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Sammanfattning 

Familjeföretag utgör 65-80 procent av alla världens företag och har spelat en nyckelroll i 

moderniseringen av ekonomin i världens länder. Kapitalstruktur är ett väl utforskat område, men 

trots detta är det svårt att exakt avgöra vad som driver företag i sina beslut gällande 

kapitalstruktur. Få studier har genomförts som specifikt fokuserar på kapitalstrukturen i 

familjeföretag, vilket ligger till grund för den här studien.  

Denna studie undersöker huruvida det finns några skillnader avseende kapitalstruktur mellan 

familjeföretag och icke-familjeföretag på den svenska börsen. Även huruvida 

skuldsättningsgraden påverkas av andra faktorer undersöks. Genom att använda en handplockad 

datamängd bestående av 205 noterade svenska företag under år 2012 har vi kommit fram till 

följande resultat: Svenska noterade familjeföretag skuldsätter sig mindre än svenska icke-

familjeföretag. Angående huruvida det finns faktorer som påverkar skuldsättningsgraden kan vi 

visa att det finns ett positivt beroende mellan skuldsättningsgrad och följande två variabler: 

lönsamhet och andel materiella anläggningstillgångar. Att ett positivt beroende råder mellan 

skuldsättningsgrad och dessa två variabler visar att ju lönsammare eller ju mer materiella 

anläggningstillgångar ett företag har, desto högre tenderar skuldsättningsgraden att vara. Dock 

hittades inget beroende mellan skuldsättningsgrad och företagets storlek. Utifrån den teoretiska 

referensramen ges möjliga förklaringar till det erhållna resultatet och i vissa fall agerar inte alltid 

företagen i likhet med vad kapitalstruktursteorierna förespråkar.  

Sammantaget visar vår studie att det finns en signifikant skillnad mellan svenska börsnoterade 

familjeföretag och icke-familjeföretag avseende deras val av kapitalstruktur samt att det finns 

faktorer som påverkar skuldsättningsgraden. 

Nyckelord: Familjeföretag, Icke-familjeföretag, Kapitalstruktur, Skuldsättningsgrad, NASDAQ 

OMX Stockholm, Large-cap, Mid-cap, Small-cap 

  



 
 

Summary 

Family firms represent 65-80 percent of the entire world’s business and they have played a key 

role in modernizing the economy of the world’s countries. Capital structure is a well-explored 

area, but despite this, it´s difficult to determine exactly what drives companies in their decisions 

regarding capital structure. Few studies have been conducted that specifically focuses on the 

capital structure in family firms, which is the basis of this study. 

This study examines whether there are any differences regarding capital structure between family 

firms and non- family firms on the Swedish stock exchange. Even whether the leverage ratio is 

influenced by other factors examined. Using a hand-collected dataset of 205 listed Swedish 

companies in 2012, we come up with the following results: Swedish listed family firms have 

lower leverage ratios than non-family firms. Regarding whether there are factors that affect the 

leverage ratio, we can show that there is a positive relationship between leverage and the 

following two variables: profitability and tangible assets. That a positive relationship exists 

between leverage and these two variables shows that the more profitable or the more tangible 

assets a company has, the higher the leverage ratio tends to be. However, no relationship 

between leverage and firm size where found. Based on the theoretical framework possible 

explanations for the obtained result is provided, and in some cases the companies does not 

always act similar to what the capital structure theories advocates. 

Overall, our study shows that there is a significant difference between the Swedish listed family 

firms and non- family firms regarding their choice of capital structure and that there are factors 

that affect the level of leverage. 

Keywords: Family firms, Non-family firms, Capital structure, Leverage ratio, NASDAQ OMX 

Stockholm, Large-cap, Mid-cap, Small-cap 
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med en beskrivning av problemet samt vilket område studien inriktar sig på. 

Vidare förs en diskussion om varför ämnet är aktuellt och intressant att fördjupa sig i. Detta 

leder slutligen fram till studiens problemformulering och syfte. 

1.1 Problembakgrund 

Familjer har sedan länge varit en viktig och i många fall dominerande ägarform inom företag. I 

The modern corporation & private property beskriver Berle och Means (1932) utvecklingen av 

storföretag. Redan 1932 hävdade Berle och Means att de som har äganderätt av företagen skulle 

separeras från sin kontroll. De förutspådde att som en följd av aktiebolagsformen skulle 

ägarstrukturen bli allt mer utspridd och på grund av detta skulle ägarnas inflytande över bolaget 

minska. De förutsåg även att denna separation mellan ägande och kontroll skulle öka 

bolagsledningens inflytande över bolagen. 

Trots Berle och Means förutsägelser är familjeföretag än idag en dominerande ägarform (Faccio 

& Lang, 2002). Familjeföretag har spelat en nyckelroll i moderniseringen av ekonomin i 

världens länder (Sharma, 2004). Enligt Gersick, Davis, McCollom Hampton och Lansberg 

(1997) utgör familjeföretag 65-80 procent av alla världens företag och i Europa utgör 

familjeföretag majoriteten av företag. Till exempel genererar familjeföretag 66 procent av 

Tysklands BNP och sysselsätter 75 procent av arbetskraften, och i Storbritannien sysselsätter de 

50 procent av arbetskraften (Sharma, 2004). I Sverige bidrar familjeföretag med mer än 50 

procent av landets BNP. De bidrar även med entreprenörskap och innovation (Bjuggren, Duggal 

& Giang, 2012). Med detta som grund är familjeföretag en ägarform som är mycket viktig för 

världsekonomin.  

Forskning inom ekonomi, redovisning och ledning har inte lyckats skilja mellan dynamiken i att 

driva ett familjeföretag och i att driva ett icke-familjeföretag (Sharma, 2004). Gersick et al. 

(1997) diskuterar komplexiteten i relationerna inom ett familjeföretag och identifierar tre 

intressesfärer som tillsammans påverkar ett familjeföretag. Dessa är familj, företagande och 

ägande, som i sin tur påverkas av faktorer som tradition, kultur, arvsrätt och religion. Davis 
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(1983) påpekar att det som skiljer framgångsrika familjeföretag från icke-familjeföretag är 

graden av tillit och altruism, engagemang, långsiktigt planering och kärlek till företaget.  

Under det senaste decenniet har mängden forskning kring familjeföretag ökat dramatiskt, men 

trots detta så finns det fortfarande områden som behöver utforskas mer. Bland annat 

kapitalstrukturen inom familjeföretag (Margaritis & Psillaki, 2010). Med kapitalstruktur avses 

fördelningen av företagets totala kapital, det vill säga fördelningen mellan skulder och eget 

kapital, och skuldsättningsgraden anger relationen mellan skulder och det egna kapitalet. Företag 

kan finansiera sina investeringar med eget kapital eller med skulder, och kapitalstrukturen 

beskriver hur detta val ser ut (Johansson & Runsten, 2005). Beslut gällande ett företags 

kapitalstruktur är av stor vikt då det ger dem en grund för sin framtida lönsamhet. För att 

maximera företagets och aktieägarnas värde ska bästa möjliga kapitalstruktur eftersträvas då det 

sänker företagets kapitalkostnad (Modigliani & Miller, 1958).  

Kapitalstruktursforskningen startades med Modigliani och Millers (1958) arbete, vilket 

resulterade i en teoribildning om att i en värld där perfekt kapitalstruktur råder är företags val av 

kapitalstruktur irrelevant för bolagets värde. De anser att en optimal kapitalstruktur för företag 

inte existerar. Enligt Modigliani och Miller (1958) spelar det alltså ingen roll hur företag 

finansieras med lån respektive eget kapital, eftersom detta inte påverkar ett företags värde. Deras 

teori har blivit ifrågasatt och vidarutvecklad av flera forskare. En teori som utvecklats med 

utgångspunkt i Modigliani och Millers (1958) irrelevansteori är trade-off teorin. Trade-off teorin 

härstammar från Kraus och Litzenberger (1973) och behandlar hur företag väljer att antingen 

finansiera sig genom lån eller genom eget kapital. Till skillnad från Modigliani och Miller (1958) 

tar trade-off upp företagets beskattning och risken det innebär att öka sina skulder och därmed 

hamna i finansiella trångmål. Genom att väga dessa faktorer mot varandra kan ett företags 

optimala kapitalstruktur urskiljas (Myers, 1984).  

Tidigare studier visar på att trade-off teorin inte ensam kan förklara företags val gällande 

kapitalstrukturen, då andra faktorer har visat sig vara av stor betydelse när företag resonerar 

kring sin kapitalstruktur (Graham & Harvey, 2001). För att kunna idientifiera dessa faktorer är 

det viktigt att veta hur företag arbetar med sin kaptialstruktur och vad som driver dem i 

beslutsfattandet. En teori som skulle kunna förklara varför företag bestämmer sig för en viss 

finansieringskälla är pecking-order teorin (Myers, 1984). Myers kom i sin studie fram till att en 
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speciell preferensordning gällande valet av finansieringskälla uppstår hos företagsledningar på 

grund av att marknaderna är ineffektiva och för att assymetrisk information råder mellan 

ledningen och övriga intressenter. Myers (1984) menar att det finns ett positivt beroende mellan 

förekomsten av assymetrisk information och företagets finansieringskostnader.   

Tidigare forskning som berör familjeföretag fokuserar på familjeföretagens särdrag eller 

målsättningar, även huruvida familjeföretag är mer lönsamma än icke-familjeföretag är ett 

område som beforskats mycket (Margaritis & Psillaki, 2010). Kapitalstruktur är som tidigare 

nämnt också ett väl utforskat område, men det är svårt att exakt avgöra vad det är som driver 

företag i sina beslut angående finansiering (Huang & Ritter, 2005; Baker & Wurgler, 2000). Få 

studier har dock genomförts som specifikt fokuserar på kapitalstrukturen i familjeföretag 

(Margaritis & Psillaki, 2010). Ampenberger, Schmid, Achleitner och Kaserer (2013) är en av få 

studier som gjorts på området och denna undersökte huruvida skuldsättningsgraden skiljer sig 

mellan familjeföretag och icke-familjeföretag på den tyska börsen. Då det enligt Margaritis och 

Psillaki (2010) finns få studier som fokuserar på kapitalstrukturen i familjeföretag så är det 

intressant att studera detta område vidare, vilket ligger till grund för den här studien. 

1.2 Problemdiskussion  

Det finns som sagt mycket forskning kring ägarstruktur i familjeföretag och om kapitalstruktur 

medan det saknas forskning som specifikt fokuserar på kapitalstrukturen i familjeföretag 

(Margaritis & Psillaki, 2010). Studier rörande kapitalstrukturen i familjeföretag har visat mycket 

olika resultat. Studier gjorda i Australien och Kanada har visat att familjeföretag generellt sett 

har högre skuldsättningsgrad än icke-familjeföretag (King & Santor, 2008; Setia-Atmaja, 

Tanewski & Skully, 2009). Liknade studier gjorda i Frankrike och Tyskland har visat motsatt 

resultat, att skuldsättningsgraden är lägre i familjeföretag än i icke-familjeföretag (Ampenberger, 

et al., 2013, Schmid, 2013; Margaritis & Psillaki, 2010). Det har även gjorts studier på 

amerikanska företag, men dessa studier har inte kunnat påvisa några skillnader i 

skuldsättningsgrad mellan familjeföretag och icke-familjeföretag (Anderson & Reeb, 2003a). 

Eftersom de studier som undersökt huruvida det föreligger skillnader mellan familjeföretag och 

icke-familjeföretag avseende skuldsättning varierar mellan olika länder, så har forskare kommit 

fram till att det finns många olika faktorer som påverkar ett företags kapitalstruktur.  
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Tidigare studier som undersökt vad som påverkar ett företags val av kapitalstruktur har kommit 

fram till att det finns flera olika variabler som påverkar. Enligt Frank och Goyal (2009) finns det 

kärnvariabler som påverkar detta val. Några av dessa är företagets storlek, lönsamhet och andel 

materiella anläggningstillgångar. Vidare anser även Ampenberger et al (2013) att dessa 

kärnvariabler är viktiga att ta hänsyn till. Ampenberger et al (2013) nämner också att den 

institutionella miljön spelar en viktig roll för företagens val av kapitalstruktur. Likaså påpekar 

Antoniou, Guney och Paudyal (2008) och Pereira Alves och Ferreira (2011) att den 

institutionella miljön spelar en betydande roll. Den institutionella miljön består av två juridiska 

traditioner som kan påverka kapitalstrukturen. Dessa är common law och civilrätt (Pereira Alves 

& Ferreira, 2011). Common law är utvecklad i de anglosaxiska länderna, till exempel 

Storbritannien och USA, medan civilrätten är utvecklad i kontinentaleuropeiska länder, så som 

Tyskland och Frankrike. Vidare finns det ytterligare institutionella faktorer som påverkar 

företagens kapitalstruktursbeslut, bland annat de finansiella systemen (Pereira Alves & Ferreira, 

2011). Med finansiellt system avses huruvida ett land har marknadsbaserad eller bankbaserad 

ekonomi. Vilket finasiellt system ett land har sammanhänger med viket juridiskt ramverk de 

utgår ifrån. Common law-länderna har marknadsbaserad ekonomi, medan de civilrättsliga 

länderna har en bankbaserad ekonomi (Pereira Alves & Ferreira, 2011). De mest framträdande 

marknadsbaserade länderna är USA och Storbritannien, och de mest framträdande bankbaserade 

länderna är Japan, Tyskland och Frankrike. Även de skandinaviska länderna är bankbaserade 

(Pereira Alves & Ferreira, 2011). 

