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Sammanfattning 
Titel: Finansiell risk – Har den förändrats i sju börsnoterade industriföretag mellan år 1995 och 2009? 

Nivå: C-uppsats i Företagsekonomi 

Författare: Karl Johan Magnusson & Sofia Lönnqvist  

Handledare: Bengt Bengtsson 

Datum: 2010-05-24 

 

Bakgrund och Problemdiskussion: 

Under perioden 1995 till 2009 har världsekonomin haft både kraftiga upp- och nedgångar, vilket 

givetvis har påverkat företag på olika sätt. Företag måste oavsett hur konjunkturen ser ut, välja hur 

de ska finansiera sin verksamhet. Generellt kan inte ett större företag under tillväxt finansieras med 

endast interna medel utan måste ta hjälp av externt kapital, vilket alltid medför en viss risk. Val av 

kapitalstruktur kan därmed bli avgörande för dess fortsatta överlevnad. Hur hög belåningsgrad är 

olika företag villiga att ta? Och hur ser därmed deras finansiella risktagande ut?  

 

Syfte:  

Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida den finansiella risken har förändrats i ett antal 

börsnoterade verkstadsindustriföretag mellan åren 1995 och 2009. Eventuell förändring kommer 

mätas utifrån valda nyckeltal kopplade till finansiellt risktagande.  Har riskexponeringen utvecklats 

lika eftersom företagen tillhör samma bransch? Eller beror det helt på det enskilda företagets 

kapitalstruktur? 

 

Metod: 

Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ metod där data är hämtad från företagens årsredovisningar 

för perioden 1995 till 2009. Siffrorna ur dessa har sedan tolkats och nyckeltal har beräknats fram för 

att kunna analysera den finansiella risken i de enskilda företagen.  Till referensramen har lämplig 

litteratur samt vetenskapliga artiklar använts. Vissa internetkällor har även beaktats vid 

datainsamlingen. 

 

Resultat och slutsats: 

Den finansiella risken har generellt ökat i de studerade fallföretagen, men förändringarna i 

företagens nyckeltal kan inte generaliseras. Den finansiella riskexponering det enskilda företaget står 

inför beror på vald kapitalstruktur, vilket skiljer sig avsevärt mellan företagen trots liknande 

verksamheter. 

 

Förslag till fortsatt forskning: 

Det vore intressant att undersöka vad företag själva anser om sitt risktagande och då även ta hänsyn 

till hur de ser på rörelseriskens betydelse för deras totala riskexponering. Det vore även intressant att 

genomföra en undersökning för hur den interna styrningen i företaget påverkar val av 

kapitalstruktur. 

 

Nyckelord:  

Finansiell risk, Kapitalstruktur, Nyckeltal, Hävstångsformeln 
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Abstract 
Title: Financial risk – Has it changed in 7 quoted industrial companies between 1995 and 2009? 

Authors: Karl Johan Magnusson & Sofia Lönnqvist 

Supervisor: Bengt Bengtsson 

Date: 2010-05-24 

 

Backgrund & Problems: 

During the study period the world economy has had both recessions and booms, which have affected 

firms in different ways. Regardless of status in the business cycle companies have to determine how 

their business will be financed. Basically, growing quoted companies cannot finance their business 

with only equity; usually they also need external capital, which always brings a degree of risk. 

Thereby, their choice of capital structure is important for how well they can handle financial crises. 

How high leverage is different companies willing to take? And what is the result in their financial risk? 

 

Aim:  

The thesis aims to examine whether the financial risk has changed in a number of listed industrial 

companies between 1995 and 2000. Any change will be measured based on selected financial ratios 

related to financial risk. Has the risk exposure developed similarly since they belong to the same 

industry? Or is it entirely depending on the individual company’s capital structure? 

 

Method:  

The study is based on a qualitative approach in which data is taken from the companies financial 

reports from the period 1995 to 2009. The numbers have been interpreted and financial ratios have 

been calculated to analyze the financial risk. For the framework journals and literature have been 

used. Internet sources have also been regarded in the data gathering. 

 

Results & Conclusion: 

The financial risk has generally increased in the studied firms, but the changes in the company’s 

financial ratios cannot be generalized. The financial risk exposure in a firm is depending on its 

financial structure, which differs between them although they have similar business activities. 

 

Suggestions for further research: 

It would be interesting to examine what the firms think about their risk exposure including the 

business risk and how it affects the total risk exposure. It would also be interesting to study how the 

management controlling and internal efficiency of the companies influence their choice of capital 

structure.  

 

Key words: 

Financial risk, Capital structure, Financial ratio, Leverage 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att presentera en bakgrund till undersökningen och diskutera problemet 

som den kommer att behandla. Vi kommer även att presentera undersökningens syfte och den 

frågeställning som vi använder oss av för att uppfylla detta. Kapitlet avslutas med de avgränsningar 

som vi har satt upp för undersökningen. 

