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Abstract 

This study deals with the road freight sector's capital structure and how leases, loans and 

equity affect the ratios. The study is based on a ten-year period between 2000-2010 in 

Sweden. Investments in finance is a complex and interesting subject to study, there are many 

factors that can affect how the company best choose their investments when they have many 

great business investment the decisions plays a greater role. 

The aim is to find an optimal capital structure from a financial investment point of view. The 

purpose will be answered by the following research question: Are there significant differences 

between leases, loans and equity-financed fleet of factors, profitability, tax, turnover, age, and 

cyclicality. The study will also examine how debt is related to profit margin, DuPont and the 

tax, all through a regression analysis. 

Then were plausible economic theories for the study. These theories are the financial growth 

cycle, the pecking order theory, Trade off theory, and DuPont. 

In order to answer the purpose and problem definition, data was collected from the database 

retriever business where we got a sample of 121 companies. The study is based on bigger 

haulers that have a turnover of more than 10 million SEK and mainly engaged in road 

transport. 

The study has concluded that equity is the alternative that is best in general. To minimize the 

risks of the company is leasing better but generates less profit. Debt financing is better if you 

want a fast growth. 
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Sammanfattning 

Denna studie behandlar åkeriernas kapitalstruktur och hur leasing, lån och eget kapital 

påverkar nyckeltal. Studien baseras på en tioårsperiod mellan åren 2000-2010 i Sverige. 

Investeringar inom finansiering anser vi är ett komplext och intressant ämne att studera. Det 

är många faktorer som kan påverka hur företaget ska välja sina investeringar, när de har 

många stora investeringar i verksamheten spelar besluten desto större roll. 

Syftet med denna studie är att jämföra lånefinansiering, leasingsfinansiering samt 

finansiering med eget kapital för att undersöka vilken kapitalstruktur som är mer fördelaktig 

med hänsyn till de nyckeltal och faktorer som anses påverka kapitalstrukturen.  

Syftet besvaras genom följande frågeställning: Finns det signifikanta skillnader mellan 

leasing-, lån- och eget kapital-finansierade åkerier till faktorer som; lönsamhet, skattekostnad, 

omsättning, ålder, och konjunkturkänslighet. Studien ska även studera hur 

skuldsättningsgraden förhåller sig till vinstmarginal, DuPont och skattekostnad genom en 

regressionsanalys. 

Sedan valdes tillämpbara ekonomiska teorier för studien. Dessa teorier är den Finansiella 

tillväxtcykeln, Pecking order theory, Trade off theory samt DuPont. 

För att kunna svara på syfte och problemformulering samlades data in från databasen 

Retriever business där vi fick fram ett urval på 121 företag. Studien baserar sig på åkerier som 

har en omsättning på mer än 10miljoner och i huvudsak bedriver vägtransporter.  

Studien har kommit fram till att eget kapital är det alternativ som i det stora hela är bäst, vill 

företaget minimera riskerna är leasing bättre men det genererar mindre vinst. Lånefinansiering 

är bättre om företaget vill ha en snabb tillväxt. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till denna studie samt uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 
Finansiering handlar om hur företag ska tillhandahålla kapital för att kunna investera i 

verksamheten, kan inte företaget investera i verksamheten blir det problematiskt att generera 

vinst och öka tillväxten. All verksamhet behöver investeringar för att växa. Detta kan ske 

genom antingen att ägarna delger kapital eller genom att ledningen anskaffar kapital från 

exempelvis en bank. Ett tredje alternativ är att leasa. Intresset till studien grundar sig i 

funderingar kring hur stora investeringar påverkar den dagliga verksamheten. Investeringar är 

grundläggande för företaget och påverkar hur deras kapitalstruktur ska se ut inom den närmsta 

framtiden. I praktiken handlar det om företagets val mellan att köpa eller leasa inventarier och 

maskiner när det uppstår ett investeringsbehov. Bakgrunden till denna studie är att undersöka 

hur leasingsfinansiering, lånefinansiering och eget kapitalfinansierade företag påverkar den 

finansiella strukturen, med hänsyn till nyckeltal som soliditet, vinstmarginal och avkastning 

på eget kapital. Detta för att ge en möjlighet till insikt i hur företag påverkas ekonomisk.  

Ämnet finansiering är komplext och väl omdiskuterat i kurslitteratur samt artiklar som berör 

finansiering. Det råder delade meningar om hur ett företag på bästa sätt löser det finansiella 

behovet. Det finns teorier och undersökningar som styrker finansieringssätten vilket gör 

ämnet intressant att undersöka på den svenska marknaden, eftersom tidigare forskning främst 

består av internationella studier. Bland annat gjordes en studie i USA där det framkom att 

användandet av leasing hade ökat.1 För att göra ämnet mer lättförståeligt beskriver vi de olika 

alternativen följt av ett resonemang mellan leasing och skuldefinansiering utifrån litteratur 

och artiklar som berör ämnet.  

Leasing 

Ett leasingavtal är ett avtal mellan leasingstagare och leasingsgivare där tillgången ägs av 

leasingsgivaren och leasingstagaren hyr tillgången av leasingsgivaren.2 Med detta menas att 

ett åkeri till exempel kan välja att ingå ett avtal med en lastbilsleverantör, men istället för att 

                                                
1 Franzen, Laurel, Cornaggia, Kimberly Rodgers and Simin, Timothy T; Capital Structure and the Changing 
Role of Off-Balance-Sheet Lease Financing (August 14, 2009). Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1452971 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1452971 s. 4 
2 Hiller, D & Ross, S. Corporate finance; European Edition. Berkshire: McGraw-Hill, Higher Education(2010). 
s. 580 
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köpa lastbilen får de hyra den. Det finns två olika former av leasing. En form är finansiell 

leasing som innebär att leasingsgivaren hyr ut tillgången till leasingstagaren. I avtalet gör 

leasingstagaren sig skyldig att bistå tillgången med underhåll.3 Vid avtalets slut kan 

leasingstagaren få möjlighet att köpa tillgången av leasingsgivaren om detta förbestämts i 

avtalet.4 Den andra formen av leasing är ett operationellt leasingavtal som skiljer sig genom 

att leasingsgivaren står för kostnader och underhåll av tillgången.5 

Lån 

Lån är en förpliktelse mellan två parter som redovisas i årsredovisningens balansräkning.6 

Företag belånas för att kunna investera i sin verksamhet. Vid samma ögonblick som de har 

tagit ett lån har de förpliktat sig att betala av lånet samt betala ränta och andra avgifter som 

avtalas fram. Vid lån till inventarier och utrustning vill långivaren ha en säkerhet utifall 

låntagaren inte kan betala av skulden. Den ställda säkerheten består i regel av utrusningen 

eller inventarier som låntagarens lån är avsett för. Till exempel när ett åkeri lånar kapital för 

att investera i en lastbil ställs fordonet som en säkerhet och om inte åkeriet kan betala av lånet 

tar långivaren över äganderätten av lastbilen.7  

Eget kapital 

Finansiering med eget kapital innebär att företag med egna medel investerar i verksamheten 

när det uppstår ett investeringsbehov. Det kan vara kapital från aktieägare samt tidigare års 

vinster. Företagets eget kapital är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Företag 

som använder eget kapital för investeringar har enklare tillgång till kapital. Det kan bidra till 

att missnöje uppstår bland aktieägarna om all vinst går till nyinvesteringar istället för 

aktieutdelning.8  

Fördelar och nackdelar med leasing 

Författarna Hiller, Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan, tar i boken Corporate Finance upp 

olika argument som talar för och mot de olika varianterna för leasing och varför det borde 

eller inte borde användas. De största positiva effekterna av att leasa enligt författarna är 

                                                
3 IAS 17 International Financial Reporting Standard (2009-01-01)  
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/A6A27D4A-1EAB-441E-85E7-2878F30389DD/0/IAS17.pdf (hämtad 2012-
04-18) 
4 Hiller, D & Ross, S. Corporate finance; European Edition. Berkshire: McGraw-Hill, Higher Education 2010, s. 
581 

5ibid. s. 583 
6 Nilsson, H. Isaksson, A. Martikainen, T. Företagsvärdering. Studentlitteratur, Lund 2002, s. 101 
7 Brealey, Richard A. Principles of corporate finance McGraw-Hills 1991, s. 318, 319 
8 Nilsson, H. Isaksson, A. Martikainen, T. Företagsvärdering. Studentlitteratur, Lund 2002, s. 101 
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antingen lägre skattekostnad, risk eller transaktionskostnad.9 Motiven som talar mot leasing är 

att företagen får en sämre balansräkning som kan ge en missvisande bild, dock kan företagen 

genom att leasa skapa en högre Return of asset (ROA)10 vilket är positivt men missvisande för 

företagets intressenter. Det som också talar mot leasing är att det är en tredjepart inblandad 

som även den måste generera vinst vilket bidrar extra kostnader.11 I artikeln Leasing and Debt 

financing: substitutes or complements? 12 kan inte skribenterna se något signifikant samband 

mellan de två metoderna men de kan inte heller fastställa om de fungerar som komplement 

eller substitut till varandra. De fann däremot markanta skillnader mellan stora och små 

företags val av metod. Små företag använde sig oftare av flera finansieringsalternativ medan 

större företag hellre använde en metod för att få ner kostnaderna. Hiller, Ross, Westerfield, 

Jaffe och Jordan kom även fram till att företag som har hög skuldsättning och befinner sig i 

högrisk-branscher använder leasing som komplement eftersom det skapar möjligheter till en 

snabbare expansion. Dessa författare ser däremot de båda finansieringssätten som substitut till 

varandra. Hiller, Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan har även listat följande punkter om 

varför företag leasar eller lånar;  

1. Om tillgången är dyr i drift och kräver mycket underhåll väljs det alternativ som 

håller ner kostnader mest vilket då är att köpa tillgången.  

2. Leasing kan ge företaget möjligheten att använda prisdiskriminering, eftersom 

det kan vara ett sätt att komma runt lagar och regler.  

3. Nyetablerade företag med en snabb tillväxt har svårare att beviljas lån och därför 

är det enklare att leasa. Äldre etablerade företag som har en stabil verksamhet 

anses ha enklare att få lån och föredrar att låna.13 

Vi har valt att applicera denna studie på åkerier eftersom vi anser att lastbilar är 

kapitalkrävande och generellt har åkerier en högre skuldsättningsgrad jämfört med andra 

branscher. Detta för att lastbilar är dyra investeringar. Idag finns det 654414 registrerade 

                                                
9 Hiller, D & Ross, S. Corporate finance; European Edition. Berkshire: McGraw-Hill, Higher Education 2010, s. 
589, 590, 591 
10 Nyckeltal, anger hur räntabiliteten på företagets tillgångar. 
11 Hiller, D & Ross, S Corporate finance; European Edition. Berkshire: McGraw-Hill, Higher Education 2010, 
s. 594  
12 An Yan (2006). Leasing and Debt Financing: Substitutes or Complements? Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, 41, pp. 709-731 doi:10.1017/S0022109000002593 
13 Hiller, D & Ross, S Corporate finance; European Edition. Berkshire: McGraw-Hill, Higher Education 2010, 
s. 593, 594 
14Retriver Business https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html egensökning på databasen (hämtad 
2012-04-09 kl. 10:47) 
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åkerier i Sverige och år 2010 registrerades 42 77815 stycken nya transportbilar. Det finns 

ingen statistik som visar hur fördelningar ser ut mellan finansieringsalternativen leasing, lån 

och eget kapital men svensk näringsliv uppskattar att 60 procent av alla nyregistrerade 

transportfordon leasas.16 Enligt en rapport från livsmedelsverket har avregleringen av den 

svenska åkerimarknaden skapat möjligheter för utländska aktörer att konkurrera på den 

svenska marknaden. Sveriges stora yta gör vikten av att hålla nere alla extra kostnader extra 

stor men det i sin tur ställer höga krav på åkerierna.17 Transportföretag i Sverige har skapat en 

gemensam organisation som ska värna om transportbolagens intressen och sprida information 

om hur det generellt går för branschen. Den organisationen är TransportGruppen och enligt 

transportföretagens branschorganisation TransportGruppen befann sig transportbranschen i en 

lågkonjunktur mellan oktober år 2008 och oktober år 2009. Den rapporten visar att de även 

idag befinner sig i en lågkonjunktur.18  

1.2 Problembakgrund 
Lastbilar är kapitalkrävande vilket leder till höga kapitalkostnader för åkerierna som i sin tur 

påverkar vinstmarginalen negativt.19 Eftersom det är en konkurrensutsatt och 

konjunkturkänslig marknad bör åkerierna effektivisera verksamheten och sträva efter en 

optimal kapitalstruktur för att sänka kapitalkostnaden.20 Det finns ett flertal faktorer som 

påverkar kapitalkostnaden hos ett företag exempelvis räntor, avkastningskrav på eget kapital, 

bolagsskatt, ränteavdrag och administrativa avgifter. Dessa faktorer kan skapa svårigheter för 