Som nämndes i bakgrunden har Ampenberger et al (2013) genomfört en studie i Tyskland som 

visar att familjeföretag har lägre skuldsättningsgrad än icke-familjeföretag. Då Tyskland och 

Sverige har samma utgångspunkt i sitt rättssystem, och därmed liknade institutionell miljö 

(Pereira Alves & Ferreira, 2011), så är det intressant att studera svenska företags val av 

kapitalstruktur. Det är då intressant att replikera Ampenberger et al (2013) studie på svenska 

börsnoterade företag för att på så sätt se likheter och skillnader. 

Tidigare studier har visat att flera olika variabler samt den institutionella miljön påverkar 

företags val av kapitalstruktur, och den forskning som jämför kapitalstruktur och ägarstuktur får 

väldigt olika resultat beroende på vart i världen undersökningen har gjorts. Enligt Margaritis och 

Psillaki (2010) finns det få studier som fokuserar på kapitalstrukturen i familjeföretag. Svensk 
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forskning på området finns bland annat hos Henreksen och Jakobsson (2003) och Högfeldt 

(2005). Henreksen och Jakobsson (2003) har studerat och anlyserat utvecklingen av den svenska 

ägarmodellen medan Högfeldt (2005) har studerat erkända familjer inom företagsvärlden och 

bankernas inflytande över de största svenska börsnoterade företagen. Där med är det intressant 

att studera om det finns några skillnader i val av kapitalstruktur mellan svenska börsnoterade 

familjeföretag och icke-familjeföretag då de tidigare nämnda studierna inte fokuserat på detta.  

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problembakgrund och problemdiskussion formuleras följande: 

 Finns det en signifikant skillnad mellan svenska börsnoterade familjeföretag och icke-

familjeföretag  avseende deras val av kapitalstruktur? Om så är fallet, på vilket sätt kan 

kapitalstruktursteorier och tidigare forskning förklara det erhållna resultatet? 

 Påverkas de svenska börsnoterade företagens skuldsättningsgrad av variablerna 

lönsamhet, företagets storlek och andel materiella anläggningstillgångar och finns det ett 

signifikant beroende mellan skuldsättningsgrad och dessa variabler? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån den valda definitionen av familjeföretag undersöka om det 

finns en signifikant skillnad mellan svenska börsnoterade familjeföretag och icke-familjeföretag 

avseende deras val av kapitalstruktur, samt på vilket sätt förekomsten eller avsaknaden av sådana 

kan förklaras utifrån kapitalstruktursteorier och tidigare forskning. Vidare är även syftet att 

undersöka om de svenska börsnoterade företagens skuldsättningsgrad påverkas av variablerna 

lönsamhet, företagets storlek och andel materiella anläggningstillgångar och om det finns ett 

signifikant beroende mellan de utvalda variablerna och skuldsättningsgrad. 
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2 Teoretisk referensram  

I kapitlets inledning redogörs för ursprunget till kapitalstruktursteorierna. Detta leder sedan 

fram till en presentation av kapitalstruktursteorierna trade-off och pecking-order. Även resultat 

av tidigare forskning samt uppställda hypoteser presenteras. 

2.1 Kapitalstruktursteorier 

Hur företag ska finansiera sin verksamhet och sina projekt, samt vilka faktorer som påverkar 

företagens val av finansieringsmetod utgör en viktig del av kapitalstrukturen. Det är 

komplicerade frågor som det sedan länge forskats kring. Redan för nästan sextio år sedan 

problematiserade Weston (1955) kring huruvida det faktiskt var möjligt att utveckla tillämpliga 

teorier för att hantera dessa frågeställningar. Trots Westons (1955) problematiserande utgör 

forskning kring företags val av kapitalstruktur än idag en stor del av detta forskningsområde 

(Margaritis & Psillaki, 2010). 

Nedan presenteras irrelevansteorin som är ursprunget till kapitalstruktursteorierna trade-off och 

pecking-order. Dessa teorier behandlar företags finansieringsalternativ. 

2.1.1 Irrelevansteorin 

Kapitalstruktursteorierna har sin utgångspunkt i Modigliani och Millers (1958) 

irrelevansproposition, även kallad irrelevansteorin. Innan deras teori publicerades så fanns det 

ingen accepterad teoribildning på området. Modigliani och Miller (1958) menade att i en perfekt 

kapitalmarknad påverkar företagens val av kapitalstruktur inte företagens värde. Många 

akademiker hade svårt att acceptera denna teori och spenderade mycket tid till att försöka 

motbevisa detta (Frank & Goyal, 2009).  

Modigliani och Millers (1958) teori bygger på en uppsättning antaganden och av den 

anledningen har forskning som som utgått från deras irrelevansteori fokuserat på att motbevisa 

dessa antaganden. Kraus och Litzenberger (1973) har lyckats bevisa att det finns vissa faktorer 

som gör att teorin inte håller. De vanligaste faktorerna som det brukar läggas fokus på är 

förekomsten av skatter, transaktionskostnader, konkurskostnader och agentkonflikter. Men trots 

att Modigliani och Millers (1958) teori inte ger en realistisk bild av hur företag agerar gällande 

sina val av kapitalstruktur, så utgör den en bra grund för att förstå varför företags val av 
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finansieringsform är viktigt. Med irrelevansteorin som utgångspunkt har fler 

kapitalstrukturteorier uppkommit, bland annat trade-off och pecking-order.  

2.1.2 Trade-off teorin 

Trade-off teorins syfte är att försöka förklara företags val av kapitalstruktur utifrån hur en 

beslutsfattare försöker balansera fördelar och nackdelar med skuldsättning. Teorin är också till 

hjälp för att kunna förklara varför företag oftast finansieras till en viss del med lån och till en viss 

del med eget kapital (Kraus & Litzenberger, 1973). 

Trade-off teorin har sin utgångspunkt i Modigliani och Millers (1958) irrelevansteori. Teorin 

härstammar från Kraus och Litzenberger (1973) och behandlar hur företag väljer att finansiera 

sig, antingen genom lån eller genom eget kapital. Den försöker även förklara företags val av 

kapitalstruktur utifrån hur en beslutsfattare försöker balansera skuldsättningens för och 

nackdelar. Modigliani och Millers teori (1958) tog inte hänsyn till skatteeffekter och att riskerna 

blir fler vid ökad skuldsättning. Detta tar dock trade-off teorin hänsyn till och försöker utveckla 

vidare. 

Kraus och Litzenberger (1973) nämner två faktorer som det behöver tas hänsyn till vid 

skuldsättning. Det är konkurskostander och skatteskölden, och enligt Kraus och Litzenberger ska 

dessa två faktorer vara i balans för att uppnå optimal kapitalstruktur. Förekomsten av skatter 

tillför ett incitament för ökad skuldsättning eftersom de medför högre räntebetalningar. Via 

avdrag för räntorna så skapar det en reduktion av det skattebara resultatet, en så kallad 

skattesköld uppstår. Enligt Kraus och Litzenberger (1973) är fördelen med skuldsättning denna 

skattesköld och nackdelen de ökade konkurskostnaderna. För att utnyttja sin möjlighet till 

skatteavdrag upp till den grad där skattefördelarna är lika stora som den ökade risken och därmed 

konkurskostnaden anser Kraus och Litzenberger att företaget bör skuldsätta sig så mycket som 

möjligt. Enligt trade-off teorin skuldsätter sig lönsamma företag mer (Fama & French, 2002). 

Modern forskning har utvecklat konkurskostnadsbegreppet och delar in konkurskostnaderna i 

direkta –och indirekta kostnader. Direkta kostnader är sådana kostnader som följer av att 

företaget försätts i konkurs. Till exempel kostnader för konsulter, advokater och revisorer som 

anlitas för att hantera konkurssituationen. Indirekta konkurskostnader utgörs av kostnader som är 

kopplade till den ökade risken som uppstår när företaget försätts i konkurs, det vill säga förlorade 

kunder, leverantörer och anställda (Berk & DeMarzo, 2011). Indirekta konkurskostnader uppstår 
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också på grund av att företagets ledning får ägna sin tid åt att lösa frågan kring konkurshotet 

istället för att fokusera på att generera vinst till företaget (Ross, Westerfield & Jordan, 2004).  

2.1.3 Pecking-order teorin 

Som nämnt i problembakgrunden visar tidigare studier att trade-off teorin inte ensamt kan 

förklara företags val gällande kapitalstrukturen, då det finns många olika faktorer som visat sig 

vara av betydelse när företag resonerar kring sina val av kapitalstruktur (Graham & Harvey, 

2001). En teori som kan vara ett komplement till trade-off teorin samt hjälpa till att förklara 

varför företag bestämmer sig för en viss finansieringskälla är pecking-order teorin. 

Pecking-order teorin härstammar från arbeten av Myers (1984). Den ursprungliga pecking-order 

teorin menar att det finns en hierarki mellan finansieringsmetoderna (Myers, 1984). I denna 

hierarki står finansiering genom internt upparbetade vinster överst följt av belåning och 

emissioner. Pecking-order teorin brukar vanligtvis förklaras baserat på asymmetrisk information. 

Det huvudsakliga resonemanget är att ledningen har ett informationsövertag jämfört med externa 

aktörer gällande värdet på företagets tillgångar och tillväxtmöjligheter. Kännedom om detta 

informationsövertag skapar misstänktsamhet och brist på förtroende hos de externa aktörerna 

(Myers 1984). Där av kommer självfinansiering väljas framför finansiering via skulder och 

emissioner (Bauweraerts & Colot, 2012). 

Ytterligare en utgångspunkt inom pecking-order är att storleken på företaget spelar en betydande 

roll för valet av kapitalstruktur. Ett nystartat mindre företag respektive ett etablerat stort företag 

har helt olika förutsättningar när det kommer till val av skuldsättningsgrad (Frank & Goyal, 

2009). De menar att större företag enkelt får nya lån beviljade medan  mindre företag ofta inte 

har någon annan möjlighet än att söka kapital genom investmentbolag. Enligt pecking-order 

teorin så finns det en optimal skuldsättningsgrad, men den ser olika ut för ett stort företag 

respektive ett mindre företag (Berk & DeMarzo, 2011). I motsats till trade-off teorin ska företag 

enligt pecking-order teorin, så långt som det är möjligt, endast finansiera sig med sin internt 

upparbetade vinst (Myers, 1984). Vidare menar Myers att det är viktigt att tänka på vilka signaler 

företaget sänder ut. Om ett företag är allt för beroende av extern finansiering kan detta tolkas 

som att företaget inte har det som krävs för att överleva på marknaden, men samtidigt kan det 

även tolkas som en god signal, att företaget tänker expandera sin verksamhet. Enligt Berk och 
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DeMarzo (2011) har även vinstdrivande företag en viss tendens till att vilja skuldsätta sig 

mindre, då det sänder ut goda signaler om verksamheten.  

2.2 Resultat av tidigare forskning om familjeägande och 

kapitalstruktur 

Det som karaktäriserar ett familjeföretag är riskobenägenhet, viljan att företaget ska leva vidare 

samt familjekontroll och detta påverkar deras val av kapitalstruktur (Bauweraerts & Colot, 

2012). Bauweraerts och Colot (2012) testade pecking-order teorin och trade-off teorin på 210 

företag i Belgien. Resultatet av deras undersökning visade en avvikelse mellan familjeföretag 

och icke-familjeföretag, att familjeföretagen är mer benägna att ha ett mål med sin skuldsättning 

medan icke-familjeföretagen inte följde någon av teorierna. Vidare undersökte González, 

Guzmán, Pombo och Trujillo (2013) hur familjeägande och familjekontroll påverkar 

kapitalstrukturen. Resultaten visade två olika motiv som påverkar kapitalstrukturen i 

familjeföretag. Det första var att riskobenägenheten driver familjeföretagen mot lägre 

skuldnivåer. De andra motivet var att familjeföretag föredrar högre skuldnivåer då behovet av 

finansiell tillväxt inte medför förlust av kontrollen över företaget.  

Romano, Tanewski och Smyrnios, 2001 genomförde en studie på 5000 slumpmässigt utvalda 

företagsägare i Australien med syfte att identifiera variabler som påverkar deras 

finansieringsbeslut. Romano et al (2001) studie visar att storlek, bransch, ålder på företaget och 

familjekontroll påverkar familjeföretagens ägare i deras finansiella beslut. De fann ett positivt 

beroende mellan storleken på företaget och skuld som finansieringskälla. Studien visar även att 

jämfört med små företag tenderar stora företag att använda sig av långsiktig skuldsätting. De små 

familjeföretagen företagen förlitar sig på familjelån på gund av ägarnas intresse av att behålla 

kontroll och väljer att sätta gränser för skuldsättningsgraden för att undvika risker. Romano et al 

(2001) använder sig av pecking-order teorin för att ge förklaringar till hur familjeföretagen 

finansierar sig. Enligt pecking-order teorin gynnar internt genererade medel ägarna av företaget. 

