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Sammandrag 
Hur ett företag väljer att finansiera sig och forma sin kapitalstruktur skiljer sig åt mellan företag 

och regioner. Med denna uppsats vill vi bidra till att fylla det tomrum som finns i forskningen 

kring kapitalstruktur för företag primärnoterade på Nasdaq Stockholm. Genom en kvantitativ 

ansats undersöker vi skillnader i kapitalstruktur utifrån ägarkoncentration, om största ägaren 

är en familj som kontrollerar bolaget samt om lönsamhet och mognadsgrad påverkar 

kapitalstrukturen. Vi använder multipel linjär regressionsanalys med ett urval om totalt 1012 

observationer från räkenskapsåren 2009-2014, samt kontrollerar för fasta års- och 

branscheffekter. Vår studie finner att mogna företag i genomsnitt har en signifikant högre 

skuldsättning, däremot finner vi till skillnad från liknande studier att lönsamhet inte har en 

signifikant påverkan på ett företags skuldsättning. Vidare visar våra resultat att 

skuldsättningen sjunker med ökad ägarkoncentration samt att den är högre om företaget har 

en kontrollerande ägare som är en familj relativt icke-familj.  

 

 

Nyckelord: Kapitalstruktur, Ägarstruktur, Familjeföretag, Sverige, Pecking-order teorin, 

Trade-off teorin  
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1 Problematisering 
En väsentlig fråga vid investeringar är valet av finansieringsmetod och vilken som bäst 

maximerar företagets värde. Finansiering via internt genererat kapital eller via belåning kan 

både möjliggöra och begränsa företagets fortsatta expansion. Vid beslut om 

investeringsprojekt som anses gynnsamma för företaget uppstår ett val utifrån om 

investeringen ska genomföras med hjälp av internt alternativt externt kapital. Om allt annat 

lika påverkas investeringens utfall inte av vald finansieringsmetod, däremot kan det innebära 

såväl för- som nackdelar för företaget. Väljer bolaget att ta in externt kapital för investeringen 

kategoriseras det antingen som eget kapital eller skuld vilket påverkar företagets 

kapitalstruktur och riskprofil. Samtidigt kan finansiering via emission av nytt aktiekapital 

förändra organisationens styrning, då aktörer med stort inflytande kan behöva ge upp delar 

av sitt innehav för att möjliggöra en gynnsam investering. Hur ett företag väljer att finansiera 

sig är ett omdebatterat ämne där ett stort antal studier försöker förklara ett företags optimala 

kapitalstruktur (e.g. Fama och French, 2002; Myers och Majluf 1984; Lemmon och Zender, 

2010). Merparten av forskningen grundar sig i Modigliani och Millers (1958; 1963) teorem 

vilka även legat till grund för trade-off teorin, en av de två framträdande teorierna inom ämnet 

kapitalstruktur.  

 

Trade-off teorin menar att mogna och lönsamma företag i större utsträckning finansiera sig 

via ökad skuldsättning. Teorin talar för att företag bör maximera sin belåning för att nyttja den 

skattesköld som uppstår i samband med ökad skuldsättning (Kraus och Litzenberger, 1973; 

Miller, 1977). Samtidigt menar Haugen och Senbet (1978) att nackdelar med 

konkurskostnader måste tas i beaktande vid val av kapitalstruktur. Den optimala 

kapitalstrukturen blir den mest gynnsamma balansen mellan nyttjad skattesköld och risk för 

ökade konkurskostnader. Utöver kostnadsrisker kan även företag med för hög skuldsättning 

riskera att via kovenanter ge finansiärer för stort inflytande (Graham och Leary, 2011). Studier 

visar att företag, och specifikt större företag, arbetar för att deras skuldsättning på sikt ska 

röra sig mot ett uppsatt skuldsättningsmål, där förhållandet mellan fördel och risk är optimalt 

(Hovakiami, Opler och Titman, 2001; Graham och Harvey, 2001). Dessa aspekter talar för att 

mogna företag, med bättre kreditrating och stabilare kassaflöden, har en genomsnittligt högre 

skuldsättning (Haugen och Senbet, 1978).  
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 Pecking-order teorin menar i motsats till trade-off teorin att mogna och lönsamma företag i 

genomsnitt har en lägre skuldsättning än icke-lönsamma och mindre mogna företag. Enligt 

pecking-order teorin väljer företag i större utsträckning finansieringsalternativ utifrån 

kapitalkostnad. Således premieras balanserade vinstmedel som finansieringsalternativ vid 

investeringar samt att företaget arbetar för att minska sin skuldsättning (Myers, 1984; Myers 

och Majluf, 1984; Shyam-Sunder och Myers, 1999). I enlighet med teorin finner studier att 

företag i genomsnitt föredrar finansiering via skuldsättning före emission av aktiekapital, i de 

fall då internt kapital inte är tillräckligt (Leary och Roberts, 2010; Fama och French, 2005). 

Däremot finns det flertalet studier som talar emot denna rangordning av kapitalmobilisering 

och menar att företag inte favoriserar skuldsättning framför emission av nytt aktiekapital i de 

fall då interna resurser inte är tillräckliga (Frank och Goyal, 2003; Graham och Harvey, 2001; 

Leary och Roberts, 2010; Fama och French, 2005).  

 

Valet av ytterligare skuldsättning är inte heller beroende av existerande kapital, då 

kapitaltillskottet istället möjliggör en finansiell frihet för existerande kapital (Mayer och 

Sussman, 2004). Finansiell frihet är dels viktigt utifrån att säkra en stabil kassa och fortsatt 

kunna driva verksamheten i sämre tider, dels utifrån att ta vara på expansionsmöjligheter. Ett 

företag som har finansiell frihet kan snabbt agera när en investeringsmöjlighet dyker upp, 

vilket främst är centralt vid ekonomisk nedgång då övriga marknaden har 

finansieringsproblem och kapitalbehovet är stort (Graham och Harvey, 2001; Myers 1977).  

 

Vilket finansieringsalternativ ett företag väljer beror inte enbart på tillgången till kapital utan 

även på ägarnas preferenser, vilket illustreras av de skilda tankarna hos Petter Stordalen och 

Fredrik Lundberg (Stordalen och Forsang, 2015; Milne, 2017). Stordalen menar att det är 

viktigt med en god relation med sin bank och att bibehålla en hög skuldsättning men med en 

fortsatt finansiell frihet för potentiella investeringar (Stordalen och Forsang, 2015). Lundberg 

prioriterar istället en minskning av sina företagslån för att undvika att vara beroende av 

bankerna. Han förespråkar det svenska finansiella systemet som innefattar A- och B-aktier och 

anser att en stark balansräkning är väldigt viktigt (Milne, 2017). Ägarnas åsikter och 

marknadens förutsättningar påverkar därför hur olika företags kapitalstruktur formar sig. 
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Det finns även flertalet vetenskapliga studier som påvisar att ägarstruktur har en inverkan på 

ett företags finansieringsbeslut, däremot finns det ingen enighet huruvida faktorerna 

ägarkoncentration och familjeägande ökar eller minskar företagets skuldsättning (e.g. Rajan 

och Zingales, 1995; McConnell och Servaes, 1995; González et al., 2013). Resultat visar att det 

finns en generell motvilja hos kontrollerande ägare att späda ut sin andel i bolaget, vilket visat 

sig resultera i att företag med en hög ägarkoncentration i genomsnitt har en högre 

skuldsättning (Rajan och Zingales, 1995; Margaritis och Psillaki, 2010). Skulle däremot ägarna 

investerat en allt för stor del av sin förmögenhet i företaget kan det leda till att företaget blir 

aversivt mot hög skuldsättning (Rajan och Zingales, 1995). Denna brist på diversifiering kan 

framkalla en motvilja till ytterligare skuldsättning hos ägarna, som i högsta grad kan påverka 

företagens beslut (Agrawal och Nagarajan, 1990). Ett företag med en kontrollerande ägare 

som även saknar tillräckliga interna tillgångar kan leda till att de tvingas avböja lönsamma 

investeringar, vilket hämmar fortsatt utveckling. Även företag som kontrolleras av en familj 

tenderar att välja en högre skuldsättning och visar en motvilja till att finansiera verksamheten 

genom att emittera ytterligare aktiekapital (Croci, Doukas och Gonenc, 2011; King och Santor, 

2008). Däremot finns det skillnader huruvida det är möjligt för företaget att emittera aktier 

med diversifierat röstvärde (King och Santor, 2008). Uppenbarligen har ägarstruktur en 

inverkan på ett företags kapitalstruktur men forskningen pekar mot att det skiljer sig mellan 

olika länder (McConnell och Servaes, 1995; Kester, 1986). De regionala skillnaderna medför 

att tidigare studier inte går att generalisera till andra marknader och att det krävs en specifik 

studie för att utröna hur det ligger till i ett specifikt land (Booth et. al., 2001; Seifert och 

Gonenc, 2008). 

 

För svenska företag, som har möjlighet att skilja på aktiens kapital och röstandel, finns det i 

genomsnitt inte någon skillnad i skuldsättning mellan familjeägda och icke familjeägda företag 

(Hagelin, Holmén och Pramborg, 2006). Aktier med diversifierade röstvärden möjliggör 

emission av aktiekapital utan att tappa kontrollen över företaget, varför valet mellan 

finansieringsalternativen snarare beror på vad nuvarande ägare och ledning föredrar. Utifrån 

företagets mognadsgrad menar Sjögren och Zackrisson (2005) att det finns en tendens bland 

svenska tillväxtbolag att vilja agera enligt pecking-order teorin. Däremot är möjligheterna till 

skuldfinansiering inte tillräckliga då dessa bolag ofta saknar materiella tillgångar som kan stå 

som säkerhet för lånen. Även om viljan för skuldfinansiering finns bland de mindre företagen 
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är det större och mogna bolag som har möjlighet till skuldfinansiering. Sjögren och Zackrisson 

(2005) argumenterar för att det kan bero på att det finansiella systemet i Sverige är mer 

bankorienterat och relationsbaserat där bankerna har lång erfarenhet och tradition att förse 

mogna företag och industrier med skuldfinansiering. Den långtgående relationen mellan 

företag och bankerna på dessa marknader gör att skuld föredras framför ytterligare 

aktiekapital (Sjögren och Zackrisson, 2005, Bancel och Mittoo, 2004). 

