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Abstract 

It is important for company’s stakeholders to know its capital structure to evaluate its 

financial position. The purpose of this paper is to study the factors that influence the debt to 

equity ratio on the Large cap companies listed on the Stockholm Stock Exchange. Based 

taken from previous studies, we achieve a number of possible influencing factors on the debt 

to equity ratio. The period examined is for the years 2005 to 2013 and the sample is gathered 

from the database Business Retriever and the annual reports of the analyzed companies. In 

total, we received 180 values for each variable. The companies have been divided into eight 

different industries. The conclusion is that the factors that influence the level of debt to equity 

ratio in the Large cap companies listed on the Stockholm Stock Exchange are profitability, 

size and industry. Profitability and size has a negative influence on the debt to equity ratio. 
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1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund och problematisering 

Den 29 oktober 2014 tog Riksbanken beslut om att sänka reporäntan till 0 procent, vilket är 

den lägsta nivån sedan införandet av reporäntan 1994. Riksbankens syfte med en låg räntenivå 

är att öka inflationen och därmed även den ekonomiska aktiviteten. Reporäntan är det som 

styr till vilken ränta kreditinstitut kan låna pengar från Riksbanken. Följaktligen blir effekten 

av en låg reporänta även en låg utlåningsränta till företag och privatpersoner för penninglån. 

Syftet med en hög reporänta är istället att minska inflationen och den ekonomiska aktiviteten. 

(Riksbanken, 2014) 

 

Fregert och Jonung (2010) förklarar liksom Riksbanken att när ränteläget är lågt antas det att 

mer lån upptas och att fler investeringar görs. Statistik från Ekonomifakta (2014) tyder även 

på att de svenska hushållens skuldkvot, det vill säga hushållens skulder dividerat med 

disponibel inkomst, har stigit sedan mitten av 1990-talet.  

 

I två amerikanska studier av Barry, Mann, Mihov och Rodriguez (2008, 2009) har författarna 

funnit ett negativt samband mellan företagsledningens benägenhet att låna kapital till företaget 

och rådande ränteläge. Chang, Lee och Lee (2009) kommer i sin studie fram till ett antal 

faktorer som påverkar amerikanska företags skuldsättningsgrad. Dessa faktorer är unikhet, 

lönsamhet, volatilitet, ej skuldrelaterad skattesköld, anläggningstillgångar, branschtillhörighet 

och tillväxt. Uppenbarligen går det inte att endast styra företags skuldsättningsgrad genom 

penningpolitikens räntestyrning, utan flera förklarande variabler kan vara aktuella även för 

svenska företag. 

 

Vad som har påverkan på svenska företags skuldsättning finns det inte lika många 

dokumenterade studier om. Som tidigare nämnts indikerar statistik från Ekonomifakta (2014) 

på att räntenivån har en påverkan på svenska hushålls skuldsättningsgrad. Det är intressant att 

analysera om räntenivån har liknande effekt på företag i Sverige. Chang et als. (2009) studie 

från USA tyder på flera förklarande faktorer till ett företags skuldsättningsgrad, vilket gör det 

relevant att analysera om studiens resultat kan appliceras även på svenska företag.  
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För investerare och andra intressenter är den finansiella stabiliteten hos företag av betydelse. 

Speciellt för stora börsbolag är skuldsättningsgraden av vikt, då intressenterna tar en risk när 

de investerar kapital i företaget. Vad företag visar upp för redovisning påverkar bolagets 

ställning på marknaden och intressenters syn på företaget. Skuldsättningsgraden är ett mått 

som signalerar hur företagets kapitalstruktur ser ut.  En hög skuldsättning gör företagen mer 

sårbara, vilket kan medföra risker på den ekonomiska marknaden. Resonemanget om 

skuldsättningen hos företag mynnar ut i följande frågeställning: 

 

Vilka faktorer påverkar skuldsättningsgraden för Large cap-bolag noterade på 

Stockholmsbörsen? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att dra slutsatser om vilka faktorer som har påverkan på 

skuldsättningsgraden för Large cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen. Ett företags 

finansiella läge är betydande för dess intressenter och resultatet av denna studie kan komma 

att bringa förklaring till vilka faktorer som är bidragande till ett Large cap-bolags 

skuldsättningsgrad.  
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2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Reporäntan 
Riksbanken är Sveriges centralbank och reporäntan är den ränta med vilken Riksbanken styr 

penningpolitiken i landet. Reporäntenivån ligger till grund för kreditinstitutens inlånings- och 

utlåningsräntor. Den så kallade “räntekorridoren” är ett intervall mellan Riksbankens 

inlånings- och utlåningsränta, vilket är reporäntan plus/minus 0,75 procentenheter. Med 

dagens reporänta på 0 procent kan alltså kreditinstituten låna pengar av Riksbanken till en 

ränta på 0,75 procent, samt placera pengar i Riksbanken till en ränta på -0,75 procent. 

Kreditinstitut kommer ofta överens om en inlånings- och utlåningsränta sinsemellan som 

ligger inom räntekorridoren, vilket gör att de kan låna och placera pengar hos varandra till 

förmånligare räntesatser än hos Riksbanken. (Riksbanken, 2014) 

 

Riksbanken använder räntestyrning för att påverka penningmarknaden. Om reporäntan är låg 

ska effekten, allt annat lika, bli att ekonomin får fart genom att fler lån upptas och därmed 

ökade investeringar samt ökad konsumtion. När reporäntan är hög är syftet att minska den 

ekonomiska aktiviteten och effekten blir istället att omfattningen av investeringar och 

konsumtion minskar, eftersom det blir mindre förmånligt att låna. (Riksbanken, 2014) 

 

Enligt Riksbanken (2009) är Federal Reserve Bank i USA motsvarigheten till den svenska 

Riksbanken och federal funds rate är motsvarigheten till den svenska reporäntan.  

 

 

2.2 Definition av skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden är ett tal som visar förhållandet mellan ett företags skulder och egna 

kapital (Ekonomi-info, 2009). Skuldsättningsgraden ökar genom att nya lån tas upp eller att 

övriga skulder ökar, allt annat lika, eller genom minskning av det egna kapitalet, allt annat 

lika. I årsredovisningar framgår ofta nyckeltalet soliditet som definieras som justerat eget 

kapital i förhållande till totalt kapital. För att kunna få ett mått på skuldsättningsgraden kan 

följande beräkning utföras: 

 

Skuldsättningsgrad = (1 / soliditet) - 1 
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Skuldsättningsgraden kan beräknas med olika bokföringsposter inräknat. Det minst 

tidskrävande är att utgå från soliditeten och därmed ta hänsyn till företagets totala skulder. 

Andra metoder att beräkna skuldsättningsgraden är till exempel att endast ta hänsyn till 

räntebärande skulder.  

 

2.3 Fördröjningseffekter 
Enligt Riksbanken (2012) kan effekten av en förändrad reporänta bli märkbar på den 

ekonomiska marknaden först efter ett till två år från förändringsdagen. Denna 

fördröjningseffekt tillämpas även i en studie av Laséen och Strid (2013) där analyser görs av 

reporäntans påverkan på svenska hushålls skuldsättning.  

 

Riksbankens bedömning samt Laséen och Strids svenska studie, som är skriven för 

Riksbankens räkning, kan antas vara tillräckligt applicerbara för denna studies utgångspunkt, 

även om Laséen och Strid behandlar hushållens skuldsättning. Vi antar dock att Large cap-

bolag har mer intressen utomlands än vad privatpersoner har, vilket gör att privatpersoner bör 

vara mer känsliga för nationella ränteförändringar. Large cap-bolag kan vara verksamma i 

andra delar av världen och följaktligen torde de inte vara lika känsliga för ränteförändringar i 

Sverige.  

 

Fördröjningseffekten kommer tas i hänsyn då det är rimligt att tänka sig att den även är giltig 

för företag. Det är uppenbarligen irrelevant att jämföra exempelvis 2013 års reporänta med 

2013 års skuldsättningsgrad, då räntenivån under 2013 först torde göra utslag under senare år. 

 

2.4 Påverkan på kapitalstrukturen 

Det existerar en mängd amerikanska forskningsstudier kring vad som påverkar 

skuldsättningen i ett företag. Bland annat finns det en studie av Barry et al. (2008) som har 

funnit ett samband mellan företagsledningens benägenhet att låna kapital och räntenivån. 

Studiens resultat visar att vid låg räntenivå är benägenheten högre än vid hög räntenivå. Vad 

som definieras som låg nivå är relaterat till vilken nivå räntan har haft historiskt sett. När den 

historiska räntan undersöks beräknas fördröjningseffekten vara mellan ett och 20 år. (Barry et 

al., 2008)  
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En annan studie av Barry et al. (2009) visar att företags storlek och lönsamhet har inverkan på 

dess skuldsättningsgrad.  Båda studierna av Barry et al. (2008, 2009) är genomförda på 

amerikanska bolag, vilket innebär att avvikelser kan förekomma i jämförelse med svenska 

bolag. Resultaten av studierna är endast fem till sex år gamla och mönstret torde även kunna 

vara motsvarande i Sverige idag. I Barry et als. (2008, 2009) båda studier utesluter författarna 

finansiella företag, offentlig sektor samt icke-vinstdrivande företag. Denna uppdelning görs 

för att deras verksamhet ofta fungerar annorlunda jämfört med andra branscher och 

vinstdrivande företag.  