åkerierna när de ska välja den mest optimala kapitalstrukturen. Det kan exempelvis tänkas att 

storleken på omsättningen kan påverka vilken kapitalstruktur som är mer optimal. Ett mindre 

företag kan gynnas mer med en viss kapitalstruktur än vad ett större företag gör. Med tanke på 

den expansion som skett under det senaste året kan det anses som relevant att genomföra en 

studie kring hur företagsledare på mest effektivt sätt kan finansiera sig för att utveckla 

företaget och följa med de förändringarna som sker på marknaden. 
                                                
15Bil Sweden http://www.bilsweden.se/ny_statistik/nyregistreringar_per_ar/arkiv_1997-2011/nyregisteringar-
per-ar-2011/definitiva-nyregistreringar-2011 (hämtad 2012-04-16) 
16 Justitiedepartementet 2011-02-07 
http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupgraphics/J110207f.pdf/$file/J110207f.pdf (hämtad 2012-05-21) 
17 Svenskt näringsliv Transport och logistik 2005-03 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Transport_och_logistik_454a.pdf (hämtad 2012-04-
05 kl.11:00) 
18 Transportgruppen Fakta TransportIndikatorn 2006-10-04  
http://transportfakta.se/documents/fakta/transportindiktatorn_okt06.pdf (hämtad 2012-04-09) 
19 Entreprenad, Monica Almgren (2011-10-19)URL: http://www.entreprenad.com/kategorier/alla/ingen-rads-
eventuell-svacka/ (Hämtat 2012-05-30 kl.22:00)  
20 svenskt näringsliv, Transport och logistik (2005-03) 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Transport_och_logistik_454a.pdf (hämtad 2012-04-
05 kl.11:00) 
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1.3 Problemformulering 

Det problem som studien kommer undersöka är hur leasingsfinansiering, lånefinansiering och 

eget kapitalfinansiering påverkar åkeriernas välmående, detta genom att studera åkeriernas 

nyckeltal och undersöka om någon av leasingsfinansiering, lånefinansiering och eget 

kapitalfinansiering kan vara mer fördelaktigt.  

1.4 Undersökningsfrågor 
Finns det signifikanta skillnader mellan leasing-, lån- och eget kapital-finansierade åkerier till 

faktorer som; 

• Lönsamhetsfaktorer 

• Skattekostnader 

• Omsättning 

• Ålder 

• Konjunkturkänslighet 

• Tillväxttakt 

Hur ser sambanden ut när skuldsättningsgrad studeras i förhållande till vinstmarginal samt 

DuPont och skattekostnad genom en regressionsanalys? 

1.5 Syfte  
Syftet med denna studie är att jämföra lånefinansiering, leasingsfinansiering samt 

finansiering med eget kapital för att undersöka vilken kapitalstruktur som är mer fördelaktig 

med hänsyn till de nyckeltal och faktorer som anses påverka kapitalstrukturen.  

1.6 Avgränsning  

Arbetet har avgränsats till en bransch som kan tänkas påverkas av konjunkturförändringar och 

med verksamheten sprid över hela Sverige för att få en naturlig spridning i urvalet. Vidare har 

vi avgränsat oss till att det ska vara en bransch med stora investeringar, därför kommer 

studien beröra transportmarknaden med inriktningen på vägtransporter eftersom den står för 

största transportmarknadsdelen i Sverige. Sjöfart, lufttransporter och järnvägstransporter har 

valts bort på grund av att de inte har samma form av investeringar som vägtransporterna. 

Sjöfarts investeringar är större och görs mer sällan. Järnväg samt lufttransporter har inte en 

lika stor andel aktörer som vägtransporterna har vilket hade begränsat urvalet. Studien 

avgränsas från företag som omsätter mindre än 10 miljoner kronor per år för att utesluta 
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åkerier med bara ett fåtal lastbilar då studien berör åkerier med flertalet stora investeringar. 

Studien är avgränsad till företag som varit verksamma i minst tio år för att få ett historiskt 

perspektiv på hur nyckeltalen har förändrats över tiden. Studien avgränsar till de nyckeltal 

som nämns i metoden och bortser från nyckeltal som inte finns med, detta eftersom de utvalda 

nyckeltalen anses vara mest relevanta till denna studie.   
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2 Teoretisk referensram  

Denna studie baseras på teorier inom finansiering och fokuserar främst på eget kapital och 

skuldefinansiering. I avsnittet tidigare forskning presenteras främst leasingsfinansiering och 

hur det påverkar kapitalstrukturen. 

2.1 Trade-off Theory 

Trade-off theory belyser att det finns ett positiv samband mellan skuldsättning och lönsamhet 

vilket medför att kapitalstrukturen har betydelse för företagen och hur de ska utforma dess 

kapitalstruktur. Teorin menar att optimal skuldsättningsgrad inte går att generalisera utan 

måste sättas individuellt för varje företag. Detta eftersom det finns många faktorer som 

påverkar kapitalkostnaden. Brealy och Myers menar främst att företagens form av 

kapitalstruktur avgör hur säkra dess tillgångar är: 

”Companies with safe, tangible assets and plenty of taxable income to shield ought 

to have high target ratios. Unprofitable companies with risky, intangible assets ought 

to rely primarily on equity financing”21 

Med citatet ovan menas att företag med säkra tillgångar bör finansieras med skulder medan 

företag med osäkra tillgångar istället bör finansieras med eget kapital.22 Säkra tillgångar 

menar Myers finns inom fastighets- och flygbranschen då dessa tillgångar anses vara mer 

betrodda. Snabbväxande företag med högteknologiska tillgångar anses av Myers vara mer 

osäkra eftersom dessa tillgångar snabbt kan bli inaktuella, med det menar författaren 

mobiltelefoner, tv apparater m.m.  

Andra fördelar med högt belånande företag är att dessa betalar mindre skatt än vad de skulle 

göra om de använde en kapitalstruktur med högre andel av eget kapital. Detta för att en 

skattesköld uppstår på grund av ränteavdraget. Myers och Brealy beskriver vidare att företaget 

bör avväga hur kapitalstrukturen ska se ut i företaget och väga upp det med skattefördelarna. 

En hög skuldsättning kan generera lägre skattekostnader men kan samtidigt skapa en högre 

ovisshet eftersom hög skuldsättning innebär högre risk för konkurs. Detta betyder att de finns 

ett negativt samband mellan skuldsättning och skattekostnader.23 

                                                
21 Brealy R. Myers S Principles of Corporate Finance McGraw-Hill, New York, 2003, s. 509. 
22 Ibid. 
23 Ibid s. 490 
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Denna studie kommer att applicera Trade-off teorin genom undersökning av 

skuldsättningsgradens påverkan på skattekostnaden. Det vill säga om skuldsättningsgraden 

ökar bör företaget betala mindre skatt enligt Trade-off teorin. Vi kommer studera om det finns 

ett negativt samband mellan företags skulder och skattekostnad. Vidare kommer studien 

undersöka om ökad skuldsättning ger en ökad lönsamhet med hänsyn till nyckeltalen 

vinstmarginal och soliditet.  

2.2 Pecking Order Theory 
Pecking Order är en teori som beskriver hur företag bör gå tillväga för att öka sitt 

investeringskapital. Teorin anser att företagsledningen är den som vet vad det utökade 

kapitalet behövs till. Att söka kapital från privata externa investerare kan vara riskfullt 

eftersom det krävs information om företaget som kan gynna konkurrenter. Det är enklare för 

företag att låna till sig kapital, vilket leder till att företag får investeringskapital utan att sänka 

marknadsvärdet. Det som är bättre för företag och som används i stor utsträckning är 

återinvestering av vinster. Det kan dock skapa irritation hos aktieägare när deras eventuella 

utdelning minskar, vilket i sin tur kan påverka företaget negativt genom att det till exempel 

kan upplevas mindre attraktivt att investera i. Teorin förklarar även att ledningen förslagsvis 

först ska låna kapital av banken istället för att gå till investerare för att visa att företaget har 

framtidsplaner. Sen när utvecklingen redan är igång kan de gå till aktieägarna för ytterligare 

kapital.24 

Teorin kommer i den här studien användas för att analysera hur företag i åkeribranschen 

väljer att använda vinsten. Används den för att köpa nya lastbilar eller finns det inte något 

samband till teorin? Dock är det inte möjligt att veta om vinsten används medvetet. Det 

kommer att studeras om det finns något som tyder på att företagens eget kapital ökar med åren 

eller om det är något annat som tyder på ett samband till teorin. Väljer företagen att låna och 

leasa till maskiner istället för att ta in kapital från aktieägarna eller motsätter sig denna studie 

teorin. 

  

                                                
24 Brealy R. Myers S Principles of Corporate Finance McGraw-Hill, New York, 2003 s. 511-515 
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2.3 Den finansiella tillväxtcykeln 

Tillväxtcykeln beskriver hur kapitalstrukturen skiljer sig åt under en så kallad tillväxcykel. 

Med detta menas att företag har olika kapitalstrukturer under tiden de växer till dess att de 

mognat och har en lägre tillväxt. Detta eftersom författarna Berger och Udell anser att det 

framförallt är tre faktorer som påverkar beslutet av vald kapitalstruktur; tillväxttakt, 

omsättning samt ålder.25   

Berger och Udell beskriver vidare att företag som avser att växa i större omfattning använder 

skulder istället för eget kapital. Men samtidigt kan väletablerade börsnoterande bolag som har 

som avsikt att växa ändå finansieras med eget kapital genom nyemission. Berger och Udell 

menar att detta beror på att större företag har lättare att locka riskkapitalister. Små företag som 

utvecklas eller som är etablerade sektorer med hög tillväxt söker ofta riskkapital från externa 

investerare. Större företag med stabilt inkomstflöde använder sig mer frekvent av interna 

finansiärer som banker. Berger och Udell skriver även att kostnadsfaktorer spelar roll om 

företag söker riskkapital, eftersom det kan vara kostsamt för företaget att söka kapital från 

riskinvesterare.26  

Småföretag sägs även vara mer beroende av privata investerare eftersom dessa företag saknar 

tillgångar som kan tecknas som säkerhet för banken om företaget söker lån. Större etablerade 

företag har inte samma problem med att få lån eftersom de ofta har en hög lönsamhet samt 

goda tillgångar.27 

De faktorer som tillväxt, omsättning samt ålder som Berger & Udell belyser i förklaringen om 

tillväxtcykeln kommer i studien undersöka om mindre företag har en kapitalstruktur som 

finansieras av eget kapital. Detta eftersom det kan tänkas att de har det svårare att få lån från 

banker. Samtidigt kommer studien med hjälp av tillväxtcykeln undersöka om större företag 

finansieras med lån. Detta skulle också kunna härledas till att leasing kan vara ett alternativ 

till lån eftersom mindre företag inte är berättigad att låna i samma utsträckning. Denna studie 

kommer även undersöka de företag som har växt mest och undersöka vilken kapitalstruktur 

som används av dessa, enligt Berger & Udell söker företag i större utsträckning lån när 

företagen expanderar. 