Så är särskilt fallet för ägare i små företag som tenderar att vara främmande för risk och som är 

rädda för att förlora kontrollen. Enligt Romano et al (2012) har ägarna en stark önskan att behålla 

kontrollen över företagen och de sätter då gränser för användning av externa medel. 
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I en studie av Anderson och Reeb (2003b) undersöktes skillnader i val av kapitalstruktur mellan 

familjeföretag och icke-familjeföretag. Urvalet utgjordes av Standard and Poor’s index över de 

500 största industribolagen i USA. Resultatet av denna undersökning kunde inte visa några  

skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag i skuldsättningsgrad. Forskning om 

familjeföretag och dess kapitalstruktur har även genomförts utanför USA. King och Santor 

(2008) genomförde en undersökning på kanadensiska företag medan Setia-Atmaja et al (2009) 

undersökte australienska företag. Dessa två studier visade å andra sidan att familjeföretag 

generellt har högre skuldsättningsgrad än icke-familjeföretag. I motsats till King och Santor 

(2008) och Setia-Atmaja et al (2009) finner Margaritis & Psillaki (2010) att franska 

familjeföretag skuldsätter sig mindre än icke-familjeföretag. Detta resultat kommer även 

Ampenberger et al (2013) och Schmid (2013) fram till avseende tyska familjeföretag.  Resultatet 

kan förklaras utifrån kontrollfaktorer, det vill säga rädslan hos familjeföretagen för att förlora 

kontrollen. Familjeföretag tenderar att undvika skuld om det leder till att bankernas 

påverkningsmöjligheter över företaget ökar (Schmid, 2013). Sammantaget visar resultatet från 

studierna av Schmid (2013) och Ampenberger et al (2013) att önskan om att behålla kontrollen 

över företaget är det viktigaste motivet till att familjeföretag väljer att skuldsätta sig mindre. 

2.3 Hypoteser 

Nedan presenteras de hypoteser som ställts upp efter genomgång av tidigare forskning. De fyra 

hypoteserna ska användas för att besvara studiens frågeställningar. 

2.3.1 Familjeägarskap 

Enligt pecking-order teorin har ledningen ett informationsövertag jämfört med externa aktörer 

gällande värdet på företagets tillgångar och tillväxtmöjligheter, vilket leder till att 

informationsasymmetri uppstår. På grund av denna informationsassymmetri kräver långivarna en 

högre premie, vilket innebär en högre ränta för låntagarna. Detta leder till att företag istället 

väljer självfinansiering för att undvika den höga premien (Myers & Majluf, 1984). Enligt 

Bauweraerts och Colot (2012) karaktäriseras familjeföretag av riskobenägenhet och viljan att 

inte förlora kontrollen över företaget, vilket är ytterligare en anledning till att familjeföretagen 

väljer självfinansiering. Då familjeägarna ofta är stora och odiversifierade ägare i företaget 

(Anderson & Reeb, 2003a) så utsätter de sig för en hög risk eftersom de har investerat mycket i 

en enskild tillgång, det vill säga familjeföretaget. Utifrån ovanstående resonemang så menar 
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Schmid (2013) att detta blir ett incitament för familjer att minska risken på företagsnivå. Och för 

att minska risken så väljer de att skuldsätta sig mindre.  

Majoriteten av tidigare studier fokuserar inte på bankbaserade ekonomier så som Tyskland och 

Sverige. I bankbaserade ekonomier utövar bankerna kontroll över de företag de finansierar då de 

bland annat övervakar sina låntagare (Ampenberger, et al., 2013). I en sådan institutionell miljö 

kan bankernas kontroll över företagen leda till olika utfall. I motsats till företag i 

marknadsbaserade länder blir intresset för eget kapital större i bankbaserade länder  

(Ampenberger, et al., 2013). Enligt Jensen och Meckling (1976) betraktas familjeföretagens 

egenskaper som en mekanism för att minska agentkostnader mellan ägare och förvaltare av 

företaget. Utifrån tidigare studier förväntade sig Ampenberger et al (2013) i sin studie att få ett 

resultat som visade att familjeföretag har lägre skuldsättningsgrad än icke-familjeföretag. Detta 

på grund av familjeföretagens rädsla för att förlora kontroll. Även studier av Margaritis och 

Psillaki (2010) visar att familjeföretag har lägre skuldsättningsgrad än icke-familjeföretag. På 

grund av kontrollen från stora långivare, riskobenägenheten och likheten med tysklands 

institutionella miljö, förväntas de svenska familjeföretagen ha lägre skuldsättningsgrad än icke-

familjeföretagen. 

Följande hypotes ställs upp: 

H1= Familjeföretag har en lägre skuldsättningsgrad än icke-familjeföretag 

2.3.2 Lönsamhet 

Enligt trade-off teorin kommer skuldsättningsgraden vara positivt relaterad till lönsamhet (Fama 

& French, 2002). Kraus och Litzenberger (1973) anser att företag ska använda sig av 

skuldsättning för att kunna dra nytta av skatteskölden. För att företag ska kunna utnyttja sin 

möjlighet till skatteavdrag upp till den grad där skattefördelarna är lika stora som den ökade 

risken anser Kraus och Litzenberger (1973) att företag bör skuldsätta sig så mycket som möjligt. 

Pecking-order teorin motsäger detta och argumenterar för en användning av interna medel 

framför externa medel. Enligt denna teori så föredrar företag främst att finansiera sig genom 

internt upparbetad vinst, sedan belåning och sist genom emissioner, vilket betyder att företag 

med hög lönsamhet kommer att använda sig av internt upparbetade vinster vid finansiering. 

Detta för att bland annat undvika kostnader som uppkommer när informationsasymmetri råder. 
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Vidare menar pecking-order teorin att om utdelningar och investeringar är fasta så kommer 

skuldsättningen vara negativt relaterad till lönsamhet (Frank & Goyal, 2009).  

Frank och Goyal (2009) och Ampenberger et al (2013) kommer i sina studier fram till att företag 

som är mer lönsamma tenderar att ha lägre skuldsättningsgrad, vilket stödjer pecking-order 

teorins antaganden. Med stöd av pecking-order teorin och tidigare studier förväntas ett negativt 

beroende gälla mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet. 

Följande hypotes ställs upp: 

H2= Det råder ett negativt beroende mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet på den svenska 

börsen 

2.3.3 Företagets storlek 

Enligt trade-off teorin tenderar stora företag att vara mer diversifierade och utsätts där av för 

lägre risk. Att stora företag är mer diversifierade medför att företaget är mindre beroende av just 

en verksamhetsgren och därför har större företag lägre risk för konkurs och därmed lägre 

konkurskostnader. På grund av detta menar teorin att ju större eller ju mer diversifierat ett företag 

är, desto lättare är det att få lån. Även enligt pecking-order teorin så är storleken på ett företag av 

betydelse vid val av kapitalstruktur. I förhållande till små företag så har stora företag funnits 

längre och har därför bättre möjlighet till finansiering genom eget kapital (Frank & Goyal, 2009).  

Tidigare studier av Frank och Goyal (2009) och Ampenberger et al (2013)  påvisar att det finns 

ett positivt beroende mellan ett företags storlek och skuldsättningsgrad. Även Romano et al 

(2001) fann att ett positivt beroende råder mellan storlek och skuldsättningsgrad. Med 

kapitalstruktursteorierna som utgångspunkt och till följd av att tidigare studier visat ett positivt 

beroende så förväntas även ett positivt beroende gälla för de svenska börsnoterade företagen. 

Följande hypotes ställs upp: 

H3= Det råder ett positivt beroende mellan skuldsättningsgrad och företagets storlek på den 

svenska börsen 
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2.3.4 Andel materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar är oftast lättare att pantsätta och värdera jämfört med 

immateriella tillgångar. Det faktum att materiella anläggningstillgångar är lättare att värdera 

minskar de förväntade konkurskostnaderna då företag hamnar i ekonomiska problem (Frank & 

Goyal, 2005). Utifrån ovanstående bör det enligt trade-off teorin råda ett positivt beroende 

mellan andel materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad. 

Ampenberger et al (2013) och Frank och Goyal (2009) visar att det finns ett positivt beroende 

mellan skuldsättningsgrad och andel materiella anläggningstillgångar. Det positiva beroendet 

grundar sig i att ju mer andel materiella anläggningstillgångar ett företag har, ju mer utrymme 

finns det för belåning (Ampenberger, et al., 2013). Till följd av att tidigare studier stadgar ett 

positivt beroende förväntas även i denna studie ett positivt beroende mellan skuldsättningsgraden 

och andel materiella anläggningstillgångar.  

Följande hypotes ställs upp: 

H4= Det råder ett positivt beroende mellan skuldsättningsgrad och andel materiella 

anläggningstillgångar på den svenska börsen 

2.4 Sammanfattning 

Som nämnts tidigare så har den forskning som jämför kapitalstruktur och ägarstruktur fått väldigt 

olika resultat beroende på vart i världen undersökningen har gjorts. Tidigare forskning på 

området har visat att företagens val av kapitalstruktur påverkas av flera olika variabler samt av 

den institutionella miljön.  

För att besvara studiens frågeställningar så har, utifrån tidigare forsking, fyra hypoteser ställts 

upp. Dessa hypoteser är att familjeföretag har lägre skuldsättning än icke-familjeföretag, att det 

råder ett negativt beroende mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet, att det råder ett positivt 

beroende mellan skuldsättningsgrad och företagets storlek samt att det råder ett positivt beroende 

mellan skuldsättningsgrad och andel materiella anläggningstillgångar. 

För att anlysera studiens resultat kommer kapitalstruktursteorierna trade-off och pecking-order 

att användas. Både trade-off teorin och pecking-order teorin menar att det finns ett antal 

nyckelfaktorer som påverkar företagens val av kapitalstruktur. Inom trade-off teorin är dessa 
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nyckelfaktorer beskattningskostnader och konkurskostnader (Frank & Goyal, 2009), och för att 

uppnå optimal kapitalstruktur måste dessa vara i balans (Kraus & Litzenberger, 1973). Enligt 

trade-off teorin bör ett företag skuldsätta sig så mycket som möjligt för att utnyttja sin möjlighet 

till skatteavdrag som vägs emot konkurskostnader. 

I motsats till trade-off teorin är nyckelfaktorerna inom pecking-order teorin att det finns en 

hierarki mellan finansieringsmetoderna (Frank och Goyal, 2009), där finansiering först och 

främst ska göras genom internt upparbetade vinster. Det huvudsakliga resonemanget inom 

pecking-order teorin kretsar kring förekomsten av asymmetrisk information, att företagets 

ledning har ett informationsövertag gällande företagets tillgångar jämfört med de externa 

aktörerna. På grund av förekomsten av asymmetrisk information kommer självfinansiering väljas 

framför finansiering via externa medel (Bauweraerts & Colot, 2012). Enligt pecking-order teorin 

skuldsätter sig ett företag så lite som möjligt. Att kapitalstruktursteorierna skiljer sig åt, det vill 

säga motsäger varandra, bidrar till flera olika synvinklar på det erhållna resultatet. 

 

 

 

 

.  
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3 Metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens design och undersökningsmetod. Vidare redogörs 

för datainsamlingen samt studiens urval. Slutligen presenteras studiens definition av 

familjeföretag, val av variabler och testmetod. 

3.1 Design och undersökningsmetod 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon signifikant skillnad mellan svenska 

börsnoterade familjeföretag och icke-familjeföretag avseende deras val av kapitalstruktur, samt 

undersöka om det finns ett signifikant beroende mellan de utvalda variablerna och variabeln 

skuldsättningsgrad. För att uppfylla syftet har en stor mängd data vid en viss tidpunkt samlats in, 

vilket innebär att studien är av tvärsnittsdesign (Dahmström, 2011). En tvärsnittsdesign lämpar 

sig när data från ett urval vid en viss bestämd tidpunkt samlas in i syfte att komma fram till en 

uppsättning kvantitativ data med koppling till fler variabler, som sedan granskas för att kunna 

upptäcka olika slags sambandsmönster (Bryman & Bell, 2011).  

Denna studie har utgått från redan befintlig teoribildning och utifrån detta införskaffades relevant 

information, vilket innebär att studien har utarbetats från ett deduktivt perspektiv (Bryman & 

Bell, 2011). Det deduktiva perspektivet har valts av två olika anledningar. För det första är en del 

av syftet att undersöka huruvida det finns skillnader mellan familjeföretag och icke-

familjeföretag och om deras val av kapitalstruktur kan förklaras utifrån kapitalstruktursteorier. 

För det andra är detta en kvantitativ studie, vilket i stor omfattning är deduktiv då 

datainsamlingen styrs av teori och uppställda hypoteser (Bryman & Bell, 2011).  

Vid tillämpning av kvantitativ metod måste den efterfrågade informationen kategoriseras innan 

den inhämtas (Bryman & Bell, 2011). I denna studie har informationen kategoriserats på flera 

olika sätt. Till att börja med kategoriserades de valda företagen efter bransch. Efter detta 

kategoriserades företagen, utifrån Ampenberger et al (2013) definition av familjeföretag, som 

familjeföretag och icke-familjeföretag. Nästa steg var att undersöka skuldsättningsgraden bland 

företagen, då den låg till grund för att kunna se om skuldsättningen skiljer sig mellan 

familjeföretag och icke-familjeföretag. Eftersom studien är av beskrivande karaktär genomfördes 
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ett stort antal observationer av företagens skuldsättning. Vidare genomfördes ytterligare 

observationer av företagens storlek, lönsamhet och andel materiella anläggningstillgångar. 

3.2 Datainsamling 

Informationen som denna studie bygger på baseras på sekundärdata. Studiens data är inhämtad 

från årsredovisningar för de företag som är listade på NASDAQ OMX Stockholms large-cap, 

mid-cap och small-cap listor. Data är även inhämtad från företagens hemsidor och Avanza bank. 

Data som ligger till grund för variablerna; skuldsättningsgrad, företagets storlek, lönsamhet och 

andel materiella anläggningstillgångar inhämtades genom företagens årsredovisningar. Data har 

även hämtas från affärstidningar. För att dela in företagen utifrån bransch användes Avanza 

banks branschindelning. Information om ägarförhållanden inhämtades manuellt från 

årsredovisningar och företagens hemsidor.  