 

Ytterligare forskning har gjorts i USA på vilka faktorer som påverkar ett företags 

kapitalstruktur. Chang et al. (2009) kommer i sin studie fram till ett flertal faktorer som har 

påverkan på företags kapitalstruktur. Faktorerna unikhet, lönsamhet, volatilitet, ej 

skuldrelaterad skattesköld, anläggningstillgångar, branschtillhörighet och tillväxt påverkar 

kapitalstrukturen, enligt Chang et al. (2009). En inverkan på kapitalstrukturen är också 

indirekt en inverkan på skuldsättningsgraden, eftersom skuldsättningsgraden påverkas av 

andelen skulder i förhållande till eget kapital. 

 

Datainformationen för Chang et als. (2009) undersökning är hämtat mellan åren 1988-2003 

från Annual Compustat Industrial Files. De använder sig av samtliga företag i denna databas 

som har fullständiga värden för 16-årsperioden 1988-2003. Det leder till 13 887 värden för 

varje variabel. Företagen delas in i 351 olika branscher. Resultaten visar att tillväxt är det som 

påverkar kapitalstrukturen mest, därefter kommer lönsamhet, anläggningstillgångar, 

volatilitet, icke-skuldrelaterad skattesköld samt unikhet. (Chang et al., 2009) 

Inte helt oväntat visar Chang et al. (2009) på att det finns många andra faktorer än bara 

räntenivå som har påverkan på ett företags kapitalstruktur. Således är det viktigt att ha i 

åtanke att det med största sannolikhet inte är möjligt att förklara ett företags 

skuldsättningsgrad med enbart reporäntenivå som oberoende variabel. 

Chang et als. (2009) studie är från USA och undersökningsobjekten har hämtats från 1988-

2003, vilket inte gör resultatet helt aktuellt. Författarna talar inte om hur stort bortfallet är när 

de tagit fram datainformation från databasen. Dessutom vet vi inte exakt vilka typer av företag 

och från vilka länder observationerna kommer från när det endast säger att informationen är 

hämtad från Annual Compustat Industrial Files. 
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Det som talar för att Chang et als. (2009) studie är relevant är att ett urval på 13 887 värden 

per variabel har använts med 16 år som undersökningsperiod. Författarna använder dessutom 

flera olika mått på de skuldsättningspåverkande variablerna för att jämföra signifikansen, 

vilket också är positivt för studiens relevans. Det stora antalet observationer och den 

förhållandevis långa undersökningsperioden ger ett brett underlag för studien.  

 

2.5 Branschberoende 

Hull (1999) visar i en studie på hur aktiekurser varierar beroende av skuldsättningsgrader. En 

förutsättning för studien är att det finns en branschnorm för skuldsättningsgraden. Hull (1999) 

har sett ett samband på om företaget håller sig till branschnormen och hur det påverkar 

aktiekursen. 

 

Hulls undersökning om aktiekurser i sig är inte relevant för denna studie men antagandet om 

att skuldsättningsgrad är branschberoende är desto mer intressant. Studien är 15 år gammal 

och från USA, vilket gör att den inte helt överensstämmer med den svenska marknaden, men 

antagandet om branschberoende och skuldsättning är aktuell även i Sverige. Till exempel är 

banksektorn i Sverige en bransch som enligt Swedbank (2014) har en mycket låg soliditet 

generellt och därmed hög skuldsättningsgrad. En bransch som har förhållandevis hög soliditet 

är bygg- och verkstadsbranschen (Swedbank, 2014). 

 

2.6 Hushållens skuldsättning 
Enligt Riksbankens penningpolitiska rapport från februari 2014, i samarbete med SCB, ökar 

hushållens skuldsättningsgrad i takt med att reporäntan minskar. En annan bidragande faktor 

till den ökade skuldsättningen hos hushållen i Sverige är de stigande fastighets- och 

bostadsrättspriserna. (Riksbanken, 2014) 

 

Det är inte otänkbart att skuldsättningen i de svenska företagen följer samma trend som 

hushållen, eftersom även företag har möjlighet att låna pengar till förmånligare villkor vid låg 

reporänta. 
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2.7 Cykler av skuldsättning 
Geanakoplos (2010) menar i sin studie på att skuldsättning går i cykler och varierar över tid. 

När skuldsättningen når sin topp är risken för en finanskris överhängande och banker vill inte 

bevilja lån i samma utsträckning som tidigare. Följden av detta blir att skuldsättningsgraden 

tvingas ned under en period därefter. Geanakoplos drar paralleller från praktiken när 

finanskrisen startade i USA 2008. Bankerna hade då lånat ut mer pengar än gäldenärerna hade 

möjlighet att betala tillbaka, vilket var början till finanskrisen och följaktligen en 

skuldsättningsförändring på den ekonomiska marknaden. Finanskriser förekommer med 

jämna mellanrum vilket medför att fluktuationer förekommer i skuldsättningsgraden. 

(Geanakoplos, 2010) 

 

Utifrån Geanakoplos studie kan det konstateras att det rimligen inte alltid med statistisk data 

går att förklara vad som påverkar företagens skuldsättningsgrad. Även andra faktorer är 

inblandade som exempelvis cykler av skuldsättning. Studien är från USA och det finns därför 

risk att förhållandet ser annorlunda ut i Sverige, dock påverkade finanskrisen även Sveriges 

ekonomi och därav bör liknande cykliska mönster i skuldsättningen återfinnas även i Sverige. 

Stockholmsbörsens marknadsvärde minskade till exempel under år 2008 med 42 procent 

(Andersson, 2008). 

 

Det är värt att ha i åtanke att finanskrisperioden i Sverige kan komma att ha påverkan på 

resultatet av denna studies analys. 

 

2.8 Utbud och efterfrågan på lån 
Valencia (2012) konstaterar i sin studie att banker är mer villiga att ta risker när reporäntan är 

låg och mindre benägna till utlåning av pengar när reporäntan är hög. Studien är gjord utifrån 

den amerikanska marknaden och relevansen står inte helt i paritet med den svenska 

marknaden, på grund av nationella olikheter som till exempel regelverk, lagstiftning samt 

skattesystem. Tanken bakom att banker är mer villiga att låna ut pengar när reporäntan är låg 

känns ändå relativt naturlig i och med att återbetalningsmöjligheterna av lån är bättre eftersom 

räntekostnaderna är låga.  

 

Valencias studie bidrar med förkunskap till denna studie. När banker är mer benägna att 

bevilja lån torde det öka skuldsättningsgraden överlag även bland de svenska företagen. Om 
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minskad reporänta enligt Valencia leder till ökad utlåning av pengar, kan följden av det i sin 

tur bli att skuldsättningen ökar därefter.    

 

I en amerikansk studie gjord av Becketti och Morris (1992) visar författarna på att när 

bankräntorna är låga efterfrågas större kvantiteter av lån. Studien visar gäldenärperspektivet, 

medan Valencias studie behandlar borgenärperspektivet. Becketti och Morris studie är 22 år 

gammal och från USA men teorin om att efterfrågad mängd lån ökar när räntenivån blir lägre 

torde ha ett naturligt samband och inte vara beroende av land eller tidsperiod.  

 

2.9 Undersökningsmodell 
Studiens syfte är att dra slutsatser om vilka faktorer som har påverkan på Large cap-bolags 

skuldsättningsgrad. Enligt Riksbanken (2012) samt Laséen och Strid (2013) finns det en 

fördröjningstid på reporäntans effekt på den ekonomiska marknaden med ett till två år. Barry 

et al. (2009) kommer fram till att storlek, räntenivå samt lönsamhet är inverkande faktorer på 

företags skuldsättning. 

 

Hull (1999) och Chang et als. (2009) studier visar ett branschberoende på 

skuldsättningsgraden och samtidigt förklarar Swedbank (2014) att betydande skillnader finns i 

soliditet beroende på bransch. Även vår studie kommer att analysera branschtillhörighetens 

eventuella inverkan på Large cap-bolags skuldsättningsgrad. 

 

Chang et al. (2009) kommer, förutom branschtillhörighet, fram till sex andra variabler som 

har påverkan på skuldsättningsgraden hos företag. Dessa variabler är unikhet, lönsamhet, 

volatilitet, ej skuldrelaterad skattesköld, anläggningstillgångar och tillväxt. Av praktiska skäl 

kommer inte utrymme finnas för att utvärdera alla dessa variabler. På grund av tids- och 

informationsbegränsande skäl kommer inte de påverkande faktorerna unikhet, volatilitet samt 

ej skuldrelaterad skattesköld från Chang et als. (2009) studie att analyseras i vår 

undersökning. Dessutom hade dessa tre variabler lägst signifikant påverkan på 

skuldsättningsgraden i studien, vilket är ytterligare argument för att lägga fokus på Chang el 

als. (2009) studies övriga variabler. 
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Med inspiration hämtad från Chang et al. (2009), Riksbanken (2012), Laséen och Strid 

(2013), Barry et al. (2009) samt Hull (1999) kommer undersökningsmodellen för denna studie 

innehålla följande variabler: 

 

Reporäntan 

Denna studie kommer att analysera om reporäntan är en påverkande faktor på 

skuldsättningsgraden hos Large cap-bolag. Analysen kommer att genomföras med såväl ett 

som två års fördröjningstid.  