1.1 Bakgrund 
De senaste två åren har den så kallade finanskrisen dominerat många tidningars löpsedlar. Från att 

ha börjat inom det amerikanska bankväsendet och kulminerat i och med konkursen i 

investmentbanken Lehman Brothers i september 2008 spred sig effekterna till andra delar av 

ekonomin och företag inom olika branscher (Dagens Nyheter).  I Sverige märktes detta bland annat 

genom plötsliga resultatfall och personalvarsel vilket pressade många företag (Veckans Affärer). 

Mellan sommaren 2007 och början av år 2009 nästan halverades börserna i New York, London, 

Frankfurt och Stockholm i värde, för att sedan börja återhämta sig (Avanza). 

Under början av 2000-talet växte världsekonomin med i genomsnitt 5 procent per år. Detsamma 

gällde många av världens börser som under ett par år hade stigit efter IT-kraschen i början av 

årtiondet (Avanza). Dåvarande vice riksbankschef Kristina Persson framhöll i ett tal i september 2006 

globaliseringen som en viktig drivkraft bakom denna starka konjunkturuppgång. Kinas, Indiens och 

flera östeuropeiska länders ökade öppenhet för handel skapade nya marknader som en del av denna 

globalisering. I samma tal nämndes också den amerikanska bostadsmarknaden, ett stigande oljepris 

och höjda styrräntor som möjliga hot mot konjunkturen (Riksbanken₁).  

2000-talet har alltså kännetecknats av både upp- och nedgång, kriser och möjligheter. I kristider 

testas det enskilda företagets stryktålighet och valet av kapitalstruktur kan då vara avgörande för 

dess överlevnad. Men oavsett var i konjunkturen man befinner sig, kristid eller inte, måste beslut tas 

kring hur företagets verksamhet ska finansieras.  

Flera yttre faktorer som påverkar ett företags finansiering har förändrats de senaste femton åren, till 

exempel flera centralbankers styrräntor. I mitten av februari 1995 låg Sveriges Riksbanks reporänta 

på 7,80 % för att 15 år senare ligga på 0,25 %. Även om denna ränta har fluktuerat under den 

nämnda perioden upplever vi idag historiskt låga räntor i Sverige (Riksbanken₂). Detsamma gäller 

Europeiska Centralbanken och amerikanska Federal Reserve som idag har historiskt låga styrräntor 

på 1 % respektive 0,25 % (European Central Bank) (Federal Reserve).  

Ett alltför högt finansiellt risktagande anses vara en av orsakerna bakom den pågående finanskrisen 

vars omfattning av vissa liknas vid depressionen på 1930-talet. En viktig orsak till krisen som 

Riksbanken framhöll under hösten 2008 var nya finansiella innovationer som minskade priset på 

kreditrisk. Detta ledde i sin tur till en ökad kreditexpansion och när konjunkturen vände förstärktes 

nedgången genom hävstångseffekter från ökad utlåning (Finansiell stabilitet). När de svenska 

börsbolagen de senaste två åren har släppt sina kvartalsrapporter har den globala finanskrisen med 

efterföljande lågkonjunktur nästan alltid berörts i någon form.  
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1.2 Problemdiskussion 
I kristider kan ett företag med svag finansiering eller hög skuldsättning tvingas att göra nyemission 

för att kunna överleva, något som kan vara svårt i till exempel börsföretag om börskursen har sjunkit 

mycket (Hansson, Arvidsson och Lindquist 2006). Under de senaste två åren har flera svenska 

börsbolag gjort nyemissioner och ökningen var år 2009 markant jämfört med året innan (Svenska 

Dagbladet).  

Finanskrisen med efterföljande lågkonjunktur har drabbat många svenska industriföretag vars 

efterfrågan fallit dramatiskt. Två år senare kan vi dock konstatera att de börsnoterade 

verkstadsindustriföretagen kortsiktigt lyckats parera krisen olika bra resultat- och 

lönsamhetsmässigt. I ett längre perspektiv är det intressant att se om kapitalstrukturen och den 

finansiella riskviljan har förändrats i dessa företag. Vad som väntar dem i framtiden kan man bara 

spekulera i men hur de har agerat fram tills idag kan vi studera.  

Ett företag måste oavsett marknadsläge välja sin kapitalstruktur och därmed nivå av finansiell risk. 

Finansiellt risktagande innebär att placera lånade medel i tillgångar som kan variera i värde. Oavsett 

hur tillgångarnas värde utvecklas ska skuld och eventuell ränta betalas tillbaka (Hansson, Arvidsson 

och Lindquist 2006). 

Hävstångsformeln menar att de risker som företaget möter i sin rörelseverksamhet styr hur företaget 

väljer sin nivå av finansiell risk. Den finansiella risken bestäms enligt formeln av verksamhetens 

effektivitet, den genomsnittliga räntan som företaget betalar för sin skuldfinansiering och relationen 

mellan företagets skulder och eget kapital. Detta ger tillsammans med rörelserisken företagets 

avkastning på eget kapital, det vill säga variabler som påverkar ägarnas avkastning på tillskjutna 

medel till företaget (Hansson, Arvidsson, Lindquist 2006).  

