma mynt. Som det också har påpekats kan 
ett lågt kassaflöde medföra att lönsamma investeringar går förlorade (McConnell & 
Servaes, 1995, s. 155; Goddard et al., 2005, s. 1272). Vidare är ett företag med ett högre 
kassaflöde bättre förberett på oförutsedda utgifter, vilken kan skada lönsamheten hos ett 
företag med lägre kassaflöde. Huvudfördelen med större andel kortfristiga skulder är 
dock att detta leder till gratis eller billigare lån. Följaktligen bör större andel kortfristiga 
skulder, och framför allt leverantörsskulder, leda till en förbättrad lönsamhet. 
Ovanstående resonemang utgör en rimlig förklaring till att kortfristig skuldsättningsgrad 
påvisats ha en signifikant positivt effekt på lönsamhet i föreliggande studie.    

Vidare är det inte troligt att den kontrollerande effekt som enligt agentteorin och Jensen 
(1986, s. 323-324) leder till en ökad lönsamhet ligger till grund för kortfristiga skulders 
positiva påverkan på lönsamhet i aktuell studie. Detta eftersom skulder hänförliga till 
den dagliga verksamheten både kan vara räntefria eller belagda med förhållandevis 
lägre räntor. Ingen nämnvärd kontrollerande effekt bör uppstå på grund av detta i och 
med att den dagliga verksamheten i princip sköter sig självt utan beslutsfattarnas 
inblandning. Det är föga troligt att exempelvis leverantörsskulder medför att 
beslutsfattare blir mer återhållsamma med fritt kassaflöde eftersom ett betalande av 
dessa är absolut nödvändigt för att driva runt verksamheten samt att de oftast inte är 
räntebelagda. 

Vad som också bör nämnas är att ovanstående resonemang vid en första anblick verkar 
motsäga tradeoff-teorin samt Modigliani och Miller (1963). Dessa teorier förespråkar 
som bekant att ökade skulder, vilket genererar större ränteavdrag samt en skattesköld, 
ökar lönsamheten. Viktigt att poängtera är dock att dessa teorier endast värderar valet av 
skulder framför valet av eget kapital. Billigare lån framför dyrare lån diskuteras inte. 
Om ett företag kan erhålla lägre räntor på sina lån, eller till och med räntefria lån, måste 
detta trots allt anses som fördelaktigt i alla lägen. Kontentan av ovanstående 
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resonemang är att högre andel kortfristiga lån, reducerar finansieringskostnaderna vilket 
bör öka lönsamheten. 

Det har i denna studie fastslagits att KFSTT har en signifikant positiv påverkan på 
lönsamhet. Denna effekt har funnits efter att eventuell omvänd kausalitet tagits i 
beaktning. Tidigare presenterades hypotesen att kortfristig skuldsättningsgrad har en 
negativ påverkan på lönsamhet. Således förkastas denna hypotes.  

H2	  –	  Kortfristig	  skuldsättningsgrad	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Negativ	  påverkan.	  
 

 

7.3 Långfristig skuldsättningsgrad – LFSTT 
Långfristig skuldsättningsgrad, LFSTT, har i denna studie visat sig ha ett signifikant 
samband med lönsamhet i endast en av de fyra modeller där detta mått inkorporerats. 
Detta signifikanta och negativa samband har påfunnits då enkel regression företagits. I 
slutmodellen, som tar hänsyn till omvänd kausalitet, vittnar p-värdet på 0,141 om att 
ingen signifikant påverkan föreligger. Vad som är intressant gällande långfristig 
skuldsättningsgrad i tidigare forskning är att resultaten har två tydliga läger. Goddard et 
al. (2005), Norvaisiene (2012), Abor (2005) samt Zeitun och Tian (2007) finner 
signifikanta negativa samband med lönsamhet. Detta medan Gill et al. (2011), Khan 
(2012), Ebaid (2009) samt Yazdanfar (2012) inte kan påvisa något signifikant samband. 
Hälften av ovanstående publikationer erhåller alltså signifikanta samband mellan 
LFSTT och lönsamhet medan hälften inte finner några signifikanta samband. 
Majoriteten av tidigare studier har funnit signifikanta samband med lönsamhet gällande 
TSTT och KFSTT, vilket är i kontrast till vad som erhållits för LFSTT. Gällande TSTT 
och KFSTT har det påpekats att modelleringen kan utgöra en möjlig förklaring till 
påträffade trender. Detta då föreliggande studie, likt tidigare forskning, har påvisat 
signifikanta samband då enklare modellering företagits. Dessa samband försvinner 
emellertid, eller byter riktning, då mer avancerad modellering vidtas. Vikten av 
modelleringen understryks fortfarande men ett annorlunda mönster kan skönjas gällande 
LFSTT.  

Föreliggande studie har företagit modellering, som enligt författarna av denna studie 
kan anses mer korrekt än vad som presenterats i delar av tidigare forskning. Det har då 
fastslagits att LFSTT inte har någon påverkan på lönsamhet. Det förefaller då rimligt att 
anledningen till att häften av ovan nämnda forskare påvisat samma sak, inte beror på 
modelleringsskillnader i detta fall. Det är istället mer sannolikt att långfristig 
skuldsättning inte solitärt kan anses påverka lönsamhet i särskilt stor utsträckning. Då 
skiljaktiga resultat återfinns är det också möjligt att sådana resultat genereras på grund 
av skillnader mellan marknader och landskarakteristika.   

Hypotesen om att långfristig skuldsättningsgrad inte har någon påverkan på lönsamhet 
kan därmed bekräftas. 

H3	  –	  Långfristig	  skuldsättningsgrad	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Ingen	  påverkan.	  
 
 

 

 

Hypotesen förkastas 

Hypotesen bekräftas 
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7.4 Problematiken kring omvänd kausalitet 
Som genomgående påpekats är det viktigt att inkorporera åtgärder som tar den 
eventuellt omvända kausaliteten mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet i beaktning. 
Det bör understrykas att det finns än mer avancerad metodologi, än vad denna studie 
företagit, för att beakta nämnd problematik. Dock har den aktuella studiens 
förehavanden gällande den omvända kausalitetens adressering, ansetts vara fullgoda. 
Detta eftersom problemet avhjälps, i viss mån, medan stor del av den tidigare 
forskningen inte företagit likartade åtgärder.   