                                                
25 Berger, A & Udell, G, The economic of small business finance The role of private equity and debt markets in 
the financial growth cycle, in Journal of banking & Finance, vol.22. (1997), s. 47  
26 Ibid s. 47 
27 Ibid s. 48 
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2.4 DuPont 
DuPont modellen består av en formel i två delar som beskriver lönsamheten i ett företag. Den 

första delen är kapitaldelen som består av omsättningshastigheten av kapital. Del två är 

baserat på resultatet och avslutas med avkastning på sysselsatt kapital.28 

Figur 1 DuPont standardschema av modellen 

 

Genom att studera olika poster i företagets balans och resultaträkning kan ledningen skapa ett 

schema med olika steg som leder fram till totala räntabiliteten på kapitalet. Detta värde 

avspeglar hur det går för företaget. Med modellen får företag chans att studera detaljområden i 

företaget och skapa mål, visioner och förändringar som kan förbättra räntabiliteten på totala 

kapitalet. Det finns många fördelar med modellen. Några av fördelarna som nämns är att 

modellen är tydlig, baserar sig på exakta siffror samt är lätt att använda. Vilket leder till att 

företag på ett enkelt och effektivt sätt kan se skillnader i räntabiliteten genom de poster som 

används från balans och resultaträkningen. Genom att ändra storleken på lagret ändras 

lönsamheten direkt.29  

Den här studien kommer undersöka leasing, lån eller finansiering med eget kapital utifrån 

DuPont modellen och hur leasing, lån och eget kapital påverkar avkastningen med hänsyn till 

totala kapitalet. Vår tes är att leasingsfinansierade företag bör ha en större avkastning på totala 

kapitalet eftersom dessa företag har mindre kapital som är bunden i dyra lastbilar. Där av bör 

företag som använder leasing som finansiering ha en högre avkastning på totala kapitalet 

samtidigt som eget kapital bör ha en lägre avkastning av totala kapitalet. 
                                                
28DuPont, bokförlaget redaktionen, http://www.dupont-modellen.se/ (hämtad 2012-04-12 Kl.10:17) 
29 Hiller, D & Ross, S Corporate finance; European Edition. Berkshire: McGraw-Hill, Higher Education 2010,   
s. 59, 60, 61, 62, 63 
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2.5 Tidigare forskning 

Det finns ett antal tidigare artiklar gällande leasing samt kapitalstruktur. Tyngdpunkten 

ligger här på att ta fram forskning om just leasing då studiens teorier främst handlar om 

kapital på balansräkningen. 

Leasing, Ability to Repossess, and Debt Capacity skribenter: Andrea L. Eisfeldt and 

Adriano A. Rampini 

Denna studie handlar om hur leasing och skulder påverkar företagens skuldsättningsgrad. 

Skribenterna anser att företag som leasar kan vara lika mycket skuldsatta som låntagande 

företag men detta är inte lika tydligt framträdande i årsredovisningen. I studien kom 

skribenterna fram till att småskaliga företag leasade hälften av tillgångarna troligtvis på grund 

av enkelheten.30  

Detta anser vi är relevant för denna studie då vi är intresserade av att undersöka om större 

företag leasar mindre än småskaliga företag, enligt artikeln Leasing, Ability to Repossess, and 

Debt bör resultatet av studien bli att mindre företag i större utsträckning använder sig av 

leasing än att köpa tillgången med eget kapital eller genom lån.  

Leasing and Debt Financing: Substitutes or Complements? Skribent: An Yan 

Denna artikel undersöker relationen mellan leasingsfinansiering och lånefinansiering. Artikeln 

har konstruerat en modell som studerar förhållandet mellan leasing och skulder kopplat till 

deras vinstmarginal och finansieringskostnader. Detta för att undersöka om leasing fungerar 

som komplement eller substitut till eget kapital och lån. I artikeln kommer det fram till att 

förkasta hypotesen att leasing och skulder är komplement men någon slutsats kan inte dras om 

de är substitut till varandra. Artikeln undersökte vidare variationen i utbytbarheten mellan 

leasing och annat räntebärande alternativ för att se om det skiljde sig mellan unika företag. 

Skribenten kom fram till att företag som betalar minimalt med utdelning, företag med fler 

investeringsmöjligheter och företag med högre marginalskatter i större grad använder endast 

en finansieringsform eftersom kostnaden för nya lån ökar om företag använder flera 

                                                
30Andrea L. Eisfeldt and Adriano A. Rampini Leasing, Ability to Repossess, and Debt Capacity Rev. Finance. 
Stud. (2009) 22(4): 1621-1657 first published online March 29, 2008  
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investeringsformer. Undersökningen är gjord i USA och berör endast deras marknad utan 

internationella aktörer. 31 

Artikeln är relevant för denna studie eftersom den jämför leasing och andra 

finansieringsmetoder och studerar dessa i förhållande till nyckeltal. Vi anser att 

undersökningen vi gör kan resultera i ett liknande resultat som ovanstående studie, vilket 

skapar en möjlighet att jämföra mellan studierna. 

2.6 Teorikritik och egna reflektioner 
Vi anser att Trade-off theorys svaghet är att det inte berör vilken storts påverkan leasing har 

på kapitalstrukturen. Pecking order theory behandlar eget kapitalfinansierade och 

kompletterar med lånefinansiering, vilket gör att den inte heller undersöker leasings påverkan 

på kapitalstrukturen. Kritik till alla teorier är att ingen förklarar fördelar och nackdelar med 

mer än ett finansieringssätt och ingen teori tar upp svårigheter som företagen kan ha med att 

uppnå deras form av kapitalstruktur. De teorier som tas upp är enbart finansiella teorier som 

rör företagsekonomi vilket begränsar studiens ramverk. Fler teorier hade kunnat ge en bredare 

förklaring eftersom det kan finnas flera faktorer som påverkar företagens val av 

finansieringsform och kapitalstruktur. Forskningen som valts ut grundar sig i artiklarna i 

bakgrunden och dessa sammankopplas i den avslutande diskussionen. Vidare hade varit 

intressant att kunna koppla direkt till forskning om den svenska åkeribranschen, dock anser vi 

att den tidigare forskningen tydligt förklarar problematiken med leasing och hur den används i 

praktiken. Vilket borde kunna generalisera över till andra branscher. En annan brist i denna 

studie är att teorierna som denna studie bygger på kan anses omoderna, dock är de relevanta 

eftersom teorierna i större utsträckning används i avhandlingar och uppsatser.  

  

                                                
31 An Yan (2006). Leasing and Debt Financing: Substitutes or Complements?. Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, 41, pp. 709-731 doi:10.1017/S0022109000002593 
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver uppsatsens tillvägagångssätt följt av urval, nyckeltal, validitet, 

reliabilitet, metodkritik, samt källkritik. Under rubriken nyckeltal redogörs ekonomiska 

nyckeltal, detta för att läsaren ska få en bild av vad dessa innebär.  

3.1 Metodval 

Denna studie har en kvantitativ ansats som baseras på årsredovisningar från databastjänsten 

Retriever Business.32 Där hämtades årsredovisningarna, dessa ligger sparade under en tio års 

period. Detta för att vi ansåg att en kvantitativ studie skapade en möjlighet att studera ett 

större urval, samt gav studien exakta siffror som var mer pålitliga än en kvalitativ studie där 

respondenterna kunde påverka data på ett negativt sätt. Studien har en deduktiv ansats vilket 

innebär att den utgår från relevanta teorier som sedan appliceras i verkligheten för att 

undersöka om teorierna är relevanta för studien.  

Den data som undersökts bestod av två delar. Den första delen var rådata från 

resultaträkningar samt balansräkningar från företagens årsredovisningar. Dessa innehöll bland 

annat information om åkeriernas omsättning, ålder, övriga externa kostnader samt 

leasingavgifter. Den andra delen var nyckeltal som vinstmarginal, soliditet, likviditetsgrad 

samt skuldsättningsgrad. Dessa nyckeltal presenteras vidare under rubriken 3.3 nyckeltal. 

För att tillhandahålla en vetenskaplig grund i studien valde vi att använda en analysmetod som 

bestod av regressionssamband samt oberoende stickprov med femprocentig signifikansnivå.  

Detta genom att använda ett statistik program SPSS.33 Innan sambanden testades i 

statistikprogrammet användes Microsoft Excel för att sammanställa relevant data från 

årsredovisningarna vilket förenklade inmatningen av data till statistikprogrammet.  

  

                                                
32 Retriever Business, URL: https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html  
33 Social Sciences-SPSS-(version 19.0, IBM Company, New York, USA) 
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Figur 2: Vårt angreppsätt på studien 

  

Undersökningen har fokuserat på hur de olika finansieringssätten påverkas av det som i figur 

2 är benämnt som faktorer och nyckeltal. Detta har gjorts för att se vilket alternativ som 

sammanfattningsvis kan visa sig mer fördelaktigt. Dessa har sedan jämförts med teorierna och 

modellerna för att förankra resultatet vetenskapligt och kunna ge möjligheter att dra slutsatser. 

Vidare har resultatet jämförts med tidigare forskning för att analysera skillnader och likheter 

mot tidigare forskning. 

3.2 Urval  

Urvalet till denna studie utgår från åkeribranschen, det är en bransch med stora investeringar 

där lastbilen även styr hela branschens dagliga verksamhet. Urvalet består av företag som 

använder sig av leasingfinansiering, lånefinansiering och finansiering genom eget kapital. 
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Företagen som valts ut i databasen Retriver Business34 har haft följande tre kriterier i 

sökningarna;  

• Storleken - studien ska baseras på större åkerier med flera lastbilar. Detta eftersom det 

kan tänkas att mindre företag har en mer avvikande data. Företagen har en omsättning 

från 10 miljoner till 300 miljoner SEK.  

• Ålder - för att se variationer under en tioårsperiod och kunna analysera företagens 

historik.  

• Verksamhetsberättelse - åkeriets huvudsyssla skulle vara vägtransport och godstrafik, 

för att tydliggöra undersökningsområdet.   

Genom sökningen rangordnades företagen efter storlek och det fanns totalt 1207 företag som 

uppfyllde kriterierna. För att få ett mindre urval att arbeta med gjordes ett bekvämlighetsurval 

där vart tionde företag valdes i listan med början på det första i sökningen. Detta ledde till ett 

urval på 135 företag med varierande storlek. Därefter togs ytterligare 14 företag bort under 

tidens gång eftersom dessa företag redovisade extremvärden vilket skulle göra studien 

missvisande. Detta lämnade ett urval på 121 företag med en tioårig historik som denna 

undersökning är baserad på. 

Efter att urvalet genomförts sorterades datan in i tre kategoriseringar; leasing, lån och eget 

kapital. Samtliga årsredovisningar under tioårsperioden fick en individuell bedömning för 

vilken av kategorierna de skulle placeras i. Noteringar skapades för varje företag och varje år 

för att se hur höga leasingkostnader var. Efter att vi antecknat hur mycket leasingkostnader de 

haft varje år summerades värdena och sedan gjordes en bedömning med jämförelse av 

leasingavgifterna mot företagens eventuella avskrivningar under tioårsperioden. Om 

leasingavgifterna varit större än avskrivningarna, kategoriserades de företaget som ett leasings 

finansierat företag. Företag som hade en större andel avskrivningar gjordes ytterligare en 

bedömning för att skilja mellan lån och eget kapital finansierade företag. Först analyserades 

företagens andel långfristiga skulder. Om dessa var större än bokfört värde på lastbilarna 

placerades företagen i gruppen lån. De som inte hade lån eller marginellt med lån klassades 

som ett eget kapital finansierat åkeri. Ett större antal företag använde mer än en 

finansieringsform. Det gjordes ytterligare en bedömning för en sekundär finansieringsform, 

där företag med flera finansieringsalternativ fick en extra markering beroende på vilken de 

hade mer av. Hos de företag som redovisade användning av alla tre finansieringsalternativen 
                                                
34 Retriever Business, URL: https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html 
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bortsågs det alternativet som användes minst. Vilket menas att till exempel i ett 

lånefinansierat åkeri som haft en mindre summa leasingavgifter samt en stor del avskrivningar 

men inget markant eget kapital, har leasingen hamnat i kategorin för sekundär 

finansieringsform se bilaga 2. 