 

Ett företags kapitalstruktur har visat sig vara oerhört centralt för företagets framtida 

utveckling. Valet av kapitalstruktur är även centralt utifrån vilken typ av intressent företaget 

avser att attrahera, ett företag med hög skuldsättning kan ses attraktivt för en riskbenägen 

investerare men alltför osäkert för en affärskritisk leverantör. Hur ett företag väljer att 

finansiera sig och forma sin kapitalstruktur skiljer sig åt mellan företag och regioner (Bancel 

och Mittoo, 2004). Trots att forskningen internationellt är omfattande är det empiriska stödet 

för svenska börsnoterade företag knapphändig. Detta tillsammans med att kontrollerande 

ägare visat sig ha en inverkan på företagets finansieringsbeslut, samt att nästan hälften av 

företagen på Nasdaq Stockholm enligt Faccio och Lang (2002) definieras som familjeföretag, 

gör det intressant att studera ägarstrukturens påverkan på svenska företags kapitalstruktur.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ett företags kapitalstruktur påverkas av dess 

ägarstruktur samt lönsamhet och mognadsgrad. 
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2 Teoretisk referensram 
I följande avsnitt går vi igenom de begrepp och definitioner som ligger till grund för studien. 

Genomgången av tidigare forskning och litteratur avslutas med att vi formulerar studiens tre 

forskningshypoteser. 

 

2.1 Kapitalstruktur 
Kapitalstruktur handlar om ett företags val att finansiera sina tillgångar med balanserad vinst 

eller med externt kapital i form av skulder och emitterat aktiekapital. Att företagets 

kapitalstruktur inte påverkar företagets värdering samt att kapitalkostnaden ökar 

proportionerligt med skuldsättningen, är huvudbudskapen i Modigliani och Millers (1958) 

ursprungliga teorem som legat till grund för stor del av efterkommande forskning inom 

området. När skatter och transaktionskostnader inkluderas menar Modigliani och Miller 

(1963) att val av kapitalstruktur får en större innebörd för företagen, vilket visat sig medföra 

både fördelar och risker. Allt annat lika innebär finansiering med skuldsättning, relativt 

finansiering med eget kapital, en högre risk. Detta leder i sin tur till en högre kapitalkostnad 

då investerare kräver en högre avkastning på sitt investerade kapital (Miller, 1977). Samtidigt 

ger en ökad skuldsättning upphov till en positiv aspekt i form av en skattesköld. Skatteskölden 

är den skattefördel som ges ett belånat företag relativt ett icke-belånat företag utifrån att 

ränteutgifter är avdragsgilla och talar således för att finansiera sin verksamhet med skuld 

istället för eget kapital (Modigliani och Miller, 1963; Kemsley och Nissim, 2002). Modigliani 

och Miller (1963) visar att skatteskölden därmed kan sänka företagets kapitalkostnad, vilket 

talar för att sträva efter maximal belåning.  

 

Avvägningen mellan riskerna med en allt för hög belåning och fördelen med skatteskölden för 

att nå sin optimala skuldsättning är något som senare har lett fram till utvecklingen av trade-

off teorin. I motsats till trade-off teorin utvecklades pecking-order teorin som menar att 

företagen först väljer att finansiera sig med sin balanserade vinst och därefter externt kapital 

i form av skuld eller nytt aktiekapital. Trade-off teorin och pecking-order teorin är centrala för 

forskningen inom kapitalstruktur och utvecklas i de två kommande avsnitten. 
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2.2 Trade-off teorin 
Trade-off teorin grundar sig i att företaget söker sin optimala skuldsättningsnivå med en 

gynnsam balans i förhållandet mellan fördelar och risker genom ytterligare skuldsättning 

(Kraus och Litzenberger, 1973). Vid optimal skuldsättning är för- och nackdelar med ytterligare 

skuldsättning i jämvikt, vilken skuldsättningsnivå detta är varierar beroende på företagets 

karaktäristika och utifrån vilken region eller bransch som företaget verkar i. 

 

Utöver skatteskölden som uppstår vid skuldfinansiering ges även fördelar i att 

kapitalkostnaden blir mer synlig för företagets ledning. På detta sätt minskas risken för 

överinvesteringar samt att kapitalet används lättvindigt (Fama och French, 2002). Nackdelar 

med en låg skuldsättning är att företaget inte nyttjar sin skattesköld optimalt samt att det ökar 

risken för underinvesteringar. Ledningen blir i dessa fall alltför aversiv mot att öka sin 

skuldsättning och därmed rädd för investeringar som på kort sikt sänker företagets position 

men på lång sikt vore bra för företaget och ägarna (Fama och French, 2002). Utöver detta visar 

även Haugen och Senbet (1978) att risker för finansiella trångmålskostnader ökar vid en ökad 

skuldsättning. Således kan företag med en hög skuldsättning vid tuffare tider hamna i problem 

om detta korrelerar med att företagens lönsamhet avtar. Enligt trade-off teorin tenderar 

företag med goda tillväxtmöjligheter samt en betydande andel investeringar med hög risk att 

ha en låg skuldsättning. Mogna företag med hög andel stabila materiella tillgångar ger lägre 

risk och lägre finansiella belåningskostnader, då deras materiella tillgångar är enklare att 

värdera rättvist. Detta leder således ofta till att mogna och lönsamma företag med låg 

tillväxttakt tar tillvara på uppkommen skattesköld, och därmed har en hög skuldsättning 

(Danis, Rettl och Whited, 2014; Rajan och Zingales, 1995). 

  

Förutsatt att de finansiella lånekostnaderna inte blir alltför påfrestande för företaget kan en 

investering med fördel utföras genom att ta upp ytterligare lån, även då existerande kapital 

inom företaget är tillräckligt för att genomföra investeringen. Detta agerande gör att företaget 

skapar en finansiell frihet som möjliggör att företaget kan använda sitt existerande kapital för 

en framtida, oförutsedd, investeringsmöjlighet (Mayer och Sussman, 2004; Brounen, de Jong 

och Koedijk, 2006). Samtidigt kan det även skapa risker dels med överinvesteringar, dels 

utifrån en beteendemässig riskaversiv besatthet vid att alltid ha ett finansiellt utrymme. 

Graham och Harvey (2001) menar att strävan efter finansiell frihet inte nödvändigtvis drivs av 
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en specifik kapitalstruktursteori samt att det även är en viktig faktor i uppsatsen andra 

kapitalstruktursteori, pecking-order teorin. 

 

2.3 Pecking-order teorin 
Ett företag som agerar enligt pecking-order teorin rangordnar de olika 

finansieringsalternativen utifrån billigast kapitalkostnad. Vid ett finansieringsbeslut väljer 

företagen enligt teorin, i mån av kapital, att favorisera internt genererad vinst före 

skuldsättning, samt skuldsättning före emission av ytterligare aktiekapital. Fördelarna med att 

finansiera investeringsprojekt med balanserad vinst och således undvika ytterligare belåning 

eller emission av aktier har både finansiell och affärsstrategisk bakgrund. Affärsstrategiskt 

finns en ovilja av att företaget blir mer beroende av intermediärer som får insyn i bolaget, 

samt en ovilja av att späda ut sin andel i företaget vilket då talar för att göra investeringar med 

internt genererat kapital (Frank och Goyal, 2003; Fama och French, 2002). Skuldsättning 

anses, i genomsnitt, som det billigaste alternativet av externt kapital på grund av den 

informationsasymmetri som uppstår mellan ledning och investerare samt 

transaktionskostnader vid nyemissioner (Myers, 1984; Myers and Majluf, 1984, Fama och 

French, 2002). Investerare bedömer ett företag som emitterar aktiekapital som mer riskfyllt 

än om de belånat sig ytterligare och kräver därför en högre avkastning. 

  

Vid finansiering genom internt genererat kapital går företagen miste om att nyttja den 

skattesköld som uppstår om företaget finansierar sig med skuld. Myers (1984) menar däremot 

att kostnaderna för mer riskfylld skuld och emittering av aktiekapital överträffar fördelarna 

och att internt kapital i slutändan är det billigaste alternativet. Utöver detta finns det risk för 

att företaget tackar nej till värdeskapande investeringar om det inte finns tillräckligt med 

internt kapital, eller tillgång till externt kapital till låg kostnad. När positiva kassaflöden pressar 

ner skuldsättningen under en viss punkt har företagen inget incitament att öka sin 

skuldsättning (Fama och French, 2002). Lägg därtill att om mogna företag med en god 

lönsamhet föredrar att genomföra investeringar med internt kapital kommer dessa företag 

att försöka hålla en låg skuldsättningsnivå. Pecking-order teorin spår därför att mogna och 

lönsamma företag håller en lägre skuldsättningsnivå än företag som inte är lönsamma och har 

en lägre mognadsgrad (Myers 1984; Myers och Majluf, 1984; Fama och French, 2002). 
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2.4 Hypotes I 
Tidigare forskning om vilken av trade-off teorin och pecking-order teorin som bäst förklarar 

företagens val av kapitalstruktur är omfattande men ger tvetydiga resultat. Trade-off teorin 

menar att mogna och lönsamma företag väljer finansiering genom ytterligare belåning, och 

kan därmed nyttja fördelar med en skattesköld (Danis, Rettl och Whited, 2014; Kraus och 

Litzenberger, 1973). Pecking-order teorin menar däremot att företaget favoriserar 

finansiering via interna vinstmedel då de undviker transaktionskostnader kopplat till 

finansiering av externt kapital, således har dessa företag lägre skuldsättning (Myers och 

Majluf, 1984; Myers, 1984). 