Om innevarande års skuldsättning ställs mot innevarande års lönsamhet uppstår 
svårigheter att identifiera riktningen på kausaliteten. Regressionsresultaten vittnar om 
styrkan på sambandet men inte om det är skuldsättningsgrad som påverkar lönsamhet 
eller vice versa. Därav kan inget konstaterande om en påverkan göras då det endast är 
ett samband som återges. I praktiken förefaller det rimligt att kausaliteten verkar från 
båda håll, simultant samt växelvis över tid. Ett mer lönsamt företag, som genererar 
tillräckligt med internt kapital, behöver inte förlita sig till extern finansiering i lika stor 
utsträckning som ett mindre lönsamt företag. Utifrån detta kan det påpekas att 
lönsamheten påverkar skuldsättningsgraden. Likväl kan tidigare belysta fördelar med en 
ökad skuldsättningsgrad, leda till en ökad lönsamhet. I en sådan situation påverkar 
skuldsättningsgraden lönsamheten. Den nu förbättrade lönsamheten, som uppstått på 
grund av det strategiska valet av en viss skuldsättningsgrad, kan i detta skede återigen 
leda till att mindre upplåning behövs. Resonemanget illustrerar att kausaliteten 
rimligtvis sker växelvis över tid. Värt att nämna är att kausaliteten sällan går entydigt 
från det ena hållet gällande ekonomiska variabler. En tidsförskjutning av 
skuldsättningsvariablerna medför inte att kausaliteten blir enkelspårig från 
skuldsättningsgrad till lönsamhet. Däremot ges inte lika stort utrymme för lönsamhetens 
eventuella påverkan på skuldsättningsgraden. Således isoleras skuldsättningsgradens 
påverkan på lönsamhet i större utsträckning. Detta eftersom innevarande års lönsamhet 
inte rimligen kan påverka föregående års skuldsättningsgrad. Detta medför att mer 
korrekta skattningar erhålles då det trots allt är påverkan från skuldsättningsgrad till 
lönsamhet som studerats i den aktuella studien.  

Viktigt att nämna är att denna studies metodik inte fullt ut isolerar 
skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhet. Möjligheten finns att aktuella resultat 
fortfarande kan vara något felskattade då eventuell påverkan från lönsamhet till 
skuldsättningsgrad kan spegla resultaten en aning. Vad som kan konstateras är dock att 
denna studies förfaringssätt ansetts medföra mer pålitliga resultat gentemot om åtgärder 
inte företagits beträffande omvänd kausalitet. Därför har kausalitetsbärande begrepp 
använts för studiens slutmodell utom i de fall när direkta jämförelser gjorts mot studiens 
enklare modeller. De kausalitetsbärande begreppen har även utelämnats när de jämförts 
mot tidigare empiri, då författarna av denna studie inte velat bedöma huruvida dessa 
publikationer faktiskt utrönt påverkan eller samband.  
 

7.5 Kontrollvariabler 
Den aktuella studien har använt sig av kontrollvariablerna likviditet, storlek, tillväxt, 
ålder, marknadsandel samt att dummyvariabler för industrieffekter företagits. Anförda 
kontrollvariabler har i huvudsak blivit utvalda att inkorporeras beroende på hur frekvent 
återkommande de varit i tidigare empirisk forskning. Den variabel som särskiljer sig 
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från denna metodologi är ålder, vars inkludering i studien främst beror på att den 
tidigare brukats i en svensk studie inom aktuellt forskningsområde. 
 
Generellt sätt kan det påpekas att antalet kontrollvariabler i denna studie ligger 
någorlunda högt i jämförelse mot tidigare presenterad empiri. Det har ändock ansetts 
resonabelt att behålla samtliga. Detta kan härledas till att det inte ansetts sannolikt att 
kontrollvariabler eller skuldsättningsmått besitter någon betydande multikollinearitet. 
Sålunda har inga variabler ansetts korrelera i sådan avgörande utsträckning att återgivna 
modeller skulle dra fördel av att exkludera någon variabel. Detta resonemang har även 
styrkts av studiens åskådliggjorda VIF-test. Följaktligen har tilläggande av studiens 
anförda kontrollvariabler inneburit en för modellen ökad förklaringsgrad, samtidigt som 
uppsatta kritiska nivåer för multikollinearitet inte uppnåtts. Därför har beslutet tagits att 
ett kvarhållande av samtliga kontrollvariabler medfört mer fördelaktiga modeller. 
Nämnas bör att om en faktisk relation föreligger mellan två variabler kommer detta 
samband att kvarstå, oberoende av antalet nya kontrollvariabler som tillförs i modellen. 
Detta faktum förutsätter dock att multikollinearitetsproblem inte föreligger.   
 
Det har tidigare visat sig att sättet att modellera hyst betydande påverkan på utfallen 
gällande studiens skuldsättningsmått. Ett samstämmigt resonemang kan appliceras på 
studiens kontrollvariabler. Förändringen för kontrollvariablers samband med lönsamhet 
kommer att påvisas härefter. Dock bör det accentueras att författarnas slutsatser om 
kontrollvariablers samband med lönsamhet enkom hänför sig till studiens slutmodell. 
Detta då denna modellering ansetts bidra med den mest korrekta skattningen.  
 
Likt vad som kan utläsas i empiriavsnittet, genererar den enkla regressionsmodellen 
svaga samband mellan kontrollvariabler och lönsamhet. Enbart likviditet och storlek 
åtnjuter signifikanta resultat i detta skede. Detta förhållande föreligger oavsett nyttjat 
skuldsättningsmått. Resultaten är emellertid inte av någon större relevans i detta skede, 
då modelleringen inte ansetts korrekt.  
 
När istället RE-modellen anfördes, vilken kontrollerar för oobserverbar heterogenitet 
samt för paneldata med industrieffekter, genererades tydligare utfall. Såväl likviditet 
som tillväxt och storlek erhöll signifikanta samband med lönsamhet. Dessa samband var 
rådande oavsett vilket skuldsättningsmått som inkluderats. När TSTT stod som 
inkorporerad variabel var dessutom ålder en variabel som påvisade ett signifikant 
samband. Industrieffekter visade sig även här.  
 
Sedermera vidtogs åtgärder för att korrigera för heteroskedasticitet och seriell 
korrelation. Införandet av robust skattade standardavvikelser medförde dock inga 
markanta förändringar för studiens kontrollvariabler. Likviditet, tillväxt och storlek 
uppvisade alla signifikanta relationer till lönsamhet, främst på en signifikansnivå om 5 
%. I föregående modellering, när robust skattade standardavvikelser inte använts, 
uppfyllde variablerna istället 1%-nivån. Dock kan alltså ett snarlikt förhållande skådas, 
med undantag för att ålder inte erhöll signifikans vid något inkorporerat 
skuldsättningsmått. Somliga industrieffekter gestaltades även här.  
 
Även om ovanstående modellering uppfyller flertalet krav, har den inte ansetts fullgod 
för att svara för den aktuella studiens samtliga mål. Detta har medfört att en RE-modell, 
med robust skattade standardavvikelser korrigerades på så sätt att modellens 
skuldsättningsmått erhöll en tidsförskjutning. Denna slutmodell ger skiljaktiga resultat 
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mot vad som ovan anförts. Då hänsyn till omvänd kausalitet mellan skuldsättningsgrad 
och lönsamhet företas genereras inga samband mellan kontrollvariabler och lönsamhet, 
varken då TSTT eller KFSTT inkluderats. Däremot påträffades signifikanta samband 
när LFSTT fick gestalta modellens skuldsättningsmått. Dessa samband återfanns för 
storlek och ålder, då båda variablerna var signifikanta på 10%-nivån. Det är i 
sammanhanget intressant att ålder först nu erhöll en signifikans, då sambandet mellan 
denna variabel och lönsamhet inte visat sig signifikant i någon tidigare modell när 
LFSTT svarat för modellens skuldsättningsmått. Att storlek vidhöll sin signifikans är 
inte lika förvånande, då denna variabel trots allt erhållit positiva signifikanta utfall i 
samtliga av de föregående modelleringarna. Då slutmodellen ansetts vara mest korrekt, 
blir det emellertid denna modells skattningar som görs gällande. Därav kommer utfallen 
från denna modell att analyseras mer ingående nedan.  
 