Uppenbarligen finns olika möjligheter och risker med valet av kapitalstruktur. Ett högre finansiellt 

risktagande kan premieras med en ökad avkastning men också leda till motsatsen. Valet av 

kapitalstruktur blir en balansgång. Den ökade risken för konkurs vid hög skuldsättning ställs mot en 

för låg avkastning på eget kapital (Barclay och Smith, 2005). Vad är en bra balans? 

Empiriska studier och teorier kring ämnet kapitalstruktur saknas inte, samtidigt som de i många fall 

fokuserar på olika orsaker som avgörande för kapitalstrukturen. Någon ensam teori som för samman 

alla teorier till en finns inte.  

Företag i olika branscher arbetar ofta med olika kapitalstrukturer. Möjliga orsaker till detta är att de 

möter olika hög variation i resultatet och innehar olika typer av tillgångar (Balakrishnan och Fox 

1993). Andra faktorer som kan påverka är företagets tillväxtmöjligheter. Mogna företag med 

begränsade tillväxtmöjligheter och högt fritt kassaflöde bör ha en högre skuldsättning och utdelning 

till ägarna för att ledningen inte ska återinvestera kassaflödet i tillgångar som inte kan generera 

framtida intäkter. Motsatsen blir tillväxtföretag som undviker utdelningar och hög skuldsättning för 

att kunna ta tillvara investeringsmöjligheter som kan öka framtida intäkter och konkurrenskraft 

(Barclay och Smith 2005).  

De senaste femton åren har företagen mött olika omvärldsförändringar vilka borde ha påverkat deras 
val av kapitalstruktur och finansiell risknivå då varje företag önskar minimera kapitalkostnaden 
utifrån riskerna i just deras verksamhet (Talberg, Winge, Frydenberg, Westgaard 2008). Är ett företag 
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utelämnat till den har typen av omvärldsförändringar eller kan man genom sin interna styrning av 
finansiell risk påverka i vilken omfattning man berörs? 

1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med vår uppsats är att undersöka om kapitalstrukturen och den finansiella risken har 

förändrats i ett antal svenska industriföretag från och med år 1995 till och med år 2009. För att 

påvisa om någon förändring skett genom åren kommer följande nyckeltal att beaktas; 

 Räntetäckningsgrad 

 Soliditet 

 Skuldsättningsgrad 

 Skuldränta 

 Räntabilitet på totalt kapital 

 Räntabilitet på eget kapital 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen undersöker enbart hur kapitalstrukturen och den finansiella risken har förändrats i 

fallföretagen under den bestämda tidsperioden utifrån valda nyckeltal och teorier. 

Denna undersökning syftar inte till att göra någon form av företagsekonomisk värdering av företaget 

även om flera av nyckeltalen kan fungera som underlag för detta, både ur ett investerar- och internt 

styrningsperspektiv. Undersökningen syftar inte heller till att presentera statistiska samband mellan 

olika variabler som till exempel de ingående nyckeltalen. Denna uppsats är begränsad till att studera 

förändringen i företagens finansiella risk och kommer således inte att analysera övriga risker som till 

exempel rörelserisk. Dock kommer rörelserisk även att beröras eftersom den utifrån 

hävstångsformeln har en nära koppling till finansiell risk. Finansiell risk kan innefatta flera nyckeltal 

och modeller än de som denna undersökning behandlar, men denna undersökning är avgränsad till 

de som anges i uppsatsens syfte och frågeställning. Inga generaliseringar för branschen 

verkstadsindustri kommer heller att göras. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vetenskapligt förhållningssätt samt val av metod att beskrivas för att öka 

läsarens förståelse för hur processen är genomförd. Även trovärdigheten och äktheten i uppsatsen 

kommer att diskuteras. I slutet presenteras en argumentation för vilka fallföretag och vilken 

tidsperiod som valts till studien. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Den forskningsmetod som väljs för en undersökning blir betydande för hur man tolkar verkligheten. 

Metodvalet blir därmed viktigt för hur pass medveten man är om hur detta val kommer att styra 

undersökningsprocessen och därmed även resultatet. Forskning kan generellt delas in i två stycken 

vetenskapliga huvudinriktningar, hermeneutik och positivism. Positivismen bygger på en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt där naturvetenskapliga metoder används för att studera den sociala 

verkligheten. Vetenskapen skall enligt detta synsätt vara av objektiv karaktär, det vill säga vara helt 

värderingsfri. Det positivistiska synsättet syftar till att skapa hypoteser som sedan kan prövas, vilket 

sedan leder till ställningstaganden, deduktivism. Positivismen innefattar även att man uppnår 

kunskap genom att samla in data som bildar en slags grund för lagmässiga regelbundenheter, 

induktivism (Bryman & Bell 2005). 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) bygger den hermeneutiska riktningen på förståelse och tolkning av 

människors handlingar, texter samt andra företeelser. Inom hermeneutiken finns inget krav på 

opartiskhet utan man menar istället att man genom en hel forskningsprocess är partisk. Till skillnad 

från positivismen så görs sällan generaliseringar i denna metod. Grundtanken i hermeneutiken är att 

forskaren som analyserar en text skall försöka få fram textens mening utifrån den syn och de tankar 

som upphovsmannen har haft.  Dock betonar hermeneutiken att alla människor ser på saker utifrån 

olika aspekter, som bygger på ens egna erfarenheter och värderingar, vilka är omöjligt att frångå då 

verkligheten studeras. Detta leder till att en undersökning skulle kunna få ett helt annat utfall om den 

genomfördes av någon annan.  Man kan därmed säga att hermeneutiken är av en subjektiv karaktär 

(Bryman & Bell 2005).  