 

Tillväxt 

Chang et al. (2009) mäter tillväxten med sex olika mått. Flera av dessa mått är svåra att 

erhålla tillräcklig information för. Det mått för tillväxt som är enklast att inhämta information 

för är: 

 

Tillväxt = (totala tillgångar - föregående års totala tillgångar) / föregående års totala tillgångar 

 

Lönsamhet 

I studien av Chang et al. (2009) mäter författarna lönsamheten med två olika mått. Dels mäts 

den genom att se andelen av rörelseresultatet och totala tillgångar, samt andelen av 

rörelseresultatet och nettoomsättningen. Eftersom vi använder totala tillgångar för att beräkna 

tillväxten använder vi det även vid beräkningen av lönsamheten. Måttet mäts enligt följande: 

 

Lönsamhet = rörelseresultat / totala tillgångar 

 

Storlek 

Barry et al. (2009) kommer fram till att storleken på ett företag har påverkan på 

skuldsättningsgraden. I undersökningen använder författarna sig av totala tillgångar som 

måttenhet. Eftersom vi använder totala tillgångar i måttet för både lönsamhet och tillväxt 

kommer storleksmåttet se ut som följande: 

 

Storlek = totala tillgångar 
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Anläggningstillgångar 

Chang et al. (2009) mäter anläggningstillgångar med endast ett mått. I denna studie kommer 

vi använda oss av detsamma. Måttet är följande: 

 

Anläggningstillgångar = (anläggningstillgångar + varulager) / totala tillgångar 

 

Branschtillhörighet 

Chang et al. (2009) analyserar branschtillhörigheten som en dummyvariabel. Eftersom 

branschtillhörighet inte går att mäta numeriskt kommer även vi i denna studie att tillämpa 

dummyvariabler. 

 

2.9.1 Hypoteser 

Tidigare forskning tillsammans med utformningen av undersökningsmodellen mynnar ut i 

nedanstående hypoteser: 

 

H0: Skuldsättningsgraden för Large cap-bolag på Stockholmsbörsen har inte ett samband med 

någon av variablerna lönsamhet, tillväxt, anläggningstillgångar, storlek, reporänta samt 

branschtillhörighet. 

H1: Skuldsättningsgraden för Large cap-bolag på Stockholmsbörsen har ett samband med 

någon av variablerna lönsamhet, tillväxt, anläggningstillgångar, storlek, reporänta samt 

branschtillhörighet. 
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3. Metod 

 

3.1 Tillvägagångssätt och urvalsmetod 

Syftet med denna studie var att kunna dra slutsatser om vilka faktorer som påverkar 

skuldsättningsgraden på Stockholmsbörsens Large cap-bolag. På grund av ohanterligt mycket 

och svårtillgänglig datainformation kan inte alla svenska företags skuldsättningsgrader 

analyseras och därför har vi behövt göra denna avgränsning i studien. Den datainformation 

som var mest lättillgänglig och tillförlitlig var årsredovisningar från stora företag i Sverige.  

 

Reporäntan som har använts i studien är ett uträknat snitt över ett kalenderår. Siffrorna har 

hämtats från Riksbanken. Årligen gör Riksbanken sex korrigeringar av reporäntan. För att 

räkna ut snittreporäntan för varje enskilt år har en summering av alla reporäntor under ett 

kalenderår gjorts och därefter har summan dividerats med sex för att få fram snittet. En 

avrundning till två decimaler har därefter gjorts på snitträntan, eftersom Riksbanken använder 

två decimaler för den aktuella reporäntan. 

 

Tidigare forskning har konstaterat en fördröjningseffekt av en reporänteförändring. 

Riksbanken (2014) motiverar att det tar ett till två år innan effekten av en förändrad reporänta 

går att utläsa. Studier gjorda av Laséen och Strid (2013) styrker Riksbankens antagande om 

fördröjningstiden. Däremot beräknar Barry et al. att en fördröjningseffekt på ett till 20 år kan 

förekomma. Riksbanken är en svensk källa varför den torde vara mer aktuell för denna studie 

samt att studien av Barry et al. förklarar en alltför omfattande fördröjningsperiod för att det 

ska vara hanterbart. Reporäntan har endast existerat sedan 1994 och om en 20 års-period 

skulle analyseras skulle det vara betydligt svårare att hitta data från företag till urvalet. Med 

ovanstående information som utgångspunkt har vi valt att göra analysen med en 

fördröjningseffekt på såväl ett som två år av reporäntan, det vill säga 2004 års snittreporänta 

jämfördes med 2005 års samt 2006 års skuldsättningsgrad.  

 

Vid beräkningen av skuldsättningsgraden och de övriga oberoende variablerna har vi använt 

oss av databasen Business Retriever samt kompletterande information från respektive företags 

årsredovisningar. Business Retriever är en sekundär källa som innehåller sammanställningar 

av företags finansiella siffror. Det var betydligt mer tidseffektivt att använda sig av den 

databasen jämfört med enbart årsredovisningar. För att bedöma pålitligheten hos Business 
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Retriever har vi jämfört stickprov av siffrorna med respektive företags årsredovisningar. Vad 

vi kunnat konstatera stämmer siffrorna till stor del och genom att vi konsekvent använt oss av 

databasen blir det även troligt att siffrorna var tillförlitliga. 

 

Få företag nyckeltalredovisar skuldsättningsgraden samt att den kan beräknas på många olika 

sätt beroende på om exempelvis endast räntebärande skulder medräknas eller om samtliga 

skulder gör det. Av tillgänglighetsskäl var det betydligt enklare att jämföra skuldsättningsgrad 

med avseende på totala skulder, eftersom beräkning då kunde göras direkt från soliditeten. 

Soliditetsberäkning sker alltid på samma vis och därför undviks inkonsekvens. En nackdel 

med att beräkna skuldsättningsgrad utifrån samtliga skulder är att exempelvis olika typer av 

skulder som inte är räntebärande tas med i beräkningen.   

 

Vi har använt oss av Avanzas branschindelning av Large cap-bolagen på Stockholmsbörsen, 

för att om möjligt därigenom erhålla en bättre förklaringsgrad till skuldsättningsgraden. När 

denna studie genomfördes fanns det 79 bolag noterade på Large cap och Avanza delade in 

dessa bolag i nio olika branscher, vilka var dagligvaror, finans och fastighet, hälsovård, 

industrivaror och tjänster, informationsteknik, material, sällanköpsvaror och tjänster, 

telekomoperatörer samt energi.  

 

För att kunna se om det fanns någon samvariation mellan valda oberoende variabler och 

skuldsättningsgrad var det lämpligt att studera variation över tid. Ursprungstanken var att 

hämta data från de tre översta bolagen över en nioårsperiod sorterat i bokstavsordning för 

varje enskild bransch. Nioårsperioden avsåg åren mellan 2005 och 2013. Om vissa bolag inte 

hade existerat i tillräckligt lång tid, hade bristfällig information eller brutet räkenskapsår 

valdes de bort i urvalet och ersattes istället av nästkommande bolag i alfabetisk ordning. 

Anledningen till att just en nioårsperiod valdes var att tillgänglig information ofta endast 

fanns från år 2004 samt att under år 2004 ändrades redovisningsstandarder då IFRS infördes. 

Vi märkte under datainsamlingen att det rådde viss övergångsproblematik kring omräkning 

till IFRS-standarden för årsredovisning 2004. För maximalt antal data blev därför den valda 

nioårsperioden mest lämplig. 

 

I energibranschen fanns endast tre bolag, varav två inte hade existerat i nio år och därmed 

fanns det endast ett företag kvar. Det kunde inte anses representativt för hela branschen och 

därför uteslöt vi energibranschen. I branscherna hälsovård, informationsteknik, 
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sällanköpsvaror och tjänster samt telekomoperatörer fann vi endast det möjligt att hämta de 

relevanta värdena från två av företagen. I branscherna dagligvaror, finans och fastighet, 

industrivaror samt material fanns tillräckligt med information för att använda tre bolag till 

studien. Vi bortsåg helt från banker, på grund av avsevärda avvikelser i kapitalstrukturen 

gentemot de övriga företagen. Dock påverkade det inte urvalssystematiken, då finans och 

fastighet hade tre bolag innan något bankbolag i alfabetisk ordning. Totalt analyserades därför 

20 bolag, där jämförelse gjordes på skuldsättningsgraden för nio år tillbaka i tiden, vilket gav 

oss 180 värden att studera per variabel.  

 

Begränsningen i denna undersöknings urval var 20 Large cap-bolag på Stockholmsbörsen. 

Urvalet bedömdes vara tillräckligt stort för att vara representativt för populationen Large cap-

bolag. Vi har gjort ett sannolikhetsurval för populationen och därför kan urvalsresultatet 

generaliseras enligt Bryman och Bell (2005). Urvalet kan dock inte klassificeras som ett 

obundet slumpmässigt urval, eftersom sannolikheten att ett bolag med en bokstav i slutet på 

alfabetet har mindre sannolikhet att hamna i urvalsgruppen. Anledningen varför vi valde 

bolagen utifrån alfabetisk ordning var att det då var omöjligt för oss att lägga något värde i 

vilka företag som tas med i urvalet.  

 

3.2 Regressionsmodell 

Efter insamlingen av allt datamaterial behövdes någon typ av analysmodell för att kunna dra 

en statistisk slutsats om skuldsättningsgraden för Large cap-bolag hade ett signifikant 

samband med någon av de oberoende variablerna. I och med att det var sju variabler som 

analyserades på samma gång behövdes en multivariat analys genomföras (Bryman & Bell, 

2005). 

 

En vanlig analysmetod för att konstatera om det finns något statistiskt signifikant samband 

mellan två eller flera variabler är regressionsanalys. Tillvägagångssättet vid analys av två 

variablers samband, så kallad enkel linjär regression, är att värden för de två variablerna 

punktas in i ett diagram. Den beroende variabeln (y) kommer att studeras om den varierar 

med den oberoende variabeln (x). När alla punkter har prickats ut genom urvalet används den 

så kallade minsta-kvadrat-metoden för att avgöra den linjära linje som resulterar i minst 

avvikelse. Tillvägagångssättet är att den linjära linje som medför att summan av alla 

avvikelsekvadrater blir så liten som möjligt är den linje som beskriver sambandet bäst. 
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Genom statistiska metoder är det möjligt att för hand beräkna den linje som beskriver ett 

samband bäst genom minsta-kvadrat-metoden men för enkelhetens skull används ofta ett 

datorprogram för att utföra beräkningen. (Lövås, 2006) 

 

I och med att vi involverade de sju variablerna skuldsättningsgrad, lönsamhet, tillväxt, storlek, 

anläggningstillgångar, reporänta samt branschtillhörighet var en enkel linjär regression inte 

tillräcklig för att ge statistiskt signifikanta resultat.  