Storlek 
Koefficienten för storlek skattas, trots modelleringskorrigeringar, återigen signifikant 
och positiv när LFSTT inkorporeras. Även om positiva samband kan skönjas när TSTT 
eller KFSTT gestaltar studiens skuldsättningsmått, genereras inte några signifikanta 
utfall här. De p-värden som erhålls ligger dock relativt jämnt i nivå. Vid ett 
inkluderande av TSTT gavs storlekskoefficienten ett p-värde på 0,108, vilket är nära 
signifikant. Vidare resulterade inkluderandet i KFSTT att p-värdet för storlek sattes till 
0,127, vilket även det får påstås vara nära signifikant. För den modell som innefattade 
LFSTT är storleksvariabelns p-värde alltså signifikant men på en nivå om 0,085. Att 
storlek generellt sätt har ett positivt samband med lönsamhet kan inte fastslås med 
säkerhet, då signifikansnivåer emellertid inte uppfylls i samtliga tre varianter av 
slutmodellen. Däremot kan alltså detta samband fastslås med LFSTT inkorporerat i 
modellen. Även om storlek enbart är signifikant då LFSTT inkorporerats, gestaltas 
alltså jämbördiga resultat oavsett inbegripet skuldsättningsmått. Det förefaller därför 
rimligt att anta att ett visst positivt samband mellan storlek och lönsamhet kan vara 
rådande på den svenska marknaden.  
 
Denna tes styrks vidare av det faktum att storlek uppvisar signifikans, eller nära 
signifikans, trots att denna variabel skattas till att inneha högst VIF-värde, vilket visas i 
Tabell 2. VIF-värdet påvisar att storlek är den variabel som korrelerar mest med övriga 
variabler. Följaktligen förklarar övriga variabler en del av det storlek ämnar förklara. 
Trots detta åtnjuter alltså storlek signifikans eller nära signifikans. Det ska understrykas 
att det är en markant skillnad på att jämföra sambandet mellan storlek och lönsamhet 
solitärt gentemot att jämföra detta samband när övriga variabler inkorporeras i en 
modell. Det är detta förhållande som VIF-värdena gestaltar. Storlek och lönsamhet har 
emellertid ett otvivelaktigt samband men storlek korrelerar i viss utsträckning även med 
övriga variabler, varför en lönsamhetsökning inte enkom förklaras av en storleksökning. 
Även om storlek och lönsamhet ökar simultant är det alltså övriga variabler som till viss 
grad förklarar utfallet på lönsamhet. När det kontrolleras för övriga variabler blir inte 
sambandet lika starkt som tidigare men likafullt erhålles signifikans eller nära 
signifikans. Därav har författarna av denna studie funnit det högst sannolikt att det finns 
ett positivt och direkt samband mellan storlek och lönsamhet. 
 
Den relation mellan storlek och lönsamhet som kunnat skönjas har även jämförts mot 
tidigare empirisk forskning. Det åskådliggjorda positiva sambandet är 
överensstämmande med de resultat som genererats av Hall och Weiss (1967), Maury 
(2006) samt Yilmaz et al. (2005) men motstående till den relation som funnits av Berger 
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och Bonaccorsi di Patti (2006), Mehran (1995) samt Hansen och Wernerfelt (1989). En 
bakomliggande orsak till det positiva utfallet kan enligt Asimakopoulos et al. (2009, s. 
935) vara att större företag åtnjuter en mer dominant position och därav starkare 
förhandlingskraft. Detta medför, enligt författaren, att företaget kan förhandla sig till 
lägre inköpspriser. De lägre priserna medför att företagets kostnader minskar och 
sedermera ger upphov till en tilltagande lönsamhet. Vidare menar Goddard et al. (2005, 
s. 1272) och Majumdar (1997, s. 233) att större företag har bättre tillgång till 
kapitalmarknader. Skalan och vidden på företaget medför vanligen också lägre 
lånekostnader. De spekulativa fördelar som ökad storlek ger upphov till kan rimligtvis 
vara gällande även på den svenska marknaden. Ovanstående resonemang har inneburit 
att hypotesen om storleks relation till lönsamhet bekräftas, vilket visualiseras nedan. 
 
H4	  –	  Storlek	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  ≠	  0	   	  

  
 

 

Ålder 
Även åldersvariabeln har skattats signifikant i denna studies slutmodellering. Detta 
resultat påträffas, likt för storlek, i det fall då LFSTT gestaltar studiens 
skuldsättningsgrad.  Ålder blir då signifikant på en 10%-nivå, då ett p-värde på 0,089 
erhålles. De p-värden som genereras när TSTT eller KFSTT inkluderas i slutmodellen 
är 0,161 respektive 0,297, vilka inte direkt kan betraktas som nära signifikanta. Vad 
som kan poängteras är att ålderskoefficienten skattas negativ i samtliga modelleringar, 
alltså även de som inte ansetts fullgoda. Ålderskoefficienten har åtnjutit signifikans vid 
ett tidigare tillfälle. Denna signifikans återfanns i studiens andra modellering, alltså den 
modell som tog hänsyn till att paneldataset studerades men där varken 
heteroskedasticitet, seriell korrelation eller omvänd kausalitet mellan skuldsättningsgrad 
och lönsamhet togs i beaktning. Förhållandet förelåg när TSTT svarade som 
skuldsättningsmått. Ålders negativa koefficient vittnar om att ett negativt samband finns 
mellan denna variabel och lönsamhet. När LFSTT inkorporerats kan detta samband 
statistiskt fastslås. Detta är dock inte fallet då TSTT eller KFSTT inkluderats. Det kan 
därför istället påstås att sambandet mellan ålder och lönsamhet är sannolikt.  
 