 

I en studie av Shyam-Sunder och Myers (1999) finner författarna inget starkt stöd för trade-

off teorin och att ledningen inte tenderar att sätta upp några skuldsättningsmål. Det är ett 

resultat som går i direkt motsats till de studier som finner stöd för att ledningen faktiskt sätter 

upp mål för att nå specifik skuldsättning (Frank och Goyal, 2003) och att det är stora företag 

som gör det (Graham och Harvey, 2001). Det positiva sambandet mellan ett företags storlek 

och skuldsättning (Myers, 2001; Graham och Harvey, 2001) går även detta i motsats till 

studien gjord av Shyam-Sunder och Myers (1999). Shyam-Sunder och Myers (1999) finner att 

pecking-order teorin är en bra beskrivning för att förklara mogna börsnoterade företags 

finansieringsbeteenden. Vad gäller mindre mogna företag finns det sällan tillräckligt 

med internt genererade vinstmedel för att ombesörja företagets kapitalbehov, varpå intag av 

externt kapital ofta är ett måste. Mindre bolag har visat en vilja att finansiera sig med skuld, 

men på grund av brist på materiella tillgångar som kan ställas som säkerhet tenderar dessa 

företag att istället emittera aktiekapital (Fama och French, 2002; Frank och Goyal, 2003). Fama 

och French (2002) menar att mindre tillväxtbolag som kan drabbas av störst problem med 

informationsasymmetri är de som har störst incitament att följa pecking-order teorin. Men i 

motsats till detta antagande finner de att i större utsträckning är det mogna företag som följer 

pecking-order teorin. 

 

Antoniou, Guney och Paudyal (2008) menar att det främst är marknadsorienterade ekonomier 

som har möjlighet att dra nytta av skattefördelar, och studier har visat på ett negativt 

samband mellan lönsamhet och skuldsättning för företag i bankorienterade länder (Rajan och 

Zingales, 1995; Margaritis och Psillaki, 2010). Med utgångspunkt i att Sjögren och Zackrisson 



9 

 

(2005) ser Sverige som ett relationsbaserat och bankorienterat land borde det innebära att 

svenska företag finner färre incitament till hög skuldsättning. Sjögren och Zackrisson (2005) 

menar att det finns en vilja från svenska företag att agera enligt pecking-order teorin, och även 

Song (2005) visar att lönsamma företag har en genomsnittligt lägre skuldsättning. Uppsatsens 

första hypotes blir således: 

 

Hypotes I: Mogna och lönsamma företag har genomsnittligt lägre skuldsättning, relativt 

mindre mogna och icke-lönsamma företag. 

 

2.5 Ägarstruktur 
I samband med emittering av nytt aktiekapital kan ägarstrukturen i ett företag komma att 

förändras som konsekvens av nyemissionens utformning och dess intresse hos nuvarande 

ägare. Enligt det svenska regelverket kan ett företag i viss mån separera kapitalinnehavet och 

röstvärdet i ett bolag genom att ge ut olika aktieslag. Resultatet blir en serie röststarka aktier 

vilka innehar ett röstvärde upp till tio gånger av företagets andra aktieslag (Hagelin, Holmén 

och Pramborg, 2006). Genom att inneha en betydande andel av företagets röststarka aktier 

ger det innehavaren ett stort inflytande i företagets strategiska beslut. Det innebär att 

exempelvis en grundare har möjligheten att bibehålla kontrollen men samtidigt få in nytt 

kapital genom att utfärda nya aktier med ett totalt lägre röstvärde än sitt eget befintliga 

innehav. Denna möjlighet gör att företag med kontrollerande ägare som är noterade på 

Nasdaq Stockholm är mer benägna att emittera aktier med diversifierat röstvärde (Cronqvist 

och Nilsson, 2003). 

  

Regelmässigt krävs att en aktör kontrollerar mer än 50 % av rösterna för att vara i majoritet 

och per definition kontrollerande, däremot kan en aktörs inflytande över företagens beslut 

förväntas öka med en starkare ägarandel även då majoritet inte uppnås. Då ett börsnoterat 

företag normalt har en diversifierad ägarstruktur behövs däremot inte majoritet för att en 

aktör i praktiken har kontroll över ett börsnoterat företags strategiska beslut (La porta, Lopez-

de-Silanes och Shleifer, 1999). Den aktör som kontrollerar ett företag kan i sin tur vara olika 

typer av aktörer som exempelvis en enskild individ, en familjekonstellation, en stat eller annan 

typ av juridisk person. Om den ägande aktören av företaget är i form av exempelvis en stiftelse 

eller annat företag blir det deras ägare som indirekt kontrollerar de strategiska beslut som 
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fattas i företaget. Detta sätt att bygga kedjeliknande ägarstrukturer skapar en möjlighet för 

en individ eller familj att genom en juridisk person kontrollera besluten som fattas i ett företag 

som de inte innehar direkt kontroll av (La porta, Lopez-de-Silanes och Shleifer, 1999). 

 

2.6 Hypotes II 
Det finns studier som visar att ägarstrukturen i ett företag har inverkan på ett företags 

kapitalstruktur (Krämer, 2015;McConnell och Servaes, 1995). Med kontroll över ett företag 

ges ägaren möjlighet till stort inflytande över företagets strategiska beslut, och således 

framtida utvecklingsmöjligheter. Att finansiera verksamheten genom skuldsättning medför 

att ägarna inte behöver släppa kontrollen över bolaget för att få in ytterligare kapital. Studier 

som gjorts av förhållandet i andra länder finner stöd för en genomsnittligt högre skuldsättning 

inom företag med kontrollerande ägare (Margaritis och Psillaki, 2010; Rajan och Zingales, 

1995; Antoniou, Guney och Paudyal, 2008). Även studier för svenska företag finner att 

kontrollerande ägare arbetar aktivt för att behålla kontrollen över företaget (Cronqvist och 

Nilsson, 2003). Detta tyder på att företag med en kontrollerande ägare även i Sverige har en 

genomsnittligt högre skuldsättning. Däremot möjliggör röstdiversifierade aktieslag att den 

befintliga ägaren kan få in nytt kapital genom att emittera aktiekapital utan att släppa 

kontrollen över företagets beslut. Denna möjlighet är populär bland svenska företag med en 

kontrollerande ägare, och främst familjeföretag (Cronqvist och Nilsson, 2003; Hagelin, 

Holmén och Pramborg, 2006). Samtidigt är aktier med diversifierat röstvärde inte unikt för 

företag primärnoterat på Nasdaq Stockholm, och då svenska studier inom detta område är 

knapphändig ser vi svag grund för att anta att dessa företags agerande avviker betydligt från 

andra länder. Vi finner det därmed mest rimligt att anta att ägarkoncentrationen påverkar den 

genomsnittliga skuldsättningen positivt. Uppsatsen andra hypotes blir därmed: 

 

Hypotes IIa: En ökad ägarkoncentration ger en ökad skuldsättning hos företag primärnoterade 

på Nasdaq Stockholm.  

 

En annan aspekt vi avser att studera är om det finns en skillnad i skuldsättning huruvida den 

största ägaren är en familj som har kontroll över bolagets beslut. Studier menar att det finns 

en påverkan om företaget kontrolleras av en familj (Croci, Doukas och Gonenc, 2011; King och 

Santor, 2008). Hagelin, Holmén och Pramborg (2006) finner däremot att svenska 



11 

 

familjeföretag inte är associerat med högre skuldsättning. Samtidigt finner Sjögren och 

Zackrisson (2005) att skuldfinansiering föredras av svenska företag, samt att de företag som 

har möjlighet till skuldfinansiering i Sverige främst är de som har en långtgående relation med 

bankerna. Vi väljer därmed att frångå Hagelin, Holmén och Pramborgs (2006) resultat då vi 

har flertalet studier som pekar på att familjeföretag favoriserar skuldsättning (e.g. Croci, 

Doukas och Gonenc, 2011; King och Santor, 2008) samt att det rimligen bör vara enklare för 

familjeföretag att hålla en god relation med kreditgivare. Vårt antagande är således att 

familjeföretag som är primärnoterade på Nasdaq Stockholm i genomsnitt har en högre 

skuldsättning och vår hypotes blir: 

 

Hypotes IIb: Ett företag som kontrolleras av en familj har en högre skuldsättning relativt 

företag som inte kontrolleras av en familj. 

  



12 

 

3 Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens metodval. Avsnittet inleds med att gå igenom en 

övergripande forskningsmetod och urval. Vidare definieras och motiveras studiens variabler 

samt modeller. Avslutningsvis redogörs studiens datahantering och statistiska metod. 

 

3.1 Övergripande forskningsmetod 
Uppsatsens teoretiska referensram utgörs primärt av tidigare forskning presenterat i 

högaktade vetenskapliga artiklar inom relevanta områden. I de fall det enbart finns 

knapphändiga studier inom området, exempelvis kapitalstruktur för den svenska marknaden, 

tvingas vi sänka våra krav för tidskriftens akademiska omdöme vilket kan innebära att dessa 

studiers resultat inte har samma tillförlitlighet. Vi använder oss även av ett fåtal icke 

vetenskapliga källor med intervjuer av företagsledare vilket således inte bör ses som fakta 

utan har till syfte att addera en praktisk syn på kapitalstruktur inom näringslivet. För att testa 

studiens hypoteser används kvantitativ sekundärdata innefattande samtliga företag som är 

primärnoterade på Nasdaq Stockholm. Rådata hämtas från Thomson Reuters Datastream och 

innefattar tidsperioden 2009-2014. Studien använder multipel linjär regressionsanalys, med 

modeller utvecklade från Rajan och Zingales (1995). Enligt Strebulaev (2007) är det ovanligt 

att företag förändrar sin kapitalstruktur och vi finner det därför passande att använda en 

tvärsnittsmodell för studien.  