 

Multipel linjär regression hjälper till att finna det bästa linjära sambandet mellan de olika 

variablerna. I en multipel linjär regression brukar inte någon regressionslinje konstrueras, utan 

i praktiken används vanligen ett datorprogram för att ge information om sambandets 

statistiska styrka. Utgångspunkten i beräkningen är minsta-kvadrat-metoden även vid multipel 

linjär regression. (Lövås, 2006) 

 

Om en sambandanalys med icke-kvantifierbar data ska göras med kvantifierbar data är det 

användbart att använda sig av dummyvariabler. När en kvalitativ oberoende variabel är 

gynnsam översätts dummyvariabeln med siffran 1 och när den är ogynnsam med siffran 0. 

(Bowerman, O´Conell & Koehler, 2005) 

 

Branschtillhörighet går inte att kvantifiera med siffror och därför har dummyvariabler använts 

för att ändå sätta ett värde på variabeln, vilket gjorde det möjligt att analysera dess påverkan 

på skuldsättningsgraden. För att exemplifiera tanken bakom hanteringen av dummyvariabler 

har siffran 1 satts som värde för de företag som tillhörde branschen som analyserades i 

regressionen. Siffran 0 har använts för företag som tillhörde en annan bransch än den som 

analyserades.     

  

Följande modell har använts, i enlighet med Bowerman, O´Conell och Koehler (2005):  

 

y  =β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+β5x5+β6D1+β7D2+β8D3+β9D4+β10D5+β11D6+β12D7+ε 

 

y = skuldsättningsgrad  

β0 = konstant  

x1 = reporänta 

x2= tillväxt 

x3= lönsamhet 

x4= storlek 
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x5= anläggningstillgångar 

D1= finans och fastighet   

D2 = hälsovård 

D3 = industrivaror och tjänster  

D4 = informationsteknik  

D5 = material  

D6 = sällanköpsvaror och tjänster  

D7 = telekomoperatörer  

ε = felterm 

 

En dummyvariabel skapades för varje bransch, vilket innebar att vår modell kom att innehålla 

sju sådana variabler. En dummyvariabel måste vara utelämnad för att kunna jämföras med de 

andra dummyvariablerna i ett dataprogram. Vi har valt att använda dagligvaror som 

jämförelsedummyvariabel. Om till exempel den första dummyvariabeln innebar att ett företag 

tillhörde branschen material hade variabeln värdet βnD(1) och βnD(0) om företaget tillhörde 

någon annan bransch.  

 

β0 är värdet på y när x är 0, det vill säga punkten där regressionslinjen skär y-axeln. Sist i 

modellen har vi en felterm, ε, som är det enda i modellen som förklarar slumpens påverkan på 

responsvariabeln y. (Bowerman, O´Conell & Koehler, 2005)  

 

R
2
 är en determinationskoefficient som mäter variation som förklaras av regressionslinjen i 

förhållande till total variation. Således innebär det att R
2
 kommer vara ett tal mellan noll och 

ett, där ett högre tal innebär en högre förklaringsgrad. R
2
 är i sig inte en förväntningsrätt 

uppskattning för hela populationens förklaringsgrad. Genom att använda ett så kallat justerat 

R
2
, som är lägre än ursprungliga R

2
, fås ett förväntningsrätt värde på hur stark 

förklaringsgraden är för populationen. Vanligen ökar förklaringsgraden vid multipel analys 

med flera förklaringsvariabler. (Lövås, 2006) 

 

Det är lätt att luras av att fler variabler inkluderade i regressionsmodellen ger en bättre 

förklaringsgrad. Urvalets R
2
 ökar vanligen med fler involverade variabler men det 

förväntningsrätta justerade R
2
-värdet, som är relevant för populationen, ökar inte alltid i takt 

med att fler förklarande variabler läggs till. För att finna den bästa modellen för populationen 

är det viktigt att genomföra flera regressionsanalyser och se vilken modell som resulterar i 

högst justerat R
2
. Den modell som ger högst justerat R

2
 är den som ger bäst förklaringsgrad 

för populationen. (Lövås, 2006) 
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När en regressionslinje har beräknats är det inte säkert att den är representativ för 

målpopulationen, utan den statistiska signifikansen måste fastställas. Enligt Bryman och Bell 

(2005) är det första som ska göras vid analys genom ett signifikanstest att en nollhypotes samt 

en mothypotes ska formuleras. I vårt fall ser hypoteserna ut som följande: 

 

H0: Skuldsättningsgraden för Large cap-bolag på Stockholmsbörsen har inte ett samband med 

någon av variablerna lönsamhet, tillväxt, anläggningstillgångar, storlek, reporänta samt 

branschtillhörighet. 

H1: Skuldsättningsgraden för Large cap-bolag på Stockholmsbörsen har ett samband med 

någon av variablerna lönsamhet, tillväxt, anläggningstillgångar, storlek, reporänta samt 

branschtillhörighet. 

 

En alternativ statistisk formulering av hypoteserna framgår nedan: 

 

H0: β1, β2, β3, β4 β5, β6, β7, β8, β9, β10, β11, β12 = 0 

H1: β1, β2, β3, β4 β5, β6, β7, β8, β9, β10, β11, β12 ≠ 0 

 

Nästa steg enligt Bryman och Bell (2005) är att bestämma den statistiska signifikansnivå som 

ska anses vara acceptabel. Vidare menar författarna att det vanligaste är att forskare inom 

samhällsvetenskapen använder sig av p<0,05 som den högsta acceptabla signifikansnivån. P-

värdet visar hur stor sannolikheten är att vi förkastar en sann nollhypotes. Om p=0,05 betyder 

det att vid fem av hundra fall förkastas en sann nollhypotes, med andra ord kan vi vara 95 

procent säkra på att vi har godtagit en sann mothypotes. Om en signifikansnivå på p<0,05 

används kommer alla p-värden som är lägre än 0,05 att accepteras som signifikanta och 

därmed giltiga för att dra slutsatser för populationen. Är p>0,05 är det inte tillräckligt säkert 

att konstatera om något samband existerar. (Bryman & Bell, 2005)  

 

Eftersom p<0,05 generellt sett är den högsta acceptabla signifikansnivån har den även använts 

i vår studie. Vid genomförandet av samtliga regressionsanalysberäkningar har Excel använts 

som hjälpmedel. 
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3.3 Metodkritik 

3.3.1 Brister i regressionsmodellen 

Chang et al. (2009) förklarar att det finns brister i den multipla linjära regressionsmodellen. 

Det kan till exempel enligt Chang et al. (2009) finnas inneboende korrelationer mellan de 

oberoende variablerna som i sin tur kan ha påverkan på resultatet av regressionsanalysen. För 

att analysera om det fanns beroenden mellan de oberoende variablerna lönsamhet, tillväxt, 

anläggningstillgångar, storlek, reporänta samt branschtillhörighet har vi gjort en 

korrelationsmatris. Korrelationsmatrisen ger oss svar på om det finns några linjära samband 

mellan de olika förklaringsvariablerna.  

 

En korrelationskoefficient på 1 eller -1 innebär att det finns ett perfekt positivt eller negativt 

linjärt samband mellan de studerade variablerna. Om korrelationskoefficienten är 0 innebär 

det att inget linjärt samband finns mellan variablerna. Om korrelationskoefficienten mellan de 

oberoende variablerna är för nära 1 eller -1 är det lämpligt att utesluta dessa ur den multipla 

linjära regressionsmodellen för att erhålla bästa möjliga förklarande modell. (Lövås, 2006)   

 

För att undvika att dra felaktiga slutsatser från vår regressionsanalys har vi gjort 

korrelationsmatriser med hjälp av Excel. Om en korrelationskoefficient var nära 0 vid 

jämförelse mot den beroende variabeln, i detta fall skuldsättningsgraden, har vi uteslutit den i 

regressionsmodellen. Denna uteslutning kompletterar metoden att välja den regressionsmodell 

som resulterar i högst justerat R
2
. 

 

Det finns en möjlighet att någon eller några av de oberoende variablerna påverkar 

skuldsättningsgraden genom ett icke-linjärt samband. Utvecklingen skulle till exempel kunna 

vara exponentiell och i och med att vi endast har tagit hänsyn till linjär regression kommer ett 

eventuellt sådant samband inte att upptäckas. Många gånger kan det konstateras vid 

konstruering av spridningsdiagram eller via förkunskaper om ett fenomen att ett samband inte 

är linjärt (Lövås, 2006).  

 

3.3.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet berör frågan om indikatorer som utformats i ett syfte att förklara om ett begrepp 

verkligen mäter det som det avser att mäta (Bryman & Bell, 2005). Vår studie avser att få en 
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uppfattning om hur Large cap-bolags skuldsättningsgrad påverkas av lönsamhet, tillväxt, 

anläggningstillgångar, storlek, reporänta eller branschtillhörighet.  

 

Från vår analys görs statistisk generalisering endast till Large cap-bolagen, i och med att det 

endast är dessa företag som finns med i urvalet. Urvalet är ett sannolikhetsurval men inte ett 

obundet slumpmässigt urval.  

 

Det finns alltid risk för skillnader mellan populationen och urvalet, så kallade samplingsfel. 