Även ålder ligger högt i den tabell som frambringat VIF-värden. Ålder återfinns här på 
en andra plats, just efter storlek. Det är därför i viss mån anmärkningsvärt att 
variablerna med högst VIF-värden är de som skulle visa sig signifikanta i studiens 
slutmodell. Det ska återigen nämnas att varken ålder eller storlek korrelerat med övriga 
variabler i sådan utsträckning att multikollinearitetsproblem ansetts föreligga, långt 
därifrån. Det är däremot intressant att variablerna åtnjuter signifikans trots att övriga 
variabler förklarar delar av det dessa variabler ämnar förklara. Att storlek återfinns 
högst upp i VIF-tabellen beror på det faktum att storlek är den variabel som samtliga 
övriga kontrollvariabler korrelerar med i högst utsträckning. För ålder genereras inte ett 
likalydigt förhållande. Åldersvariabeln visar istället upp en förhållandevis låg 
korrelation med samtliga kontrollvariabler, förutom storlek. Det är alltså korrelationen 
med storlek som utgör huvudanledningen till åldersvariabelns placering i VIF-tabellen. 
Då detta förhållande föreligger kan det understrykas att både storlek och ålder har ett 
tydligt samband med lönsamhet. Dock är det även som så att dessa variablers 
förklaringsområden kan sägas överlappa. Trots överskjutande förklaringsområden 
uppnås alltså signifikans. Detta innebär att om en variabel skulle ha exkluderats från 
modellen skulle den andra tillhandahållas en klart starkare signifikans. Denna manöver 
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hade dock inte varit rättvisande. Trots att variablerna i viss mån förklarar samma sak, 
erhåller alltså båda signifikans då LFSTT inkorporerats i studiens slutmodell. 
Följaktligen medför båda dessa variabler ett tydligt tillskott till förklaringen av 
lönsamhet när de inkluderas. Om en av dessa exkluderas, hade modellen gått miste om 
en viss del av förklaringen till lönsamhet. Kontentan av ovanstående blir att ålder 
uppvisar ett tydligt samband med lönsamhet. I viss mån reduceras detta sedermera av 
korrelationen mellan ålder och storlek men alltjämt erhåller alltså variabeln en 
signifikant skattning. Det är därför rimligt att ålder har ett negativt samband med 
lönsamhet på den svenska marknaden.  
 
Denna studies resultat ligger helt i linje med tidigare återgiven empiri (Glancey, 1998; 
Majumdar, 1997; Yazdanfar, 2013). Nedan följer ett resonemang kring vad det negativa 
sambandet kan bero på. Glancey (1998, s. 21) menar att förlegade interna rutiner kan 
förekomma, varför företagets utveckling hämmas och gapet till konkurrenter tilltar. 
Detta skulle kunna vara en bakomliggande orsak även på den svenska marknaden. Rent 
spekulativt skulle även en sådan faktor som skenande lönekostnader kunna ge upphov 
till en reducerad lönsamhet i äldre företag. Det förefaller rimligt att anta att företag 
sällan sänker löner för anställda. De företag som underpresterar brukar snarare avskeda 
personal än genomdriva kollektiva lönesänkningar. I de fall då företag istället höjer sina 
löner innebär ju detta, ceteris paribus, att företagets lönsamhet direkt minskar. Om höjda 
lönekostnader är mer förekommande än sänkta lönekostnader, medför detta att 
lönsamhet oftare reduceras om förändring i lönekostnadsposten företas.   
 
Ålder har skattats signifikant och negativt när LFSTT inkluderats i studiens slutmodell, 
samt att ett likalydigt samband, om än icke-signifikant, kunde skönjas när TSTT eller 
KFSTT inkorporerats. Resultaten visar på ett överensstämmande samband med tidigare 
empirisk forskning som ovan anförts. Resultatet har dessutom påvisats på den svenska 
marknaden tidigare (Yazdanfar, 2013). Detta har medfört att studiens hypotes om ålder 
bekräftas, om än med viss försiktighet.  
 
H6	  –	  Ålder	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Negativ	  relation.	  

 
 

 

Övriga kontrollvariabler 
I studiens slutmodell har varken likviditet, tillväxt eller marknadsandel uppvisat någon 
signifikant relation till lönsamhet, varför hypoteserna om deras samband måste 
förkastas. Det är inte omöjligt att ett visst samband fortfarande kan existera på den 
svenska marknaden. Däremot kan ett sådant förhållande inte konkluderas, då resultaten 
alltjämt varit icke-signifikanta. Det ska dock betonas att sannolikheten för en sådan 
förefintlighet skiljer sig markant mellan de icke-signifikanta variablerna. Mest troligt är 
att likviditet har en viss positiv relation till lönsamhet då p-värden uppvisas på 0,214, 
0,191 respektive 0,234, beroende på inkluderat skuldsättningsmått. Därefter återfinns 
tillväxt med p-värden på 0,538, 0,480 och 0,579. Slutligen kan det lyftas fram att 
marknadsvärde genererat p-värden på 0,921, 0,873 respektive 0,850. 
Marknadsvärdesvariabelns p-värden ligger på en sådan nivå att ett samband med 
lönsamhet anses högst osannolikt.  
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Likviditetens relation till lönsamhet har bland annat studerats av Majumdar (1997), 
Adams och Buckle (2003) och Goddard et al. (2005). Samtliga dessa har funnit 
signifikanta utfall där Majumdar (1997) utgör den enda studie som funnit ett positivt 
samband. Den aktuella studiens p-värde indikerar alltså att ett positivt samband mellan 
dessa variabler kan föreligga. Oavsett om detta samband råder eller inte leder dock det 
icke-signifikanta utfallet till ett förkastande av hypotesen om likviditets relation till 
lönsamhet. 
 
H8	  –	  Likviditet	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Negativ	  relation.	  

 
 

 

Denna studie har inte funnit något egentligt samband mellan tillväxt och lönsamhet. 
Detta skiljer sig mot Maury (2006), Athanasoglou et al. (2008) samt Asimakopoulos et 
al. (2009) som påvisat en positivt signifikant relation mellan dessa variabler. Denna 
studies positiva men icke-signifikanta utfall är dock i enighet med Glancey (1998). Den 
tidigare definierade hypotesen förutsåg ett positivt samband. Då studiens resultat 
emellertid är långt ifrån att vara signifikanta, kan inte denna relation påstås råda, varför 
hypotesen förkastas.  
 
H5	  –	  Tillväxt	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Positiv	  relation.	  	  

 
 

 

Marknadsandel har genomgående skattats som ytterst icke-signifikant. Detta förhållande 
råder även i studiens slutmodellering. Relationen mellan marknadsandel och lönsamhet 
har tidigare undersökts av Bass et al. (1978), Narver och Slater (1990) samt Spanos et 
al. (2004). Dessa studier frambringade positiva och signifikanta relationer mellan ovan 
nämnda variabler. Marknadsandelskoefficienten har i denna studie upprepade gånger 
skiftat tecken, beroende på vilken modellering som företagits, samt vilket 
skuldsättningsmått som inkorporerats. I slutmodellen åtnjuter marknadsandel en negativ 
koefficient. Slutmodellens p-värde ligger mellan 0,850 och 0,921, beroende på 
inkluderad skuldsättningsgrad. Det höga p-värdet vittnar om att inget samband finns, 
vilket troligtvis också är anledningen till de återkommande skiftningarna beträffande 
variabelns koefficient. Det finnes därför rimligt att något samband mellan 
marknadsandel och lönsamhet inte existerar på den svenska marknaden. Mot denna 
bakgrund har efterföljande hypotes förkastats. 
 
H7	  –	  Marknadsandel	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Positiv	  relation.	  

 
 

 
Industrieffekter 
Beträffande studiens undersökta industrieffekter, åskådliggörs utfallet från dessa i 
Appendix 4. Även här visar sig valet av modelleringsförehavanden betydande. Som det 
tidigare redogjorts för i empiridelen kan inte ett visst antal industrier anses vara 
signifikanta, då detta förhållande beror på vilken industri som exkluderas. Detta 
illustreras genom två olika förfaranden, där skiljaktiga resultat presenteras beroende på 
huruvida en industri, homogen eller avvikande från övriga industrier tas bort. Dessa 
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förfaranden medförde att 2 respektive 7 industrier erhöll signifikant skilda resultat från 
studiens primärt skattade regressionskoefficienter. Industrieffekter testades genom att 
inkludera 22 industrier, med hjälp av dummyvariabler. Ett utfall, där industrieffekter 
påträffats utifrån ett brukande av dummyvariabler är i enighet med flertalet tidigare 
studier (Gill et al., 2011; Zeitun & Tian, 2007; Radice, 1971; Maury, 2006).  
 