3.3 Urval  

Undersökningen genomförs på den svenska börsen, vilken består av flera olika listor. För att 

begränsa studien består urvalet i undersökningen av alla bolag som är listade på NASDAQ OMX 

Stockholms large-cap, mid-cap och small-cap listor. Listorna innehöll tillsammans 207 företag, 

exklusive finans – och fastighetsbolag. Likt Ampenberger et al (2013) väljs bolag inom denna 

bransch bort för att inte få ett snedvridet resultat. Finansbolag och fastighetsbolag har särskilda 

krav avseende sin skuldsättning (Lag SFS 2006:1371 om kapitaltäckning och stora exponeringar) 

som skulle påverka tillförlitligheten på undersökningen. 

Urvalet har avgränsats i tid till år 2012, då detta är det mest aktuella året som alla uppgifter för 

företagen finns tillgängliga. Denna avgränsning har gjorts för att få en så aktuell bild som möjligt 

av verkligheten och dels för att få en så aktuellt bild som möjligt över hur kapitalstrukturen i 

företagen såg ut efter de senaste offentliggjorda årsredovisningarna. Anledningen till att år 2013 

inte valts som det mest aktuella året är för att alla årsredovisningar för denna period inte var 

offentliggjorda.  

För att undersökningen ska erhålla hög tillförlitlighet så uteslöts företag som saknade data och 

information angående ägarförhållanden. Detta resulterade i att två företag föll bort, då det inte 

gick att säkerställa grundare samt den slutliga ägaren. Detta innebär att undersökningen totalt är 

baserad på 205 företag.  
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3.4 Hypotesprövning 

För att besvara studiens frågeställningar används hypoteser och en nollhypotes ställs upp. 

Nollhypotesen lyder alltid: Det råder oberoende mellan skuldsättningsgrad och den valda 

variabeln. Råder ett beroende mellan skuldsättning och den valda variabeln så kommer 

nollhypotesen förkastas. För att säkerställa att det inte är slumpen som påverkat resultaten har en 

signifikantsnivå på 5 procent valts. 

3.5 Definition av familjeföretag 

Den litteratur som beskriver familjeföretag är omfattande, men trots detta är det svårt att finna en 

exakt definition av vad som är ett familjeföretag. Det typiska familjeföretaget har karaktäriserats 

som en organisation som kontrolleras och vanligtvis hanteras av en familj (Anderson & Reeb, 

2003b), ofta från flera generationer (Gomez-Mejia, Nunez-Nickel & Gutierrez, 2001). Trots 

detta har inte forskningen lyckats ge en exakt definition av ett familjeföretag. För en fullständig 

studie av familjeföretag är det först nödvändigt att klargöra definitionen av familjeföretag (Gama 

& Galvão, 2012). 

Denna studie utgår från Ampenberger et al (2013) definition av familjeföretag. Enligt dem 

definieras familjeföretag utifrån två komponeter: ägande och ledning. Vidare utvecklas dessa två 

komponenter till tre olika krav, varav minst ett måste uppfyllas för att klassas som ett 

familjeföretag. 

1. Familjens ägarskap: Den grundande familjen ska ha minst 25 procent av den yttersta 

rösträtten i företaget. Om företaget är grundat av flera så ska termen grundarfamilj avse 

samtliga grundare och deras familjer. 

 

2. Styrelsens deltagande: Minst en medlem från den grundande familjen måste sitta i 

styrelsen. 

 

3. Ledningens deltagande: Minst en medlem från den grundande familjen måste sitta i 

ledningen 
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Denna definition har valts eftersom undersökningen till viss del utgår från Ampenberger et al 

(2013) studie. Till skillnad från Ampenberger et al (2013) genomförs denna undersökning på 

familjeföretag och icke-familjeföretag som är listade på den svenska börsen. Att bara ta med 

direkt ägandeskap kan enligt Ampenberger et al (2013) leda till missvisande resultat då många 

har den yttersta rösträtten genom till exempel andra företag och stiftelser. På grund av detta 

kommer data som samlas in angående klassificeringen av familjeföretag utgå från vem som har 

den yttersta rösträtten i företaget. För att göra detta måste även de olika typerna av ägarskap 

definieras. Definitionen utgår från studien av Ampenberger et al (2013). 

 

 Familj: Grundare och dess familjer 

 Privat insider: Förutom grundare så finns det personer som har en tillhörighet till 

företaget, till exempel chefer och anställda 

 Privat outsider: Ägare som saknar tillhörighet till företaget 

 Staten: Alla offentliga organisationer, till exempel stat och kommun 

 Finansiella investerare: Banker, riskkapitalister, försäkringsbolag och investmentbolag 

 Strategisk: Andra olistade eller listade företag 

 Stiftelse: Varje form av stiftelse som är oberoende av den rättsliga formen 

 Holding: Juridiska personer som inte har någon affärsmodell, förutom att investera i ett 

begränsat antal företag 

3.6 Beskrivning av variabler 

Vilka variabler som påverkar valet av kapitalstruktur är ett studerat område (Frank & Goyal, 

2009; Ampenberger, et al., 2013). Frank och Goyal (2009) menar att det finns sex kärnvariabler 

som påverkar detta val, medan Ampenberger et al (2013) anser att det finns fler variabler utöver 

Frank och Goyals (2009) kärnvariabler som påverkar. Av den anledningen har studiens urval av 

variabler genomförts efter en genomgång av vilka variabler som tidigare forskning på området 

har använt sig av. För att kontrollera de hypoteserna i den teoretiska referensramen så har 

variablerna nedan valts ut. 
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3.6.1 Beroende variabel 

3.6.1.1 Skuldsättningsgrad 

Studiens beroende variabel är skuldsättningsgrad. Ampenberger et al (2013) använde sig i sin 

studie av beräkning av den långsiktiga skuldsättningsgraden. De nämner även att de provat flera 

olika uträkningar som gett liknande resultat, samt tagit bort skuldsättningsgrader som blivit över 

1 och under 0 för att undvika en sneddrivning av resultatet. Beräkningen för denna variabel 

baseras på samma formel som Frank och Goyal (2009) använde i sin undersökning.  

 

                   
                            

                 
 

3.6.2 Oberoende variabler 

3.6.2.1 Familjeägarskap 

Som nämnts ovan finns ingen exakt definition av vad som är ett familjeföretag. Utifrån 

Ampenberger et al (2013) definition av familjeföretag har de utvalda företagen i denna studie 

kategoriserats som familjeföretag respektive icke-familjeföretag. Uppfylls inget av kraven i 

definitionen klassas det som ett icke-familjeföretag. 

3.6.2.2 Lönsamhet 

Likt Ampenberger et al (2013) beräknas företagens lönsamhet genom rörelseresultat innan 

räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar (EBITDA), dividerat med företagets totala 

tillgångar. EBITDA är vanligt vid beräkning av lönsamhet och förekommer ofta i tidigare 

studier.  
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3.6.2.3 Företagets storlek 

För att mäta företagets storlek används, likt Ampenberger et al (2013), den naturliga logaritmen 

antal anställda.  

Företagets storlek = Antal anställda 

3.6.2.4 Andel materiella anläggningstillgångar  

För beräkning av andelen materiella anläggningstillgångar används samma formel som 

Ampenberger at al (2013) använde sig av i sin studie. Andelen materiella anläggningstillgångar 

beräknas enligt formeln nedan. 

                                       
                                

                 
 

3.7 Testmetod 

Studien använder sig av en multipel regressionsmodell då de oberoende variablerna kan påverka 

den beroende variabeln. Att göra en multipel regressionsmodell är även vanligt förekommande i 

tidigare liknande studier (Ampenberger, et al., 2013). Inledningsvis genomförs ett T-test, vilket 

är ett test för att jämföra genomsnittsvärdena mellan två olika grupper (Dahmström, 2011). I 

detta fall är de två olika grupperna familjeföretag och icke-familjeföretag. Eftersom ett T-test inte 

tar hänsyn till att de andra variablerna kan inverka så genomförs också en multipel 

regressionsanalys. 

För att genomföra en multipel regressionsanalys och för att testa beroendet mellan familjeägande 

och skuldsättningsgrad används IBM SPSS Statistics Viewer. För att testa om de oberoende 

variablerna påverkar den beroende variabeln genomförs ett F-test, det vill säga att testa i fall 

nollhypotesen skiljer sig signifikant från noll (Edling & Hedström, 2003). B-koefficienterna visar 

hur den beroende variabeln påverkas av den oberoende variabeln och om påverkan är negativ 

eller positiv (Edling & Hedström, 2003). För att säkerställa att påverkan är skild från 0 måste 

signifikansen kontrolleras. Om signifikansnivån ligger under 5 procent är skillnaden statistiskt 

signifikant med 95 procents säkerhet (Dahmström, 2011). För att öka studiens validitet 
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ytterligare så testas regressionsanalysen för normalfördelning, multikollinearitet och 

heteroskedasticitet. 

3.7.1 Normalfördelning 

Normalfördelningen är en teoretisk fördelning som spelar en central roll i statistiken (Eggeby & 

Söderberg, 1999) och normalfördelning är nödvändig för de allra flesta statistiska analyser 

(Dahmström, 2011). De observationspunkter som en regressionsanalys bygger på kan vara 

utspridda eller koncentrerade. För att värdena i en regressionsanalys ska vara normalfördelade så 

ska de vara symmetriskt fördelade. För att testa normalfördelningen så undersöks skevhet och 

kurtosis. Skevheten beskriver om formen av normalfördelningskurvan är symmetrisk, positivt 

sned eller negativt sned, medan kurtosis beskriver om formen är spetsig eller tillplattad i 

förhållande till normalfördelningen. Kravet för normalfördelning är inte så starkt då urvalet av 

antal företag är stort. Detta beror på den centrala gränsvärdessatsen och medför att ju större 

dataurvalet är, ju mer närmar sig urvalet normalfördelning (Dahmström, 2011) .  

3.7.2 Multikollinearitet 

Multikollinearitet uppstår då två eller flera oberoende variabler korrelerar med varandra. Det 

innebär att minst två variabler mäter samma händelse och skulle därför istället kunna slås ihop 

till en variabel. Det är ovanligt med variabler som korrelerar perfekt medan det är desto vanligare 

med variabler som är högt korrelerade, vilket kan leda till att standardfelen blir stora (Edling & 

Hedström, 2003). För att undersöka multikollineariteten så har en korrelationsmatris mellan de 

oberoende variablerna skapats. Ju närmre 0 värdet ligger desto svagare är korrelationen. Ju 

närmre +1 eller -1 korrelationen mellan de oberoende variablerna hamnar ju starkare samband 

finns det mellan dem.  

 3.7.3 Heteroskedasticitet 

Ytterligare ett problem som kan uppstå vid en regressionsanalys är heteroskedasticitet. Det 

föreligger när beroendet mellan X och Y verkar vara linjärt, men variationen i Y ökar med det 

ökande värdet på X (Edling & Hedström, 2003). Vid en regression bör residualerna vara 

slumpmässigt fördelade över och under nollinjen. När de uppvisar ett mönster så förekommer 

troligtvis heteroskedasticitet, vilket innebär att variansen i feltermerna inte är konstanta (Edling 
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& Hedström, 2003). I undersökningen har heteroskedasticitet kontrollerats via punktdiagram i 

IBM SPSS Statistics Viewer. 

3.8 Metodkritik 

Ett tydligt problem som uppmärksammats är svårigheten att definiera ett familjeföretag. Som 

tidigare nämnts finns det inte en exakt definition av vad som är ett familjeföretag. Vilken 

definition som väljs kan ha påverkan på det resultat som erhålls. Denna studie har valt 

Ampenberger et al (2013) definition av familjeföretag. Dels för att denna studie är väldigt aktuell 

då den publicerades år 2013 och dels för att det finns likheter mellan Sverige och Tysklands 

institutionella miljöer.  

Vad gäller avgränsning i tid så innefattar undersökningen endast år 2012. Detta val gjordes för 

att få en så aktuell bild som möjligt över företgens kapitalstruktur. Dock är det osäkert att bara 

välja ett år, då en längre tidsperiod minskar risken för att speciella händelser påverkar resultatet. 

Trots detta har bara ett år valts, då denna studie är intresserad av de mest aktuella resultaten. 

Vidare så finns det risker med att göra en regression, då regressioner kan visa skensamband. Det 

vill säga falska beroenden mellan variablerna (Edling & Hedström, 2003). För att minska dessa 

risker så har flera test genomförts för att kontrollera regressionens normalfördelning, samt för att 

se om multikollinearitet och heteroskedasticitet råder. En risk för datainsamlingen är den 

mänskliga faktorn, att det är lätt att göra fel vid beräkning av variablerna. Detta har kontrollerats 

genom att vi varit två som gjort beräkningarna och sedan kontrollerat att uträkningarna blivit 

samma. 

Kritik kan även riktas mot EBITDA som används för att mäta företagens lönsamhet. EBITDA tar 

inte hänsyn till räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar. Resultatet kan bli missvisande då 

EBITDA dividerat med totala tillgångar gynnar konsultföretag som har lägre balansräkning och 

därmed får bättre EBITDA än till exempel ett tillverkande företag. Dock är EBITDA vanligt vid 

beräkning av lönsamhet, därför har detta mått valts. 
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3.9 Validitet och reliabilitet 

3.9.1 Validitet 

Resultatet av vår studies kvalitet kommer vara nära sammanlänkat med undersökningens 

reliabilitet och validitet. Teoretisk validitet, det vill säga om studien mäter det den avser att mäta 

(Bryman & Bell, 2011), stärker undersöknings trovärdighet. Validiteten kan sedan delas in i 

intern och extern validitet. Den interna validiteten mäter styrkan av kausaliteten mellan en eller 

flera variabler och den externa validiteten mäter hur resultatet av undersökningen generaliseras. 