Om samplingsfel förekommer kommer urvalet inte att vara representativt för populationen 

och validiteten blir följaktligen sämre. Dessutom finns inte alltid något lämpligt och 

tillämpbart tillvägagångssätt att bekräfta om resultatet verkligen är överensstämmande med 

population, dock kan indikation på tillförlitligheten ges genom att testa signifikansen med 

olika metoder. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Det optimala är att hämta urvalet via ett obundet slumpmässigt urval och så många data som 

möjligt för att minska samplingsfelet (Bryman & Bell, 2005). I vår studie var det dock inte 

hanterbart med ett större urval. I enlighet med det obundna slumpmässiga urvalets metoder 

hade vi kunnat välja företag från Large cap helt slumpmässigt till urvalet. Risken med denna 

metod hade varit att alla branscher inte skulle bli representerade i lika stor omfattning samt att 

vissa bolag skulle sakna den efterfrågade informationen eller ha brutet räkenskapsår. 

 

Det som ytterligare skulle kunnat minska vår studies validitet är att de företag med bokstäver i 

slutet på alfabetet hade mindre sannolikhet att bli valda i urvalet. Det bortfall som blev 

resultatet av att bolagen inte varit noterade tillräckligt länge på börsen eller hade 

svårtillgänglig information kan ge en missvisande bild av populationen. Nyligen börsnoterade 

bolag, samt bolag som inte var lika offentliga med äldre finansiell information kan ha haft fler 

nyanser att bidra med till studiens representativitet. 

 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten och stabiliteten samt hur väl någon annan skulle 

kunna genomföra en liknande studie och erhålla liknande resultat. För att en studie 

överhuvudtaget ska kunna klassas som valid krävs först en god reliabilitet. (Bryman & Bell, 

2005) 
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Denna studie har genomförts med dokumenterade och publicerade datamaterial, i form av 

lönsamhet, tillväxt, anläggningstillgångar, storlek, reporänta samt branschtillhörighet. Om 

någon annan skulle vilja replikera vår studie skulle det vara fullt möjligt, eftersom allt 

material vi har analyserat finns tillgängligt för allmänheten. Samma resultat skulle erhållas om 

urvalsmetodiken genomfördes på samma vis med branschindelning och uteslutning av bolag 

som inte har tillräcklig information alternativt brutet räkenskapsår. Även att 

regressionsanalysen används på samma sätt skulle krävas för samma resultat. Det fordras 

också att ett eller två års fördröjningseffekt av reporäntan tas i hänsyn för att samma resultat 

ska uppnås. Det troliga är dock att urvalsprocessen skulle se annorlunda ut om någon annan 

genomförde studien, men möjligheten att helt replikera den finns och därav har studien en god 

reliabilitet. 
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4. Empiri 

 

Första regressionsanalysen gjordes med ett års fördröjningstid på reporäntan för att utvärdera 

om Riksbanken (2014) samt Laséen och Strids (2013) antagande om att det är mellan ett och 

två års fördröjningstid för effekten av en förändrad reporänta. Tabell 1 visar p-värden och 

standarfel för β-koefficienterna. Genom att analysera variablerna med flera olika 

regressionsanalyser kunde vi konstatera att en inkludering av reporäntan med ett års 

fördröjningstid i modellen resulterar i lägre förklaringsgrad än vid en exkludering. Vi kan se 

det genom att värdet för det justerade R
2
 är aningen högre när reporäntan med ett års 

fördröjningstid exkluderas, se tabell 2.      

 

Vi gjorde även regressionsanalys för att analysera påverkan på skuldsättningsgraden med en 

fördröjningstid med två år på reporäntan, se tabell 3. Resultatet tyder på en högre 

förklaringsgrad jämfört med vid en exkludering av reporäntan. Modellen som förklarar 

skuldsättningsgraden bäst enligt regressionsanalyserna är när reporäntan med två års 

fördröjningstid inkluderas.  
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Tabell 1. Regressionsanalys med ett års fördröjningstid på reporäntan. 

Med reporänta: 

Ett års fördröjningstid β-

koefficient Standardfel 

Reporänta 0,022 0,035 

      

Tillväxt  0,083 0,057 

      

Lönsamhet  -1,408 *** 0,368 

      

Storlek  -1,37 E-09 7,11 E-10 

      

Anläggningstillgångar  -1,005* 0,459 

      

Branscher med dagligvaror 

som utesluten dummyvariabel      

      

Finans och fastighet  0,151 0,201 

      

Hälsovård  0,626*** 0,181 

      

Industrivaror och tjänster 0,352* 0,143 

      

Informationsteknik  -0,372 0,217 

      

Material  0,118 0,161 

      

Sällanköpsvaror och tjänster  0,840*** 0,175 

      

Telekomoperatörer  0,083 0,187 

   

   Antal observationer 180 

 Justerat R
2 
 0,321 

 

   *** = p<0,001, ** = p<0,01, * = p<0,05 
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Tabell 2. Regressionsanalys utan reporänta.  

Utan reporänta: β-koefficient Standardfel 

Tillväxt  0,085 0,057 

      

Lönsamhet  -1,434 *** 0,366 

      

Storlek  -1,37 E-09 7,19 E-10 

      

Anläggningstillgångar  -1,018* 0,457 

      

Branscher med dagligvaror 

som utesluten dummyvariabel      

      

Finans och fastighet  0,151 0,200 

      

Hälsovård  0,624*** 0,181 

      

Industrivaror och tjänster 0,351* 0,143 

      

Informationsteknik  -0,376 0,217 

      

Material  0,117 0,161 

      

Sällanköpsvaror och tjänster  0,837*** 0,175 

      

Telekomoperatörer  0,082 0,187 

   

   Antal observationer 180 

 Justerat R
2
 0,323 

 

   *** = p<0,001, ** = p<0,01,  

* = p<0,05 
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Tabell 3. Regressionsanalys med två års fördröjningstid på reporäntan. 

Med reporänta: 

Två års fördröjning β-

koefficient Standardfel 

Reporänta -0,061 0,033 

      

Tillväxt  0,088 0,057 

      

Lönsamhet  -1,408 *** 0,363 

      

Storlek  -1,42 E-09* 7,14 E-10 

      

Anläggningstillgångar  -1,056* 0,455 

      

Branscher med dagligvaror 

som utesluten dummyvariabel      

      

Finans och fastighet  0,169 0,199 

      

Hälsovård  0,634*** 0,179 

      

Industrivaror och tjänster 0,355* 0,142 

      

Informationsteknik  -0,380 0,215 

      

Material  0,127 0,160 

      

Sällanköpsvaror och tjänster  0,847*** 0,174 

      

Telekomoperatörer  0,097 0,185 

   

   Antal observationer 180 

 Justerat R
2 
 0,332 

 

   *** = p<0,001, ** = p<0,01,  

* = p<0,05 
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Se bilaga 1-3 för mer detaljerad information om de tre regressionsanalyserna. 

 

Korrelationsmatrisen i tabell 4 visar hur de olika variablerna korrelerar med varandra. Ju 

närmare det absoluta riktningskoefficienttalet är 1 desto högre är korrelationen mellan 

variablerna. I matriserna är de lodräta variablerna oberoende och de vågräta beroende. Till 

exempel påverkar den oberoende variabeln storlek den beroende variabeln tillväxt med en 

korrelationskoefficient på -0.087 i tabell 4. Korrelation branscher emellan kommer inte att 

presenteras i matriserna, då det saknar relevans för studiens syfte.  

 

  



29 
 

Tabell 4. Korrelationsmatris med ett års fördröjningstid på reporänta.  

 

  Skuldsättningsgrad Reporänta Tillväxt Lönsamhet Storlek Anläggningstillgångar 

Skuldsättningsgrad 1,000 

     
Reporänta 0,068 1,000 

    
Tillväxt 0,097 0,025 1,000 

   
Lönsamhet -0,281 -0,085 0,045 1,000 

  
Storlek -0,119 -0,003 -0,087 -0,117 1,000 

 
Anläggningstillgångar 0,036 -0,006 0,101 -0,427 -0,167 1,000 

Finans och fastighet -0,106 0,000 0,018 -0,236 -0,152 0,543 

Hälsovård 0,240 0,000 0,221 -0,089 -0,152 0,178 

Industrivaror och tjänster 0,110 0,000 -0,042 0,108 -0,088 -0,125 

Informationsteknik -0,222 0,000 -0,014 0,178 0,308 -0,649 

Material -0,064 0,000 0,016 -0,088 -0,174 0,185 

Sällanköpsvaror och 

tjänster 0,376 0,000 -0,073 -0,182 0,218 -0,094 

Telekomoperatörer -0,151 0,000 -0,072 -0,054 0,397 0,106 

 

 

Tabell 5. Korrelationsmatris med två års fördröjningstid på reporänta. 

 

  Skuldsättningsgrad Reporänta Tillväxt Lönsamhet Storlek Anläggningstillgångar 

Skuldsättningsgrad 1,000 

     
Reporänta -0,109 1,000 

    
Tillväxt 0,097 0,028 1,000 

   
Lönsamhet -0,281 0,054 0,045 1,000 

  
Storlek -0,119 -0,038 -0,087 -0,117 1,000 

 
Anläggningstillgångar 0,036 -0,032 0,101 -0,427 -0,167 1,000 

Finans och fastighet -0,106 0,000 0,018 -0,236 -0,152 0,543 

Hälsovård 0,240 0,000 0,221 -0,089 -0,152 0,178 

Industrivaror och tjänster 0,110 0,000 -0,042 0,108 -0,088 -0,125 

Informationsteknik -0,222 0,000 -0,014 0,178 0,308 -0,649 

Material -0,064 0,000 0,016 -0,088 -0,174 0,185 

Sällanköpsvaror och 

tjänster 0,376 0,000 -0,073 -0,182 0,218 -0,094 

Telekomoperatörer -0,151 0,000 -0,072 -0,054 0,397 0,106 
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Tabell 1 beskriver vilka oberoende variabler som har mest påverkan på skuldsättningsgraden. 