Studiens resultat styrker alltså att industrieffekter föreligger, oavsett vilka 
dummyvariabler som inkluderats. Detta gäller för samtliga modelleringar, inklusive den 
aktuella studiens slutmodellering. Dock skådas inga starka utfall. Vissa skillnader finns 
men olikheterna mellan industrier är inte omfattande. Detta är i likhet med Rumelt 
(1991), Eriksen och Knudsen (2003), Claver et al. (2002) samt Caloghirou et al. (2004) 
som alla påvisar att industrieffekter existerar men att de inte är lika betydande som 
företagsspecifika faktorer.  
 
H9	  –	  Industri	  ! 	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital:	  Industrieffekter	  föreligger.	  
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8.	  Slutsats	  
8.1 Studiens slutsats 
Denna studie har, genom ett förskjutande av aktuella skuldsättningsmått, tagit den 
eventuellt omvända kausaliteten från lönsamhet till skuldsättningsgrad i beaktning. 
Eftersom detta företagits, anser författarna av denna studie det rimligt att fortsatt 
använda kausalitetsbärande begrepp så som påverkan gällande skuldsättningsmåtten i 
denna slutsats. I och med att likartade åtgärder inte vidtagits gällande 
kontrollvariablerna, använder istället denna slutsats kausalitetsfira begrepp så som 
samband och relation beträffande dessa. Detta med undantag för industritillhörighet då 
denna, som tidigare belysts, inte rimligen influeras av lönsamhet. 
 
Huvudsyftet med föreliggande studie var att påvisa om och i så fall hur total 
skuldsättningsgrad påverkar lönsamhet. Detta gällande företag, exklusive finansiella 
institutioner som är noterade på börslistorna Large-, Mid- och Small-Cap och har en 
omsättning överskridande 500 000 SEK. Genom studiens resultat har det framkommit 
att total skuldsättningsgrad har en konkav påverkan på lönsamhet. Detta indicerar att 
ökade totala skulder medför tilltagande lönsamhet upp till en viss nivå av 
skuldsättningsgrad. Efter denna nivå medför istället ett anbringande av mer skulder att 
lönsamheten reduceras. Viktigt att nämna är att dessa resultat bör tolkas med viss 
försiktighet, då utfallen inte skattats med signifikans. Därmed kan det konkava 
förhållandet inte säkerställas. Dock tillhandahålls trots allt starka indikationer att en 
konkav effekt råder.  
 
Utöver den totala skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhet har åtgärder vidtagits 
för att belysa kortfristiga samt långfristiga skuldsättningsgraders allena påverkan. 
Beträffande kortfristig skuldsättningsgrad har det gjorts gällande att större andel 
kortfristiga skulder medför ökad lönsamhet. Således kan det konkluderas att kortfristig 
skuldsättningsgrad har positiv påverkan på lönsamhet. Detta medan någon påverkan 
från långfristig skuldsättningsgrad inte kan fastslås. 
 
Beträffande studiens anförda kontrollvariabler har likviditet, tillväxt och marknadsandel 
inte visat sig ha några signifikanta samband till lönsamhet. Däremot har storlek och 
ålder visat sig ha en viss relation till lönsamhet. Dessa variabler skattas signifikanta när 
studiens slutmodell inkorporerat långfristig skuldsättningsgrad. Det bör framhållas att 
storlek skattats nära signifikant, oavsett inkluderat skuldsättningsmått. Detta innebär att 
det ansetts högst sannolikt att storlek, de facto, har en positiv relation till lönsamhet. 
Gällande ålder kan det även här skönjas ett samband med lönsamhet. Ålder har alltså 
skattats negativt signifikant då långfristig skuldsättningsgrad inbegripits i studiens 
slutmodell. Däremot åtnjutes varken signifikans eller nära signifikans då total eller 
kortfristig skuldsättningsgrad inbegripits. Det kan framhållas att ålder, likt storlek, 
sannolikt har ett samband till lönsamhet men att denna relation inte kan säkerställas. 
Vidare har industrieffekter visat sig existera. Det bör nämnas att signifikant avvikande 
lönsamhet enbart har påträffats för ett fåtal industrier. Vilka industrier det rör sig om 
varierar beroende på behandlandet av dummyvariabler, vilket tidigare belysts. Då 
signifikanta utfall för somliga industrier trots allt uppvisats kan det fastställas att 
industritillhörighet har betydelse för företags lönsamhet.  
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I denna studie har som bekant flertalet statistiska modeller inbegripits. Dessa modeller 
har presenterats med en, enligt författarna av denna studie, tilltagande validitet. Genom 
detta företagande har vikten av ekonometriskt modelleringssätt accentuerats. Utfallen 
har visat sig klart skiljaktiga beroende på vilken modell som använts. Vad som kan 
understrykas är att när mer kvalificerad modellering företas genereras färre signifikanta 
utfall. Följaktligen kan det konstateras att enklare former av modellering ansetts 
generera opålitliga resultat i föreliggande studie.  Då detta förhållande visat sig i denna 
studie är det möjligt att delar av tidigare empiris signifikanta utfall beror på den enklare 
modellering som där företagits. Detta medför att delar av tidigare forskning som 
producerats inom valt ämnesområde bör falla offer för kritisk granskning.  
 
Slutligen kan det konstateras, dock med viss försiktighet, att total skuldsättningsgrad har 
en konkav icke-linjär påverkan på lönsamhet. Kortfristig skuldsättningsgrad har en 
positiv påverkan på lönsamhet medan någon påverkan från långfristig 
skuldsättningsgrad inte påträffats. Tillväxt, likviditet samt marknadsandel innehar inga 
signifikanta samband med lönsamhet. Storlek uppvisar ett visst positivt samband medan 
ålder uppvisar ett visst negativt samband. Industrieffekter föreligger dessutom.  
 

8.2 Teoretisk och praktisk kontribution 
Studien påvisar hur olika mått på skuldsättningsgrad påverkar lönsamhet på den svenska 
marknaden, vilket reducerar rådande kunskapsgap gällande detta relativt outforskade 
forskningsområde i Sverige. Den forskning som påträffats har varit knapphändig och 
dessutom inte ansetts tillämpbar på denna studies undersökta företag. Vidare bidrar den 
aktuella studien med en ny metodologi där paneldataset brukats, heteroskedasticitet och 
seriell korrelation korrigerats för samt att metoder vidtagits för att reducera inverkan 
från en potentiellt omvänd kausalitet. Dessutom testar denna studie huruvida ett icke-
linjärt förhållande råder mellan total skuldsättningsgrad och lönsamhet. Ovanstående 
metodologi har, enligt författarnas kännedom, inte tidigare företagits på den svenska 
marknaden varför det teoretiska bidraget bli tydligt. Ur ett internationellt perspektiv är 
forskare med likartad metodologi underrepresenterade. I och med detta tillförs ännu ett 
bidrag där omvänd kausalitet och icke-linjäritet tas i beaktning. Då studien belyst vikten 
av ekonometriskt modelleringssätt kan detta bidra till att efterföljande forskning 
överväger valet av metodologi mer noggrant. 
 