3.3 Nyckeltal 

• Skuldsättningsgrad: Det är ett nyckeltal som anger hur skuldsatt ett företag är genom 

att dividera den totala skulden med den totala tillgången.35     

  𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
totala  skulder
totala  tillgångar 

• Soliditet: Detta nyckeltal beräknar hur den finansiella styrkan är i ett företag. Soliditet 

sägs även vara ett mått på ett företags överlevnad på sikt. En hög soliditet leder till att 

företaget lättare klarar av kriser. Soliditeten tas fram genom summan eget kapital 

dividerat med summan eget kapital adderat med summan skulder.36 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
summan  eget  kapital  

summan  skulder+   eget  kapital 

• Räntabilitet på totalt kapital (DuPont): Detta är ett nyckeltal som kontrollerar hur väl 

företagets investeringsstrategi är, oberoende av vilken investeringsform som 

används.37 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑝å  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
Rörelseresultat+ räntekostnader
Genomsnittligt  totalt  kapital  

• Omsättning: Detta är ett mått på företagets ekonomiska storlek. Omsättningen är den 

samma som företagets totala intäkter.38 

• Årlig tillväxttakt: Det årliga ökandet av företagets omsättning, ett mått investerare tar 

hänsyn till när de uppskattar värdet på företaget.  

• Vinstmarginal: Detta nyckeltal är välanvänt av företag som gärna vill veta hur mycket 

de tjänar på varje krona de säljer. Nyckeltalet förklarar förhållandet mellan 

nettoresultatet och omsättningen.39 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
nettoresultat
omsättningen 

                                                
35 Hiller, D & Ross, S. Corporate finance; European Edition. Berkshire: McGraw-Hill, Higher Education 2010 
s.56 
36 Nilsson, H. Isaksson, A. Martikainen, T. Företagsvärdering. Studentlitteratur, Lund 2002 s. 153, 154, 155 
37 Ibid s.141, 142. 
38 Ibid s.150 
39 Hiller, D & Ross, S. Corporate finance; European Edition. Berkshire: McGraw-Hill, Higher Education 2010 s. 
59 
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3.4 Validitet 

Validiteten i undersökningen anses som god eftersom sifforna är hämtade direkt från 

företagens årsredovisningar. Vi anser att företagen redovisar sin ekonomi under strikta och 

reglerade förhållanden. Dock anser vi att de fenomen som studien undersöker inte enbart 

påverkar de faktorer som vi undersöker utan grundar sig i bakomliggande faktorer som vi inte 

har vetskap om. 

3.5 Reliabilitet 
Reliabiliteten i studien anser vi är god eftersom företagens årsredovisningar är fasta dokument 

som inte får korrigeras i efterhand. Skulle data hämtas från samma företag senare skulle 

siffrorna ändå vara exakt den samma som vid denna studie. Tidpunkt för efterforskning är 

alltså inte av betydelse. I skrivande stund kommer det in årsredovisningar för 2011 vilket 

denna studie inte berör och det kan leda till att studien förlorar relevant data.  

3.6 Metodkritik  

En enkätstudie hade varit möjlig för denna studie, dock ansåg vi att det skulle vara mer 

tidskrävande och att respondenterna inte skulle ha möjlighet att lägga ner den tid som krävdes 

för att vi skulle få in samma mängd data som vid en kvantitativ datainsamling baserad på 

siffror i årsredovisningar. Genom en intervjustudie hade det funnits en möjlighet att få med 

åkeriernas egna reflektioner, fast det hade blivit för omfattande urval och studien hade kanske 

mist relevant data som respondenten inte ansåg var av vikt. Vi hade även varit tvungna att 

avgränsa oss till Stockholmsområdet istället för hela Sverige.  

Urvalet hade kunnat ge en tydligare bild över hur de ser ut i leasingföretagen, om vi specifikt 

studerat flera företag och fått med en större del leasings användande företag. Dock hade det 

kanske lett till en snedfördelning av urvalet. Det hade varit önskvärt att studien tagit med ett 

större antal företag för att kunna få en tydligare bild men vi anser ändå att urvalet är 

tillräckligt stort för att kunna hitta samband mellan faktorer och finansieringsmetod. 

3.7 Källkritik 
Data har hämtats från en databas och inte direkt från företagen vilket kan vara lite 

missvisande. Hade data hämtats direkt från företagen, kunde vi frågat dem direkt om deras 

leasingkostnader och haft en chans att ta bort operationell leasing och ge tydligare information 

av hur fördelningen ser ut i åkerierna. Det finns ingen möjlighet att skilja operationell leasing 

och finansiell leasing åt. Företag bakar oftast ihop finansiell och operationell leasing i samma 
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redovisningspost som övriga externa kostnader samt under samma not.40 Detta gör att 

fördelningen inte syns vilket kan ge en missvisande bild. I studien kommer inte åkeriernas 

egna åsikter med och att veta vad som ligger bakom deras val av investeringar hade varit 

intressant att koppla till hur det ser ut. 

Fakta om branschen baseras på information från deras valda representant och inte från en 

oberoende källa vilket kan ifrågasättas, dock anser vi att representanterna är väl insatta och 

har en direkt kontakt med åkerierna. Teorierna är endast ekonomiska och det kan vara andra 

faktorer som ligger bakom.   

                                                
40 not är en förklaring till ett belopp i företags årsredovisning 



 

     
  

19 

4 Empiri 

Nedan följer en sammanställning av bilaga 2 som ligger tillgrund för denna studie. Vi har 

valt att sammanställa detta i figurer och tabeller som kopplas till resultat och analyskapitlet.  

Sammanställningen av data har gjorts utifrån vilka faktorer som undersökningen berört och 

börjar med en fördelning av åkerierna beroende på vilken ålder de har haft. Tilläggas kan att 

ålderskategorin börjar på tio. 

Figur 3: Denna bild beskriver hur åldern på företagen skiljer sig till förhållande till leasing, lån och eget kapital.  

 

Bilden visar sammanställningen av vilken ålder företagen har som ingår i studien och vilken 

primär finansieringsform som de använder sig av. Företag med leasing är i större grad de som 

varit verksamma i 10-30 år med en procentsats på nio procent av de i den ålderskategorin. I 

urvalet fanns inget leasing eller eget kapital finansierade företag med en ålder över 51 år, 

dock fanns endast fyra företag av 121 företag med i den kategorin. Eget kapital finns i större 

grad bland företag mellan 31-50 år vilket är 31 procent i denna kategori. Störst andel 

lånefinansierade företag finns i ålderskategorin 10-30 år där resultatet visar på 68 procent. 

Även i kategorin 31-50 år var resultatet högt med en procentsats på 65 procent. Som även kan 

ses på bilden har de 100 procent av urvalet i den äldre kategorin. 
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Figur 4: Sammanställning av primär och sekundärfinansieringsform 

 

I figur 4 visas vilken grad av finansieringsform som åkerierna delades in i. Figuren visar att 

lånefinansiering framför allt är en primär finansieringsform medan leasing används i högre 

grad som sekundär. Figuren visar även att den primära och sekundära användningen av eget 

kapital är jämt fördelat.  

Figur 5: Fördelning av omsättning i procent  

 

Omsättningen i företag med leasing ligger på ca 27 miljoner i snitt, de med eget kapital ligger 

på ca 28 miljoner i snitt och högst ligger de med lån som har en omsättning på i snitt 39 

miljoner. 
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Figur 6: Den genomsnittliga tillväxttakten fördelat på leasing, lån och eget kapital 

 

På figuren ovan visas vilken tillväxttakt företagen i de olika kategorierna haft i procent över 

de senaste tio åren. Lånefinansierade åkerier har haft en tillväxt på 8 procent, leasing på 3 

procent och eget kapital på 5 procent i tillväxttakt. 

Figur 7: Årliga vinstmarginalen från år 2000 till 2010 fördelat på leasing, lån och eget kapital 

 

Figuren visar att vinstmarginalen har varit störst hos de företag som finansierades av eget 

kapital även om svängningarna varit mer varierande större över åren. Lånefinansierade 

företag har mjukare variationer i vinstmarginalen och en tydligare nedgång ses efter år 2008. 

Företag som använder leasing har en något lägre vinstmarginal än lånefinansierade och har 

mer variationer.  
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Nedan i tabell 1 undersöks hur eget kapital, leasing och lånefinansierade åkerier skiljer sig åt 

när det enligt Transportgruppen har varit en konjunkturnedgång. Vi ser att eget kapital har en 

minskad vinstmarginal mellan år 2008 till 2009 med 26 procent men återhämtade sig under år 

2009 till 2010. Samma sak gäller leasing, dock återhämtade sig inte lånefinansierade företag 

under år 2009 till 2010. Leasing återhämtade sig bäst och var de som påverkades minst mellan 

år 2008 till 2009. 

Tabell 1: Skillnaden i nedgång mellan leasing, lån och eget kapital mellan åren 2008 år 2009 

Vinstmarginal  
Tidsperiod 

Förändring 
Eget kapital 

Förändring 
Leasing 

Förändring 
lån 

Förändring från år 2008 till 
2009  26 % -14 % -42 % 
Förändring från år 2009 till 
2010 13 % 69 % -7 % 
 

 

Figur 8: Årliga DuPont från år 2000 till 2010 fördelat på leasing, lån och eget kapital 

 

Här kan ses hur värdena ändrats i DuPont som räknar fram räntabiliteten på totalt kapital. 

Figuren visar att eget kapital har varierat lite upp och ner för att rasa år 2008. Under år 2008 

steg leasingen medan lån och eget kapital sjönk. Lånefinansierade gjorde en svag nedåtgång 

redan år 2007. Leasingsfinansierade har ökat och minskat varierande genom åren och hade sin 

lägsta nivå år 2003 då den försämrades skarpt från uppgången året innan dock så steg den 

direkt året efter. 
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Tabell 2: Skillnaden i nedgång mellan leasing, lån och eget kapital mellan åren 2008 och 2009 

DuPont 
Tidsperiod 

Förändring Eget 
kapital 

Förändring 
Leasing 

Förändring 
Lån 

Förändring från år 2008 till 
2009 -39 % 46 % -40 % 
Förändring från år 2009 till 
2010 18 % 114 % -9 % 
 

Enligt Transportgruppen var det en konjunkturnedgång mellan år 2008 till 2010 och utifrån 

DuPont värdena framkom att leasingen är den finansieringsform som inte alls påverkats av 

konjunkturnedgången utan ökade istället med 46 procent mellan år 2008 till 2009 och med 

114 procent mellan år 2009 till 2010. Svagast gick det under den perioden för 

lånefinansierade företag som har negativa förändringar på 40 procent och året efter nio 

procent. Eget kapitalfinansierade företag gick sämre mellan år 2008 till 2009 men till året 

efter steg de med 18 procent.  

Figur 9. Årlig soliditet från år 2000 till 2010 fördelat på leasing, lån och eget kapital 

 

Soliditeten är högre i företag som finansieras av eget kapital som på tio år ökat från 50 

procent till 60 procent medan lånefinansierade företag ligger cirka 20 procent lägre från 

början och sjönk ytterligare någon procent under tioårsperioden. Leasingsfinansierade företag 

hade en lägre soliditet som varierat mer under tioårsperioden. Vid år 2000 låg den strax över 

20 procent i snitt och efter har de hamnat på samma nivå som lånefinansierade om cirka 25 

procent.  
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Figur 10: Årliga skuldsättningsgrad från år 2000 till 2010 fördelat på leasing, lån och eget kapital  

 

Det har skett stora förändringar på flera procent mellan åren på de leasingsfinansierade samt 

de lånefinansierade företagen. De eget kapitalfinansierade företagen har legat jämt och sjunkit 

med cirka en procent under tioårsperioden. 