 

Studiens första modell testar hur ett antal företagsspecifika variabler påverkar företagets 

skuldsättning. Studiens andra modell testar även för ägarstruktur genom att addera en 

variabel för ägarandel samt en dummyvariabel för familjeföretag. Den tredje modellen 

kontrollerar för resultaten i modell II genom att enbart testa variablerna som är kopplade till 

ägarstruktur. För samtliga tre modeller kontrollerar vi för fasta effekter utifrån år samt 

bransch. Detta då branschtillhörighet samt året observationen genomförts kan ha en inverkan 

på variablernas resultat. Sortering av bransch utförs enligt Nasdaq Stockholms (Nasdaq, 2018) 

indelning av branschtillhörighet. Studiens resultat analyseras för att på 1 %, 5 % eller 10 % 

signifikansnivå antingen finna stöd eller inte för våra hypoteser.  
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3.2 Data 
Eftersom vi använder oss av börsnoterade företag är den finansiella information vi behöver 

för våra regressionsmodeller offentligt tillgänglig via företagens balans och resultaträkningar, 

samt via aktiens handelsplats. Utifrån tillgänglig data använder vi information som 

rapporterats in under räkenskapsåret som avslutas under kalenderår 2009-2014. Vi väljer 

slutår 2014 då Sundqvist (2015) är den sista publicerade boken i rapportserien Ägarna och 

Makten i Sveriges börsföretag, vilket är uppsatsens primära källa för ägardata. Som startår 

väljer vi 2009 för att få så stort antal observationer som möjligt utan att innefatta direkta 

fluktuationer under den globala finanskrisen. Det finns en risk med att starta vår studie vid 

utgången av 2009 då finanskrisen kan ha effekter på vårt material under de inledande åren. 

Vi väljer däremot att inkludera dessa observationer och kontrollerar för fasta årseffekter i 

studiens regressionsmodeller. 

 

Tabell 1 summerar studiens initiala urval, studiens ursprungliga dataset utgörs av 1558 

observationer och innefattar efter initialt urval 1076 observationer. Vi exkluderar företag med 

huvudsaklig verksamhet inom bank, finans och försäkring, samt investment- och 

fastighetsbolag. Detta med anledning av avvikande utformning och viktning av balansräkning 

samt statliga regleringar som påverkar finansieringsbeslut. För att möjliggöra jämförelse av 

resultat används samma dataset för samtliga modeller. Vi säkerställer att vi kan spåra 

ägarstrukturen för våra observationer genom att exkludera företag som inte är 

primärnoterade på Nasdaq Stockholm. Vidare exkluderas företag som har en årlig försäljning 

mindre än 1 SEK, samt de företag som har bristande finansiell information. Den finansiella 

informationen behövs exempelvis vid beräkning av lönsamhet då företagets rörelseresultat 

mäts mot företagets genomsnittligt bokförda värde av tillgångar. Även företag som avnoteras 

eller byter primär handelsplats under räkenskapsåret räknas till de som har bristande 

finansiell information. Tillvägagångssättet kan leda till en överlevnadsbias i vårt material vilket 

riskerar ett snedviktat resultat. Då vi har få observationer med avsaknad av finansiell 

information som är primärnoterade på Nasdaq Stockholm ser vi däremot risken för att det 

skulle ge effekter på det totala resultatet som liten. (Harrisson och Widjaja, 2014; Rajan och 

Zingales, 1995; Lemmon och Zender, 2010) 
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Tabell 1. Uppsatsens initiala urval. 
Beskrivning  Antal Observationer 

Ursprungligt antal observationer 1558 st 

Exkludering utifrån bransch 278 st 

Ej primärnoterade på Nasdaq Stockholm 132 st 

Försäljning <1 SEK 7 st 

Avsaknad av finansiell information 65 st 

Initialt urval 1076 st 

Tabell 1 summerar uppsatsens initiala urval efter ovan beskrivet tillvägagångssätt. Studiens urval genomförs 
enligt ordningen som presenteras i tabellen och inleder med exkludering utifrån bransch. Urvalsordningen 
innebär att om en observation fallerar på mer än ett kriterium exkluderas den på det första i ordningen. 
 

3.3 Variabler 
Uppsatsen använder faktorer som i tidigare studier visat sig ha en inverkan på ett företags 

skuldsättning (e.g. Lemmon och Zender, 2010; Rajan och Zingales, 1995; Frank och Goyal, 

2003; Fama och French; 2002). Faktorerna vi använder är, materiella tillgångar, lönsamhet, 

tillväxtmöjlighet, och storlek. För att testa hyptes IIa och hypotes IIb lägger vi även till variabler 

för ägarstruktur. 

 

3.4 Beroende variabel 

3.4.1 Skuldsättning 
För att testa studiens hypoteser används företagets skuldsättning som beroende variabel. Ett 

företags skuldsättning kan mätas på många olika sätt, beroende på vilken typ av skuld som 

anses relevant samt vad skulden mäts mot. Exempelvis används totala skulder genom totala 

bokförda värdet av tillgångar, totala räntebärande skulder genom totala bokförda värdet av 

tillgångar, långfristiga räntebärande skulder genom totala bokförda värdet av tillgångar eller 

totala skulder genom företagets marknadsvärde (Rajan och Zingales, 1995; Harrison och 

Widaja, 2014; Lemmon och Zender, 2010; Fama och French, 2002). Denna studie använder 

långfristiga räntebärande skulder genom totala bokförda värdet av tillgångar som mått på 

skuldsättning. Långfristiga räntebärande skulder inkluderar alla räntebärande finansiella 

skyldigheter, exkluderat poster som förfaller inom ett år. Genom denna ansats får vi bort 

eventuellt brus från fluktuationer i kortfristiga skulder samt marknadens värdering av 

företaget (Lemmon och Zender, 2010; Harrison och Widaja, 2014; Fama och French, 2002). 

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝜏

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏
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3.5 Oberoende variabler 

3.5.1 Materiella Tillgångar  
Andelen materiella anläggningstillgångar av totala bokförda värdet av tillgångar mäter 

företagets stabilitet och möjlighet att uppta mer lån genom belåning av sina tillgångar till en 

rimlig kapitalkostnad. Ett företag med hög andel materiella anläggningstillgångar ses således 

säkrare och har en genomsnittligt lägre lånekostnad, vilket leder till att dessa företag tenderar 

att ha en högre skuldsättning (Graham och Leary, 2011; Lemmon och Zender, 2010; Danis, 

Rettl och Whited, 2014). Andelen materiella tillgångar ses inte som en indikator på ett företags 

mognadsgrad, utan kontrollerar snarare vilken typ av bransch som företaget verkar i och dess 

tillgångsstruktur. Denna studie mäter materiella tillgångar likt Rajan och Zingales (1995), vilket 

således är förhållandet av det bokförda värdet för materiella anläggningstillgångar över totala 

bokförda värdet av tillgångar. Likt tidigare studier förväntar vi oss att materiella tillgångar har 

ett positivt samband med skuldsättning (Graham och Leary, 2011; Lemmon och Zender, 2010; 

Danis, Rettl och Whited, 2014). 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 =  
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏

 

 

3.5.2 Lönsamhet 
För att mäta ett företags lönsamhet använder vi ett av de mest vedertagna måtten som även 

Rajan och Zingales (1995) använder, avkastning på totalt kapital. Likt Rajan och Zingales (1995) 

använder vi oss av företagets EBITDA, det vill säga ett mått på företagets rörelseresultat före 

räntekostnader, skattekostnader samt före av- och nedskrivningar. Anledningen till att vi 

väljer just EBITDA är att vi får bort effekter som grundas i räntekostnader, skattekostnader 

samt redovisningstekniska kostnader. Att mäta lönsamhet med rörelseresultat (EBIT) istället 

för EBITDA innebär att vi måste anta att investeringar har samma omfattning som 

avskrivningar för att inte få missvisande resultat, någonting vi undviker genom att mäta 

lönsamhet på EBITDA (Rajan och Zingales, 1995). Att använda ett kvotmått har även fördelar 

i vårt datamaterial då det innebär att vi får ett mer hanterbart lönsamhetstal som korrigerar 

för de storleksskillnader som finns i mellan olika företags kapacitet. Vi väljer, likt Rajan och 

Zingales (1995), att använda företagets genomsnittliga totala värde av bokförda tillgångar då 

det ger en god skattning av mängden tillgångar som företaget har till sitt förfogande under 

året. Lönsamhet bör möjliggöra mindre risk för finansiellt trångmål och därmed, enligt trade-
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off teorin, ha ett positivt samband med skuldsättning. Samtidigt medför en god lönsamhet en 

ökad balanserad vinst som möjliggör att ytterligare investeringar kan genomföras med internt 

kapital. Med anledning av detta förespråkar pecking-order teorin ett negativt samband mellan 

lönsamhet och skuldsättning (Krämer, 2015) och likt tidigare studier i Sverige förväntar vi oss 

ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning (Song, 2005; Hagelin, Holmén och 

Pramborg, 2006).  

 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝜏

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏−1)/2
 

 

3.5.3 Mognadsgrad 
Uppsatsens första hypotes innefattar förutom uttrycket lönsamhet även den mer diffusa 

definitionen moget företag. Ett företags mognadsgrad har ingen enskild variabel i våra 

modeller utan definieras utifrån två variabler, tillväxtmöjlighet och storlek. Vi väljer att 

använda dessa variabler som approximation för ett företags mognadsgrad. Detta då Lemmon 

och Zender (2010) argumenterar för att storlek och tillväxtfas utifrån ett mognadsperspektiv 

och menar att variablerna har en relevant inverkan på ett företags val av kapitalstruktur. 

Variablerna analyseras tillsammans, men presenteras separat både i efterföljande stycken 

samt i regressionsresultaten.  

 

3.5.3.1 Tillväxtmöjlighet 
Rajan och Zingales (1995) menar att sambandet mellan våra oberoende variabler och 

skuldsättning kan vara till följd av att en felprissättning på marknaden. Därmed ses 

förhållandet mellan marknadsvärde och bokfört värde som en god approximation för 

tillväxtmöjligheter (Lemmon och Zender, 2010; Frank och Goyal, 2003). Rajan och Zingales 

(1995) samt Frank och Goyal (2003) klassificerar denna kvot som marknadsvärde över bokfört 

värde av tillgångar. Vi väljer att använda Frank och Goyals (2003) definition på marknadsvärde 

men utöver detta även ta hänsyn till företagets uppskjutna skatt vid beräkning av differens 

mellan marknadsvärde och bokfört värde av eget kapital. Till skillnad från Rajan och Zingales 

(1995) och Frank och Goyal (2003) väljer vi att invertera kvoten och använda bokfört värde i 

täljaren. Denna invertering görs för att få en bättre hanterbarhet i vårt datamaterial då 

förändringen, i merparten av fallen, medför en kvot mellan 0 och 1. Ett företag med 

tillväxtmöjlighetskvot nära 0 har en hög marknadsvärdering relativt sitt bokförda värde och, 
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av marknaden, goda estimerade tillväxtmöjligheter. Däremot bör läsaren som jämför våra 

resultat mot andra liknande studier vara medveten om att vår tolkning av tillväxtmöjlighet 

medför en skiftad riktning i sambandet till skuldsättning. Ett moget företag har således i vår 

uppsats en hög tillväxtmöjlighetskvot, vilket gör att vi förväntar oss att variabeln 

tillväxtmöjlighet har en negativ påverkan på skuldsättning.  