Det praktiska bidraget utgörs främst av en ökad förståelse för det ovandefinierade 
forskningsområdet. Detta gäller för såväl beslutsfattare i företag som för privata 
investerare, främst hemmahörande i Sverige. Detta då studien påvisat vilken påverkan 
skuldsättningsgrad sannolikt har på lönsamhet i noterade svenska bolag. Studien kan 
utgöra underlag för beslutsfattare då val av kapitalstruktur skall göras. Vidare kan 
studien vara behjälplig för investerare vid utvärdering av företag när exempelvis 
aktieköp skall företas.  
 

8.3 Förslag till vidare forskning 
Åtgärder kan vidtas för att öka generaliserbarheten gällande studiens resultat än mer. 
Detta kan exempelvis ske genom ett inkluderande av nordiska företag samt ett längre 
tidsspann. Vidare vore det intressant att undersöka det konkava förhållandet närmare. 
För det första genom att inbegripa åtgärder för att utröna om ett konkavt förhållande 
också kan tänkas föreligga mellan kortfristig samt långfristig skuldsättningsgrad och 
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lönsamhet. För det andra söka identifiera var den optimala punkten för total 
skuldsättningsgrad återfinns. Här åtnjutes även möjlighet att studera huruvida den 
optimala nivån eventuellt kan tänkas skilja sig åt beroende på industritillhörighet eller 
företagsspecifik karakteristika. Teoretiskt skulle uppvisad konkavitet kunna vara 
betydligt starkare men industriers potentiellt diversifierade optimumnivåer medför att 
detta förhållande reduceras i sin utbredning.  
 
Vidare skulle efterkommande svensk forskning kunna företa kausalitetstester som 
utkristalliserar huruvida skuldsättningsgrad påverkar lönsamhet i högre utsträckning än 
vice versa. Ett beaktande av eventuell omvänd kausalitet mellan lönsamhet och 
kontrollvariabler är också intresseväckande. Kausalitetsproblematik återfinns även här, 
varför ett sådant tilltag kan studeras i efterkommande forskning. Ett värderande av 
eventuella skatteskölder rekommenderas också för att i högre utsträckning kunna mäta 
effekten av dessa mer konkret. Vidare kan de bakomliggande faktorerna till de 
industrieffekter som påträffats undersökas djupare. Den aktuella studien har endast 
förlitat sig till räntabilitet på totalt kapital som lönsamhetsmått. Visserligen har en 
utförlig argumentation kring varför detta lönsamhetsmått ansetts mest resonabelt att 
inkludera tillhandahållits. Det kan ändock vara av intresse för vidare forskning att 
utröna om likalydiga utfall genereras då andra lönsamhetsvariabler tas i beaktning.  
 
8.4 Samhälleliga och etiska aspekter 
Författarna av denna studie anser att några etiska dilemman inte uppstått under studiens 
arbetsgång. Exempelvis är all data som använts publik information som allmänheten 
kan ta del av. Detta gör att inga konfidentialitetsproblem kan göras gällande. Vidare har 
inga individer varit inblandade i studien på något sätt, endast finansiell data har 
anbringats, vilket understryker frånvaron av etiska aspekter än mer. Vad gäller de 
resultat som framkommit kan dessa inte anses etiskt kontroversiella. Dock medför 
innebörden av resultaten, implikationer som trots allt kan diskuteras utifrån såväl ett 
etiskt som samhälleligt perspektiv. 
 
Det har i den aktuella studien påvisats att en ökad kortfristig skuldsättningsgrad leder 
till en ökad lönsamhet. I analysdelen framhölls att det därav kan vara fördelaktigt för 
företag att förhandla till sig längre kredittid från sina leverantörer och på så sätt generera 
finansiering. Då detta är fördelaktigt för den part som lyckas med förhandlingen, är det 
negativt för den part som låter sig övertalas. Exempelvis kan ett stort och 
välrenommerat företag genom aggressiva påtryckningar möjligen lyckas övertala en 
mindre etablerad leverantör om en förlängd kredittid. Detta kan då leda till en ökad 
lönsamhet för det stora företaget på bekostnad av det mindre. Eftersom det mindre 
företaget då inte inbringar likvider lika frekvent som tidigare, kan det medföra att en 
ond cirkel uppkommer. Svårigheter att sköta egna betalningar kan uppstå och 
därigenom skada såväl lönsamheten som verksamhetens fortlöpande. Detta kan medföra 
att de redan tyngsta och mest etablerade spelarna på marknaden blir än mer lönsamma 
medan de svagare aktörerna med sämre förhandlingsstyrka hamnar i trångmål. Detta 
framstår som oetiskt och kan dessutom medföra samhälleliga implikationer. Om 
flertalet större företag utnyttjar detta fenomen på små företags bekostnad, kan det på 
sikt medföra att de mindre företagens lönsamhet eroderar och att konkurs tillslut blir 
oundvikligt. De redan starka aktörerna blir starkare medan de svagare blir än svagare, 
vilket kan leda till obalans på marknaden. Vidare har även mindre företag ett antal 
intressenter, vilka i sådana fall blir indirekt påverkade av ovan beskrivna situation.  
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9.	  Sanningskriterier	  
9.1 Reliabilitet 
Reliabilitet svarar för hur, det vill säga med vilken metodologi, det som avses att mätas i 
empiriska studier faktiskt mäts (Bjereld et al., 2002, s. 111). Detta är av vikt för att 
studien skall bli möjlig att replikera. Om mätningsprocessen är bristfällig leder detta 
sannolikt till låg reliabilitet i resultaten och svårigheter för replikering uppstår. Om 
flertalet andra forskare, eller ursprungsforskaren, upprepar samma undersökning och 
identiska resultat genereras, anses reliabiliteten och därav tillförlitligheten vara god 
(Bjereld et al., 2002, s. 111). I den aktuella studien har ekonometriskt modelleringssätt 
visat sig vara av yttersta vikt för de empiriska utfallen. Hur mätprocessen genomförs är 
därför helt avgörande för genererade resultat. Föreliggande studie har således påvisat 
hur skiljaktigheter i resultat uppstår vid olika sätt att modellera. För att en replikering av 
denna studie skall alstra identiska resultat, krävs ett identiskt tillvägagångssätt. Även om 
ett likalydigt företagsurval, tidsintervall samt variabelval sker, kommer detta inte leda 
till de slutgiltiga resultat som presenterats i slutsatskapitlet om exempelvis en enkel 
regression företas. Om däremot hänsyn tages till seriell korrelation, heteroskedasticitet 
och omvänd kausalitet på likalydigt sätt som föreliggande studie skulle detta leda till 
samstämmiga resultat om RE-modellen används vid replikering. Då tillvägagångssättet i 
denna studie är väldokumenterat, anser författarna av föreliggande studie att 
reliabiliteten är god. Viktigt att åter poängtera är att detta endast görs gällande för just 
de företag som denna studie inkluderat mellan åren 2004-2012. Likalydiga definierade 
variabler är även det av yttersta vikt. Då studien endast bygger på finansiell data 
återfinns inga problem på individnivå. Exempelvis kan en respondent ge olika svar vid 
olika intervjutillfällen samt att enkäter kan generera olikartade utfall om frågornas 
placering ändras från en gång till en annan (Bjereld et al., 2002, s. 112). Detta 
understryker denna studies reliabilitet än mer då identisk hårddata inbegripen i en 
identisk statistisk modell alltid kommer att generera identiska resultat. 
 