Figur 11: Årliga skattekostnader från år 2000 till 2010 fördelat på leasing, lån och eget kapital 

 

Figuren visar hur stor procentdel som företagen betalat i skatt under en tioårsperiod. Leasing 

har varierat mycket upp och ner mellan åren 2001 och 2004 samt mellan åren 2007 och 2009. 

De lånefinansierade har inte haft någon kraftigare variation förutom mellan åren 2008 och 

2010. Eget kapital har legat mest stabilt med få upp och nedgångar.  

Enligt bilagan 1 framkommer det att eget kapital finansierade åkerier har en större 

skattekostnad i förhållande till åkeriernas EBIT (earning before interest and taxes) på 24,19 

procent. Leasing och lånefinansierade åkerier betalar i snitt 12,83 procent respektive 12,49 

procent vilket inte är någon större skillnad.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultat från studiens empiri och i anknytning till resultatet görs en 

analys. Hela avsnittet är uppdelat efter de teorier som används. 

5.1 Pecking order theory:  
Denna studie visar att soliditeten har ökat med två procent från år 2000 till 2010. Studien har 

även undersökt om åkeriernas ålder påverkar soliditeten och resultatet visar att det 

förekommer ett svagt positivt samband mellan ålder och soliditet. Detta förklaras utifrån 

Pecking order theory som menar att företag i första hand använder återinvesterade vinstmedel, 

vilket resulterar i att företagen blir mer solida. Teorin menar att det kan vara svårt och riskfyllt 

att söka kapital från en extern källa som till exempel banklån och väljer därför eget kapital 

framför extern finansiering. 

Tabell 3 Regressionssamband mellan ålder och soliditet 

Soliditet=33,403*0,081 
R2 =0,002 
  Koefficient T-värde P-värde 
Intercept 33,403 6,896 0,000 
Ålder 0,081 0,501 0,617 

 

Skuldsättningsgraden på åkerier som finansieras med eget kapital minskar med tiden. Detta 

kan förklaras med Pecking order theory som fastslår att kapital från föregående års vinster gör 

att skuldsättningsgraden minskar när företagen återinvesterar i verksamheten. 

Skuldsättningsgraden på leasingsfinansierade och lånefinansierade åkerier varierar mycket 

mellan åren och skiljer sig mot eget kapitalfinansierade åkerier. Variationen kan inte förklaras 

utifrån Pecking order theory men orsaken kan vara att vinsten inte återinvesteras i företaget 

och därför minskar inte skuldsättningen. 
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5.2 Trade-off theory.  

Denna studie kommer fram till att skuldsättningsgraden har en stark negativ påverkan på 

skattekostnaden enligt tabell 4 där koefficienten är -12,97, vilket kan förklaras utifrån Trade-

off theory. Teorin menar att det är bättre att låna för att uppnå skattefördelar istället för att 

finansieras med eget kapital eller leasing.  

Tabell 4 Regressionssamband mellan skuldsättningsgrad och skatt 

Skuldsättningsgrad=8,121*12,97 
R2 =0,106 
  Koefficient T-värde P-värde 
Intercept 8,121 9,297 0,000 
Skatt -12,97 -3,779 0,000 
    

Enligt tabell 5 finns det ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet 

(vinstmarginal) eftersom koefficienten är 0,329 med ett p värde på 0,002 vilket är ett starkt 

samband mellan skuldsättningsgrad och skatt som inte kan förklaras genom teorin eftersom 

den menar att skattefördelarna leder till ökad lönsamhet. 

Tabell 5: Regressionssamband mellan skuldsättningsgrad och skatt 

Skuldsättningsgrad=7,335*-0,329 
R2=0,084 
  Koefficient T-värde P-värde 
Intercept 7,335 8,409 0,000 
Vinstmarginal -0,329 3,317 0,002 

 

Tabell 6 Signifikansvärden av två stickprov vinstmarginal 

 

Denna studie undersöker hur vinstmarginalen skiljer sig utifrån om företagen använder 

leasing- lån- eller eget kapitalfinansiering och studien kommer fram att eget 

kapitalfinansierade åkerier har högst genomsnittlig vinstmarginal på 11,4 procent. Därefter 

kommer lån som har 5,3 procent samt leasing som har 3,8 procent i vinstmarginal. Studien 

kommer fram till att det inte finns en signifikant skillnad mellan leasing och lånefinansierade 

åkerier eftersom p värdet är 0,302 vilket är högre än signifikansnivån på 0,05. Dock är det en 

signifikant skillnad mellan eget kapital och leasing eftersom p värdet är 0,02. Mellan lån och 

Variabel: Vinstmarginal P-värde 
Skillnad mellan leasing och lån: 0,302 
Skillnad mellan leasing och eget kapital: 0,002 
Skillnad mellan lån och eget kapital: 0,000 
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eget kapital redovisas ett p värde på 0,002 vilket betyder att det finns en signifikant skillnad. 

Trade off theory kan inte ge någon förklaring till varför eget kapitalfinansierade åkerier har 

bättre vinstmarginal. Men om vi applicerar teorin på vinstförhållandet mellan 

leasingsfinansierade och lånefinansierade menar de att lånefinansierade företag har 

skattefördelar på grund av ränteavdrag som leder till en skattesköld vilket kan påverkar 

resultatet positivt.  

När denna studie undersöker skattekostnaden utifrån leasing-, lån- och eget 

kapitalfinansierade åkerier finner vi att eget kapital har 24,19 procent, lån 12,5 procent och 

leasing har 12,8 procent i skattekostnad. Med detta menas att det inte är någon större skillnad 

mellan lån- och leasingsfinansierade åkerier, dock är det skillnad mellan leasing och eget 

kapital enligt tabell 7 nedan. Det kan vara svårt att veta varför eget kapitalfinansierade åkerier 

betalar mer skatt, en anledning kan vara att ägarna till eget kapitalfinansierade åkerierna har 

låga avkastningskrav vilket leder till större vinstmarginal vilket skattekostnaden baseras på. 

Tabell 7 Signifikansvärden av två stickprov skatt 

Variabel: Skatt P värde 
Skillnad mellan leasing och lån: 0,949 
Skillnad mellan leasing och eget kapital: 0,063 
Skillnad mellan lån och eget kapital: 0,001 

 

Studien visar att lånefinansierade åkerier och leasingsfinansierade åkerier betalar lika mycket 

i skatt men de lånefinansierade företagen har en högre vinstmarginal, vilket kan härledas till 

Trade-off theory. Teorin menar att företag bör skuldsätta sig för att ta del av skatteskölden 

som gynnar de lånefinansierade företagen vilket vi kan påvisa och styrka i denna studie.  
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5.3 Den finansiella tillväxtcykeln  

I teoriavsnittet beskrivs Berger och Udells förklaring om hur företagen bör utvecklas med 

tiden och beroende på storlek. Udell och Berger anser att de företag som har en hög 

omsättning är äldre och att yngre företag omsätter mindre. När vi studerar variablernas 

omsättning och ålder i förhållande till tillväxtcykeln finner vi inga större skillnader mellan de 

olika finansieringsformerna. Detta kan utläsas i tabell 8 nedan. I tabell 9 fick vi fram att de 

lånefinansierade åkerierna hade en högre genomsnittlig omsättning än leasing- och eget 

kapitalfinansierade. Den fördelningen styrks inte av signifikansvärdena även om den stärker 

Berger och Udells förklaring av hur tillväxtcykeln fungerar. Vidare kan fördelningen förklaras 

av hur urvalet är fördelat eftersom de största företagen är lånefinansierade.  

Tabell 8: Signifikansvärdena på variabeln omsättning och ålder 

Variabel: Omsättning P värde Variabel: Ålder P värde 
Skillnad leasing och lån: 0,115 Skillnad leasing och lån: 0,626 
Skillnad leasing och eget kapital: 0,936 Skillnad leasing och eget kapital: 0,577 
Skillnad lån och eget kapital: 0,301 Skillnad lån och eget kapital: 0,866 

 

Tabell 9 visar medelvärdena av omsättningen 

Omsättning 
 

 
Medelvärde 

 Leasing 27 157 Tkr 
Lån 39 062 Tkr 
Eget Kapital 27 997 Tkr 

 

Berger och Udells förklaring kring att större företag besitter mer lån än mindre företag har vi 

valt att studera vidare för att kunna styrka antingen deras eller vårt resultat på 

signifikansvärdena. Det gjordes ett regressionssamband som visas i tabell 10 nedan där vi 

studerade om skuldsättningen och omsättningen hade något samband. Det visade sig att det 

inte finns ett samband mellan skuldsättning och omsättning med en koefficienten på 0,000. 

Detta styrker våra signifikansvärden men motsätter Berger och Udells förklaring om att stora 

företag i större grad använder sig av lån.  
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Tabell 10 Regressionssamband mellan skuldsättningsgrad och omsättning 

Skuldsättningsgrad=5,267*0,000 
R2=0,001 
  Koefficient T-värde P-värde 
Intercept 5,267 7,234 0,000 
Omsättning 0,000 -0,355 0,723 

 

Vidare förklarade Berger och Udell att de företag som växer i större grad använder sig av lån. 

För att studera detta i vår studie undersökte vi regressionsamband mellan skuldsättningsgrad 

och tillväxt, se tabell 11. Koefficienten på 14,182 visar att det kan finnas ett samband, dock är 

det inte signifikant eftersom p värdet är på 0,113. Vilket inte är under signifikansnivån på 

0.05. Men resultatet från genomsnittliga tillväxttakten visade värden på 3,3 procent för 

leasing, 7,7 procent på lånefinansierade samt 5,3 procent på eget kapitalfinansierade vilket 

tyder på att det skulle kunna vara så som Berger och Udell anser. 

Tabell 11 Regressionssamband mellan skuldsättningsgrad och tillväxttakt 

Skuldsättningsgrad=4,156*14,182 
R2 =0,021 
  Koefficient T-värde P-värde 
Intercept 4,156 4,994 0,000 
Tillväxt 14,182 1,596 0,113 

 

Signifikansvärdena av tillväxten studerades också om det fanns någon statistisk skillnad 

mellan något av alternativen, se tabell 12. Den visade att mellan leasing och lån var det lägst 

skillnad med ett p värde på 0,07 vilket är 0,02 från signifikansnivån. Inget av de andra 

alternativen var lika nära de visade inte heller ett signifikansvärde som skulle styrka denna 

modell. 

Tabell 12 Signifikansvärdena av två stickprov tillväxt 

Variabel: Tillväxt P värde 
Skillnad mellan leasing och lån: 0,071 
Skillnad mellan leasing och eget kapital: 0,423 
Skillnad mellan lån och eget kapital: 0,098 
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Vidare förklarar Berger och Udell att de yngre företagen har en snabbare tillväxttakt än äldre. 

För att undersöka om detta stämmer gjordes ett regressionssamband mellan tillväxt och ålder, 

se tabell 13. Där fann vi ett negativt samband mellan tillväxt och ålder vilket betyder att 

tillväxten avtar med åren vilket är överensstämmande med Berger och Udells förklaring. 

Eftersom p värdet är 0,003 visar studien tydligt att det är ett samband. Vilket Berger och 

Udell förklarar med att företag expanderar och utvecklas mer i början av livscykeln, sedan 

avstannar expansionen och tillväxten avtar. 

Tabell 13 Regressionssamband mellan tillväxt och ålder 

Tillväxt=0,107*-0,001 
R2 =0,069 
  Koefficient T-värde P-värde 
Intercept 0,107 7,420 0,000 
Ålder -0,001 2,985 0,003 
    

 

5.4 DuPont 

För att utvärdera om åkeriets valda finansieringsform påverkar räntabiliteten på det totala 

kapitalet gjordes tre signifikanstester som sammanställdes, se tabell 14. Resultatet visar att det 

inte fanns en signifikant skillnad mellan leasing- och eget kapitalfinansierade åkerier. 