Denna undersökning kommer att utgå ifrån den hermeneutiska riktningen eftersom att fallföretagens 

siffror kommer att tolkas för att sedan analyseras i avseende att se om den finansiella risken i 

företaget har förändrats. Vi är medvetna om att undersökningen kommer att bli subjektiv, eftersom 

materialet kommer att tolkas utifrån våra egna tankar och kunskaper kring kapitalstruktur och 

finansiell risk. Undersökningens resultat skulle därmed kunna bli annorlunda om den genomfördes av 

någon annan. 
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2.2 Kvantitativ- och kvalitativ metod 
Man brukar skilja mellan två olika vetenskapliga forskningsmetoder, kvantitativ samt kvalitativ 

metod. Den kvantitativa metoden betraktas enligt Bryman & Bell (2005) som en forskningsstrategi 

där tyngden ligger på kvantifiering vad gäller insamling och analys av data. Kvantitativ metod innebär 

att forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanställer detta i form av 

statistisk och utifrån den analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser (NE 2009).  

 

Den andra forskningsstrategin, kvalitativ metod lägger istället fokus vid vissa ord och inte på 

kvantifieringen under insamling och analys av data. Denna metod tar avstånd ifrån positivismen och 

lägger istället tyngd på hur individer uppfattar och tolkar verkligheten (Bryman & Bell 2005). I den 

kvalitativa forskningen kan likväl siffror som texter och beteenden tolkas. Denna metod är väldigt 

svår att definiera, då begreppet innehåller många olikartade metoder. Inom denna metod antas teori 

vara en följd av undersökningen och inte vara dess utgångspunkt. En stor del av kvalitativ metod 

inrymmer en prövning av teorin under undersökningens gång (Bryman & Bell 2005).  

 

Denna undersökning har genomförts med en kvalitativ metod, då vi har tolkat och beräknat 

fallföretagens siffror i årsredovisningar och sedan analyserat dessa för att se om den finansiella 

risken har förändrats under den valda tidsperioden. Vanligtvis brukar intervjuer och observationer 

göras för insamlandet av data till kvalitativa undersökningar. Detta är något vi inte har använt oss av 

då vi anser att det inte gagnar undersökningen något, datainsamlingen består enbart av finansiella 

rapporter.  

 

Fallföretagen är för få för att kunna göra några generaliseringar inom branschen, vi vill däremot se 

om förändringar sker samtidigt eller skiljer sig helt från företag till företag. Detta är intressant att se 

då några av de valda företagen har väldigt likartad verksamhet och i vissa sammanhang brukar 

jämföras. Efter analys av fallföretagens nyckeltal från år till år vill vi se hur utvecklingen ser ut i de 

enskilda företagen och försöka att förklara förändringar med utgångspunkt i valda teorier. Även en 

sammanlagd utveckling av mätperiodens nyckeltal kommer att göras för att se om det kan spegla de 

enskilda företagens finansiella risktagande. 

 

Tillvägagångssättet för att genomföra den empiriska undersökningen var att hämta de poster som 

krävdes för att göra analysen från respektive fallföretags årsredovisningar. De har sedan applicerats 

på de nyckeltal och teorier och presenteras i uppsatsens referensram. Utifrån detta har sedan 

slutsatser dragits för både de individuella företagen och generellt för urvalet. En egen empirisk 

jämförelse mellan två av fallföretagen har även gjorts för att illustrera skillnader och likheter vad 

gäller finansiellt risktagande.  

 

De vanligaste vetenskapliga teorierna som används vid undersökningar är deduktion och induktion. 

Induktion brukar kopplas samman med kvalitativ metod och deduktion med kvantitativ metod. Vid 

deduktion utgår forskaren från vad han vet inom området och gör teoretiska övervägandena inom 

området, för att sedan deducera en eller flera hypoteser och därefter pröva dessa i en empirisk 

granskning. Alltså, kommer teorin och hypoteserna först och styr därefter hela 

datainsamlingsprocessen. Vid induktion går man istället från andra hållet, det vill säga först beskriver 

forskaren konsekvenserna av resultaten för teorin som styrt hela undersökningen. Resultaten 

kopplas sedan samman till de använda teorierna (Bryman & Bell 2005). 
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Denna undersökning stämmer överrens med den induktiva teorin, då det första som genomfördes 

var att se hur eller om den finansiella risken hade förändrats under mätperioden för att sedan 

förklara detta med lämpliga teorier om kapitalstruktur i företag och vilken effekt det får på 

företagets finansiella riskexponering.  