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏

𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝜏

 

 

𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏 +  
[𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝜏 − (𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑡𝑖𝑎𝑙𝜏 + 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝜏)] 

 

3.5.3.2 Storlek 
För att kontrollera för ett företags storlek använder vi likt Rajan och Zingales (1995) den 

naturliga logaritmen av försäljning. Då vårt datamaterial innefattar ett brett antal företag med 

stora skillnader i omsättning gör logaritmeringen att vi korrigerar för eventuella extremer och 

således får en mer hanterbar variabel. I genomsnitt antar vi att ett moget företag har en högre 

försäljning, relativt ett företag som inte uppnått samma mognad, vilket gör att vi förväntar oss 

ett negativt samband mellan storlek och skuldsättning. 

 
𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 =  ln (𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝜏) 

 

3.5.4 Ägarstruktur 

3.5.4.1 Kontroll 
För att undersöka ägarens inflytande på kapitalstrukturen samlar vi in ägardata från samtliga 

observationer utifrån rapportserien Ägarna och Makten i Sveriges börsföretag (Sundqvist, 

2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015). Den ägarandel som ligger till grund för den oberoende 

variabeln är, i likhet med Schmid (2013), den största ägarens röstandel vid årets slut. I de fall 

då det finns röstdiversifierade aktieslag används aktörens sammanlagda röstvärde, och inte 

kapitalandel då röstvärde är det som har reell inverkan i företagens beslut. Att enbart mäta 

ägarandelen vid en specifik tidpunkt för varje räkenskapsår medför viss risk i att vi kan få med 

en ägarandel utifrån att en aktör lånar ut sin andel för blankning och därmed försvinner från 

ägarregistret. Vidare finns en svaghet gällande vem som står som ägare på pappret och vem 

som för den faktiska talan. Dels genom att ägande kan ske genom utländska juridiska 

personer, dels utifrån att det kan förekomma bulvanägandeskap och vi kan således inte helt 
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säkerställa vem som är den faktiske beslutsfattaren (Sundqvist, 2015). Vi ser däremot en liten 

risk för att detta påverkar resultatet i denna uppsats. I enlighet med flera studier tror vi att 

variabeln kontroll har en positiv inverkan på företagets skuldsättning, således förutspår vi att 

företagets skuldsättning ökar i takt med att företagets största ägare ökar sin röstandel i 

företaget (Margaritis och Psillaki, 2010; Rajan och Zingales, 1995; Antoniou, Guney och 

Paudyal, 2008).  

 

3.5.4.2 Familjeföretag 
Om ett företags största aktieägare är en familj och kontrollerar minst 25 % av röstandelen 

klassas företaget, likt Cronqvist och Nilsson (2003), som ett familjeföretag. Faccio och Lang 

(2002) samt La porta, Lopez-de-Silanes och Shleifer (1999) använder en struktur där en ägare 

anses vara i kontroll om denne innehar mer än 20 % av rösterna i ett företag. Anledningen till 

att vi väljer 25 % är då svenska marknaden, till skillnad från delar av övriga Europa och världen 

(Faccio och Lang, 2002; La porta, Lopez-de-Silanes och Shleifer, 1999), möjliggör 

röstdiversifierade aktier och har en större andel företag som kontrolleras av en aktör 

(Cronqvist och Nilsson, 2003). För en rättvisande bild beaktar vi även de företag som har en 

juridisk person som största ägare, och som via den juridiska personen indirekt kontrolleras av 

en person eller familj.  

 

Vi använder likt Cronqvist och Nilsson (2003) Sundqvist (e.g. 2014; 2015) kategorisering av 

familjekontrollerade företag. Om största ägaren inte klassas som familj av Sundqvist (2015) 

studerar vi företagets årsredovisning för att avgöra huruvida företaget definieras som ett 

familjeföretag eller ej. Är den största ägaren av företaget däremot en utländsk juridisk person 

klassas företaget på grund av utmaningar i redovisning av ägardata inte som familjeföretag. 

Detta kan ge en skevhet i våra resultat då vi kan anta att det finns företag som kontrolleras av 

en utländsk juridisk person som i sin tur till stor utsträckning kontrolleras av en familj. Valet 

att mäta familjeföretag binärt innebär även att företag där den största ägaren är en 

familjekonstellation med en röstandel under 25 % inte definieras som familjeföretag. 

Dessutom innebär detta val att vi inte kan se eventuella skillnader mellan den andel som en 

familj äger utan generaliserar samtliga familjeföretag att påverka företagets kapitalstruktur 

på ett enhetligt sätt. Vi förväntar oss ett resultat som liknar Croci, Doukas och Gonenc (2011) 
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samt King och Santor (2008), vilket innebär att familjeföretag har en genomsnittligt högre 

skuldsättning relativt företag som inte kontrolleras av en familj. 

 

3.6 Förväntningar 
I tabell 2 presenteras en sammanfattning av våra förväntningar på hur de oberoende 

variablerna påverkar skuldsättning utifrån vår argumentation och litteraturgenomgång. 

 

Tabell 2. Förväntningar. 

Variabel  Definition Förväntning 

Materiella Tillgångar 
 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏

 
 

Positiv  

Lönsamhet 

 
 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝜏

[(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏 +
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏−1)/2]

 
 

Negativ  

Tillväxtmöjlighet 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝜏

𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝜏

 
 

Negativ 

Storlek 
 

𝑙𝑛(𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝜏) 
 

Negativ 

Kontroll 
 

Procentuellt största röstandel 
 

Positiv 

Familj 
 

Största ägaren är en familj med röstandel ≥ 25 % 
 

Positiv 

Tabell 2 visar våra förväntningar för var enskild variabels påverkan på beroende variabeln skuldsättning. 
𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑡  / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡  

 

3.7 Forskningsmodell 
För att testa studiens hypoteser används tre multipla regressionsmodeller. Modellerna vi 

väljer att utgå från har arbetats fram av Rajan och Zingales (1995). I nedan modellbeskrivning 

visas de variabler som är av intresse för analys i studien, utöver detta har vi även kontrollerat 

för fasta effekter beträffande observationens år och bransch. I tabell 3 visas variabelförklaring 

för modellerna.  

 

3.7.1 Modell I 
Modell I är en direkt applicering av Rajan och Zingales (1995) studie. Till skillnad från deras 

modell är däremot denna studiens specificerade definitioner för var variabel inkluderade i 

modell I. 

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝜏 =  𝛼 +  𝛽1𝑀𝑇𝑖𝜏 +  𝛽2𝑇𝑉𝑀𝑖𝜏 +  𝛽3STL𝑖𝜏 + 𝛽4𝐿Ö𝑁𝑖𝜏 + 𝜀𝑖𝜏  
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3.7.2 Modell II 
Modell II bygger vidare på modell I och adderar en variabel för den största ägarens röstandel 

samt en dummyvariabel för familjeföretag. Dummyvariabeln antar värdet 1 om företaget 

omfattas av studiens definition för familjeföretag, om inte antar dummyvariabeln värdet 0. 

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝜏 =  𝛼 +  𝛽1𝑀𝑇𝑖𝜏 +  𝛽2𝑇𝑉𝑀𝑖𝜏 +  𝛽3STL𝑖𝜏 + 𝛽4𝐿Ö𝑁𝑖𝜏 + 𝛽5  𝐾𝑂𝑁𝑇𝑖𝜏 + 𝛽6𝐷𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗 𝑖𝜏 + 𝜀𝑖𝜏  

 

3.7.3 Modell III 
Modell III används för att isolera effekten av ägarstrukturens påverkan på skuldsättning, och 

exkluderar därmed de variabler som inte definierar ägarstruktur från modell II. Huvudsyftet 

med att använda en avskalad modell är att kontrollera för att de resultat vi får i modell II 

beträffande ägarstruktur är tillförlitliga.  

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝜏 =  𝛼 +  𝛽5  𝐾𝑂𝑁𝑇𝑖𝜏 + 𝛽6𝐷𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗 𝑖𝜏 + 𝜀𝑖𝜏  

 

Tabell 3. Beskrivning av modellernas variabler. 

Variabel  Beskrivning 

i  
𝜏 

Företagsindikator 
Tidsindikator  

α Intercept 

β Riktningskoefficient 

MT Matieriella tillgångar 
TVM Tillväxtmöjlighet 

STL Storlek 

LÖN Lönsamhet 

KONT Procentuellt största röstandel 
𝐷𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗  Dummy variabel familjeföretag 

 𝜀 Felterm som i genomsnitt antas vara 0 

Tabell 3 beskriver variablerna i var regressionsmodell med beroende variabeln Skuldsättning. Definition för var 
variabel återfinns i tidigare avsnitt. 𝐷𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗  antar värdet 1 om företaget klassas som ett familjeföretag enligt 

tidigare definition, annars antar den värdet 0. 

 

3.8 Bearbetning av data 
För att få ett hanterbart material och minska risken för heteroskedasticitet väljer vi att enbart 

arbeta med kvotmått och logaritmerade värden (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). 

Detta till trots innehåller vårt datamaterial variabler med avvikande skevhet och kurtosis från 

det optimala. Avvikande skevhet och kurtosis medför en risk som försvårar tolkningen av vårt 

resultat vilket gör att vi inte kan analysera och generalisera resultaten i den utsträckning vi 

önskar. För att justera för skevhet och kurtosis väljer vi att trimma 1 % av minsta och största 
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observationerna för varje variabel som uppvisar icke hanterbara värden för kurtosis och 

skevhet. Trimning av materialet innebär att variablerna sorteras i storleksordning för var 

enskild variabel och de observationer som har 1 % högst eller lägst värde utifrån sorteringen 

exkluderas från urvalet. Resultatet blir att vi minskar vårt initiala urval med 64 observationer, 

i tabell 4 återfinns vårt slutgiltiga urval och i efterföljande avsnitt visas en korrelationsmatris 

samt deskriptiv statistik för våra variabler. 