Tabell 14 Signifikansvärdena av två stickprov DuPont 

 

 

Signifikansvärdet på 0,148 betyder att det inte är signifikant. Detta kan förklaras med 

modellen eftersom leasingföretagen inte har ett lika stort värde på anläggningstillgångarna 

som eget kapitalfinansierade företag. Detta samtidigt som rörelsekostnaderna är högre hos 

leasingföretagen leder till att eget kapitalfinansierade företag har ett högre ROA värde men 

skillnaden dem emellan är inte tillräckligt stor enligt värdet som framkom. Det finns 

tendenser i studien som tyder på att det skulle finnas ett samband. Det är en stark signifikant 

skillnad mellan eget kapital- och lånefinansierade åkerier, med en signifikansnivå på 0,00. Det 

kan förklaras med att de lånefinansierade åkerierna har mer räntekostnader vilket påverkar 

ROA negativt. De lånefinansierade åkerierna har ofta höga räntekostnader, vilket åkerier som 

Variabel: DuPont P-värde 
Skillnad mellan leasing och lån: 0,825 
Skillnad mellan leasing och eget kapital: 0,148 
Skillnad mellan lån och eget kapital: 0,000 
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är eget kapitalfinansierade inte har vilket leder till att skillnaden mellan lånefinansierade och 

eget kapitalfinansierade åkerier bara syns på ena sidan av DuPont och gör differensen mellan 

leasing och lån större. Signifikansvärdet ligger på 0,825 vilket tydligt visar att det inte finns 

någon signifikant skillnad. Eftersom leasingkostnaderna och räntekostnaderna är poster i 

resultaträkningen, hamnar de på samma sida i modellen och påverkar inte DuPont värdet lika 

mycket, dock kan det ifrågasättas varför de lånefinansierades anläggningstillgångar inte 

påverkar mer i DuPont modellen. 

DuPont modellen beskriver vilka aspekter som påverkar företagets räntabilitet på totalt kapital 

och för att öka räntabiliteten bör tillgångarna och räntekostnaderna minska. Denna studie visar 

att eget kapitalfinansierade företag hade den mest effektiva räntabiliteten vilket kan beror på 

att de hade lägre räntekostnader och leasingkostnader som i sin tur leder till att räntabiliteten 

på totala kapitalet bli mer positivt. Det gör ingen skillnad i avkastning på räntabiliteten om 

företag väljer leasing eller lån. Dock har lån en jämnare nivå över tiden vilket kan föredras om 

företaget har aktieägare som vill ha en hög ROA. Vilket enligt modellen görs genom 

finansiering med lån eller eget kapital. Under åren med lågkonjunktur levererar 

leasingföretagen en högre räntabilitet. Vilket tyder på att leasing är ett bättre alternativ om 

företag agerar på en ostabilmarknad som påverkas av konjunkturvariationer.  

5.5 Tidigare forskning 

Vår studie har kommit fram till att mindre företag leasar mer än större företag men det är 

relativt liten skillnad. Företag som leasar har genomsnittlig omsättning på 27,15 miljoner 

samtidigt som företag som använder lån har genomsnittlig omsättning på 39,06 miljoner. 

Detta resultat motsvarar resultatet i ”leasing, ability, and debt capacity” som kom fram till att 

mindre företag leasar i större utsträckning. Vilket även kan förklaras med hjälp av 

tillväxtcykeln som menar att större företag har lättare tillgång till lånekapital. 

Vidare ses att en ökad grad av leasing inte styrks av Trade-off theory som anser att en ökad 

skuldsättning leder till ökad vinstmarginal. När företag leasar så ökar inte företagets skulder 

vilket enligt Trade off theory är mindre bra eftersom de går miste om skattefördelar. Om detta 

jämförs med den tidigare forskningen och med vad Trade off theory säger så har de kommit 

fram till att leasing inte är ett bra substitut. Varken i Sverige eller USA skulle det leda till en 

ökad vinstmarginal eftersom de menar att detta medför en ökad kapitalkostnad.  
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Jämförs studien med vad forskningen från An Yan anser om hur leasing fungerar som 

substitut eller komplement, visas redan i fördelningen av urvalet att leasingen har en mindre 

del av den totala fördelningen och att de i större utsträckning hamnat i en sekundär 

finansieringsform. Så med detta dras parallellen att vi kommer fram till samma sak som 

forskningen, det finns inget som tyder på att leasing skulle fungera som enbart substitut till de 

andra finansieringsformerna.  

De tidigare forskningarna har kommit fram till att yngre företag leasar och att äldre lånar. 

Studeras resultatet av studien syns en koppling där fördelningen av leasing ligger på de yngre 

företagen men det är svårt att koppla tydligt eftersom studiens yngsta företag är minst tio år. 

Det visas en tendens till att leasing är det som används som komplement men det finns inget 

som styrker det.  
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6 Slutsats 

Denna studie kommer fram till att situationen avgör vilken finansiering som är mest lämplig 

för åkerierna. Vi kommer i denna studie fram till att de företag som använder eget kapital har 

bäst lönsamhet. Detta stöds genom studiens regressionsanalys där det framkom att hög 

skuldsättning bidrar till en lägre vinstmarginal. Men om åkerier inte har möjlighet att 

finansiera med egna medel anser vi utifrån denna studie att lånefinansiering är bättre än 

leasingsfinansiering med hänsyn till lönsamhet. En slutsats som framkom när vi jämförde 

leasingsfinansierade och lånefinansierade åkerier är att båda grupperna betalade lika mycket i 

skatt trots att gruppen med leasingsfinansiering hade en mindre vinstmarginal.  

En annan faktor som denna undersökning har berört är hur konjunkturkänslig leasing-, lån- 

och eget kapitalfinansiering är. Studien kommer fram till att leasingsfinansiering är den 

finansieringsform som påverkas minst av konjunkturvariationer, eftersom de 

leasingsfinansierade företagen hade bättre återhämtning till skillnad från de låne- och eget 

kapitalfinansierade åkerierna.  

Denna studie kommer fram till att ålder och storlek på företaget har en viss påverkan på 

vilken finansieringsform som åkerierna har. Men det förkommer ingen större skillnad och 

dessutom kommer denna studie fram till att de företag som har expanderat snabbast har haft 

finansieringsformen lån. Denna studie kommer fram till att ett åkeri behöver en 

kapitalstruktur med en blandad kompott av olika finansieringsformer eftersom de har olika 

funktioner. Med detta menar vi att leasing bör användas som ett komplement till lån- och eget 

kapitalfinansierade företag eftersom åkerierna genom det skulle få möjlighet till en rörlig del 

av verksamheten som kan ändras vid variationer på marknaden.  
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7 Avslutande diskussion  

I det här avsnittet kommer en diskussion. Denna diskussion kommer att reflektera kring 

studiens slutsats i ett bredare perspektiv och med hänsyn till tidigare forskning, studiens 

bakgrund samt studenternas egna reflektioner. 

Studien kommer fram till att det är situationen som åkerierna befinner sig i som är direkt 

avgörande för valet av finansieringsform. Eget kapital finansierade företag är mer lönsamma 

än lån- och leasingsfinansierade företag. Det är dock så att alla åkerier inte har tillgång till 

eget kapital i samma utsträckning en del har bara möjlighet att välja mellan låne- eller 

leasingsfinansiering eftersom de inte besitter tillräckligt med kapital. Det kan till exempel 

vara ett yngre åkeri som inte har genererat nog med vinster från föregående års resultat som i 

sin tur kan användas till att finansiera i lastbilar. Då återstår det enbart två alternativ för 

åkeriet, antingen finansiering med lån eller leasing. I studien framkommer det att företag som 

använder leasing genererar mindre vinst men leasing minimerar risken. Skillnaden är inte 

signifikant men det finns en skillnad mellan lån och leasingföretagens vinstmarginal. Enligt 

analysen förklaras det genom att de lånefinansierade företagen har större vinstmarginal 

eftersom de har skattefördelar på grund av ränteavdraget. Men det kan också vara som Hiller 

skriver, att en tredje part (leasingsgivare) även behöver generera vinst, vilket kan bidra till att 

leasingkostnader blir högre än lånekostnaderna, detta i sin tur ”äter upp” de 

leasingsfinansierade åkeriernas vinstmarginal.  

Leasingsfinansierade åkeriernas fördelar är att deras vinstmarginal påverkades minst av 

konjunkturen samt att leasingsfinansierade företagens vinstmarginal återhämtade sig året efter 

samtidigt som lånefinansierade företagen redovisade en försämring av vinstmarginalen 

samma år. Vi tror att detta kan bero på att de lånefinansierade åkerierna inte kan ställa om och 

sälja av delar av sin verksamhet på samma sätt som leasingföretagen kan säga upp ett 

hyresavtal vilket är något som kan behövas vid lågkonjunktur. Eftersom det vid en 

lågkonjunktur kan finnas ett överskott av lastbilar på marknaden.  

Leasing som komplement eller substitut har An Yan studerat och resultatet på denna studie 

överensstämmer med det som An Yan kommit fram till att leasing inte var ett fungerande 

substitut till någon annan finansieringsform utan troligtvis bäst fungerar som ett komplement 

till en annan finansieringsform även om det inte heller gick att bevisa varken för An Yan eller 

i vår studie. Vi fann att många lånefinansierade och eget kapitalfinansierade företag använder 
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en liten andel leasing, vilket kan betraktas som att leasing används som komplement för 

lånefinansierade och eget kapitalfinansierade åkerier. Detta diskuteras även av författaren 

Hiller som argumenterar om att leasing är ett substitut eller ett komplement i 

kapitalstrukturen. Om leasing ska betraktas som ett komplement kan det enligt Hiller bero på 

att leasing bidrar till en dyr kapitalstruktur som är för kostsam att ha som substitut. Däremot 

skapar det en flexibel kapitalstruktur om åkerier väljer leasing som ett komplement. Detta 

styrker vår slutsats och argumentationen från Hiller och forskningen från AnYan gör vårt 

resultat mer trovärdigt. 

Forskningen från Eisfeldt och Rampini kom fram till att leasing främst används i mindre 

företag, vilket vi också sett en tendens till. Detta skulle kunna bero på att de som använder 

leasing är åkerier som inte får låna. När åkerierna sedan vuxit och blivit starkare ges 

möjligheten att få lån, vilket leder till att åkerierna då övergår mer till lånefinansiering. Det är 

dock inte något som vi kan bekräfta. Det framkommer även att de leasingsfinansierade 

åkerierna är de som har svagast tillväxt på grund av en svag årlig vinstmarginal därför borde 

inte leasingsalternativet betraktas som ett långsiktigt alternativ utan som en enkel utväg innan 

verksamheten tagit fart. Studien visar att leasing ofta används av yngre åkerier och det visas 

tydligt att det inte förekommer hos de äldre företagen i samma utsträckning. Detta stärker vår 

bild av att företag går från leasing till lån och vidare mot användandet av eget kapital vilket är 

den optimala finansieringsformen. 

Vi tror att det skulle vara mer fördelaktigt om en blandad form av finansieringsalternativ 

används. En grund av eget kapital och leasing som komplement tror vi skulle innebära att 

åkerierna håller nere skuldsättningen och optimerar omsättningen. Genom att använda leasing 

när efterfrågan ökar kan åkerierna avböja att investera i nya lastbilar som riskerar att bli 

stående i lågkonjunktur. Detta gäller även de lånefinansierade åkerierna, vi tror att de skulle 

ha en fördel av att kombinera sin finansiering med leasing eller eget kapital och lån. 

Tillväxten skulle vara optimal samtidigt som konjunktur variationerna minimeras samt att 

risken för hög skuldsättning vid eget kapital och lån reduceras. Dessa kombinationer kan 

ifrågasättas av att transaktionskostnaden kan öka vid användandet av mer än ett alternativ. 