2.3 Trovärdighet och äkthet 
I kvalitativ forskning tas två viktiga kriterier upp för undersökningen, nämligen trovärdighet och 

äkthet, vilka kan jämföras med den kvantitativa forskningens validitet och reliabilitet. Begreppet 

trovärdighet innehåller fyra viktiga komponenter, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Äkthetskriteriet innehåller i sin tur fem delkriterier, rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet 

(Bryman & Bell 2005). 

I denna undersökning har vi beräknat nyckeltal med stöd av poster direkt ur fallföretagens finansiella 

rapporter. Detta ger en hög tillförlitlighet då dessa är granskade och godkända av opartiska 

auktoriserade revisorer vilket betyder att rapporterna står i enlighet med gällande lagar och 

rekommendationer. Samtliga av de empiriskt studerade företagen har varit börsnoterade under 

tidsperioden och har därför omfattats av samma lagar och rekommendationer. Nyckeltalen som 

använts är erkända och accepterade mått och de har beräknats utifrån de formler som återfinns i 

Hanssons, Arvidsson och Lindqvists (2006) bok, vilket gör att undersökningen uppfyller 

överförbarheten. För att nyckeltalen skall vara beräknade på ett likadant och konsekvent sätt har vi 

själva beräknat dem utifrån formlerna som anges i referensramen, då definitionerna annars kan skilja 

sig åt i fallföretagens finansiella rapporter. För att ge undersökningen möjlighet att styrka och 

konfirmera har vi granskat våra beräkningar av nyckeltalen två gånger vid olika tillfällen.  

En Rättvis bild ges i undersökningen i och med att vi inte har tagit hänsyn till olika personers åsikter i 

organisationerna. Alla data angående fallföretagen har insamlats på precis samma sätt och har 

endast bestått av deras publika finansiella rapporter, därmed är de enda åsikterna som finns i 

undersökningen våra egna, vilket vi är medvetna om.  

Denna uppsats uppfyller inte ontologisk autenticitet, då de företag som studerats förmodligen inte 

kommer att få någon ökad förståelse av sin situation vad gäller finansiell risk. Förhoppningsvis är de 

redan medvetna om var de befinner sig med eller utan denna undersökning. Dock, kanske de skulle 

kunna få en inblick i hur utvecklingen ser ut för konkurrenter, vilket de förmodligen redan har 

eftersom att all data är publik. Kriteriet om pedagogisk autenticitet skulle även det kunna kopplas till 

att det enskilda företaget via undersökningen kan få en bild av hur dess konkurrenter har arbetat 

med finansiellt risk under tidsperioden genom undersökningen. 

 I övrigt bidrar inte undersökningen till att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i miljön 

upplever saker och ting. Katalytisk autenticitet kan uppsatsen vara i den meningen att företagen 

ifråga skulle kunna jämföra sin utveckling och situation med de andra företagens. Företag gör 

vanligtvis det för att kunna förbättra sin egen situation genom att följa liknande företags 

stryktålighet. I undersökningen kan man även se vad en hög skuldsättning har gett för utfall under 

tidsperioden, vilket ett företag skulle kunna ta hänsyn till innan de beslutar om en ökad 

skuldsättning. Undersökningen kan inte sägas uppfylla taktisk autenticitet då deltagarnas möjligheter 

att vidta åtgärder som krävs för förbättring inte behandlas i denna uppsats. För det skulle en mer 
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intern undersökning av fallföretagen krävas och även undersökas av en mer erfaren analytiker inom 

ämnet.    

2.5 Val av företag och tidsperiod 
Urvalet av fallföretag till undersökningen har gjorts utifrån ett antal kriterier. Till att börja med är 

samtliga företag börsnoterade på OMX Stockholm Large Cap och finns inom branschen 

verkstadsindustri, även om deras inriktning och produkter i vissa fall skiljer sig åt. Den främsta 

anledningen till att börsnoterade företag valts framför onoterade företag är 

informationstillgängligheten. Ett alternativ till detta smalare urval kunde ha varit att jämföra årlig 

branschstatistik från Statistiska Centralbyrån för verkstadsindustriföretag under samma period. Ett 

smalare urval föredrogs eftersom branschstatstiken från Statistiska Centralbyrån innefattar ett alltför 

brett urval av verkstadsindustriföretag.  

Ett företags bransch och storlek påverkar dess kapitalstruktur. Detta eftersom olika typer av företag 

möter olika risker som ger olika stor variation i resultatet som i sin tur påverkar företagets egna 

kapital (Balakrishnan och Fox 1993). Detta gör det meningsfullt att jämföra företag från samma 

bransch. 

Företagen i studien har under undersökningsperioden inte ändrat sin verksamhetsinriktning i någon 

påtaglig omfattning, även om det självklart finns skillnader mellan verksamheten år 1995 och idag. 

Men företagen har under hela mätperioden verkat inom samma bransch. Urvalet av fallföretag har 

inte gjorts med hjälp av slumpurval ur en population. Tvärtom har företag av en viss storlek med 

liknande förutsättningar medvetet valts. Urvalet bygger på börsvärde och således inte på några 

nyckeltal relaterade till finansiell risk.  Samtliga siffror i undersökningen är hämtade från respektive 

koncerns årsredovisningar. Företagen som ingår i undersökningen är Alfa Laval, Atlas Copco, Sandvik, 

Scania, SKF, Volvo och Trelleborg.  