Extern validitet berör frågan om hur urvalet valts ut och om detta urval är representativt (Bryman 

och Bell, 2011). 

Validiteten stärks genom användning av väletablerade teorier samt genom användning av samma 

variabler som förekommer i den forskning som undersökningen jämförs med. Som nämnt ovan 

används bland annat samma definition på familjeföretag som Ampenberger et al (2013). 

Undersökningens interna validitet baseras på väletablerade teorier, definitioner och variabler som 

tidigare studier använt, vilket styrker studiens tillförlitlighet. Mycket data har som tidigare 

nämnts inhämtas från årsredovisningar, vilket betyder att det är sekundärdata. Sekundärdata kan i 

många fall vara opålitlig, men eftersom årsredovisningarna är granskade av revisorer och måste 

upprättas i enlighet med lagar, förordningar och branschpraxis bedöms den vara tillförlitlig. 

Undersökningens externa validitet baseras på urvalet på NASDAQ OMX Stockholms large-cap, 

mid-cap och small-cap listor. Eftersom den institutionella miljön är olika i länder världen över 

kan det vara svårt att jämföra denna studies resultat med tidigare forskning från andra länder. Vid 

jämförelser tas hänsyn till att den institutionella miljön kan påverka. 

3.9.2 Reliabilitet  

Reliabilitet mäter noggrannheten i mätningen och rör frågan om huruvida resultatet från 

undersöknigen blir det samma om undersökningen skulle genomföras på nytt, förutsatt att den 

nya undersökningen genomförs under samma förutsättningar (Bryman och Bell, 2011). För 

inhämtning av undersökningens data var först tanken att databasen Affärsdata skulle användas. 

Men när stickprov genomfördes för att säkerställa att den information som inhämtades från 

Affärsdata stämde överens med siffrorna i årsredoviningen upptäcktes att så inte var fallet. På 

grund av detta valdes Affärsdata bort och data samlades istället bara in manuellt genom 
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företagens årsredovisningar. Information om teorier samt tidigare forskning inhämtades via 

väletablerade och granskade artiklar. Utifrån detta så erhåller källorna som ligger till grund för 

studien hög trovärdighet. 
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4 Resultat 

I kapitlet presenteras statistik kring variablerna för att ge en tydlig bild över fördelnigen av 

variablerna. Vidare presenteras ett antal tester som visar hur de oberoende variablerna 

påverkar studiens beroende variabel skuldsättningsgrad. Slutligen redogörs för de diagnostiska 

test som används för att stärka studiens trovärdighet. 

4.1 Beskrivande statistik 

I tabellen nedan kan utläsas att undersökningen innehöll 205 företag, varav 75 stycken var 

familjeföretag och 130 stycken var icke-familjeföretag. Av tabellen kan även utläsas att 

familjeföretagen utgör 37 procent av de undersökta företagen, och icke-familjeföretag utgör 63 

procent av de undersökta företagen. 

Tabell 1: Fördelning mellan familjeföretag och icke-familjeföretag 

 

 

 

I tabellen nedan ges en jämförelse mellan familjeföretagen och icke-familjeföretagen med 

avseende på de utvalda variablerna.  

Tabell 2: Beskrivande statistik 

 

Av tabellen kan utläsas gällande skuldsättningsgrad att familjeföretagen har lägre 

skuldsättningsgrad än icke-familjeföretagen, både i genomsnitt och i medianvärde. 

Standardavvikelsen är relativt hög med tanke på differensen mellan min- och maxvärdena. 

Gällande företagens lönsamhet kan utläsas att familjeföretagen är mer lönsamma än icke-

familjeföretagen. Standardavvikelsen är högre för icke-familjeföretagen, vilket betyder att 

                            Genomsnitt                        Median                    Min                    Max      Standardavvikelse

Variabler Familjeftg Icke-familje Familjeftg Icke-familje Familjeftg Icke-familje Familjeftg Icke-familje Familjeftg Icke-familje

Skuldsättningsgrad 0.1565 0.2035 0.0945 0.2001 0 0 0.9221 0.8432 0.1646 0.1597

Lönsamhet 0.1335 0.0499 0.1378 0.0943 -0.6087 -1.587 0.8368 0.3322 0.1669 0.2187

Storlek 4017 10583 623 1058 9 19 72276 279641 10326 31894

Materiella tillgångar 0.1679 0.1684 0.0951 0.0869 0.0008 0.0001 0.8847 0.8942 0.2008 0.194

Antal Procent

Familjeföretag 75 37%

Icke-familjeföretag 130 63%

Totalt 205 100%
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spridningen av lönsamhet är mindre inom kategorin familjeföretag och större inom kategorin 

icke-familjeföretag. Detta indikerar att familjeföretagen är mer lönsamma. Av storleksvariabeln 

kan utläsas att icke-familjeföretagen är större än familjeföretagen, både med hänsyn till 

genomsnitt- och medianvärde. Anledningen till att genomsnittsvärdet är högre än medianvärdet 

är att det finns få företag i undersökningen som är väldigt stora och höjer genomsnittet. När det 

sedan kommer till variabeln materiella anläggningstillgångar kan det utläsas att skillnaden 

mellan familjeföretagen och icke-familjeföretagen är väldigt liten, både gällande 

genomsnittsvärdet och medianvärdet. 

4.2 T-test 

För att kontrollera att den beskrivande statistiken i avsnitt 4.1, tabell 2, är statistiskt signifikant 

genomförs ett antal T-tester. I T-testet har genomsnittsvärdena mellan familjeföretag och icke-

familjeföretag jämförts för att kontrollera signifikansen. Detta visas i tabellen nedan. 

Tabell 3: T-test mellan familjeföretag och icke-familjeföretag 

 

** Indikerar en signifikansnivå på 1 % 

  * Indikerar en signifikansnivå på 5 % 

Utifrån tabellen ovan utläses om genomsnittsskillnaden är signifikant eller inte. Variabeln 

skuldsättningsgrad har en genomsnittsskillnad på 4,7 procent på en signifikansnivå under 5 

procent, vilket betyder att familjeföretag skuldsätter sig i genomsnitt 4,7 procent lägre än icke-

familjeföretag och att detta är statistiskt säkerställt. Vidare visar tabellen att variabeln lönsamhet 

har en genomsnittsskillnad på 8,4 procent på en signifikansnivå under 1 procent. Detta betyder i 

sin tur att familjeföretag i genomsnitt har 8,4 procent högre lönsamhet än icke-familjeföretag, 

samt att det är statistiskt säkerställt. Genomsnittsskillnaderna för variablerna storlek och 

materiella tillgångar är inte statistiskt säkerställda, och därför går det inte med säkerhet säga att 

det skiljer sig mellan familjeföretag och icke-familjeföretag med avseende på dessa två variabler. 

Variabler Genomsnittsskillnad T-värde Signifikans (2-vägs)

Skuldsättningsgrad 0.047 2.006 0.046*

Lönsamhet -0.084 -2.864 0.005**

Storlek 6567 1.73 0.085

Materiella tillgångar 0.0004 0.014 0.988
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4.3 Regression 

Nedan visas en tabell över den multipla regressionsanalysen. Regressionen är kontrollerad mot 

heteroskedasticitet. 

Tabell 4: Regression kontrollerad mot heteroskedasticitet 

  

Observationer:  205 

F-test:   17.8971 ** 

Justerad R
2
:  0.286 

Den beroende variabeln är SKULDSÄTTNINGSGRAD. En utförlig beskrivning 

av variablerna kan hittas under 3.6  ”Beskrivning av variabler”.  

** indikerar en signifikansnivå på 1-% nivå 

* indikerar en signifikansnivå på 5-% nivå 

Modellen som använts är linjär regression i IBM SPSS Statistics Viewer 

I tabellen ovan visas resultatet från regressionen. Variabeln familjeföretag är en dummyvariabel 

där företagen antingen kategoriseras som familjeföretag eller icke-familjeföretag. Regressionen 

består av 205 observationer. I det första steget genomfördes ett F-test för att testa om de 

oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln samt för att se om det finns ett beroende 

dem emellan. Som kan utläsas i tabellen ovan är F-testet skiljt från noll vilket visar att det finns 

ett beroende mellan de oberoende variablerna och den beroende med en säkerhet på 99 procent. 

Utifrån tabellen ovan utläses att koefficienten för familjeföretag är negativ, vilket visar att det 

råder ett negativt beroende mellan familjeföretag och skuldsättningsgrad. Variabeln 

familjeföretag ligger även på en signifikansnivå under 5 procent, och är således statistiskt 

säkerställd. Lönsamhet och materiella anläggningstillgångar har istället ett positivt beroende 

med variabeln skuldsättningsgrad och ligger på en signifikansnivå under fem procent respektive 

en procent. Detta betyder att det finns ett signifikant beroende, att variablerna är statistiskt 

säkerställda och att de överensstämmer med uppställda hypoteser. Vidare så har variabeln storlek 

Variabler Koefficient Standard fel t-värde Signifikans

Familjeföretag -0.047 0.00216 -2.1567 0.0322*

Lönsamhet 0.084 0.0366 2.3099 0.0219*

Storlek 0.000001 0 1.5461 0.1237

Materiella Tillgångar 0.392 0.0669 5.8593 0.0000**
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en signifikansnivå över fem procent, därför går det inte med säkerhet att säga att det råder ett 

beroende mellan storlek och skuldsättningsgrad.  

4.3.1 Modellens förklaringsgrad 

När en regression genomförs erhålls även en förklaringsgrad, R
2
. Förklaringsgrad är 

proportionen av den totala variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av variationen 

i den oberoende variabeln (Edling & Hedström, 2003). Ju högre värde, desto bättre 

förklaringskraft. Tabellen ovan visar att 28,6 procent av variationen i skuldsättningsgraden kan 

förklaras av de oberoende variablerna. Vid jämförelse med Margaritis och Psillaki (2010) och 

Ampenberger et al (2013) som använt liknade testmetodik och som fick en förklaringsgrad på 23 

procent respektive 35 procent, så är denna studies förklaringsgrad fullt acceptabel. 

4.4 Diagnostiska test 

För att undersöka regressionens tillförlitlighet så har diagnostiska test genomförs. Regressionen 

har testats för normalfördelning, multikollinearitet och heteroskedasticitet. Nedan redogörs för 

vad dessa test visade. 

4.4.1 Normalfördelning 

Histogramet nedan visar normalfördelningen för regressionen. Skevheten är symmetrisk medan 

kurtios är något spetsig i förhållande till normalfördelningen. Trots denna lilla spetsighet, anses 

regressionen vara normalfördelad på grund av att den centrala gränsvärdesatsen påverkar. Desto 

större urvalet är, ju mer närmar det sig normalfördelning. Urvalet i undersökningen består av 205 

företag. Med tanke på att ett stort antal företag finns med i undersökningen så fastställer den 

centrala gränsvärdesatsen att residualerna bör närma sig normalfördelning. Grafen, och där med 

regressionen, uppfyller kravet för normalfördelning. 

 

 

 

  

Graf 1: Histogram över normalfördelningen för regressionen 
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4.4.2 Multikollinearitet 

När det råder hög korrelation mellan flera variabler uppstår multikollinearitet, vilket innebär att 

det blir svårt att påvisa signifikans för enskilda förklaringsvariabler. Om två eller flera variabler 

korrelerar, mäter samma händelse, kan dessa istället slås ihop till en variabel. För att undersöka 

multikollineariteten, hur starkt sambandet är mellan variablerna är, så har en korrelationsmatris 

mellan de oberoende variablerna skapats. Detta illustreras i matrisen nedan. 

Tabell 5: Korrelationsmatris 

 

**-Korrelation är signifikant på 1 % nivån 

 *-Korrelation är signifikant på 5 % nivån 

Matrisen ovan visar att multikollinearitet inte förligger. Det förligger låg korrelation mellan de 

oberoende variablerna. Variabeln familjeföretag påvisar en statistiskt säkerställd korrelationsgrad 

på 0,197 med lönsamhet och ligger under enprocents nivån. Variabeln lönsamhet påvisar en 

statistiskt säkerställd korrelationsgrad på 0,139 med materiella anläggningstillgångar och ligger 

under femprocents nivån. Ju närmare 0 korrelationsgraden ligger, desto svagare är korrelationen. 

Korrelationsgrader på 0,197 och 0,139 anses därför låga och säkerställer att ingen 

multikollinearitet föreligger. Ytterligare ett test genomfördes för att säkerställa att ingen 

multikollinearitet råder i regressionen. Ju närmre 1 VIF-värdet (variance inflation factor) ligger, 

ju mindre korrelation råder mellan de oberoende variablerna (Gujarati, 2006). VIF fås genom att 

dela 1 med toleransvärdet. Detta illustreras i tabellen nedan. 

Variabel/variabel Familjeföretag Lönsamhet Storlek Materiella Tillgångar

Familjeföretag 1

Signifikans.

Lönsamhet 0,197** 1

Signifikans. 0.005

Storlek -0.121 0.076 1

Signifikans. 0.085 0.277

Materiella Tillgångar -0.001 0,139* -0.013 1

Signifikans. 0.988 0.047 0.854
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Tabell 6: Regression med korrelationsanalys 

 

**-Korrelation är signifikant på 1 % nivån 

 *-Korrelation är signifikant på 5 % nivån 

Utifrån denna tabell utläses att VIF-värdena för alla oberoende variabler ligger nära 1, vilket är 

tillfredsställande. Som nämnt ovan innebär detta att det råder oberoende mellan de oberoende 

variablerna. Detta säkerställer att multikollinearitet inte föreligger. 