 

Tabell 4. Uppsatsens slutgiltiga urval. 
Beskrivning  Antal Observationer 

Initialt urval från tabell 1 1076 st 

Trimning utifrån variabeln Lönsamhet 22 st 

Trimning utifrån variabeln Tillväxtmöjlighet 22 st 

Trimning utifrån variabeln Materiella tillgångar 20 st 

Slutgiltigt urval 1012 st 

Tabell 4 summerar uppsatsens slutgiltiga urval efter ovan beskrivet tillvägagångssätt. Studiens urval genomförs 
enligt ordningen som presenteras i tabellen och inleder med trimning utifrån variabeln lönsamhet. 
Urvalsordningen innebär att om en observation fallerar på mer än ett kriterium exkluderas den på det första i 
ordningen. 
 

3.9 Statistiska metoder 
Resultatet av studien presenteras och analyseras under nästkommande avsnitt. Vi studerar 

både de ingående koefficienternas riktning och modellerna som helhet. Uppsatsens resultat 

studeras på 1 %, 5 % samt 10 % signifikansnivå, vilket gör att de resultat som har ett p-värde 

mindre än 0,10 är tillförlitliga nog för att tolka. Vidare studeras även den justerade 

förklaringsgraden, då vi använder en regressionsmodell med mer än en oberoende variabel. 

För att öka trovärdigheten för riktningskoefficienterna kontrollerar vi även för 

multikollinearitet mellan variablerna. Om vi har multikollinearitet kan vi inte förlita oss på att 

riktningskoefficienternas estimat är korrekta, samt att det kan vara stora varianser i våra 

resultat. Vi kontrollerar för detta utifrån en korrelationsmatris samt utifrån att studera VIF-

faktorn (Variance Inflation Factor) i samband med resultatet av regressionerna. Vi väljer att 

inkludera VIF-faktorn då en korrelationsmatris inte är tillräckligt för att upptäckta samtliga 

problem som kan uppstå mellan variablerna. Uppsatsen kritiska gränsvärde för 

multikollinearitet är 2,5 i VIF-faktorn och 0,8 i korrelationsmatrisen. (Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen, 2010) 
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Den mest rättvisa tolkningen av resultatet kan göras om observationerna är 

normalfördelande. Vårt stora stickprov samt att våra variabler är normalfördelade möjliggör 

att vi, enligt den centrala gränsvärdessatsen, kan approximera vårt stickprov som 

normalfördelat, även då våra observationer inte är normalfördelade. Att arbeta med kvotmått 

och logaritmerade variabler medför tolkningsutmaningar av resultaten i absoluta tal, däremot 

är vi enbart intresserade av hur den oberoende variabeln påverkar skuldsättningen. Denna 

ansats innebär att vi enbart analyserar koefficientens riktning, förutsatt att den är signifikant 

skild från 0.   
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4 Empirisk analys 
I följande avsnitt presenteras och analyseras resultaten av våra regressionsmodeller. Avsnittet 

inleds med deskriptiv statistik, därefter presenteras våra resultat som ligger till grund för om 

vi finner stöd eller ej för uppsatsens hypoteser. Avsnittet avslutas med diskussion samt tolkning 

av resultaten.  

 

4.1 Deskriptiv statistik 
I tabell 5 visas den deskriptiva statistiken för våra observationer. Att vi har en negativ skevhet 

innebär att vi har en kurva som är lutande åt större positiva värden. Att lönsamhet har negativ 

skevhet är inte förvånande då det återfinns fler företag som genererar stora vinster än stora 

förluster. Däremot har vi ett tillräckligt stort urval för att enligt den centrala gränsvärdessatsen 

ges möjlighet att fortgå med vår studie och genomföra analyser utifrån ett antagande om 

approximativt normalfördelade observationer. Tabell 5 visar att den genomsnittliga 

skuldsättningen för företagen i vårt datamaterial är 0,1256. Den genomsnittliga största ägaren 

av våra observationer innehar ett röstvärde om 0,3269, och i vårt urval återfinns det totalt 

423 företag där den största ägaren är en familj eller individ och innehar mer än 25 % av 

rösterna. 

 

Tabell 5. Deskriptiv statistik. 

  Skuldsättning 
Materiella 
Tillgångar Lönsamhet 

Tillväxt-
möjlighet Storlek 

Största 
ägare 

Medelvärde 0,1256 0,1547 0,1006 0,6074 14,5621 0,3269 

Median 0,0809 0,0851 0,1105 0,5675 14,3380 0,2845 

Standardavvikelse 0,1359 0,1748 0,1260 0,2666 1,9857 0,1933 

Kurtosis 0,6627 2,9944 5,0825 0,5974 0,5242 -0,0847 

Skevhet 1,0629 1,7488 -1,4975 0,7863 0,0333 0,8510 

Minimum 0,0000 0,0015 -0,5574 0,1229 4,6634 0,0350 

Maximum 0,6762 0,8629 0,4625 1,5644 19,5533 0,8930 

Antal observationer 1012 1012 1012 1012 1012 1012 

Varav familjeföretag 423 423 423 423 423 423 

Tabell 5 visar deskriptiv statistik för uppsatsens observationer. Tabellen visar matematiska mått baserat på 
observationer utifrån studiens tidigare presenterade urval och definition för oberoende och beroende variabler.  

 

Tabell 6 visar variablernas parvisa korrelationer. Den starkaste parvisa korrelationen uppgår 

till 0,4656 mellan tillväxtmöjlighet och skuldsättning. Vi ser ingen större risk med störning i 

resultaten då ingen parvis korrelation uppgår till uppsatsens gränsvärde på 0,8. 
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Tabell 6. Parvis korrelation. 

  Skuldsättning 
Materiella 
Tillgångar Lönsamhet 

Tillväxt-
möjlighet Storlek 

Största 
ägare 

Skuldsättning 1      

Materiella Tillgångar 0,3435*** 1     

Lönsamhet -0,0380 0,0801** 1    

Tillväxtmöjlighet 0,4656*** 0,3625*** -0,2902*** 1   

Storlek 0,3479*** 0,2651*** 0,3029*** 0,1527*** 1  
Största ägare -0,0602* 0,1266*** 0,1180*** -0,0234 0,0908*** 1 

Tabell 6 visar den parvisa korrelationen mellan uppsatsens variabler med hjälp av Pearsons 
korrelationskoefficient. Signifikansnivån presenteras genom märkning med antal stjärnor där * = signifikant på 
10 % nivå, ** = signifikant på 5 % nivå, *** = signifikant på 1 % nivå. 

 

4.2 Regressionsresultat 
I tabell 7 visas resultaten från uppsatsens regressionsanalyser. Samtliga tre modeller har 

signifikanta resultat. För modell I och modell II har vi förklaringsgrader som kan ses som låga 

men som överstiger exempelvis Rajan och Zingales (1995), vilket påvisar en bättre anpassning 

av våra observationer till uppsatsens linjära modell och en mindre påverkan av slump i 

beroende variabeln (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). Modell III isolerar effekten av 

ägarstrukturens påverkan på skuldsättningen, denna avskalade modell har naturligt en låg 

förklaringsgrad då den enbart kontrollerar för resultaten i modell II. Eftersom resultaten visar 

att riktningen av koefficienterna i modell II och modell III är densamma kan vi med större 

säkerhet uttala oss om ägarstrukturens påverkan på skuldsättningen.  

 

Den tredje raden kopplat till varje variabel visar VIF-faktorn, vilken i samtliga fall är lägre än 

uppsatsens gränsvärde (2,5) och vi ser därmed ingen risk för multikollinearitet. För flertalet av 

våra variabler går resultaten emot våra förväntningar som visas i tabellens femte kolumn. 

Förutom variabeln lönsamhet är samtliga våra variabler signifikanta på 1 % signifikansnivå. 

Det visar att vi har ett starkt resultat med variabler som med stor säkerhet påverkar ett 

företags skuldsättningsgrad.   
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Tabell 7. Undersökningsresultat. 

 Modell I Modell II Modell III Förväntning 

Materiella tillgångar (MT) 0,096*** 0,111***  Positiv 
 (0,027) (0,027)   
 1,819 1,855   
Lönsamhet (LÖN) -0,011 -0,011  Negativ 
 (0,32) 0,032)   
 1,347 1,368   
Tillväxtmöjlighet (TVM) 0,192*** 0,190***  Negativ 
 (0,016) (0,015)   
 1,427 1,429   
Storlek (STL) 0,020*** 0,019***  Negativ 
 (0,002) (0,002)   
 1,432 1,443   
Kontroll (KONT)  - 0,117*** - 0,126*** Positiv 
  (0,023) (0,026)  
  1,651 1,622  
Familj  0,030*** 0,036*** Positiv 
  (0,009) (0,010)  
  1,611 1,577  
Fasta årseffekter Ja Ja Ja  
Fasta branscheffekter Ja Ja Ja  
Konstant -0,310*** -0,270*** 0,162***  
 (0,032) (0,033) (0,014)  
     
Antal observationer 1012 1012 1012  
Justerad förklaringsgrad 34,0% 35,6% 11,6%  
F-värde 31,612 30,394 9,832  
P-värde 0,000 0,000 0,000  