Mätperioden för undersökningen har valts med utgångspunkten att den ska vara tillräckligt lång för 

att företagens verksamhet (och val av finansiell risk) inte ska påverkas av tillfälligheter som till 

exempel omstruktureringar av verksamheten eller konjunktursvängningar. En mätperiod på 15 år är 

tillräckligt lång för att långsiktiga val av finansiell risk ska kunna utläsas. De undersökta företagens 

nyckeltal har studerats varje år som de har varit börsnoterade under perioden 1995-2009. Förutom 

Alfa Laval som har varit börsnoterat sedan år 2003 har samtliga övriga företag ingått i 

undersökningen varje år. Varje undersökt företag har lika stor vikt i undersökningens sammanlagda 

utfall varje år och nyckeltalen är beräknade på de siffror som företagen redovisade 31 december 

respektive år. Om nyckeltalet bygger på ett genomsnitt av någon post har den redovisade posten den 

31 december det aktuella året lagts samman med samma post den 31 december föregående år och 

dividerats med två. För närmare förklaring av nyckeltalen se referensramen. 
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3. Referensram 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av hävstångseffekten eftersom den har en central roll vad 

gäller kapitalstruktur samt finansiell risk. Vidare presenteras de mest erkända och accepterade 

teoretiska modeller som behandlar företags kapitalstruktur. Även en grundläggande beskrivning av 

relevanta nyckeltal för undersökningen kommer att presenteras.  

3.1 Finansieringsformer 
Företag kan välja att finansiera sin verksamhet med interna eller externa medel. Med interna medel i 

form av eget kapital samt balanserade vinster. Externa medel innefattar både eget kapital och 

skulder, eget kapital kan därmed öka med hjälp från aktieägare och balanserade vinster. Om företag 

väljer att finansiera sin verksamhet med hjälp av skulder, tar de ett lån med ränta. Om företag väljer 

att skuldsätta sig krävs därmed regelbunden amortering samt ränteinbetalning, vilket inte behövs vid 

finansiering med eget kapital. Vilken finansieringsform företaget sedan väljer bestämmer hur dess 

kapitalstruktur kommer att se ut, kapitalstrukturen blir således olika i olika företag. Företagets totala 

värde reflekteras i värdet av summan av eget kapital och skulder. Valet av kapitalstruktur påverkar 

därmed avkastningen från företaget, värdet på skulder och eget kapital och värdet på hela företaget 

(Larsson 2007). 

 

         Tillgångar          

 
(Carlsson 2007) 

3.2 Hävstångsformeln 
I stort sett alla företag arbetar med både eget och främmande kapital, vilket ofta är en naturlig följd 

av företagets tillväxt. Detta eftersom kapitalbehovet ofta ökar både vad gäller produktionsresurser 

samt rörelsekapital i takt med tillväxten, företaget klarar då sällan kapitalförsörjningen med egna 

medel.  Att arbeta med främmande kapital kan även ha ett annat viktigt syfte, då det kan öka ägarnas 

avkastning på det egna kapitalet (Carlsson 2007). Detta genom att det i huvudsak endast finns två 

sätt att skapa ett överskott i verksamheten.  Det första är att investera eget kapital med vinst. 

Företagets ägare får då skjuta till kapital som placeras i investeringar i syfte att ge ett överskott. 

Delägarna får därmed ta del av vinsten i form av utdelning på insatsen. 

Det andra tillvägagångssättet är att låna kapital och investera över låneräntan.  Det främmande 

kapitalet placeras då i investeringar som genererar ett överskott utöver finansieringskostnaden för 

det lånade kapitalet, den nettovinst som då uppstår kommer att kunna tillföras ägarna via en ökad 

utdelning. Ju mer lånen ökas desto högre blir nettoresultatet (så länge lånen kan ”överförräntas”). 

Det är detta som är den så kallade hävstångseffekten (Carlsson 2007).  Hävstångsformeln visar att 

det tre sätt att öka ett företags lönsamhet: öka avkastningen på rörelsen, låna mer pengar och 

förvalta dem bättre än skuldräntan och minska skuldräntan. (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002). 

 

   Tillgångar Eget Kapital 

Skulder 

 



 

15 
 

Sambandet mellan de olika kapitalkällorna och dess effekt på det egna kapitalet återspeglas i 

hävstångsformeln. 

 

      Re    =  Rt    +  (Rt - Rs) x S/E 

                         

Total Risk = Rörelse Risk+ Finansiell Risk 

(Carlsson 2007) 

 

                 

Re= Eget kapitals avkastning  

Rt= Totalt kapitals avkastning  

Rs= Skuldränta externt kapital 

Rt-Rs= Förräntningsmarginalen 

S/E= Skuldsättningsgrad 

 

Räntemarginalen kan ses som riskbuffert då den visar vilken minskning av avkastningen eller ökning 

av räntekostnader som företaget klarar av utan att företaget kommer att förlora pengar på det 

lånade kapitalet. Räntemarginalen i kombination med skuldsättningsgraden utgör den så kallade 

hävstångseffekten. Denna visar det ökade nettoresultatet som kan skapas genom att man lånar 

ytterligare X kronor och placerar i investeringar som kan förräntas med Y% över räntekostanden för 

det lånade kapitalet (Larsson 2008). 