4.4.3 Heteroskedasticitet 

För att undersöka om heteroskedasticitet existerar kontrollerades detta via ett punktdiagram i 

IBM SPSS Statistics Viewer. Detta punktdiagram visar att heteroskedasticitet förekommer. Som 

kan ses i diagramet nedan så är punkterna inte jämnt fördelade över och under 0-linjen, vilket 

visar att heteroskedasticitet råder. Likt Hayes och Cai (2007) korrigerades denna 

heteroskedasticitet genom användning av konsekventa standardfelsuppskattningar.  

 

 

 

     Korrelation

Variabler Koefficient Standardfel T-värde Signifikans Tolerans VIF

Familjeföretag -0.047 0.0022 -2.1567 0.0322* 0.942 1.062

Lönsamhet 0.084 0.0366 2.3099 0.0219* 0.931 1.074

Storlek 0.000001 0 1.5461 0.1237 0.974 1.026

Materiella tillgångar 0.392 0.0669 5.8593 0.000** 0.979 1.021

Diagram 1: Punktdiagram över heteroskedasticitet 
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Variabel Förväntat beroende Resultat

Familjeföretag Negativt Negativt*

Lönsamhet Negativt Positivt*

Storlek Positivt Positivt

Materiella Tillgångar Positivt Positivt**

5 Analys 

I kapitlet analyseras resultatet av regressionen utifrån den teoretiska referensramen samt utifrån 

logik och egna resonemang. Resultaten jämförs även med tidigare forskning. 

5.1 Förväntat beroende och resultat 

Tabellen nedan visar en sammanställning av studiens förväntade resultat samt vad studien gav 

för resultat. Av tabellen kan utläsas att resultaten blev som förväntat för tre av fyra variabler. 

Vidare i kapitlet följer en djupare analys av varje variabel samt en förklaring till vad resultaten 

kan bero på och om det finns någon koppling till tidigare studier. 

 

 

 

**-Korrelation är signifikant på 1 % nivån 

 *-Korrelation är signifikant på 5 % nivån 

5.2 Familjeägarskap 

Tidigare studier visar att huruvida det föreligger skillnader mellan familjeföretag och icke-

familjeföretag  avseende skuldsättning varierar mellan olika länder. Familjeföretag karaktäriseras 

av riskobenägenhet, viljan att företaget ska leva vidare samt familjekontroll, vilket påverkar 

deras val av kapitalstruktur (Bauweraerts & Colot, 2012). Tidigare studier visar att 

riskobenägenheten och rädslan för att förlora kontrollen driver familjeföretagen mot lägre 

skuldnivåer (Bauweraerts & Colot, 2012; González, et al., 2013). Enligt Schmid (2013) och 

Ampenberger et al (2013) är önskan om att behålla kontrollen över företaget det viktigaste 

motivet till att familjeföretag väljer att skuldsätta sig mindre. 

Tabell 7: Hypotesprövning – förväntat beroende och resultat 
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Studiens regression visar att det råder ett negativt beroende mellan familjeföretag och 

skuldsättningsgrad, så den uppställda hypotesen accepteras på en signifikansnivå på 5 procent. 

Med en säkerhet på 95 procent så går det att säga att familjeföretagen på den svenska börsen 

skuldsätter sig mindre än icke-familjeföretagen. Detta resultat ligger i linje med vad Margaritis 

och Psillaki (2010), Schmid (2013) och Ampenberger et al (2013) kom fram till i sina studier. 

Vidare motsäger detta resultat tidigare studier av King och Santor (2008) och Setia-Atmaja et al 

(2009). En förklaring till att det erhållna resultatet både stämmer  överens  med och motsäger 

tidigare studier kan vara att de är gjorda i olika länder med olika institutionell miljö. Tidigare 

studier som visar liknade resultat som denna studie är gjorda i bankbaserade länder, medan de 

som motsäger denna studies resultat är gjorda i länder med mer marknadsbaserad ekonomi. Som 

tidigare nämnts utövar bankerna i bankbaserade ekonomier kontroll över de företag de 

finansierar (Ampenberger, et al., 2013). Denna kontroll från bankerna påverkar företagen och då 

de inte vill bli övervakade av bankerna och på så sätt förlora kontrollen över företaget ökar deras 

intresse för eget kapital. Sverige tillhör länderna med bankbaserad ekonomi (Pereira Alves & 

Ferreira, 2011) och studien har visat att familjeföretagen i Sverige skuldsätter sig mindre än icke-

familjeföretagen. På grund av familjeföretagens vilja att inte förlora kontrollen till bankerna är 

det mest troliga att de väljer att finansiera sig med eget kapital, vilket kan förklara det erhållna 

resultatet. Vårt antagande om att familjeföretagen i Sverige skulle skuldsätta sig mindre, på 

grund av likheterna med Tysklands institutionella miljö, har därmed visat sig vara ett rimligt 

antagande.  

Ytterligare en förklaring till det erhållna resultatet kan vara de kontrollfaktorer som enligt 

Schmid (2013) påverkar hur familjeföretag väljer att skuldsätta sig. Det finns en rädsla hos 

familjeföretagen att förlora kontrollen vid extern finansiering, då långivarnas 

påverkningsmöjlighter över företaget ökar. Önskan om att behålla kontrollen kan påverka 

skuldsättningen hos företagen. De väljer troligen lägre skuldsättning för att behålla kontrollen 

samt för att minska riskerna. Detta överensstämmer med resultatet i denna studie. Vidare visar 

även tidigare studier av Romano et al (2001) att familjeföretag förlitar sig på familjelån på grund 

av intresset av att behålla kontrollen. Detta kan leda till att familjeföretagen väljer att sätta 

gränser för skuldsättningsgraden för att minska riskerna, vilket kan vara en bidragande orsak till 

att familjeföretagen skuldsätter sig mindre än icke-familjeföretagen.  
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Även med pecking-order teorin som utgångspunkt går det att förklara det erhållna resultatet och 

förstå varför familjeföretag skuldsätter sig mindre än icke-familjeföretag. Eftersom 

familjeföretag är rädda för att förlora kontrollen så vill de inte dela med sig av all information 

som lednigen besitter. Detta leder till att en informationsassymetri mellan ledningen och 

långivaren uppstår. Långivaren vill ha full insyn i företaget som de lånar ut pengar till. Om de 

inte får detta kommer de ta mer betalt, det vill säga räntan för lånet blir högre. Familjeföretagen 

accepterar inte att betala den ränta som krävs och väljer troligen att istället använda sig av eget 

kapital framför belåning för att finansiera sina investeringar. Detta ligger i linje med pecking-

order teorins finansieringshiearki, där finansiering genom internt upparbetade vinster står överst.  

Vidare så påverkas familjeföretag av olika faktorer, bland annat familj och viljan att företaget 

ska leva vidare i flera generationer (Gersick, et al., 1997). Familjeföretagen har även mycket 

kärlek till företaget och hög grad av långsiktig planering (Davis, 1983). För att säkerställa att 

företaget till exempel går i arv, att det stannar i familjen, är det enligt tidigare studier väldigt 

viktigt för familjeföretagen att de känner att de har kontrollen. I detta fall har även faktorn risk en 

stor betydelse. Eftersom familjen vill att företaget ska leva vidare inom familjen så jobbar de för 

att minska risken för nästkommande generation och därmed lämnar de inte över ett företag med 

allt för hög skuldsättning. Utifrån detta resonemang så tenderar familjeföretagen att hålla nere 

lånen för att nästa generation ska ha en så stabil och trygg grund som möjligt att stå på. För att 

inte förlora kontrollen och för att de vill ge nästa generation så bra förutsättningar som möjligt så 

är det sannolikt att familjeföretagen i första hand väljer att finansiera sig genom eget kapital än 

genom externa medel. Då familjeföretagens önskan om att behålla kontrollen över företaget 

enligt Schmid (2013) och Ampenberger et al (2013) är det vikigaste motivet till att familjeföretag 

väljer att skuldsätta sig mindre är det rimligt att anta att även svenska familjeföretag har denna 

önskan, vilket speglar det erhållna resultatet. Sammantaget kan det tänkas vara så att 

familjeföretagen använder skuldsättning som ett verktyg för att styra företaget mot deras mål. 

5.3 Lönsamhet 

Studiens hypotes om att det föreligger ett negativt beroende mellan ett företags lönsamhet och 

dess skuldsättning förkastas då regressionen visar att det med 95 procents säkerhet råder ett 

positivt beroende mellan lönsamhet och skuldsättning. Studiens undersökning motsäger tidigare 

studier av Frank och Goyal (2009) och Ampenberger et al (2103) då dessa undersökningar visade 
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att företag som är mer lönsamma tenderar att ha lägre skuldsättningsgrad. Denna studies resultat 

visar att ju högre lönsamhet ett företag på den svenska börsen har, desto högre tenderar deras 

skuldsättningsgrad bli.  

Enligt pecking-order teorin råder en hierarki mellan finansieringsmetoderna där finansiering 

genom internt upparbetade vinster står överst följt av belåning och emissioner. Utifrån pecking-

order teorin bör ett negativt beroende råda mellan lönsamhet och skuldsättning. Studiens resultat 

motsäger därför pecking-order teorin, då resultaten visar att det råder ett positivt beroende mellan 

lönsamhet och skuldsättning. Utifrån trade-off teorin är detta ett tydligt tecken på att företag vill 

belåna sig mer för att undvika skatt. Företag med hög förväntad skatt har högre skuldsättning ju 

mer lönsamma de är (Fama & French, 2002). En högre belåning leder till högre räntor, som i sin 

tur minskar det skattepliktiga resultatet. Enligt trade-off teorin kommer företagen att väga 

konkurskostnaderna mot den fördel de får genom en högre skuldsättning. Då denna studie är 

baserad på årsredovisningar för år 2012, ett år då det var låg ränta i Sverige, så kan det erhållna 

resultatet förklaras utifrån trade-off teorin. Den låga räntan år 2012 har troligtvis påverkat det 

erhållna resultatet. Vid låg ränta väljer företagen att skuldsätta sig mer eftersom de kan låna till 

en lägre ränta än normalt. Den låga räntan medför att risken att skuldsätta sig anses vara lägre 

och därmed blir även konkurskostanden lägre. Företagen får nytta av sina lån med hjälp av 

hävstångseffekten. Med hjälp av lånen kan de göra nya investeringar som ger dem en bättre 

avkastning än vad räntan på lånen kostar. Då vi valt att mäta lönsamheten med EBITDA, ett mått 

där det inte tas hänsyn till räntan för lånen,  så blir hävstångseffekten  ännu mer påtaglig för 

denna studies resultat. Detta kan vara en bidragande orsak till det erhålla resultatet.  

Vid jämförelse med tidigare forskning så finns flera olika faktorer som kan ha påverkat att denna 

studies resultat skiljer sig åt. Ampenberger et al (2013) genomförde sina studier under flera år, 

mellan 1995 till 2006. Under dessa år var räntan högre jämfört med vad den var i Sverige 2012. 

När räntan är låg så är det fördelaktigt att ta lån, vilket är en förklaring till varför beroendet 

mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad är positivt och motsäger våra förväntningar. Vidare är 

ytterligare en förklaring till det erhållna resultatet att företag som är mer lönsamma har lättare att 

få lån än företag som är mindre lönsamma. Bankerna ser en mindre risk med att finansiera de 

lönsammare företagen eftersom de har bättre förutsättningar för att betala tillbaka lånet.  
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Att denna studies resultat visar ett positivt beroende mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad 

förvånar eftersom majoriteten av tidigare studier visar att lönsamhet och skuldsättningsgrad har 

ett negativt beroende. 

5.4 Företagets storlek 

Studiens undersökning gällande variabeln företagets storlek visade inte något signifikant 

beroende mellan storlek på företaget och skuldsättningsgrad, vilket betyder att den uppställda 

hypotesen inte kan accepteras. Av den anledningen kan inga tillförlitliga slutsatser gällande 

beroendet mellan ett företags storlek och skuldsättningsgrad dras. Att detta resultat inte visar ett 

signifikant beroende är förvånade då studien av Ampenberger et al (2013) visar att ett signifikant 

positivt beroende råder mellan dessa två variabler på enprocentsnivån. Även tidigare studier av 

Romano et al (2001) och Frank och Goyal (2009) fann ett signifikant positivt beroende mellan 

företagets storlek och skuldsättningsgrad. 

Det är även förvånande att resultatet i studien inte påvisar något signifikant beroende då 

storleken enligt trade-off teorin och pecking-order teorin är av betydelse vid ett företags val av 

kapitalstruktur. Utifrån trade-off teorin så skuldsätter sig stora företag mer. Att stora företag ofta 

är mer diversifierade medför att risken för att företaget hamnar i konkurs minskar. Då långivare 

föredrar att låna ut pengar till företag med lägre konkursrisk borde detta medföra att större 

företag generellt sätt erhåller bättre lånevillkor och på grund av detta väljer att skuldsätta sig mer. 

I motsats till trade-off teorin så anser pecking-order teorin att stora företag skuldsätter sig 

mindre. I förhållande till små företag så har större företag funnits längre och har därför bättre 

möjlighet till finansiering genom eget kapital (Frank & Goyal, 2009), vilket borde medföra att 

stora företag skuldsätter sig mindre.  