Under studiens gång kan vi inte se att leasinganvändandet har ökat som justietiedepartementet  

antyder i sin undersökning detta kan dock bero på att vår studie baseras på åkerier med en 

minimum ålder på tio år. Studien kan inte heller styrka forkningen från Usa som beskrivs i 
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bakgrunden41  vår studie kan inte bekräfta deras forkningar det vi märkt under studiens gång 

är att åkerierna i urvalet inte har ökat sina leasingkostnader.  

Avslutningsvis anser vi att kapitalstrukturen i åkerierna inte kan generaliseras utan det är 

ledningen i åkerierna som vet hur dess kapitalstruktur bör utformas för att tillhandahålla en 

optimal struktur.  

7.1 Självkritik 

Under studiens gång har brister om arbetsprocessen blivit tydliga. Strukturen för hur urvalet 

plockades ut anser vi hade kunnat förtydligas, det var tidskrävande att studera varje företags 

årsredovisningar bakåt i tiden och göra en individuell bedömning. Det hade varit effektivare 

och tydligare för oss om vi redan från början haft en gräns för hur stort leasingsbelopp som 

skulle klassas som ett företag med leasingsfinansiering. Det visade sig att ett flertal företag 

använde en liten del leasing vilket skapade svårigheter i början av urvalsprocessen. 

Vi kunde tyvärr inte finna relevant forskning om åkeriers användande av leasing vilket gjort 

att vi inte kunde bygga vidare på någon tidigare studie eller jämföra vårt resultat med andra 

som har studerat kring ämnet. Vidare hade det varit önskvärt att studera något fall djupare för 

att få med bakomliggande åsikter i valet av finansieringsform, men på grund av tidsbrist 

valdes det bort. 

Det gjordes en uppdelning i ålderskategorier i empiriavsnittet där den äldsta kategorin på 

företagen endast bestod av fyra åkerier. Det ledde till en något missvisande bild eftersom det 

inte är med något större urval i den kategorin vilket resulterar i en bristfälligfördelning. Vi 

borde kanske ha delat upp ålderskategorierna efter urvalet och inte tvärtom.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att jämföra denna studies resultat med andra marknader i 

Europa och andra branscher. Det skulle vara intressant att göra en mer kvalitativ studie för att 

få fram en djupare förståelse av hur åkerier generellt sett gör för att aktivt välja 

finansieringsform. Vidare skulle de vara intressant att undersöka hur kreditgivarna och 

leasingsgivarnas roll ser ut, hur mycket de styr över vad företagen väljer för 

finansieringsform? 

                                                
41 Capital Structure and the Changing Role Off-Balance-Sheet Lease Financing 
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Det skulle även vara intressant att studera ännu yngre företag för att kunna se om leasing är 

mer förekommande de första fem åren eller studera samma urval om tio år för att se om 

leasingen minskat och om eget kapitalfinansierade åkerierna har ökat. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Oberoende stickprov 

Sammanställningen nedan består av stickprov gjorda i SPSS och ligger till grund för resultat 

och analysavsnittet. 

    Group&Statistics
Prim

är&finansieringsform
N

M
ean

Std.&Deviation
Std.&Error&M

ean
Likviditetsgrad

Lån
82

120,8091
51,9957

5,74196
Eget&Kapital

31
195,6748

87,05492
15,63553

Skuldsättningsgrad
Lån

82
6,472

7,33653
0,81018

Eget&Kapital
31

1,5553
1,40596

0,25252
Soliditet

Lån
82

28,6172
16,1186

1,78
Eget&Kapital

31
57,8825

19,71697
3,54127

Vinstm
arginal

Lån
82

5,3275
4,20174

0,464
Eget&Kapital

31
11,4153

6,59841
1,18511

Skatt
Lån

82
0,1249

0,15392
0,017

Eget&Kapital
31

0,2419
0,15771

0,02833
O
m
sättning

Lån
82

39062,38
48415,178

5346,562
Eget&Kapital

31
27997,35

50938,354
9148,798

Tillväxtförändring
Lån

82
0,0767

0,06309
0,00697

Eget&Kapital
31

0,0529
0,0681

0,01223
DuPont

Lån
82

7,36
4,344

0,48
Eget&Kapital

31
11,5

5,273
0,947

Ålder
Lån

82
27,5

12,537
1,384

Eget&Kapital
31

27,9
10,805

1,941



 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent'Sam
ples'Test

t.test'for'Equality'of'M
eans

t
df

Sig.'(2.tailed)
M
ean'Difference

Std.'Error'Difference
95%

'Confidence'Interval'of'the'Difference
Low

er
U
pper

Skuldsättningsgrad
5,794

95,079
0

4,91676
0,84862

3,23204
6,60147

Soliditet
.7,384

45,987
0

.29,26528
3,96346

.37,24337
.21,28719

Vinstm
arginal

.4,783
39,558

0
.6,08783

1,27271
.8,66097

.3,5147
Skatt

.3,544
52,954

0,001
.0,11707

0,03303
.0,18333

.0,05081
O
m
sättning

1,044
51,755

0,301
11065,023

10596,52
.10200,848

32330,894
Tillväxtförändring

1,686
50,652

0,098
0,02374

0,01408
.0,00453

0,052
DuPont

.3,902
46,245

0
.4,142

1,062
.6,279

.2,006
Ålder

.0,169
62,325

0,866
.0,403

2,384
.5,168

4,362



 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group&Statistics
Prim

är&finansieringsform
N

M
ean

Std.&Deviation
Std.&Error&M

ean
Skuldsättningsgrad

Leasing
9

4,9765
1,57246

0,52415
Eget&Kapital

31
1,5553

1,40596
0,25252

Soliditet
Leasing

9
22,8952

9,38768
3,12923

Eget&Kapital
31

57,8825
19,71697

3,54127
Vinstm

arginal
Leasing

9
3,7626

5,16041
1,72014

Eget&Kapital
31

11,4153
6,59841

1,18511
Skatt

Leasing
9

0,1283
0,14593

0,04864
Eget&Kapital

31
0,2419

0,15771
0,02833

O
m
sättning

Leasing
9

27157,44
15152,031

5050,677
Eget&Kapital

31
27997,35

50938,354
9148,798

Tillväxtförändring
Leasing

9
0,0334

0,06064
0,02021

Eget&Kapital
31

0,0529
0,0681

0,01223
DuPont

Leasing
9

6,69
8,755

2,918
Eget&Kapital

31
11,5

5,273
0,947

Ålder
Leasing

9
25,56

10,841
3,614

Eget&Kapital
31

27,9
10,805

1,941



 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent'Sam
ples'Test

t.test'for'Equality'of'M
eans

t
df

Sig.'(2.tailed)
M
ean'Difference

Std.'Error'Difference
95%

'Confidence'Interval'of'the'Difference
Low

er
U
pper

Skuldsättningsgrad
5,88

11,972
0

3,42124
0,58181

2,15326
4,68922

Soliditet
.7,404

28,95
0

.34,98734
4,72574

.44,65329
.25,32138

Vinstm
arginal

.3,664
16,411

0,002
.7,65276

2,08886
.12,07196

.3,23356
Skatt

.2,019
13,918

0,063
.0,11367

0,05629
.0,23447

0,00713
O
m
sättning

.0,08
37,879

0,936
.839,91

10450,352
.21997,764

20317,943
Tillväxtförändring

.0,825
14,415

0,423
.0,01949

0,02363
.0,07003

0,03104
DuPont

.1,57
9,745

0,148
.4,818

3,068
.11,679

2,043
Ålder

.0,572
12,992

0,577
.2,348

4,102
.11,21

6,514



 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group&Statistics
Prim

är&finansieringsform
N

M
ean

Std.&Deviation
Std.&Error&M

ean
Likviditetsgrad

Leasing
9

137,8052
67,49679

22,49893
Lån

82
120,8091

51,9957
5,74196

Skuldsättningsgrad
Leasing

9
4,9765

1,57246
0,52415

Lån
82

6,472
7,33653

0,81018
Soliditet

Leasing
9

22,8952
9,38768

3,12923
Lån

82
28,6172

16,1186
1,78

Vinstm
arginal

Leasing
9

3,7626
5,16041

1,72014
Lån

82
5,3275

4,20174
0,464

Skatt
Leasing

9
0,1283

0,14593
0,04864

Lån
82

0,1249
0,15392

0,017
O
m
sättning

Leasing
9

27157,44
15152,031

5050,677
Lån

82
39062,38

48415,178
5346,562

Tillväxtförändring
Leasing

9
0,0334

0,06064
0,02021

Lån
82

0,0767
0,06309

0,00697
DuPont

Leasing
9

6,69
8,755

2,918
Lån

82
7,36

4,344
0,48

Ålder
Leasing

9
25,56

10,841
3,614

Lån
82

27,5
12,537

1,384



 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent'Sam
ples'Test

t.test'for'Equality'of'M
eans

t
df

Sig.'(2.tailed)
M
ean'Difference

Std.'Error'Difference
95%

'Confidence'Interval'of'the'Difference
Low

er
U
pper

Skuldsättningsgrad
.1,55

58,763
0,127

.1,49552
0,96495

.3,42655
0,43551

Soliditet
.1,589

13,871
0,134

.5,72205
3,60006

.13,45015
2,00604

Vinstm
arginal

.0,878
9,202

0,402
.1,56493

1,78162
.5,5818

2,45195
Skatt

0,066
10,058

0,949
0,0034

0,05153
.0,11132

0,11813
O
m
sättning

.1,619
32,006

0,115
.11904,934

7354,935
.26886,335

3076,468
Tillväxtförändring

.2,022
10

0,071
.0,04323

0,02138
.0,09087

0,00441
DuPont

.0,228
8,438

0,825
.0,675

2,958
.7,434

6,084
Ålder

.0,502
10,498

0,626
.1,944

3,87
.10,512

6,623



 

     
  

 

Bilaga 2: Empirisk data från årsredovisningarna 

Företag	  	  

N
ettoom

sättning	  

Likviditetsgrad	  

Skuldsättningsgrad	  

Soliditet	  

Vinstm
arginal	  

Skatt	  

Ålder	  

D
uPont	  

Prem
iär	  

finansieringsform
	  

Sekundär	  
finansieringsform

	  
1	   23213	   72	   4,44	   24,89	   3,66	   0,11	   24	   10,48	   1	   3	  

2	   42174	   104	   7,09	   16,69	   1,66	   0,13	   17	   5,31	   1	   2	  
3	   32762	   103	   5,42	   19,62	   1,52	   0,12	   38	   3,50	   1	   2	  
4	   13416	   121	   5,12	   14,84	   2,53	   0,17	   19	   6,64	   1	   0	  

5	   11951	   129	   6,42	   17,14	   0,99	   -‐0,09	   23	   4,78	   1	   0	  
6	   54114	   148	   5,58	   21,26	   1,36	   0,36	   27	   5,76	   1	   3	  
7	   34132	   129	   5,34	   18,18	   -‐1,00	   -‐0,09	   48	   -‐8,92	   1	   0	  

8	   24521	   308	   1,75	   45,28	   16,25	   0,26	   19	   25,07	   1	   2	  
9	   8134	   126	   3,63	   28,15	   6,90	   0,18	   15	   7,57	   1	   0	  

10	   10103	   78	   31,35	   5,16	   3,57	   0,01	   12	   4,53	   2	   0	  

11	   21036	   55	   9,41	   11,87	   5,43	   0,07	   29	   6,58	   2	   3	  
12	   10947	   270	   2,30	   30,23	   -‐1,00	   0,03	   18	   -‐1,86	   2	   0	  
13	   20703	   67	   3,72	   25,98	   4,45	   0,16	   53	   6,88	   2	   0	  

14	   14394	   41	   10,95	   11,72	   5,82	   0,08	   15	   7,34	   2	   0	  
15	   49004	   54	   25,44	   8,57	   7,14	   0,08	   12	   7,05	   2	   1	  
16	   34479	   93	   7,13	   19,06	   4,66	   0,03	   41	   9,02	   2	   0	  