Tabell 7 visar resultaten från uppsatsens regressioner, utifrån tidigare nämnt urval. Koefficientens värde och riktning presenteras i anslutning till varje variabelnamn, 
standardfelet presenteras inom parentes under riktningskoefficienten. VIF-faktorn som kontrollerar för multikollinearitet presenteras kursiverat. Koefficientens signifikans 
presenteras genom märkning med antal stjärnor där * = signifikant på 10 % nivå, ** = signifikant på 5 % nivå, *** = signifikant på 1 % nivå. I anslutning till variabeln presenteras 
kursiverat och inom parentes den eventuella förkortning som använts i respektive modell. Alla tre modeller är kontrollerade för fasta års- och branscheffekter. Om 
observationen har en ägare som innehar minst 25 % av röstandelen samt är en familjekonstellation klassas observationen som familjeägt och dummyvariabeln familj antar 
värdet 1, är kriterierna inte uppfyllda antar dummyvariabeln värdet 0. Övriga variabler mäts enligt vad tidigare definierats. Modell I: 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝜏 =  𝛼 +  𝛽1𝑀𝑇𝑖𝜏 +
 𝛽2𝑇𝑉𝑀𝑖𝜏 +  𝛽3𝑆𝑇𝐿𝑖𝜏 +  𝛽4𝐿Ö𝑁𝑖𝜏 + 𝜀𝑖𝜏 . Modell II: 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝜏 =  𝛼 +  𝛽1𝑀𝑇𝑖𝜏 +  𝛽2𝑇𝑉𝑀𝑖𝜏 + 𝛽3𝑆𝑇𝐿𝑖𝜏 +  𝛽4𝐿Ö𝑁𝑖𝜏 + 𝛽5𝐾𝑂𝑁𝑇𝑖𝜏 + 𝛽6𝐷𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗 𝑖𝜏 + 𝜀𝑖𝜏 . Modell III: 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝜏 =  𝛼 + 𝛽5𝐾𝑂𝑁𝑇𝑖𝜏 + 𝛽6𝐷𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗 𝑖𝜏 + 𝜀𝑖𝜏
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4.3 Hypotesavgörande 
Hypotes I: Mogna och lönsamma företag har genomsnittligt lägre skuldsättning, relativt 

mindre mogna och icke-lönsamma företag. 

I modell I finner vi signifikant positiv påverkan av storlek på ett företags skuldsättning, vilket 

visar att stora företag i genomsnitt har en högre skuldsättning. Vi finner även att tillväxtkvoten 

har en positiv påverkan på skuldsättning, vilket tillsammans med storlek innebär att mognare 

företag har en högre skuldsättning. Då vi inte får ett signifikant resultat har vi ingen möjlighet 

att uttala oss om lönsamhetens påverkan på ett företags skuldsättning. Sammantaget ser vi 

att mognare företag i motsats till våra förväntningar har en högre skuldsättning men att vi inte 

kan uttala oss om lönsamhet på grund av att resultatet inte är signifikant. Vi finner därmed 

inte stöd för vår första hypotes. 

 

Hypotes IIa: En ökad ägarkoncentration ger en ökad skuldsättning hos företag primärnoterade 

på Nasdaq Stockholm.  

Modell II och modell III visar signifikanta resultat för ägarstrukturens påverkan på 

skuldsättning. Båda modellerna visar att ett företags skuldsättning påverkas negativt av att 

den största ägarens röstandel ökar. Vårt resultat visar att ett företag med en kontrollerande 

ägare har en genomsnittligt lägre skuldsättning. Vi finner därmed inte stöd för hypotes IIa. 

 

Hypotes IIb: Ett företag som kontrolleras av en familj har en högre skuldsättning relativt 

företag som inte kontrolleras av en familj. 

När det gäller familjeföretag ser vi ett signifikant positivt resultat för både modell II och III. 

Resultatet visar att företag vars största ägare är en familj som kontrollerar minst 25 % av 

röstandelen i företaget i genomsnitt har en högre skuldsättning. Vi finner därmed stöd för 

Hypotes IIb.  

 

4.4 Materiella tillgångar 
I enlighet med våra förväntningar visar våra resultat att skuldsättningen ökar i takt med att 

andelen materiella tillgångar ökar. Detta är även i enlighet med de resultat som presenterats 

av bland annat Rajan och Zingales (1995) samt Myers (1977). Att företag med högre andel 

materiella tillgångar har en högre skuldsättning är föga förvånande. Företagen kan antas få 

både en genomsnittligt billigare lånekostnad då risken för kreditgivare blir lägre, samt att 
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företag med hög andel materiella tillgångar även har lägre konkurskostnader och att de har 

minskad risk för finansiellt trångmål (Myers, 1977). Utifrån dessa resultat tyder det på att 

branscher med större krav på investeringar i materiella tillgångar, exempelvis 

tillverkningsindustrin, har en högre skuldsättning än exempelvis läkemedelsföretag med 

betydande andel investeringar i immateriella tillgångar. 

 

4.5 Lönsamhet 
Vår förväntning, i enlighet med pecking-order teorin, var att lönsamma företag har en lägre 

skuldsättning. Våra resultat visar däremot ett icke-signifikant resultat vilket gör att vi inte har 

möjlighet att uttala oss om lönsamhetens påverkan på skuldsättning. Resultatet visar en 

tendens på att lönsamhet har en positiv påverkan på skuldsättning, vilket överensstämmer 

med det Antoniou, Guney och Paudyal (2008) samt Rajan och Zingales (1995) finner för andra 

bankorienterade länder såsom Tyskland och Frankrike. Däremot skiljer sig vårt resultat från 

tidigare studier i Sverige som funnit ett signifikant negativt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättning (Song, 2005; Hagelin, Holmén och Pramborg, 2006). Att vi inte får ett signifikant 

resultat kan bero på att vi väljer att mäta lönsamhet på ett annat sätt än de svenska studierna 

gör. Bland annat använder Hagelin, Holmén och Pramborg (2006) avkastning på sysselsatt 

kapital (ROCE) beräknat med rörelseresultat (EBIT) och vi har beräknat med EBITDA vilket 

exkluderar av- och nedskrivningar.  

 

Ytterligare en förklaring kan vara i enlighet med Rajan och Zingales (1995) att företag i vårt 

dataset har haft investeringsmöjligheter som korrelerat med företagets lönsamhet. Om 

företagen finner investeringsmöjligheter som ger utfall på lång sikt, och där kostnaderna är i 

linje med resultatet används vinsten för investeringar vilket gör att inga nya lån behöver tas 

upp samtidigt som det inte finns finansiellt utrymme att minska sin skuldsättning. 

Korrelationen medför därmed att skuldsättningen är oförändrad, och företagets lönsamhet 

påverkar således inte skuldsättningen. 

 

4.6 Mognadsgrad 
Med tanke på att variablerna tillväxtmöjlighet och storlek dels är indikatorer på hur moget ett 

företag är, dels har likheter i resultaten finner vi det passande att hantera analysen av 

resultaten tillsammans för dessa variabler. Våra resultat visar att både tillväxtmöjlighet och 
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storlek har en positiv påverkan på företagets skuldsättning. Resultaten visar därmed att ett 

moget företag som är primärnoterat på Nasdaq Stockholm har en genomsnittligt högre 

skuldsättning. Jämfört med tidigare forskning visar vår studie därmed stöd för trade-off teorin, 

snarare än pecking-order teorin vilket är i motsats till tidigare studier som genomförts i Sverige 

(Hagelin, Holmén och Pramborg, 2006; Song 2005). 

 

Vi ser att tillväxtmöjlighet har den koefficient med starkast riktning vilket gör att den, allt 

annat lika, har störst påverkan på företagets skuldsättning. Detta talar för att tillväxtmöjlighet 

har en större inverkan på ett företags skuldsättning än de andra variablerna, vilket styrker att 

det är en viktig komponent att inkludera vid definitionen av ett moget företag. Vad gäller 

storlek är det den koefficienten med minst numerisk påverkan på skuldsättningen. Det finns 

en signifikant positiv påverkan, men då den är numeriskt svag hade möjligtvis en annan 

indikator varit att föredra för att definiera ett företags storlek och i längden delkomponent för 

mognadsgrad. Sammantaget är våra resultat i likhet med Hovakiami, Opler och Titman (2001), 

Schmid (2013) samt vissa länder i Rajan och Zingales (1995) studie. Att mogna företag har en 

högre skuldsättning kan vara en följd av de bristande möjligheter av kapital för mindre företag 

som Sjögren och Zackrisson (2005) argumenterar för, och att den bristen uppstår för att 

intermediärer föredrar belåning till mognare företag. Mognare företag tar då upp belåning för 

att skapa finansiell frihet, även då det inte ser ett direkt behov av kapitalet i närtid, vilket 

Brounen, de Jong och Koedijk (2006) menar är en viktig faktor för tyska företag i beslut om 

kapitalstruktur. Då våra resultat visat sig stämma med studier gjorda av tyska företag (Rajan 

och Zingales, 1995) är denna förklaring inte helt osannolik för detta agerande, främst då 

strävan efter finansiell frihet inte nödvändigtvis drivs av en specifik kapitalstruktursteori 

(Graham och Harvey, 2001).  

 

4.7 Ägarstruktur 
Våra resultat visar i enlighet med Krämer (2015) att ägarstruktur har en inverkan på företagets 

kapitalstruktur. I motsats till Rajan och Zingales (1995) samt Margaritis och Psillaki (2010) 

finner vi i vår studie att skuldsättningen minskar i takt med att ett företags största ägare får 

en högre röstandel i företaget. Att vi får avvikande resultat jämfört med studier inom andra 

regioner styrker att det finns ett behov av att utreda förhållandena i vart land och inte 

generalisera studier gjorda på andra geografiska platser (Booth et al, 2001; Seifert och 
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Gonenc, 2008). Det starkaste argumentet för att företag med hög ägarkoncentration skulle ha 

en högre skuldsättning är att befintliga ägare inte vill släppa kontrollen över bolaget (Rajan 

och Zingales, 1995). Samtidigt möjliggör aktier med diversifierade röstvärden att företag kan 

emittera ytterligare aktiekapital utan att släppa kontrollen över bolaget. Detta är någonting 

som tidigare premierats av svenska familjeföretag (Cronqvist och Nilsson, 2003; Hagelin, 

Holmén och Pramborg, 2006) och kan således vara en förklaring till att kontrollerande företag 

inte har en högre skuldsättning. Skulle det vara en förklarande faktor borde vi däremot se 

liknande tendenser för familjeföretag vilket våra resultat inte visar. Våra resultat visar i 

enlighet med våra prediktioner att familjeföretag har en högre skuldsättning än företag som 

inte kontrolleras av en familj. Detta är i linje med tidigare utländska studier (Croci, Doukas och 

Gonenc, 2011), däremot visar det emot Sjögren och Zackrissons (2005) resultat för svenska 

företag.  