Med hjälp av korrelationsmatrisen i tabell 4 samt genom prövning av vilken modell som har 

bäst förklaringsgrad på skuldsättningsgraden kan vi konstatera att reporänta med ett års 

fördröjningstid inte bidrar till bättre förklaring av skuldsättningsgraden. I tabell 2 kan vi se att 

determinationskoefficienten, justerat R
2
, stiger med 0,002 enheter när reporäntan med ett års 

fördröjningstid exkluderas i modellen. Tabell 2 ger därför en bättre förklaring av vilka 

faktorer som påverkar skuldsättningsgraden för Large cap-bolag än tabell 1. 

 

Tabell 3 beskriver vilka faktorer som påverkar skuldsättningen på samma sätt som i tabell 1 

och 2 men här används två års fördröjningstid på reporäntan. I jämförelse med tabell 2 ökar 

justerat R
2
 med 0,009, vilket betyder att inkludering av reporäntan med två års fördröjningstid 

i förklaringsmodellen för skuldsättningsgraden resulterar i en bättre förklaringsgrad. I vår 

undersökning är det såldes tabell 3 som är den bäst förklarande modellen och därför kommer 

den att användas för kommande analys. 

 

Tabell 4 och 5 beskriver samtliga involverade variablers korrelation med varandra. Skillnaden 

mellan de båda tabellerna är att i tabell 4 används reporäntan med ett års fördröjningstid och i 

tabell 5 med två års fördröjningstid. I tabell 4 kan vi se att korrelationskoefficienten har en 

svag positiv påverkan på skuldsättningsgraden, vilket framgår av koefficientens värde på 

0,068. I tabell 5 är korrelationskoefficienten istället -0,109, vilket tyder på ett svagt negativt 

samband med skuldsättningsgraden. Korrelationskoefficienten på 0,068 i tabell 4 är så pass 

nära noll att det leder till en sämre förklaringsgrad än vid en exkludering av variabeln i 

modellen, vilket vi även har konstaterat genom prövning av högst justerat R
2
. 

 

I korrelationsmatriserna i tabell 4 och 5 kan vi se att informationsteknik har den högsta 

negativa korrelationskoefficienten på -0,222 vid analys mot skuldsättningsgraden. Detta 

innebär att den branschen har lägst skuldsättningsgrad i vår undersökning. Branschen med 

högst korrelationskoefficient på 0,376 är sällanköpsvaror och tjänster, vilket innebär att denna 

bransch har högst skuldsättningsgrad i vår studie.  

 

Enligt Lövås (2006) observerar vi oftast korrelationer som avviker från noll även om 

variablerna inte är beroende av varandra. Med detta antagande som utgångspunkt kan vi 

många gånger räkna med att när en korrelationskoefficient är nära noll bidrar den inte med 
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ytterligare förklaring till modellens samband, utan bör då uteslutas från modellen. Antagandet 

om att korrelationskoefficienter med värden nära noll ska uteslutas gäller endast för de 

oberoende variablernas påverkan på den beroende. De oberoende variablerna ska istället 

inbördes ha en så låg korrelation som möjligt. Om korrelationskoefficientens absoluta värde 

är nära 1 för de oberoende variablernas samband finns det anledning att diskutera om de bör 

uteslutas från modellen. (Lövås, 2006) 

 

Ingen av korrelationskoefficienterna för sambanden mellan de oberoende variablerna är nära 1 

i absoluta tal. Vi anser därför att det inte finns någon anledning att utesluta någon av 

variablerna i modellen. I tabell 6 sammanställer vi för tydlighetens skull samtliga 

koefficienter från tabell 5 som är större än 0,2 i absoluta tal. 

 

Tabell 6. Korrelationskoefficienter med värden >|0,2| 

  Hälsovård-Tillväxt 0,221 

Anläggningstillgångar-Lönsamhet -0,427 

Finans och fastighet-Lönsamhet -0,236 

Informationsteknik-Storlek 0,308 

Sällanköpsvaror och tjänster-Storlek 0,218 

Telekomoperatörer-Storlek 0,397 

Finans och fastighet-Anläggningstillgångar 0,543 

Informationsteknik-Anläggningstillgångar -0,649 

 

 

Anläggningstillgångar påverkar lönsamhet med en korrelationskoefficient på -0,427, vilket är 

högt i jämförelse med övriga korrelationskoefficienter. Vi anar dock att det kan bero på att 

både anläggningstillgångar och lönsamhet har räknats ut utifrån respektive företags totala 

tillgångar. Utifrån sammanställningen i tabell 6 kan vi också se att finans- och 

fastighetsbranschen har en hög positiv korrelationskoefficient på 0,543 vid korrelationsanalys 

mot anläggningstillgångar. Informationstekniksbranschen har högst negativ 

korrelationskoefficient på -0,649 mot anläggningstillgångar. Tolkningen av informationen är 

att finans- och fastighetsbranschen i vårt fall har högst andel anläggningstillgångar och att 

informationstekniksbranschen har lägst.    
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4.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 7 visas deskriptiv statistik över samtliga involverade variabler i regressionsmodellen, 

exklusive branschtillhörighet. Eftersom en inkludering av reporänta med två års 

fördröjningstid ger den modell med högst förklaringsgrad används den fördröjningstiden för 

reporäntan även i tabell 7. Anledning att branschtillhörighet exkluderas i tabell 7 är för att de 

är dummyvariabler och antingen har värdet 0 eller 1. Därför saknar det relevans att involvera 

branschtillhörigheten i tabellen med deskriptiv statistik.  

 

Tabell 7: Deskriptiv statistik  

Variabel N Minimum Första kvartil Medelvärde Standardavvikelse Tredje kvartil  Maximum 

Skuldsättningsgrad 180 0,11 0,92 1,30 0,62 1,60 3,81 

Reporänta två år fördröjning 180 0,54 1,71 2,19 1,15 3,13 4,04 

Tillväxt 180 -0,46 -0,01 0,17 0,70 0,15 8,08 

Lönsamhet 180 -0,79 0,05 0,12 0,13 0,16 0,44 

Storlek  180 531 800 21 011 961 62 449 521 69 613 260 67 976 250 285 684 000 

Anläggningstillgångar 180 0,28 0,63 0,74 0,18 0,85 1 

 

Utifrån tabell 7 kan det utläsas att det finns varierande spridning för de olika variablerna. 

Skuldsättningsgraden har en relativt jämn fördelning mellan de olika observationerna. Första 

kvartilen har ett värde på 0,92 och tredje kvartilen har ett värde på 1,60. Ett medelvärde på 

1,30 visar en jämn fördelning mellan värdena, med få extremvärden. 

Reporäntan har genom utläsning av tabell 7 liknande spridning som skuldsättningsgraden med 

ett medelvärde som ligger jämnt fördelat mellan första och tredje kvartilen. Dock ligger 

medelvärdet något närmare första kvartilen, vilket tyder på låga värden på reporäntan som 

tynger ner medelvärdet.  

Tabell 7 visar att tillväxtens tredje kvartil är lägre än medelvärdet. Maximivärdet på 8,08 är 

avsevärt högre än tredje kvartilen på 0,15, vilket kan tolkas som att det finns extremvärden 

som höjer medelvärdet för tillväxten.  

Lönsamheten visar en relativt jämn fördelning där avstånden mellan medelvärdet och de båda 

kvartilerna är snarlika. Få extremvärden tycks finnas bland observationerna. 
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Storleken har ett medelvärde som ligger avsevärt mycket närmare tredje kvartilen än första 

kvartilen. Genom att avläsa storlekens maximivärde på 285 684 000 kan det konstateras att 

det finns extremvärden som höjer medelvärdet.  

Anläggningstillgångar har ett medelvärde som är helt centrerat mellan de båda kvartilerna. 

Detta tyder på en jämn fördelning utan påverkande extremvärden. 
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5. Analys 

 

5.1 Oberoende variablers påverkan 
I och med att tabell 3 med två års fördröjningstid är den modell som ger bäst förklaringsgrad 

på skuldsättningsgraden är det den modellen som analyseras nedan. 

 

5.1.1 Reporänta 

Regressionsmodellen visar att reporäntan inte har signifikant påverkan på 

skuldsättningsgraden i vår undersökning. Med tanke på att inkludering av reporäntan med två 

års fördröjningstid leder till bättre förklaringsgrad än vid en exkludering är det ändå relevant 

att ha med den i modellen.  

 

Barry et al. (2008) kommer i sin studie fram till att reporäntan kan ha påverkan på 

skuldsättningen i amerikanska företag med ett till 20 års fördröjningstid. Riksbanken (2014) 

samt Laséen och Strid (2013) menar dock på att i Sverige beräknas en förändring av 

reporäntan ge effekt inom ett till två år. Det är värt att med stöd från Barry et als. (2008) 

studie ha i åtanke att en längre fördröjningstid därför hade kunnat ge en bättre förklaring även 

för svenska Large cap-bolag. 

 

Valencias (2012) studie visar att banker är mer villiga att låna ut pengar vid låg räntenivå. 

Becketti och Morris (1992) kommer i sin studie fram till att efterfrågad kvantitet på lån ökar 

när räntenivån är låg. Detta antagande tycks inte vara applicerbart på vår studie om svenska 

Large cap-bolag. Dock kan det finnas ett tydligare samband mellan reporänta och 

skuldsättningsgrad för mindre bolag i Sverige.   