3.2.1 Finansiell risk 

Räntemarginalens och skuldsättningsgradens förändringar resulterar i svängningar i 

hävstångseffekten och utgör den finansiella risken (se figuren ovan). Om skuldräntan är högre än 

räntabiliteten på totalt kapital blir riskbufferten negativ, vilket innebär att företaget då förlorar 

pengar på varje lånad krona (Larsson 2008). Den finansiella risken kan kontrolleras av företaget självt 

i större utsträckning än rörelserisken, eftersom det oftast är företaget som själva beslutar sin 

belåningsgrad. I den finansiella risken finns även en inre dynamik, vilket innebär att företag med en 

låg förräntningsmarginal måste arbeta med en lägre belåningsgrad än företag med en hög 

överförräntning. Sambandet mellan den finansiella risken i kapitalstrukturen kan jämföras med 

lönsamheten som denna risk kan ge i avkastning. Därför skall utgångspunkten vara att en hög 

belåningsgrad måste löna sig genom att bidra med en proportionell hög del av vinsten (Carlsson 

2007). 

3.2.2 Rörelserisk 

Rörelserisken påverkar tillgångars avkastning (ses i figuren ovan) och innefattar alla aktiviteter i 

företaget utom dess finansiering (Carlsson 2007). Enligt Runsten och Johansson (2005) är rörelserisk 

den risk som mäter spridningen i räntabilitet på totalt kapital, och innefattar den risk vilken 

förknippas med företagets investeringspolitik, prispolitik, marknadspolitik och all övrig företagspolitik 

bortsett från finansieringspolitiken. 

Enligt Carlsson (2007) kan sambandet uttryckas som att: 

”avkastningen på eget kapital (och nettoresultatet) beror av 

effektiviteten i verksamheten, uttryckt som tillgångars 

avkastning, överförräntningen på lånat kapital och 

lånevolymen i form av skuldsättningsgraden”. 
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3.2.3 Total risk 

Den totala risken är som figuren visar summan av rörelserisken och den finansiella risken. Denna 

mäts som spridningen i räntabilitet på eget kapital och utgår ifrån den totala företagspolitiken alltså 

inklusive finansieringspolitiken (Runsten och Johansson 2005). Den totala risken visas genom 

svängningar i avkastningen på eget kapital samt nettoresultatet och slår därmed direkt mot ägarna 

till företaget. I huvudregel kan man säga att företaget alltid bör arbeta med så låg total risk som 

möjligt och att risknivån skall avvägas mot företagets resursmassa i utgångsläget. Ett stort eget 

kapital eller stark koppling till en stor koncern ger ofta bättre möjligheter att verka på en högre 

risknivå än företag med ett litet eget kapital. Generellt gäller även att företag med en hög rörelserisk 

som exempelvis är starkt konjunktur beroende bör arbeta med en lägre finansiell exponering än ett 

företag med stabil avkastning och då en låg rörelserisk (Carlsson 2007). 

3.3 Teorier som behandlar kapitalstruktur 
Finansiell risk är i enlighet med hävsångsformeln alltså direkt kopplat till hur företagets 

kapitalstruktur är uppbyggd. Nedan redogörs därför för de teorier som behandlar kapitalstruktur, för 

att därmed få förståelse för vad som påverkar kapitalstrukturen och därmed även den finansiella 

risken. 

3.3.1 MM:s teorem 

Franco Modigliani och Merton Miller utvecklade år 1958 en modell som förklarar hur företags kapital 

struktur påverkar avkastningen, värdet på skulder, värdet på eget kapital och värdet på företaget. 

Modigliani och Miller fick Nobelpris för sina lösningar i denna fråga.  Teorin utgår ifrån en perfekt 

kapitalmarknad och även vissa andra förhållanden; ingen hänsyn tas till skatter eller 

transaktionskostnader. Företagets finansieringsbeslut förändrar inte kassaflödet som genereras av 

investeringar och de avslöjar inte heller ny information om dem. Samt att aktieägare och storföretag 

erhåller samma in- och utlåningsränta. 

 

Under dessa förhållanden kom de fram till följande resultat angående huruvida kapitalstrukturen 

bestämmer ett företags värde: 

 

Proposition I: I en perfekt kapital marknad, är det totala värdet av ett företag lika med 

marknadsvärdet av det totala kassaflödet som genereras av dess tillgångar och påverkas inte av valet 

av kapitalstruktur (Berk & Demarzo 2009). Företagets värde går därmed inte att påverka genom att 

ändra proportionerna mellan olika finansieringsalternativ (Larsson 2008). Propositionen förespråkar 

därmed en hög andel lån i förhållande till eget kapital, eftersom ett företag med skulder har samma 

företagsvärde som ett företag helt utan skulder. 