 

Vi ser att det kan finnas en förklaring i att Sverige har ett bankorienterat och relationsbaserat 

system där det visat sig att större företag med goda relationer till kreditgivare har större 

möjligheter till lån (Sjögren och Zackrisson, 2005). Rimligen är det enklare för en familj att ha 

en god relation med en kreditgivare över tid vilket också kan möjliggöra förmånlig 

lånefinansiering. Samtidigt visar Schmid (2013) att ägarnärvaro i familjeföretag är associerat 

med lägre skuldsättning i bankorienterade Tyskland. Den främsta förklaringen av Schmid 

(2013) är kopplat till att banker kräver insyn för att bevilja ytterligare belåning, vilket 

familjeföretag gärna undviker. Det skulle kunna vara så att insynsrisken inte är lika stor i 

Sverige då stor del av företagsinformationen är offentligt tillgänglig, tillsammans med att vissa 

av de stora ägarfamiljerna även har ägarintressen i marknadsledande banker. Utöver detta 

kan även en fysisk operativ närvaro, vilket med stor sannolikhet är större i familjeföretag, 

verka som en garant för företagets agerande vilket således inger ett ytterligare förtroende 

mot långivare. Detta leder till att familjeföretag med en stark ägare kan expandera och 

investera i verksamheten utan att för den delen behöva släppa kontrollen och ge ut ytterligare 

aktieandelar.  

 

En annan förklaring kan vara att kostnaden för informationsassymmetri ökar när ett företags 

beslut kontrolleras av en familj (Croci, Doukas och Gonenc, 2011). Om en kontrollerande familj 

har incitament till att behålla viktig information inom företaget och familjen skulle det ge 
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utomstående parter en försämrad insyn och därmed ökad risk. Dessa ökade risker medför att 

kostnaderna för emission av aktiekapital ökar och kostnaderna för att äska kapital från 

marknaden blir avsevärt högre om det görs hos investerare relativt kreditgivare. Slutligen tror 

vi att det kan finnas en förklaring i att familjeföretag finner större värde i avdragsmöjligheten 

för räntekostnader vilket ger upphov till en skattesköld. Denna tolkning är lik Krämer (2015) 

och likt hans studie har vi inte något bra svar på varför detta specifikt skulle gälla 

familjeföretag. Möjligtvis är det kopplat till att familjeföretag ser en mindre risk för kostnader 

kopplat till finansiellt trångmål, relativt ägare som inte är av familjekonstellation som kan vara 

mer riskaverta. Rajan och Zingales (1995) argumenterar för att det på grund av bristande 

diversifiering skulle kunna vara skäl för att familjeföretag blir riskaversiva. Våra resultat visar 

att familjeföretag är mer belånade vilket skulle kunna innebära att det i genomsnitt finns en 

god diversifiering bland svenska ägarfamiljer samt att de funnit en bra balans mellan 

skattesköld och kontroll över risker för finansiellt trångmål.  
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5 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ett företags kapitalstruktur påverkas av dess 

ägarstruktur samt lönsamhet och mognadsgrad. Resultaten finner stöd för vissa tidigare 

utländska studier (e.g. Croci, Doukas och Gonenc, 2011; Antoniou, Guney och Paudyal, 2008), 

men motsatt till vad svenska studier finner inom området (e.g. Sjögren och Zackrissons, 2005; 

Hagelin, Holmén och Pramborg, 2006; Song 2005). Vi finner att ett företags skuldsättning 

påverkas av företagsspecifika faktorer såsom tillväxtmöjlighet, storlek och andelen materiella 

tillgångar, samt att ägarstrukturen har en betydande påverkan. Utifrån resultaten finns tre 

huvudsakliga slutsatser.  

 

Det första är att mognare företag i genomsnitt har en högre skuldsättning. Detta resultat 

indikerar på att företag primärnoterat på Nasdaq Stockholm i större utsträckning följer trade-

off teorin relativt pecking-order teorin. 

 

För det andra minskar ett företags skuldsättning i takt med att röstandelen för företagets 

största ägare ökar. Detta negativa samband är i motsats till våra förväntningar, och tidigare 

studier (e.g. Margaritis och Psillaki, 2010; Rajan och Zingales, 1995; Antoniou, Guney och 

Paudyal, 2008). Däremot är det i linje med Rajan och Zingales (1995) argumentation om 

riskaverta ägare och förklaras delvis utifrån att en ägare som har stor andel av sitt tillgängliga 

kapital investerat i ett och samma företag kan tendera att bli riskaversiv. Vidare tyder vårt 

resultat på att företag med en kontrollerande ägare i större utsträckning väljer att använda 

balanserade vinstmedel, alternativt emitterar aktiekapital, för att genomföra investeringar 

istället för att ta upp nya lån.  

 

För det tredje har företag med en kontrollerade familjekonstellation högre skuldsättning vilket 

är i enlighet med våra förväntningar samt merparten av tidigare studier (e.g. Croci, Doukas 

och Gonenc, 2011; King och Santor, 2008). Detta kan förklaras utifrån att familjeföretag 

tenderar att visa en ovilja mot att släppa in andra aktörer som ägare i familjeföretag. Som 

resultat av detta finansieras företagets investeringar och verksamhet primärt av skuldsättning 

som inte innebär en direkt rösträtt i organisationens beslutande organ. Ytterligare en 

förklaring till att familjeföretag är högre belånade ser vi utifrån att Sverige är ett 

bankorienterat land där kreditgivare premierar långtgående relationer vilket ger en fördel för 
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företag med en kontrollerande familjeägare. Utöver detta ger det familjeföretag en finansiell 

flexibilitet genom att spara sina internt genererade vinstmedel i de fall då det skulle dyka upp 

en oförutsedd investeringsmöjlighet.  

 

5.1 Studiens tillförlitlighet 
Utifrån de metod- och litteraturval som gjorts bedömer vi studiens tillförlitlighet som god. Vi 

har primärt använt oss av högaktade vetenskapliga artiklar för att underbygga undersökta 

teorier samt motivera studiens avgränsningar. Den modell som studien använt har 

ursprungligen publicerats i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift, och även blivit citerad 

flertalet gånger av likvärdigt högaktad forskning varpå vi ser tillvägagångssättet som ett 

tillförlitligt sätt att testa uppsatsens syfte. För att isolera studiens primära syfte har vi i samråd 

med en doktorand i statistik vid Uppsala Universitet arbetat fram en modell för att kontrollera 

att effekten av ägandeskap inte störs av andra faktorer. Den ytterligare kontrollen gör att vi 

med säkerhet kan ställa oss bakom vårt presenterade resultat. Studiens data är hämtad från 

företagens årsredovisningar, och då samtliga företag är noterade enligt svenska regelverk 

finner vi att informationen är objektiv och tillförlitlig gällande företagets finansiella situation. 

Att använda offentligt tillgänglig data möjliggör att studien kan repeteras för att kontrollera 

resultatens trovärdighet. Vårt relativt stora urval ger möjlighet till statistisk generalisering 

utifrån våra testade faktorer, däremot finns det trots detta vissa begränsningar i hur våra 

resultat bör generaliseras. Ansatsen att enbart studera företag som är börsnoterade kan ge 

en mognadsbias, relativt samtliga företag med styrelsesäte i Sverige. Denna ansats 

tillsammans med våra övriga avgränsningar i urvalet medför att vår rekommendation är att 

resultaten enbart bör appliceras för analyser på företag som överensstämmer med vårt urval.  

 

Utöver detta finns alltid en risk beträffande definition av finansiella mätetal, vilket leder till 

att olika definitioner och beräkningar kan ge skilda implikationer. Då vi underbyggt våra val av 

finansiella mätetal med tidigare forskning publicerat i högrenommerade vetenskapliga 

tidskrifter ser vi dock risken att detta påverkar våra resultat som liten. Vi ser även att det finns 

liten risk att våra resultat påverkas av inbördes korrelation mellan de oberoende variablerna 

då vi kontrollerat för multikollinearitet och korrelation. Utifrån samhällsvetenskapliga studier 

ser vi att våra modeller har en godkänd förklaringsgrad, däremot kan våra resultat påverkas 

till viss del av slump. Vidare har vi även kontrollerat för fasta år och branscheffekter. Detta 
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medför att vi kan säkerställa att resultaten från studiens tidiga år inte störs av den globala 

finanskrisen 2007-2008. 

 

5.2 Förslag till framtida forskning 
Kapitalstruktur i svenska företag, och främst kopplat till ägandeskap, är ett relativt outforskat 

område där ytterligare forskning behövs och vi har identifierat flertalet intressanta områden 

att angripa för framtida studier. Vår uppsats har enbart utgått från kvantitativ sekundärdata, 

vilket gör att vi inte har möjlighet att uttala oss om de bakomliggande faktorerna eller 

resonemanget i näringslivet som ligger till grund för val av kapitalstruktur. Ett antal studier 

väljer istället att genom intervjuer eller enkäter undersöka dessa frågor (e.g. Graham och 

Harvey, 2001; Brounen, de Jong och Koedijk, 2006). Vi ser att denna typ av studie saknas för 

företag som är primärnoterade på Nasdaq Stockholm.  

 

Utöver detta skulle vi vilja uppmuntra en annan typ av tolkning i de företagen som undersöks. 

Det kan exempelvis vara en annan typ av ägandeskap, typ av företag eller familjens närvaro i 

företaget. Familjens närvaro kan dels undersökas utifrån närvaro i styrelsen och göra en 

distinktion utifrån om ägaren är aktiv eller passiv (González et al., 2013; Schmid, 2013). Vi ser 

att detta kan vara speciellt intressant i Sverige då familjeföretag är vanligt förekommande och 

då de med stor sannolikhet har någon form av närvaro i beslutsfattande position. Vidare 

rekommenderar vi att undersöka om det finns någon skillnad kopplat till om företaget är 

noterat eller onoterat. 
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