En studie kan åtnjuta god reliabilitet utan att detsamma gäller för validitet. Om hög grad 
av validitet däremot är rådande, följer också hög grad av reliabilitet (Bjereld et al., 2002, 
s. 112). Därav följer ett utvärderande av föreliggande studies validitet nedan. 
 

9.2 Validitet 
Begreppet validitet åsyftar till hur väl mätinstrumentet estimerar det som avser att mätas 
(Eriksson & Weidersheim-Paul, 2006, s. 60).  Vidare återfinns två olika typer av 
validitet. Dessa utgörs av inre samt yttre validitet. Inre validitet avser begrepp kontra 
vald definition av dessa begrepp (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2006, s. 60). 
 
I studiens fall hänför sig den inre validiteten till begreppen skuldsättningsgrad och 
lönsamhet samt relationen däremellan. Detta då studiens huvudsyfte inbegriper att 
påvisa skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhet. Inre validitet kan även diskuteras 
beträffande kontrollvariablerna. Emellertid utgör dessa variablers förhållande till 
lönsamhet endast ett delsyfte i föreliggande studie, varför det anses mer resonabelt att 
föra diskursen vidare gällande skuldsättningsgrad och lönsamhet.  
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Först och främst kan det diskuteras huruvida räntabilitet på totalt kapital kan anses svara 
för lönsamhet. Det faktum att räntabilitet på totalt kapital varit mer frekvent 
återkommande än övriga mått när tidigare empiri studerat lönsamhet medför att måttet 
torde svara väl mot den inre validiteten. Vidare behandlas räntabilitet på totalt kapital 
oinskränkt som ett lönsamhetsmått. Frånsett tidigare empiri har även valet av detta mått 
utförligt diskuterats i föreliggande studies praktiska metod. Överläggningen som där 
tillhandahålls understryker varför räntabilitet på totalt kapital betraktats som mer 
ändamålsenligt än övriga lönsamhetsmått. Detta har medfört att den inre validiteten för 
aktuell studie anses vara fullgod beträffande räntabilitet på totalt kapital då detta mått 
otvivelaktigen mäter just lönsamhet. Gällande skuldsättningsgrad återfinns inte något 
större utrymme för värderingsskiljaktighter. Detta då skuldsättningsgrad inte är någon 
generell benämning, utan på egen hand utgör ett mått. Sålunda är måttets inre validitet i 
högsta grad uppfyllt.  
 
Den huvudsakliga inre validiteten i aktuell studie hänförs dock till huruvida det är 
skuldsättningsgradens faktiska påverkan på lönsamhet som mäts. Som tidigare 
åberopats uppstår svårigheter i att avgöra riktningen på kausaliteten gällande 
ovanstående parametrar. Den aktuella studien har företagit åtgärder för att råda bot på 
dessa svårigheter, genom tidsförskjutning av studiens skuldsättningsmått. Om denna 
åtgärd inte företagits, hade det kunnat ifrågasättas om det verkligen är 
skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhet som påvisats eller om istället variablernas 
simultana samband visualiserats. Det är just dess simultana samband som påvisats i de 
enklare modellerna i denna studie. De slutgiltiga resultat som alstrats, som studiens 
slutsatser baserats på, härstammar från den modell som tagit omvänd kausalitet i 
beaktning. Detta gör att de slutgiltiga resultaten kan anses uppfylla en hög grad av 
vailditet i och med att skuldsättningsgradens faktiska påverkan på lönsamhet där 
isoleras i högre utsträckning. Validiteten stärks ytterligare av det faktum att ett icke-
linjärt, konkavt, förhållande har påvisats. Om denna studie stannat vid linjär skattning 
hade detta konkava förhållande aldrig upptäckts och således hade inte heller 
skuldsättningsgradens sanna påverkan på lönsamhet uppmärksammats. 
 
Enligt Eriksson och Weidersheim-Paul (2006, s. 61) syftar istället yttre validitet till 
graden av generaliserbarhet. Även yttre validitet kan anses vara god i aktuell studie. Då 
såväl finansiella institutioner som företag med en omsättning understigande 500 000 
SEK exkluderats, utgör således resterande företag noterade på börslistorna Large-, Mid- 
och Small-Cap studiens målpopulation. Eftersom ett totalurval har gjorts gällande denna 
målpopulation, måste studiens resultat anses generaliserbara i hög grad för nämnda 
företag inom aktuellt tidsintervall. 
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Appendix 1 – Företagsobligationer  
          En jämförelse mellan Sverige och USA. 
 

Företagsobligationer Sverige 2012  
 

 

 

 

 

(Sveriges Riksbank, 2012-2013) 

Den månatliga omsättningen har adderats för att sedan divideras med antalet börsdagar 
under 2012. Detta medför att en genomsnittliga daglig omsättning för året har kunnat 
beräknas.  
 

Företagsobligationer USA 2012 
	    
I USA handlades det i genomsnitt under  
2012 för 22,6 miljarder USD dagligen 
(Finra, 2013). 
 
 
Genom att ta en genomsnittlig växelkurs, beräknad på stängningskursen för den siste i 
varje månad, gjordes beloppet om till SEK (Euroinvestor, 2014).  
 
6,9234+ 6,7519+ 6,5585+ 6,6209+ 6,7209+ 7,2352+ 6,9632+ 6,8029+
6,6753+ 6,5284+ 6,6329+ 6,6499+ 6,5156 = 8757,84    
	  
8757,84
13 = 673,68 

  
673,68 SEK/100 USD ≈ 6,74 SEK/USD 
Den genomsnittliga växelkursen under 2012 är beräknad till 6,74 SEK/USD. 
 

Månad    Omsättning Dagar 
Januari     6 820 mkr   21 

Februari     9 526 mkr   21 
Mars     8 255 mkr   22 
April     3 719 mkr   19 

Maj   12 975 mkr   21 
Juni     7 580 mkr   19 
Juli     7 897 mkr   22 

Augusti     3 789 mkr   23 
September   14 485 mkr   20 

Oktober   18 105 mkr   23 
November   11 186 mkr   22 
December     9 648 mkr   17 

Totalt 2012 113 985 mkr 250 

Genomsnittlig daglig omsättning 2012: 
 
113985 mkr/250 dagar = 455,94 mkr ≈ 456 mkr 

Genomsnittlig daglig omsättning 2012: 
 
22 600 miljoner USD  × 6,74 = 152 324 mkr 
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Förhållande mellan företagsobligationsmarknad i USA gentemot 
Sverige: 
 
152  324  𝑚𝑘𝑟
456  𝑚𝑘𝑟

= 334,04 

 
Ovanstående beräkningar belyser det faktum att företagsobligationer i USA omsattes 
334 gånger mer än svenska företagsobligationer under 2012.  
 