I denna studie är det ett väldigt stort intervall mellan antalet anställda, det minsta företaget har 

nio anställda medan de största företaget har 279 641 anställda. Då detta kan ha påverkat 

resultatet genomfördes en ny regression där extremfallen uteslöts. Dock anser vi att detta inte 

påverkade resultatet avsevärt. Det nya resultatet visade att företagets storlek och 

skuldsättningsgrad är signifikant på en nivå på en procent, men ett beroende går inte att fastställa 

då koefficienten är noll. Resultatet för de andra variablerna och deras beroende med 

skuldsättningsgrad ändrades något, men inte på ett sätt som förändrar studiens resultat avsevärt. 
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Detta illustreras i tabell 8, bilaga B. Då det fortfarande inte går att fastställa ett beroende mellan 

företagets storlek och skuldsättningsgrad anser vi att resultatet från den första regressionen är det 

mest tillförlitliga då denna regression innehåller alla företag på den svenska börsen och bör 

därför ge en mer verklig bild av företagen på den svenska börsen. 

Om företagets storlek istället hade mätts på något annat sätt så hade kanske resultatet sett 

annorlunda ut. Då denna studie mäter företagets storlek genom att se till antalet anställda så är 

det möjligt att det inte förklarar hur stort företaget är relaterat till skuldsättningsgraden. Som 

exempel kan konsultföretag och tillverkande företag lyftas fram. Konsultföretagen brukar ha 

många anställda i förhållande till deras skuldsättningsgrad medan tillverkande företag är 

kapitalintensiva och generellt sett har mindre anställda i förhållande till deras skuldsättningsgrad. 

På grund av detta skulle kanske variabeln storlek mätts på ett annat sätt, då detta kan ha påverkat 

resultatet.  

5.5 Andel materiella anläggningstillgångar 

Variabeln andel materiella anläggningstillgångar visar att hypotesen kan accepteras på 

enprocentsnivån och därmed konstateras att ett signifikant beroende råder. Den höga 

koefficienten visar att beroendet mellan andelen materiella anläggningstillgångar och 

skuldsättning är starkt. Av tidigare studier från Frank och Goyal (2009) och Ampenberger et al 

(2013) framgår att andel materiella anläggningstillgångar påverkar skuldsättningsgraden positivt, 

då säkerheter ökar företagens låneutrymme. Resultaten från tidigare studier överensstämmer med 

denna studies resultat. 

Resultatet, det positiva beroendet mellan andel materiella anläggningstillgångar och 

skuldsättningsgrad, kan bero på långivarnas riskbedömning. Materiella anläggningstillgångar är 

generellt lättare att värdera än till exempel immateriella tillgångar. Då långivare föredrar 

materiella anläggningstillgångar som säkerhet vid lån (Frank & Goyal, 2005) så gynnar detta 

företag med hög andel materiella anläggningstillgångar. De erbjuds då bättre lånevillkor och till 

följd av detta lockas företagen till högre skuldsättning. Ytterligare en förklaring till det erhålla 

resultatet kan vara att vid en konkurs kan bankerna dra nytta av att företaget har mycket 

materiella anläggningstillgångar då dessa relativt lätt kan säljas vidare, vilket också bidrar till 

gynnsammare lånevillkor. Vidare så krävs av ett företag med materiella anläggningstillgångar att 
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de är i gott skick, moderna och högkvalitativa. Företag med materiella anläggningstillgångar har 

därför ett behov av att skaffa nya eller underhålla de tillgångar som finns, vilket kan leda till 

stora investeringsbehov. I enlighet med pecking-order teorin så kan detta investeringsbehov 

tvinga företag att söka sig till extern finansiering. Eftersom materiella anläggningstillgångar ofta 

är väldigt dyra så krävs det att företaget besitter mycket kapital. Det blir aktuellt med extern 

finansiering då företagets investering inte täcks av de internt upparbetade vinsterna. Belåning 

eller nyemission kan då bli ett faktum för att kunna slutföra köpet. Då det enligt Myers (1984) 

finns en finansieringshierarki inom pecking-order teorin där självfinansiering kommer på första 

plats följt av belåning och emissioner, så blir belåning troligen mer aktuellt för att finansiera 

investeringen.  

Det erhållna resultatet kan även förklaras med förankring i trade-off teorin, huruvida en 

beslutsfattare balanserar fördelar och nackdelar med skuldsättning (Kraus & Litzenberger, 1973). 

Det vill säga skatteskölden och de ökade konkurskostnaderna. För att utnyttja sin möjlighet till 

skatteavdrag upp till den grad där skattefördelarna är lika stora som konkurskostnaderna anser 

Kraus och Litzenberger (1973) att ett företag bör skuldsätta sig så mycket som möjligt. Att 

inneha en hög andel materiella anläggningstillgångar är positivt eftersom ju mer materiella 

anläggningstillgångar ett företag har, ju mer utrymme finns det för belåning (Ampenberger, et 

al., 2013). Detta resonemang kan förklara varför ett företag kommer att väga fördelar mot 

nackdelar när det gäller skuldsättning. Som tidigare nämnt finns det enligt Ampenberger et al 

(2013) mycket utrymme för ett företag att skuldsätta sig när de innehar en hög andel materiella 

anläggningstillgångar. Då detta kan ses som en säkerhet blir fördelarna fler än nackdelarna och 

som följd av detta kommer företaget antagligen välja att skuldsätta sig mer. Det som dock 

behövs ha i åtanke är vilken bransch företaget verkar inom. Företag inom tillverkningsindustrin 

har generellt sett en hög andel materiella anläggningstillgångar, vilket betyder att de kan tänkas 

erhålla bättre lånevillkor än företag med hög andel immateriella tillgångar. 
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6 Slutsats 

I kapitlets inledning presenteras studiens slutsats. Kapitlet innehåller även ett avsnitt om 

studiens bidrag och avslutas med förslag på  framtida forskning. 

Vi har i studien undersökt om det finns en signifikant skillnad mellan svenska börsnoterade 

familjeföretag och icke-familjeföretag avseende deras val av kapitalstruktur. Med hjälp av en 

multipel regression kunde en statistisk skillnad säkerställas. Regressionen visade att ett negativt 

beroende mellan svenska börsnoterade familjeföretag och skuldsättningsgrad råder, vilket 

betyder att familjeföretagen generellt skuldsätter mindre än icke-familjeföretagen. I vår analys  

har vi visat att det finns starka argument till att beroendet faktiskt stämmer och hypotes 1 

accepteras då det råder ett negativt beroende mellan familjeföretag och skuldsätnningsgrad. När 

regressionen visade att det fanns en signifikant skillnad mellan familjeföretagen och icke-

famileföretagen i studien var frågan om resultatet kunde förklaras utifrån kapitalstruktursteorier. 

Detta var möjligt och i analysen  har dessa används flitigt för att förklara det erhålla resultatet. 

Dock har vi sett att företagen inte alltid agerar i likhet med vad kapitalstruktursteorierna 

förespråkar. Resultatet har även jämförts med tidigare studier.  

Då denna studie replikerar Ampenberger et al (2013) studie på svenska förhållanden  förväntade 

vi oss att få ett liknade resultat på grund av likheter i Tyklands och Sveriges institutionella 

miljöer. Så blev fallet och vi kan anta att det institutionella miljön verkar påverka 

kapitalstukturen. Genom tidigare studier har vi sett att i länder med bankbaserad ekonomi, vilket 

Sverige har, skuldsätter sig familjeföretagen mindre än icke-familjeföretagen och i länder med 

marknadsbaserad ekonomi skuldsätter sig familjeföretagen mer än icke-familjeföretagen. Det 

finns även studier gjorda i marknadsbaserade länder som inte kunnat påvisa skillnader. Vidare 

kan vi också anta att kontroll och riskobenägenhet troligen påverkar hur familjeföretagen väljer 

att skuldsätta sig. Då familjeföretag enligt tidigare studier har en stark önskan om att behålla 

kontrollen över företaget samt att de inte vill inte utsätta sig för risker väljer de i första hand 

finansiering genom eget kapital, vilket speglar studiens resultat. 

Eftersom tidigare studier visat att det finns fler faktorer än den institutionella miljön som 

påverkar företagens val av kapitalstruktur så har denna studie även undersökt om 



39 

 

skuldsättningsgraden hos familjeföretag och icke-familjeföretag på den svenska börsen påverkas 

av variabler som genom tidigare studier visat sig påverka, samt om det finns ett signifikant 

samband mellan skuldsättningsgraden och dessa variabler. En multipel regression genomfördes 

för att undersöka om de fyra oberoende variablerna familjeägarskap, lönsamhet, företagets 

storlek och andel materiella anläggningstillgångar har någon påverkan på den beroende variabeln 

skuldsättningsgrad. Vi såg skillnader mellan vilka variabler som faktiskt påverkar 

skuldsättningsgraden. Som nämnt ovan visade resultatet ett negativt beroende mellan 

familjeägarskap och skuldsättningsgrad. Resultatet av regressionen visade även att ett statistiskt 

signifikant beroende fanns mellan skuldsättningsgrad och följande två variabler: lönsamhet och 

andel materiella anläggningstillgångar. Vidare så kunde inget signifikant beroende mellan 

skuldsättningsgrad och företagets storlek påvisas. Beroendet mellan skuldsättningsgrad och 

lönsamhet var positivt, vilket var förvånande eftersom majoriteten av tidigare studier visat att ett 

negativt beroende råder mellan dessa variabler. Beroendet mellan skuldsättningsgrad och andel 

materiella anläggningstillgångar var också positivt, vilket ligger i linje med tidigare studier och 

vad vi förväntade oss innan undersökningen genomfördes.  

Som nämnt i avsnitt 3.8 innefattar studien bara år 2012. Detta var ett medvetet val för att få en så 

aktuell bild som möjligt av företagen. Nu i efterhand känner vi att studien hade blivit bättre om 

undersökningen innefattat flera år. Detta hade inneburit en fördel för undersökningen, då en 

längre tidsperiod minskar risken för att speciella händelser påverkar resultatet.  

Avslutningsvis så är det möjligt att den valda definitionen av familjeföretag medfört att fler 

företag har kategoriserats som icke-familjeföretag. Studien består av 75 familjeföretag och 130 

icke-familjeföretag och som nämt i avsnitt 3.5 så finns det flera definitioner av vad ett 

familjeföretag är. Med detta som bakgrund vore det fördelaktigt om det fanns en global 

definition av familjeföretag.  

6.1 Studiens bidrag  

Studien bidrar med kunskap om hur familjeägande är relaterat till skuldsättning för företag på 

den svenska börsen. Studien har även bidragit med kunskap om hur skuldsättning påverkas av 

andra variabler. Sambanden kan användas till att förstå hur familjeföretag agerar gällande deras 

val av kapitalstruktur samt för att se skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag 
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avseende deras val av kapitalstruktur. Vid genomgång av tidigare studier har vi sett att det 

saknats forskning som undersökt skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag i 

Sverige. I och med detta har vi bidragit till en tydligare bild av hur de börsnoterade företagen i 

Sverige skuldsätter sig. Vi har även undersökt ett relativt outforskat område och som följd av 

detta öppnat dörrar för vidare forskning. 

6.1.1 Praktiska rekommendationer 

Kunskap om att familjeföretag är mer riskobenägna och att studien visar att familjeföretagen är 

mer lönsamma än icke-familjeföretagen anser vi bidrar med en säkerhet för arbetstagarna i 

Sverige. Då familjeföretagen är mer riskobenägna och samtidigt mer lönsamma så kan det vara 

så att de troligtvis klarar lågkonjunkturer bättre och på så sätt klarar att leva vidare i flera 

generationer. Att ha denna kunskap kan öka trygghetskänslan hos de som är anställda i ett 

familjeföretag då risken för att bli uppsagd på grund av dålig ekonomi minskar. 

Vidare bidrar även studien med praktiska rekommendationer för familjeföretagen. En praktisk 

rekommendation till familjeföretagen är att de bör behålla en lägre skuldsättning för att inte 

förlora kontrollen över företaget till externa intressenter. Men samtidigt bör familjeföretagen 

överväga alternativet att skuldsätta sig mer och investera för att på så sätt kanske få bättre 

avkastning. Då studien visat att det råder ett positivt beroende mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad så kan det vara bra för familjeföretagen att tänka på detta och inte helt 

utesluta finansiering via externa medel. Det kan vara positivt för familjeföretagen att våga 

skuldsätta sig och förlora en del av kontrollen för att öka sin lönsamhet. 

6.2 Förslag på framtida forskning 

Ett område som skulle vara intressant att fördjupa forskning kring vore att replikera denna studie 

fast med ett annat bolagsurval. Det vore intressant att undersöka om det föreligger skillnader i 

skuldsättning mellan onoterade familjeföretag och icke-familjeföretag och sedan jämföra det 

erhållna resultatet med denna studie för att på så sätt se om det skiljer sig mellan  noterade och 

onoterade företag. 

Vidare tror vi att för att få en bättre förståelse för varför familjeföretagen skiljer sig från icke-

familjeföretagen i val av kapitalstruktur så är det fördelaktigt att genomföra en mer kvalitativ 

studie där intervjuer genomförs med personer som sitter i ledning och styrelse. Intervjuer medför 
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en bättre förståelse för hur och varför beslutsfattarna agerar på olika sätt, då siffror inte ger 

någon fullständig information om beslutsfattarnas tankar och känslor gällande 

kapitalstruktursbeslut. 

Ett annat område som vore intressant att utforska är huruvida det föreligger skillnader eller 

likheter mellan familjeföretag i de skandinaviska länderna avseende deras kapitalstruktur. Denna 

undersökning har visat att familjeföretagen som är lisade på NASDAQ OMX Stockholm har 

lägre skuldsättningsgrad än icke-familjeföretagen, så det vore intressant med en undersökning 

som bidrar med kunskap om huruvida det förligger någon skillnad gällande kapitalstruktur 

mellan familjeföretag i de skandinaviska länderna.  