 

Riksbanken (2014) förklarar att hushållens skuldsättning är beroende av reporäntenivån och 

att en låg räntenivå leder till högre skuldsättning. Detta antagande tycks inte vara applicerbart 

på svenska Large cap-bolag, enligt vår studie.    

 

Förklaringarna till varför vi inte kan se någon signifikant påverkan på Large cap-bolags 

skuldsättningsgrad kan vara flera. Bland annat kan det vara så att stora noterade företag inte är 

lika beroende av vilken räntenivå som råder i Sverige. Det kan till exempel handla om att 

Large cap-bolag lånar kapital utomlands. Det kan också förekomma att företag binder sina 
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låneräntor på lång sikt och därför påverkar reporäntenivån inte företagets skuldsättning på 

kort sikt. Alternativt är vårt urval på 180 data per variabel inte tillräckligt omfattande för att 

resultera i statistisk signifikans. 

 

5.1.2 Tillväxt 

Tillväxt har inte någon signifikant påverkan på skuldsättningsgraden i denna studies 

regressionsmodell. Vi har mätt tillväxt genom att använda följande uträkning: 

 

Tillväxt = (totala tillgångar - föregående års totala tillgångar) / föregående års totala tillgångar 

 

Chang et al. (2009) redovisar i sin studie sex olika metoder för att beräkna tillväxten i ett 

företag. Metoden som har använts i vår studie är endast en av Chang et als. metoder för 

tillväxtberäkning. Om någon annan av författarnas metoder hade använts i vår studie skulle 

signifikans möjligen kunnat erhållas. När Chang et al. använder sig av tillväxtberäkning 

utifrån samma metod som vi har använt kommer de fram till ett positivt signifikant samband 

med kapitalstrukturen. Anledningen till att Chang et al. kan visa på ett positivt samband 

mellan tillväxt och skuldsättningsgrad kan till exempel bero på att urvalet var mer omfattande 

och involverade fler typer av företag. Det kan också bero på att studien är gjorde på 

amerikanska företag, vilket kan medföra skillnader i resultaten.  

 

I och med att vi använder oss av totala skulder dividerat med eget kapital för att beräkna 

skuldsättningsgraden kan det vara tvetydigt att beräkna tillväxten baserat på ökningen i totala 

tillgångar. Frågan är om en ökning i totala tillgångar beror på att skulder eller eget kapital 

ökar. De totala tillgångarna kan exempelvis minska om bolaget gör en utdelning till 

aktieägarna. Involvering av ytterligare uträkningsmetoder för tillväxt hade kunnat ge bättre 

svar på om tillväxten har påverkan på Large cap-bolags skuldsättningsgrad.  

 

5.1.3 Lönsamhet 

Lönsamhet har i vår studie en tydlig signifikant (p<0,001) påverkan på skuldsättningsgraden 

för Large cap-bolag. β-koefficienten är negativ, vilket tyder på ett negativt samband, det vill 

säga att när lönsamheten ökar leder det till minskad skuldsättningsgrad. Lönsamheten har 

beräknats enligt formeln nedan: 
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Lönsamhet = rörelseresultatet / totala tillgångar 

  

Chang et al. (2009) kommer också fram till att lönsamhet har ett starkt negativt signifikant 

samband med kapitalstrukturen. Författarna använder två olika metoder för att beräkna 

lönsamheten, varav den ena har använts i vår studie. Båda uträkningsmetoderna ger lika stark 

signifikans för att ett samband existerar. Liksom Chang et al. (2009) kommer även Barry et al. 

(2009) fram till att lönsamhet är en påverkande faktor för kapitalstrukturen och 

skuldsättningsgraden för amerikanska företag. 

 

Att lönsamhet har ett tydligt negativt samband med skuldsättningsgraden kan bero på att 

företaget finansierar investeringar och övriga kostnader med eget kapital istället för lånat 

kapital. Om företag har höga vinster stärks deras återbetalningsmöjligheter av lån samt att när 

det egna kapitalet ökar minskar skuldsättningsgraden, allt annat lika. 

 

5.1.4 Storlek 

Storlek har en signifikant (p<0,05) påverkan på skuldsättningsgraden för Large cap-bolag i 

Sverige. β-koefficienten är negativ och det innebär att större företag resulterar i lägre 

skuldsättningsgrad.  

 

Barry et al. (2009) kommer liksom vi fram till att storlek har ett negativt samband med 

skuldsättningsgraden för företag. Författarnas metod att beräkna storlek utifrån totala 

tillgångar tillämpade även vi i vår studie. 

 

Det är troligt att större företag har varit verksamma under längre period än mindre företag. 

Om företag genom åren redovisar vinster byggs det egna kapitalet upp och, allt annat lika, 

minskar skuldsättningsgraden. Det är dessutom troligt att mindre företag behöver 

förhållandevis mer omfattande lånat kapital för att kunna finansiera nya investeringar.  

 

5.1.5 Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har en signifikant (p<0,05) påverkan på skuldsättningsgraden för Large 

cap-bolag i Sverige. β-koefficienten är negativ vilket innebär att ökade anläggningstillgångar 

leder till lägre skuldsättningsgrad. Uträkningen har gjorts i enlighet med Chang et als. (2009) 

studie och presenteras nedan:   
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Anläggningstillgångar = (anläggningstillgångar + varulager) / totala tillgångar 

 

Chang et al. (2009) har statistik signifikans på att anläggningstillgångar påverkar 

kapitalstrukturen i ett företag med ett positivt samband, alltså när anläggningstillgångarna 

ökar leder det till en ökad skuldsättningsgrad. Tvärtemot har vi fått signifikans på ett negativ 

samband, vilket inte är särskilt logiskt i och med att anläggningstillgångar ofta är kostsamma 

investeringar. 

 

Anledningen att vår β-koefficient för anläggningstillgångar är negativ kan bero på relativt 

stark inbördes korrelation mellan anläggningstillgångar och lönsamhet. Lönsamheten är 

negativt korrelerad med skuldsättningsgraden och därför kan det leda till att 

anläggningstillgångars påverkan på skuldsättningsgraden blir missvisande. Vi kan även se i 

korrelationsmatrisen i tabell 5 att anläggningstillgångar enskilt korrelerar mycket lite med 

skuldsättningsgraden och att korrelationskoefficienten faktiskt är svagt positiv. Således bör vi 

inte dra några slutsatser om anläggningstillgångars påverkan på skuldsättningsgraden, även 

fast vi kan se en signifikans för β-koefficienten. En inkludering av anläggningstillgångar 

bidrar trots allt med att förklaringsgraden, justerat R
2
, ökar och därför behåller vi den i 

modellen. 

 

5.1.6 Branschtillhörighet 

Dagligvarubranschen är branschen som används som jämförelsedummyvariabel mellan de 

olika branscherna. I vår studie kan vi konstatera att skuldsättningsgraden är branschberoende, 

eftersom skuldsättningsgraden i hälsovårds-, industrivaror och tjänste- samt sällanköpsvaror 

och tjänstebranschen är signifikant skilda från dagligvarubranschen i skuldsättningsgrad. De 

övriga branscherna är inte signifikant skilda från dagligvarubranschen i skuldsättningsgrad, 

vilket indikerar på en snarlik kapitalstruktur. 

 

Hull (1999) och Chang et al. (2009) menar i sina studier på att det finns branschnormer för 

skuldsättningsgraden, vilket även vi kan konstatera. Även Swedbank (2014) förklarar att det 

existerar skillnader i skuldsättningsgrad med avseende på bransch. 
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Det är inte helt oväntat att även vår studie kommer fram till skillnader i skuldsättningsgrad för 

olika branscher. Olika branscher kräver olika mängd investeringar, då till exempel vissa 

branschtyper fordrar mer kostsamma tillgångar.     

 

5.2 Alternativ förklaring till skuldsättningsgraden 
Geanakoplos (2010) förklarar i sin studie att skuldsättningsgraden kan vara cyklisk och 

hänger ihop med finanskriser. Utifrån Geanakoplos tankesätt går det inte att förklara företags 

skuldsättningsgrad med de för vår studie valda faktorerna. Författaren menar att 

skuldsättningsgraden automatiskt tvingas ned åren efter en finanskris, för att sedan öka till en 

ny kris bryter ut.  

 

Materialet i vår studie är inte tillräckligt för att kunna dra några slutsatser om dessa cykler 

förekommer, då vi har för kort analysperiod. Vi kan heller inte konstatera om 

skuldsättningsgradens cykliska mönster återfinns även på den svenska företagsmarknaden, då 

vår analysmodell inte behandlar cykliska faktorer. Det är ändå värt att beakta teorier om att 

skuldsättningsgraden för företag förklaras mer av cykliska, ej mätbara faktorer. 
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6. Slutsats 

 

Frågeställningen som vi syftar till att besvara genom denna studie är: 

 

Vilka faktorer påverkar skuldsättningsgraden för Large cap-bolag noterade på 

Stockholmsbörsen? 

 

Syftet med denna studie är att dra slutsatser om vilka faktorer som har påverkan på 

skuldsättningsgraden för Large cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen. Med utgångspunkt 

tagen i tidigare forskning har vi formulerat en nollhypotes och en mothypotes som följer 

nedan: 

 

H0: Skuldsättningsgraden för Large cap-bolag på Stockholmsbörsen har inte ett samband med 

någon av variablerna lönsamhet, tillväxt, anläggningstillgångar, storlek, reporänta samt 

branschtillhörighet. 