 

Förhållandet per capita 
 
Befolkning USA: 313,9 miljoner invånare (The Worldbank, 2014a).  
 
Befolkning Sverige: 9,5 miljoner invånare (The Worldbank, 2014b). 
 
 
334,04  
313,9

×  9,5 = 10,11  ggr 
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Appendix 2 – Icke-finansiella företags låneförehavanden  
          En jämförelse mellan länder 
	  
	  
             Sverige    Euroområdet Storbritannien   USA 

Banklån 51 %     53 %        47 %    10 % 
Övriga Lån 38 %   39 %        31 %    34 % 

Företagsobligationer   9 %     5 %        21 %    54 % 
Företagscertifikat   2 %     3 %          1 %      2 %    

(Sveriges Riksbank, 2009) 
	  
Tabellen tydliggör hur Sverige och stora delar av övriga Europa särskiljer sig från USA 
gällande icke-finansiella företags låneförehavanden.  
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Appendix 3 – Företagsobservationer  
                       för respektive årtal 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
 

Ovanstående tabell visualiserar från vilka år de 1326 observationerna härrör. 
Observationsfördelning får anses relativt jämn, även om en viss ökning kan skönjas från 
äldre till nyare årtal beträffande rådande mätperiod.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

         Årtal Antal Företag	  
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Totala Obs 

 137 
 144 
 147 
 147 
 148 
 149 
 150 
 152 
 152 

             1326  
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Appendix	  4	  –	  Industrieffekter	  
	  

Variabler Koeff.         Z P > Z Variabler Koeff.      Z P > Z 
TSTT – 0,1174 – 1,76 0,078* TSTT – 0,1174 – 1,76 0,078* 

Likviditet 0,0050 2,30 0,021** Likviditet 0,0050 2,30 0,021** 
Tillväxt 0,0047 2,05 0,040** Tillväxt 0,0047 2,05 0,040** 
Storlek 0,0422 2,30 0,022** Storlek 0,0422 2,30 0,022** 

Ålder – 0,0164 – 1,63 0,103 Ålder – 0,0164 – 1,63 0,103 
Marknadsandel 0,0070 0,07 0,945 Marknadsandel 0,0070 0,07 0,945 

Konstant – 0,4617 – 2,07 0,038** Konstant – 0,5489 – 2,05 0,040** 
Fastighetsverks. 0,0146 0,11 0,909 Fastighetsverks. 0,1017 0,96 0,335 
Tillvrkn. & Ind. – 0,0307 – 0,24 0,812 Tillvrkn. & Ind. 0,0565 0,56 0,578 

Data, IT & Tele. 0,0366 0,32 0,745 Data, IT & Tele. 0,1237 1,30 0,193 
Partihandel 0,0361 0,32 0,752 Partihandel 0,1233 1,32 0,188 

Kltr, Nje & Fr. 0,1120 1,40 0,162 Kltr, Nje & Fr. 0,1991 2,91 0,004*** 
Motorfordonsh. – 0,0749 – 1,01 0,314 Motorfordonsh. 0,0122 0,42 0,675 
JurEk. & Knslt. 0,0338 0,44 0,658 JurEk. & Knslt. 0,1209 1,89 0,059* 

Detaljhandel – 0,0347 – 0,30 0,765 Detaljhandel 0,0524 0,57 0,567 
Frtagstjänster – 0,0459 – 0,39 0,695 Frtagstjänster 0,0412 0,46 0,647 

Transp. & Mag. – 0,0674 – 0,57 0,570 Transp. & Mag. 0,0198 0,21 0,836 
Livsmedelsfr. – 0,0072 – 0,06 0,951 Livsmedelsfr. 0,0799 0,88 0,379 

Bem. & Arbfrm. 0,0705 0,71 0,479 Bem. & Arbfrm. 0,1577 1,91 0,056* 
Rep. & Inst.    Rep. & Inst. 0,0871 1,79 0,073* 

RklmPR & Mrk. 0,0180 0,19 0,847 RklmPR & Mrk. 0,1051 1,57 0,116 
ByggDsgn & In. – 0,0360 – 0,28 0,783 ByggDsgn & In. 0,0512 0,52 0,606 
Tknsk Konsultv. 0,0399 0,39 0,698 Tknsk Konsultv. 0,1270 1,54 0,124 
Hlsa. & Sjkvård. 0,0241 1,09 0,274 Hlsa. & Sjkvård. 0,1113 3,39 0,001*** 

UtbForsknUtv. – 0,1462 – 1,70 0,090* UtbForsknUtv. – 0,0591 – 0,60 0,546 
Media 0,0769 0,86 0,391 Media 0,1640 2,24 0,025** 

Hotell & Rest. – 0,0849 – 0,75 0,455 Hotell & Rest. 0,0023 0,02 0,981 
JrdSkgJktFisk. – 0,0871 – 1,79 0,073* JrdSkgJktFisk.    
AvlAvfElVttn. – 0,0390 – 1,33 0,183 AvlAvfElVttn. 0,0481 2,04 0,041** 

        
Signifikant på 10 % 2 stycken   Signifikant på 10 % 3 stycken   
Signifikant på 5 % 0 stycken   Signifikant på 5 % 2 stycken   
Signifikant på 1 % 0 stycken   Signifikant på 1 % 2 stycken   
Totalt = 2 stycken   Totalt = 7 stycken   
 
Där, 
 

Fastighetsverks.           =     Fastighetsverksamhet 
Tillvrkn. & Ind.           =     Tillverkning & Industri 
Data, IT & Tele.           = Data, IT & Telekommunikation 
Partihandel           =   Partihandel 
Kltr, Nje & Fr.           =   Kultur, Nöje & Fritid 
Motorfordonsh.           = Motorfordonshandel 
JurEk. & Knslt.           = Juridik, Ekonomi & Konsulttjänster 
Detaljhandel           = Detaljhandel 
Frtagstjänster           = Företagstjänster 
Transp. & Mag.            = Transport & Magasinering 
Livsmedelsfr.           = Livsmedelsframställning 
Bem. & Arbfrm.           = Bemanning & Arbetsförmedling 
Rep. & Inst.           = Reparation & Installation 
RklmPR & Mrk.           = Reklam, PR & Marknadsundersökning 
ByggDsgn & In.           = Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet 
Tknsk Konsultv.           = Teknisk Konsultverksamhet 
Hlsa. & Sjkvård.           = Hälsa & Sjukvård 
UtbForsknUtv.           = Utbildning, Forskning & Utveckling 
Media           = Media 
Hotell & Rest.           = Hotell & Restaurang 
JrdSkgJktFisk.           = Jordbruk, Skogsbruk, Jakt & Fiske 
AvlAvfElVttn.           = Avlopp, Avfall, El & Vatten 