Slutligen så skulle det vara intressant att undersöka om och i så fall hur kapitalstrukturen skiljer 

sig mellan företagen på de olika listorna. Det vill säga jämföra large-cap, mid-cap och small-cap 

med varandra. På så sätt skulle man till exempel kunna se om skuldsättningen skiljer såg åt 

mellan de olika listorna. 
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Bilaga A – Egna reflektioner 

Reflektioner av Erik Josefsson: 

Att skriva om familjeföretag var ett logiskt val för oss då vi båda är uppvuxna i familjer där 

egenföretagande har stått högt i fokus och då vår vardag speglas av familjeföretagande. Hur vi 

skulle studera familjeföretagen, alltså vilken linje vårt arbete skulle gå i, var inte helt enkelt i 

början. Men efter att ha läst ett antal studier så började våra idéer luta mer åt att undersöka om 

kapitalstrukturen skiljer sig mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. 

Under detta arbete så har min analysförmåga och kravet på att kunna arbeta självständigt ökat 

avsevärt. Att ingen har sagt vad som ska göras, utan att vi i detta arbete själva har fått söka 

information och fundera på hur arbetet ska struktureras för att bli klara i tid är en bidragande 

faktor. Det var mycket intressant att få lära sig vilka företag på den svenska börsen som var 

familjeföretag eller inte. När vi sökte information om detta på företagens hemsidor samt i deras 

årsredovisningar så fick vi läsa mycket intressant historia om företagen och om hur dess 

ägarförhållande har sett ut genom åren, vilket uppskattades mycket. Jag fick även kunskap om 

vilka företag som skuldsätter sig mycket eller lite, vilket var helt ny information för mig. Jag har 

även fått bredare kunskap om börsen i allmänhet och om hur en studie ska skrivas på ett 

akademiskt sätt. 

Vi fick tips i början av arbetet att läsa mycket artiklar och se vilka artiklar dem refererade till och 

sedan läsa dessa. Det var en ny lärdom som har används flitigt under arbetets gång. Nu mer är 

det en självklarhet att det är den vägen man går för att skaffa sig kunskap om det ämne man ska 

skriva om. Att lära sig hur en regression fungerar var en svår del av arbetet då vi inte så 

omfattande gjort det i någon tidigare kurs. Det var tufft när vi fick alla siffror att veta vad dem 

betydde och hur de skulle tolkas, men efter att vi jämnfört dessa med andra studier samt 

spenderat många timmar framför olika SPSS-guider, filmer och relevant litteratur om 

regressionsanalyser så gick det att genomföra. 

Samarbetet har fungerat väldigt bra då vi har kompletterat varandra utmärkt. Vi har utnyttjat 

varandras styrkor på ett effektivt sätt, vilket har bidragit till att resan under arbetet flutit på bra. 

Till exempel har jag lättare för att förstå siffror medan Matilda har lättare för att få fram text. 

Över det stora hela har arbetet fördelats jämt, men jag har tagit en större del av arbetet med att 
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förstå och tolka siffrorna vi fick genom regressionen medan Matilda jobbat med att få ner allt 

detta i text. Vi har hela tiden satt upp olika deadlines för att bli klara med olika delar av arbetet 

vilket har bidragit till att vi satt press på oss själva och därför aldrig behövt känna att vi ligger 

efter med arbetet. Datainsamlingen var ett mycket tidskrävande moment och vi fick sitta långa 

dagar med att läsa årsredovisningar och manuellt räkna nyckeltalen. 

Erik Josefsson 

Reflektioner av Matilda Pettersson: 

Valet av område var inte speciellt svårt för oss, då vi båda är intresserade av och aktiva i våra 

egna familjeföretag. I kursen Externredovisning IV togs bolagstyrning upp och efter att ha läst 

flera artiklar om bolagsstyrning i familjeföretag insåg vi att familjeföretag i vissa fall agerar 

annorlunda när det kommer till val av kapitalstruktur. Detta fick oss att besluta oss för att det var 

just kapitalstrukturen i familjeföretag som vi ville undersöka. 

Det har gjorts flera liknade studier i andra länder, vilket har hjälpt oss på vägen. Att titta på vad 

tidigare studier använt för källor har hjälpt oss mycket i arbetet med hitta relevant information. 

Den del av arbetet vi har lagt mest tid på är själva datainsamlingen. Det blev långa dagar i 

ungefär en månad då data manuellt samlades in från företagens hemsidor och årsredovisningar. 

Denna data användes sedan till att beräkna relevanta nyckeltal samt till att kategorisera företagen 

som familjeföretag eller icke-familjeföretag. Nu i efterhand har vi kommit fram till att vi faktiskt 

skapat en helt egen databas. När datainsamlingen och alla uträkningar väl var gjorda så gick 

själva skrivandet fort.  

Vårt samarbete har från allra första början fungerat bra och vi kompletterar varandra. Vi har 

använt varandras styrkor på ett effektivt sätt. Till exempel är Erik bättre än mig på att förstå och 

tolka siffror, medan jag har lättare för att få ner det i text. Erik har då lagt mer tid på att tolka 

våra resultat och jag har lagt mer tid på att skriva avsnittet där vi presenterar våra resultat. Utöver 

detta så har arbetet fördelats lika. Vi har hela tiden haft tidsplaner och olika mål som gjort att 

arbetet flutit på bra, och där med har vi aldrig behövt känna att arbetet hamnat efter eller att vi 

haft tidsbrist. 

För min egen del har jag lärt mig väldigt mycket under denna tid som vi skrivit examensarbetet. 

Jag har lärt mig att studera vetenskapliga artiklar och sortera bort material som inte är relevant. 
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Genom alla årsredovisningar och företagshemsidor som vi gått igenom har jag fått mycket 

kunskap om företagen på den svenska börsen. Jag har även lärt mig att använda SPSS ordentligt 

då vi i tidigare kurser bara gått igenom grunderna. Genom SPSS-guider, litteratur och tidigare 

studier lärde jag mig hur programmet fungerar samt hur processen för att genomföra en 

regressionsanalys går till. Detta har också bidragit till att jag blivit bättre på att tolka och förstå 

siffror. Jag har även lärt mig mycket om kapitalstruktur och kapitalstruktursbeslut samt hur en 

uppsats ska skrivas på ett akademiskt sätt. Slutligen så tycker jag att det har varit intressant att 

göra en kvantitativ studie då jag tidigare bara har gjort kvalitativa. Jag tycker att en kvantitativ 

studie ger ett mycket tydligare resultat.  

Matilda Pettersson 
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Variabler Koefficient Standardfel t-värde Signifikans

Familjeföretag -0.539 0.0214 -2.5203 0,0127*

Lönsamhet 0.0493 0.0624 0.7899 0,0431*

Storlek 0 0 4.8242 0,0000**

Materiella Tillgångar 0.3096 0.0544 5.6949 0,0000**

Bilaga B – Regression utan extremfall 

I tabellen nedan visas resultatet av regressionen där extremfallen uteslöts. I tabellen går att utläsa 

att företagets storlek och skuldsättningsgrad är signifikant på en nivå på en procent. Dock går 

inget beroende att fastställa, då koefficienten visar noll.  

 

 

 

 

 

** Indikerar en signifikansnivå på 1 % 

  * Indikerar en signifikansnivå på 5 % 

 

 

 

 

 

  

Tabell 8: Regression där extremfallen uteslutits 
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Bilaga C – Företag i urvalet 

Följande 207 företag ingår i urvalet. Dock föll två företag bort på grund av saknade uppgifter 

gällande ägare. 

 

A 
Aarhus Karlshamn 

ABB Ltd 

Acando 

ACAP Invest 

Active Biotect 

Addnode Group 

Addtech 

Aerocrine 

ÅF 

Alfa Laval 

Allenex 

Anoto Group 

Arcam 

Artic Paper 

Arise 

Aspiro 

ASSA ABLOY 

Astra Zeneca 

Atlas Copco 

AutoLiv 

Avega Group 

Axfood 

Axis 

 

B 
B&B Tools 

BE Group 

Beijer 

Beijer Alma 

Beijer Electronics 

Bergs Timber 

Betsson 

Bilia 

Billerud Korsnäs 

BioGaia 

BioInvent International 

Biotage 

Björn Borg 

Black Earth Farming SDB 

BlackPearl Resources 

Boliden 

Bong 

BTS Group 

Bufab Holding 

Byggmax Group 

 

C 
Cavotec 

CDON Group 

CellaVision 

Cision 

Clas Ohlson 

Cloetta 

Concentric 

Concordia Maritime 

Connecta 

Consilium 

CTT Systems 

Cybercom Group 

 

D 
Dedicare 

DGC One 

Doro 

Duni 

Duroc 

 

E 
Elanders 

Electra Gruppen 

Electrolux 

Elekta 

Elos 

Endomines 

Enea 

Eniro 

EnQuest PLC 

Ericsson 

Etrion 

eWork Scandinavia 

 

F 
Fagerhult 

Feelgood Svenska 

Fenix Outdoor 

Fingerprint Cards 

FinnvedenBulten 

FormPipe Software 

 

G 
Getinge 

Geveko 

Global Health Partner 

Gunnebo 

 

H 
Haldex 

Hemtex 

Hennes & Mauritz 

Hexagon 

Hexpol 

HiQ International 

HMS Networks 

Holmen  

Husqvarna 

 

I 
I.A.R Systems Group 

Image Systems 

Industrial & Financial Systems 

Indutrade 

Intellecta 

ITAB Shop Concept 

 

K 
KABE 

Kappahl 

Karo Bio 

Karolinska Development 

KnowIT 
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L 

Lagercrantz Group 

Lammhults Design Group 

Lindab International 

Loomis 

Lundin Mining Group SDB 

Lundin Petroleum 

 

M 
Malmbergs Elektriska 

Meda  

Medivir 

Mekonomen 

Micro Systemation 

Micronic Mydata 

Midsona 

Millicom 

Moberg Pharma 

Mordern Times Group 

MQ Holding 

MSC Konsult 

MultiQ International 

 

N 
NCC 

Nederman Holding 

Net Entertainment 

Net Insight 

NeuroVive Pharmaceutical 

New Wave 

Nibe Industrier 

Nobia 

Nolato 

Nordic Mnes 

Nordic Service Partner Holding 

NOTE 

NOVOTEK 

 

O 
Oasmia Pharmaceutical 

Odd Molly International 

OEM International 

Opcon 

Opus Group 

Orexo 

Oriflame 

Ortivus 

 

P 
PA Resources 

PartnerTech 

Peab 

Phonera 

Poolia 

Precise Biometrics 

Prevas 

Pricer 

Proact IT Group 

Probi 

Proffice 

Profilgruppen 

PSI Group 

 

R 
RaySearch Laboratories 

ReadSoft 

Rederi AB Transatlantic 

Rejlers 

Rezidor Hotel Group 

RNB Retail and Brands 

Rörvik Timber 

Rottneros 

 

S 
SAAB 

Sandvik 

Sanitec Oyj 

SCA 

Scania 

Seamless Distribution 

Sectra 

Securitas 

Semafo 

Semcon 

Sensys Traffic 

SinterCast 

Skanska 

SKF 

Skistar 

Softronic 

SSAB 

Stockwik Förvaltning 

Stora Enso 

Studsvik 

Svedbergs 

SWECO 

Swedish Match 

Swedish Orphan Biovirum 

Swedol 

System Air 

 

T 
Tele 2 

Telia Sonera 

Tethys Oil 

Tieto Oyj 

TradeDoubler 

Transcom WorldWide 

Transmode 

Trelleborg 

Trigon Agri 

 

U 
Unibet Group 

Uniflex 

 

V 
VBG Group 

Venue retail Group 

Vitec Software Group 

Vitrolife 

Volvo 

 

X 
XANO Industri 
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Bilaga D – Familjeföretag i urvalet 

Utifrån den valda definitionen av familjeföretag klassas följande 75 företag som familjeföretag 

A 
Aerocrine 

Alfa Laval 

AllTele 

Atlas Copco 

Avega Group 

Axfood 

Axis 

 

B 
Beijer Alma 

Bergs Timber 

Betsson 

BioGaia 

Björn Borg 

BTS Group 

Bufab Holding 

Byggmax Group 

 

C 
Cavotec 

CellaVision 

Clas Ohlson 

Cloetta 

 

D 
Dedicare 

DGC One 

Doro 

 

E 
Electra Gruppen 

Elekta 

Endomines 

Etrion 

 

F 
Fenix Outdoor 

G 
Global Health Partner 

 

H 
Hennes & Mauritz 

 

I 
Industrial & Financial 

Systems 

ITAB Shop Concept 

 

K 
KABE 

 

L 

Lammhults Design 

Group 

Lundin Petroleum 

 

M 
Malmbergs Elektriska 

Micro Systemation 

Millicom 

Moberg Pharma 

Mordern Times 

Group 

MSC Konsult 

  

N 
NCC 

Net Entertainment 

Net Insight 

NeuroVive 

Pharmaceutical 

New Wave 

Nolato 

 

O 
Oasmia 

Pharmaceutical 

OEM International 

Opcon 

Opus Group 

Oriflame 

P 
Peab 

Phonera 

Poolia 

Prevas 

PSI Group 

 

R 
ReadSoft 

Rejlers 

 

S 
SAAB 

Sectra 

Semafo 

Skistar 

Softronic 

Svedbergs 

System Air 

 

T 
Tele 2 

Tethys Oil 

Transcom WorldWide 

Trigon Agri 

 

U 
Unibet Group 

Uniflex 

 

V 
VBG Group 

Vitec Software Group 

 

X 
XANO Industri

 