H1: Skuldsättningsgraden för Large cap-bolag på Stockholmsbörsen har ett samband med 

någon av variablerna lönsamhet, tillväxt, anläggningstillgångar, storlek, reporänta samt 

branschtillhörighet. 

 

Genom regressionsanalys har vi kommit fram till att lönsamhet, storlek och 

anläggningstillgångar har en signifikant påverkan på skuldsättningsgraden hos Large cap-

bolag. Signifikansen är starkast för lönsamhetens påverkan på skuldsättningsgraden och 

därför kan vi med säkerhet konstatera att ett negativt samband existerar för Large cap-bolag.  

 

Vad gäller storlek och anläggningstillgångar är signifikansen lägre, vilket skapar mer oklarhet 

om ett samband verkligen existerar. Anläggningstillgångar visar i regressionsanalysen på ett 

negativt signifikant samband med skuldsättningsgraden, men samtidigt att 

korrelationskoefficienten är svagt positiv i korrelationsmatrisen. Vi anar att det är samband 

mellan de oberoende variablerna som felaktigt visar att anläggningstillgångar har ett negativt 

signifikant samband med skuldsättningsgraden. Tidigare forskning visar att 

anläggningstillgångar har ett positivt samband med skuldsättningsgrad, vilket är mer 

trovärdigt. På grund av oklarheten i vår regressionsanalys i förhållande till 

korrelationsmatrisen väljer vi att inte betrakta anläggningstillgångar som en påverkande faktor 

på skuldsättningsgraden hos Large cap-bolag. 
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Vad gäller det signifikanta sambandet mellan storlek och skuldsättningsgrad, kan vi utifrån 

regressionsanalys och analys av samband mellan övriga oberoende variabler och storlek 

konstatera att storlek tycks ha ett negativt samband med skuldsättningsgraden på Large cap-

bolag. Hypotesen om att ett samband mellan storlek och skuldsättningsgrad verkligen 

existerar kan vi inte besvara med lika stor säkerhet som att lönsamhet påverkar 

skuldsättningsgraden. Tidigare forsknings visar dock på ett negativt samband mellan storlek 

och skuldsättningsgrad. 

 

Regressionsanalysen i vår studie visar att skuldsättningsgrad är branschberoende, vilket flera 

tidigare studier också har konstaterat. Hälsovårds-, industrivaror och tjänste- samt 

sällanköpsvaror och tjänstebranschen skiljer sig signifikant från dagligvarubranschens 

skuldsättningsgrad. Det innebär att vi kan dra statistiskt signifikanta slutsatser om att 

branschtillhörigheten påverkar skuldsättningsgraden för Large cap-bolag. 

 

Utifrån vår statistiska analys kan vi konstatera att vi godtar studiens mothypotes och därmed 

förkastar nollhypotesen. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vi har under studiens gång kunnat konstatera att skuldsättningsgraden är komplex vilket ger 

utrymme för vidare forskning. En aspekt kan vara att utöka tidsramen för studien och på så vis 

kunna undersöka både fler data men också att förlänga fördröjningstiden. Vi kunde se att 

förklaringsgraden ökade när vi använde oss av två års fördröjningstid istället för ett år vilket 

gör det intressant att studera reporäntans påverkan med ytterligare fördröjning.  

 

Om vidare forskning har längre tid till att genomföra studier inom samma ämne skulle det 

vara relevant att genomföra en liknande studie men inkludera fler variabler. Flera olika 

mätmetoder för variabler är också relevant att studera för att komplettera vår studies 

analysmetod. En ytterligare variant på studien skulle kunna vara att inkludera ett större urval 

Large cap-bolag eller att även studera mindre bolag för att erhålla ett bredare 

företagsperspektiv. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1. Regressionsanalys - ett års fördröjning på reporäntan. 
   

       Regressionsstatistik 

     Multipel-R 0,605110732 

     R-kvadrat 0,366158998 

     Justerad R-kvadrat 0,320613537 

     Standardfel 0,514727155 

     Observationer 180 

     

       ANOVA 

        fg KvS MKv F p-värde för F 

 Regression 12 25,5599508 2,1299959 8,039417944 8,61239E-12 

 Residual 167 44,24565531 0,264944044 

   Totalt 179 69,80560611       

 

         Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant 2,017002884 0,351334026 5,740983606 4,34026E-08 1,32337432 2,710631447 

Reporänta 0,021932613 0,034648978 0,632994519 0,527603057 -0,046473858 0,090339084 

Tillväxt 0,083483513 0,057082311 1,462511088 0,145480584 -0,029212436 0,196179461 

Lönsamhet -1,408068433 0,368486855 -3,821217538 0,000187067 -2,13556133 -0,680575537 

Storlek -1,36927E-09 7,19977E-10 -1,901821012 0,058916224 -2,7907E-09 5,21623E-11 

Anläggningstillgångar -1,004669871 0,458699561 -2,190256882 0,029891719 -1,910267093 -0,099072649 

Finans och fastighet 0,151458223 0,200604787 0,75500802 0,451307625 -0,244589982 0,547506429 

Hälsovård 0,626203569 0,180877869 3,462024241 0,000680914 0,269101644 0,983305493 

Industrivaror och tjänster 0,351850383 0,143141205 2,458064973 0,014989876 0,069250858 0,634449907 

Informationsteknik -0,371976186 0,217226913 -1,712385363 0,08868179 -0,800840971 0,056888599 

Material 0,117725607 0,160855873 0,731870117 0,465273646 -0,199847472 0,435298685 

Sällanköpsvaror och tjänster 0,840475344 0,175478297 4,789625605 3,66565E-06 0,494033639 1,186917049 

Telekomoperatörer 0,0827914 0,186856758 0,443074156 0,658285515 -0,28611447 0,451697271 
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Bilaga 2. Regressionsanalys - Reporäntan exkluderad. 
   

       Regressionsstatistik 

     Multipel-R 0,603852819 

     R-kvadrat 0,364638227 

     Justerad R-kvadrat 0,323037159 

     Standardfel 0,513808224 

     Observationer 180 

     

       ANOVA 

        Fg KvS MKv F p-värde för F 

 Regression 11 25,45379247 2,313981134 8,765116882 3,36005E-12 

 Residual 168 44,35181364 0,263998891 

   Totalt 179 69,80560611       

 

         Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant 2,074720778 0,33868969 6,125727592 6,20253E-09 1,406084608 2,743356948 

Tillväxt 0,084886018 0,056937463 1,490864076 0,137872387 -0,027519078 0,197291114 

Lönsamhet -1,433608829 0,365617259 -3,921064429 0,000128204 -2,155405008 -0,711812651 

Storlek -1,37404E-09 7,18653E-10 -1,911960097 0,057583224 -2,79279E-09 4,47182E-11 

Anläggningstillgångar -1,017634224 0,457424005 -2,224706648 0,027432924 -1,92067392 -0,114594528 

Finans och fastighet 0,151196702 0,200246227 0,755053937 0,451273827 -0,244126434 0,546519839 

Hälsovård 0,624481193 0,180534521 3,459068042 0,000686988 0,268072615 0,980889771 

Industrivaror och tjänster 0,350697476 0,142874091 2,454591124 0,015124085 0,068637561 0,63275739 

Informationsteknik -0,375774486 0,216756357 -1,733626134 0,084819063 -0,803691676 0,052142705 

Material 0,116597321 0,160558842 0,726196821 0,468728644 -0,200375568 0,433570209 

Sällanköpsvaror och tjänster 0,837188685 0,175088323 4,781522098 3,78181E-06 0,491531911 1,182845459 

Telekomoperatörer 0,082313329 0,186521643 0,441307121 0,659558108 -0,285914936 0,450541595 
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Bilaga 3. Regressionsanalys - två års fördröjning på reporäntan. 
   

       Regressionsstatistik 

     Multipel-R 0,614089378 

     R-kvadrat 0,377105764 

     Justerad R-kvadrat 0,332346897 

     Standardfel 0,510262992 

     Observationer 180 

     

       ANOVA 

        fg KvS MKv F p-värde för F 

 Regression 12 26,32409642 2,193674702 8,425274968 2,31832E-12 

 Residual 167 43,48150969 0,260368322 

   Totalt 179 69,80560611       

 

         Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant 2,228205263 0,346671111 6,427432774 1,30502E-09 1,543782556 2,91262797 

Reporänta -0,06097339 0,033350238 -1,828274513 0,069292621 -0,126815796 0,004869016 

Tillväxt 0,087810253 0,056567216 1,552317032 0,122479432 -0,023868759 0,199489265 

Lönsamhet -1,407761229 0,363369666 -3,874184782 0,000153398 -2,125151407 -0,690371052 

Storlek -1,41873E-09 7,14113E-10 -1,98669929 0,048591371 -2,82858E-09 -8,87523E-12 

Anläggningstillgångar -1,056355141 0,454761255 -2,322878497 0,021391695 -1,95417708 -0,158533202 

Finans och fastighet 0,168583814 0,199091813 0,84676417 0,398338374 -0,224477371 0,561644999 

Hälsovård 0,634047382 0,179365183 3,53495238 0,000527837 0,27993191 0,988162854 

Industrivaror och tjänster 0,35509773 0,141908683 2,502297404 0,013300898 0,074931538 0,635263923 

Informationsteknik -0,380380449 0,215275499 -1,766947236 0,079063718 -0,805392615 0,044631718 

Material 0,126740443 0,159547488 0,794374421 0,428104893 -0,188249528 0,441730415 

Sällanköpsvaror och tjänster 0,847228105 0,173966914 4,870053068 2,57214E-06 0,503770279 1,190685932 

Telekomoperatörer 0,096940478 0,185407356 0,522851303 0,601770717 -0,269103881 0,462984836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