17	   12969	   76	   23,06	   13,25	   6,84	   0,10	   19	   11,65	   2	   1	  
18	   21818	   75	   34,18	   8,55	   7,93	   0,06	   21	   7,50	   2	   0	  
19	   28633	   88	   4,07	   24,77	   8,23	   0,07	   11	   11,42	   2	   3	  

20	   16939	   121	   2,75	   34,17	   -‐0,26	   0,10	   20	   1,02	   2	   3	  
21	   53505	   111	   2,72	   33,06	   6,81	   0,07	   25	   8,89	   2	   0	  
22	   55675	   91	   13,71	   11,43	   1,95	   0,03	   39	   4,37	   2	   1	  

23	   23907	   76	   9,12	   23,72	   6,71	   0,04	   16	   5,81	   2	   0	  
24	   23734	   191	   1,65	   46,96	   8,02	   0,19	   21	   13,57	   2	   1	  
25	   10899	   77	   14,48	   12,14	   2,37	   0,02	   28	   5,31	   2	   3	  

26	   10374	   82	   4,20	   23,34	   5,78	   -‐0,06	   52	   6,61	   2	   0	  
27	   26741	   89	   10,67	   11,22	   2,39	   0,18	   26	   6,06	   2	   0	  
28	   23929	   74	   -‐6,31	   17,29	   6,03	   0,19	   41	   8,69	   2	   0	  

29	   59767	   100	   3,54	   27,21	   2,82	   0,14	   23	   9,81	   2	   1	  
30	   10830	   79	   2,33	   35,83	   2,31	   -‐0,19	   47	   3,14	   2	   0	  
31	   42916	   77	   24,95	   14,04	   2,05	   0,04	   25	   2,93	   2	   1	  

32	   20105	   106	   3,58	   13,81	   -‐0,59	   0,20	   34	   -‐4,61	   2	   1	  
33	   26841	   69	   9,82	   15,50	   2,29	   0,05	   13	   6,07	   2	   0	  
34	   15463	   107	   3,54	   29,40	   0,27	   0,09	   30	   0,82	   2	   0	  

35	   20285	   110	   6,02	   18,36	   0,68	   0,18	   29	   5,28	   2	   1	  
36	   31976	   127	   1,02	   57,38	   8,01	   0,26	   44	   8,54	   2	   3	  
37	   28458	   157	   3,30	   28,81	   6,96	   0,26	   26	   10,75	   2	   3	  

38	   19293	   128	   1,41	   50,02	   6,47	   0,51	   24	   12,24	   2	   3	  
39	   13230	   117	   5,49	   18,87	   1,16	   -‐0,03	   50	   2,21	   2	   1	  
40	   13571	   121	   1,14	   55,16	   4,39	   0,14	   21	   6,23	   2	   3	  

41	   11455	   162	   1,46	   47,40	   4,39	   -‐0,10	   21	   7,14	   2	   3	  



 

     
  

 

42	   9549	   68	   20,14	   9,87	   3,68	   0,05	   11	   4,66	   2	   0	  
43	   61434	   156	   0,52	   75,52	   4,62	   0,39	   42	   5,69	   2	   3	  
44	   22273	   156	   8,81	   14,64	   2,65	   0,19	   39	   5,58	   2	   1	  

45	   27816	   156	   1,49	   48,15	   14,96	   0,22	   29	   15,78	   2	   3	  
46	   14276	   113	   3,20	   29,11	   12,02	   0,12	   36	   12,39	   2	   3	  
47	   28111	   173	   4,53	   54,20	   1,69	   0,51	   44	   4,42	   2	   0	  

48	   15570	   160	   1,86	   43,78	   -‐1,97	   0,70	   21	   -‐2,70	   2	   3	  
49	   24754	   165	   9,99	   11,42	   2,79	   0,06	   22	   4,84	   2	   1	  
50	   12682	   159	   1,82	   42,06	   3,94	   0,12	   17	   7,78	   2	   3	  

51	   12128	   143	   7,99	   21,38	   3,44	   0,18	   23	   4,51	   2	   0	  
52	   13104	   221	   1,24	   54,23	   7,41	   0,22	   15	   20,38	   2	   1	  
53	   14020	   346	   0,46	   78,09	   24,67	   0,19	   25	   16,08	   2	   3	  

54	   34628	   280	   9,83	   41,12	   1,57	   0,11	   11	   5,02	   2	   3	  
55	   8166	   27	   16,87	   11,73	   8,21	   0,01	   34	   8,60	   2	   0	  
56	   17208	   107	   2,76	   32,84	   8,88	   0,15	   20	   10,42	   2	   3	  

57	   136137	   100	   6,12	   25,39	   6,92	   0,12	   38	   11,27	   2	   1	  
58	   206315	   70	   21,97	   6,71	   1,34	   -‐0,11	   43	   2,98	   2	   1	  
59	   24319	   62	   15,91	   9,75	   0,38	   0,00	   30	   0,69	   2	   0	  

60	   15209	   64	   1,48	   49,12	   4,49	   0,09	   24	   5,47	   2	   0	  
61	   15213	   87	   5,59	   22,03	   6,47	   0,08	   43	   9,97	   2	   3	  
62	   49754	   100	   12,44	   11,03	   5,06	   0,08	   46	   7,58	   2	   0	  

63	   15838	   92	   5,89	   17,56	   3,68	   -‐0,07	   26	   4,35	   2	   0	  
64	   61688	   121	   7,30	   16,97	   3,91	   0,09	   11	   6,39	   2	   3	  
65	   117732	   111	   1,78	   42,39	   2,73	   0,10	   23	   5,10	   2	   0	  

66	   14208	   111	   8,10	   16,65	   10,45	   0,02	   15	   13,32	   2	   3	  
67	   313250	   71	   -‐5,47	   3,27	   4,64	   0,05	   22	   8,25	   2	   0	  
68	   15962	   101	   9,13	   18,06	   2,53	   0,01	   20	   3,80	   2	   0	  

69	   21530	   114	   3,50	   26,76	   2,68	   0,10	   21	   3,60	   2	   0	  
70	   30193	   145	   4,42	   24,12	   6,11	   0,19	   15	   14,20	   2	   0	  
71	   88436	   97	   2,74	   33,43	   13,30	   0,10	   11	   10,78	   2	   1	  

72	   80783	   96	   9,84	   14,55	   3,42	   0,23	   16	   9,14	   2	   0	  
73	   36329	   133	   2,59	   36,09	   12,58	   0,15	   25	   14,00	   2	   3	  
74	   25420	   117	   3,66	   26,57	   6,47	   0,18	   12	   10,33	   2	   1	  

75	   70597	   146	   1,81	   44,24	   11,36	   -‐0,37	   41	   9,38	   2	   0	  
76	   122322	   122	   2,49	   35,45	   16,85	   0,24	   37	   4,06	   2	   3	  
77	   26316	   122	   0,99	   58,84	   0,73	   0,07	   22	   0,60	   2	   1	  

78	   180463	   142	   3,38	   27,32	   0,94	   0,54	   45	   3,13	   2	   0	  
79	   13597	   141	   2,04	   38,78	   4,02	   0,22	   20	   9,31	   2	   3	  
80	   114090	   151	   3,62	   27,84	   2,84	   0,17	   41	   8,95	   2	   0	  

81	   17958	   154	   2,24	   36,91	   11,46	   0,13	   12	   11,76	   2	   3	  
82	   44133	   148	   1,95	   40,29	   6,22	   0,50	   59	   14,19	   2	   0	  
83	   16084	   116	   2,54	   34,57	   3,82	   0,06	   38	   6,50	   2	   1	  

84	   9388	   117	   3,65	   26,29	   6,35	   0,13	   15	   10,03	   2	   0	  
85	   24654	   180	   1,28	   52,17	   7,65	   0,31	   41	   11,86	   2	   3	  
86	   9741	   188	   2,38	   35,52	   5,09	   0,03	   23	   6,63	   2	   0	  

87	   21263	   192	   1,54	   46,33	   7,65	   0,20	   41	   11,16	   2	   3	  
88	   19159	   149	   5,50	   20,35	   3,22	   0,02	   16	   3,56	   2	   0	  
89	   24984	   137	   2,75	   31,47	   7,18	   0,15	   19	   10,13	   2	   0	  

90	   19666	   96	   7,19	   15,88	   4,04	   0,06	   12	   8,24	   2	   0	  
91	   100686	   112	   4,64	   21,51	   7,62	   0,20	   57	   8,51	   2	   0	  



 

     
  

 

92	   10300	   71	   1,17	   56,01	   13,84	   0,09	   25	   8,71	   3	   2	  
93	   44111	   164	   2,74	   38,89	   7,24	   0,80	   22	   6,95	   3	   0	  
94	   15432	   218	   0,34	   84,22	   15,37	   0,38	   15	   18,56	   3	   0	  

95	   17587	   168	   0,70	   68,38	   25,09	   0,25	   41	   15,82	   3	   0	  
96	   13098	   368	   0,83	   68,76	   12,74	   0,28	   20	   23,64	   3	   0	  
97	   51072	   290	   0,93	   61,02	   12,78	   0,32	   44	   12,26	   3	   0	  

98	   16534	   118	   3,58	   27,82	   3,39	   0,16	   21	   8,45	   3	   0	  
99	   10136	   141	   2,36	   39,96	   5,29	   0,08	   16	   6,29	   3	   0	  

100	   10093	   182	   0,97	   59,47	   7,37	   0,18	   20	   9,15	   3	   2	  

101	   12435	   192	   1,29	   53,42	   18,01	   0,15	   15	   15,64	   3	   0	  
102	   17376	   113	   0,76	   65,98	   8,10	   0,20	   16	   9,23	   3	   2	  
103	   16391	   417	   0,32	   85,73	   14,72	   0,34	   39	   16,38	   3	   0	  

104	   37935	   154	   1,72	   45,33	   11,72	   0,30	   44	   16,23	   3	   2	  
105	   22551	   253	   1,23	   53,10	   16,05	   0,33	   43	   15,32	   3	   2	  
106	   12744	   238	   0,37	   82,15	   5,04	   0,20	   22	   6,12	   3	   0	  

107	   14871	   131	   1,20	   56,30	   3,38	   0,18	   39	   5,85	   3	   0	  
108	   10182	   184	   0,72	   67,61	   -‐0,34	   0,66	   16	   -‐1,04	   3	   2	  
109	   14191	   265	   1,56	   47,06	   11,25	   0,20	   22	   15,75	   3	   2	  

110	   17027	   243	   0,11	   100,61	   22,56	   0,24	   24	   7,02	   3	   0	  
111	   21006	   107	   3,25	   28,39	   3,01	   0,13	   15	   5,08	   3	   2	  
112	   8277	   102	   2,96	   33,85	   9,29	   0,11	   38	   10,99	   3	   1	  

113	   8277	   102	   2,96	   33,85	   9,29	   0,11	   38	   10,99	   3	   1	  
114	   19100	   110	   5,81	   24,92	   5,11	   0,07	   41	   13,94	   3	   2	  
115	   293605	   76	   0,96	   65,93	   24,66	   0,20	   20	   7,85	   3	   0	  

116	   61939	   144	   1,16	   56,33	   7,85	   0,29	   47	   12,79	   3	   2	  
117	   8353	   182	   5,14	   26,12	   1,76	   0,08	   21	   4,16	   3	   0	  
118	   10930	   173	   0,80	   64,22	   15,43	   0,11	   21	   17,41	   3	   0	  

119	   18532	   278	   0,49	   76,98	   14,29	   0,24	   37	   17,51	   3	   0	  
120	   27634	   300	   0,39	   81,42	   16,34	   0,30	   24	   10,53	   3	   0	  
121	   15267	   265	   0,74	   67,42	   16,48	   0,19	   37	   13,97	   3	   0	  

122	   10932	   316	   0,65	   73,11	   16,77	   0,32	   22	   15,10	   3	   0	  
 