 

Proposition II: Den förväntade avkastningen ökar med ökande skuldsättningsgrad, alltså motsvarar 

ökningen förväntad avkastning för eget kapital av en ökning i risk (Larsson 2008). Här ändrade de 

alltså sin första proposition och tar hänsyn till skatteeffekten, vilket resulterade i att en ökad 

skuldsättningsgrad ökar i samma takt företagets värde, här hävdas att företag alltså bör arbeta med 

en så hög skuldsättningsgrad som möjligt (Berk & DeMarzo 2009). Teoremet är kritiserat för att de 

inte tar någon hänsyn till kostnaden för financial distress, som enligt trade-off modellen uppkommer 

vid en allt för hög skuldsättningsgrad.  
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3.3.2 Trade-off teorin 

Enligt trade-off teorin strävar företag efter att uppnå en optimal kapitalstruktur. Företagets 

kapitalstruktur bestäms genom en avvägning mellan konkurskostnader och de skattefördelar som 

skuldsättning erhåller (Frank & Goyal 2009). Dessa två olika krafter pressar företag åt olika håll, 

exempelvis pressar eventuella konkurskostnader företag mot en lägre skuldsättningsgrad, medan 

agentkostnader för fritt kassaflöde pressar dem mot en högre skuldsättningsgrad (Fama & French 

2002). Ur ett ”tax-bankruptcy trade-off” perspektiv balanserar företag skattefördelarna med 

kostnaderna för en konkurs och på så vis avgörs företagets val av finansiering.  

 

Enligt ett ”agency” perspektiv så disciplinerar skulder ledningen och förmildrar då problemet med 

fria kassaflöden eftersom lånen skall amorteras och även ränta måste betalas för att förhindra en 

konkurs (Frank & Goyal 2005). Varje företag måste hitta sin optimala kombination av eget och 

främmande kapital, de måste ha tillräckligt mycket eget kapital för att klara av bakslag eller en 

lågkonjunktur, hur stor soliditeten bör vara beror på hur pass stor rörelserisken är i branschen. Det 

egna kapitalet får inte heller vara för stort, då går aktieägarna miste om den maximala 

utväxlingseffekten på avkastningen på eget kapital. Eftersom företaget i det fallet inte utnyttjar 

skatteskulden maximalt är inte aktievärdet så stort som det skulle kunna vara (Larsson 2008). 

 

Konkurskostnader 

Förväntade konkurskostnader uppkommer då lönsamheten minskar och hotet av dessa kostnader 

pressar då företag som är mindre lönsamma till lägre skuldsättningsgrad. På samma sätt driver 

förväntade konkurskostnader företag med mer fluktuerande balanserade vinstmedel. 

 

Skatter 

Skatter har två kompenserande effekter på optimal kapitalstruktur. Avdragsgillheten för skulder 

pressar företag mot en högre skuldsättningsgrad. Medan den höga personalskatten på skulder i 

relation till eget kapital, pressar dem mot en lägre skuldsättningsgrad. 

3.3.3 Pecking-Order teorin 

Myers (1984) utvecklade en alternativ teori till trade-off teorin då han ansåg att skulder tynger ned 

de krafter som bestämmer den optimala skuldsättningsgraden, vilket resulterade i pecking-order 

modellen (Fama & French 2002). Detta är en teori som behandlar skuldsättning, således innefattas 

det inte någon uppfattning om ett optimalt skuldsättningsförhållande. Teorin utgår ifrån att 

asymmetrisk information är förklaringen till hur ett företag väljer att finansiera sin verksamhet (Frank 

& Goyal 2009).  

Vidare tas hänsyn till tre olika komponenter i företagets kapitalstruktur: balanserade vinstmedel, 

skulder samt nyemission av aktier. Nyemissioner har den högsta graden av asymmetrisk information. 

Eftersom styrelsen har tillgång till intern information angående företagets ställning har de bättre 

inblick än externa investerare. De externa investerarna är medvetna om denna asymmetriska 

informationsproblematik och diskonterar därför företagets nya aktier med existerande aktier vid en 

nyemission. Styrelsen anteciperar detta pris i diskonteringar och de kan därmed gå miste om 

lönsamma investeringar om de måste bli finansierade med nya aktier. Skulder anses endast utgöra 

ett försumbart problem med asymmetrisk information och i balanserade vinstmedel undviks 

problemet helt. Nyemissioner använder företag därmed endast som sista utväg (Fama & French 

2002). 
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Företagsvärde 

Företag finansierat med 

eget kapital 

Skuldsättningsgrad 

Modellen tillämpas då kostnaderna för en nyemission överstiger andra kostnader och fördelar från 

utdelningar och skulder. På grund av dessa kostnader samt för att minimera problematiken med 

asymmetrisk information finansierar företag i första hand sina projekt med balanserade vinstmedel, 

därefter med lån, och slutligen, under tvång, genom nyemissioner av aktier. Detta resulterar i att 

variationen i företags skuldsättningsgrad drivs av företagets nettokassaflöde (balanserade vinstmedel 

- investeringsutlägg) och inte av den avvägning som trade-off modellen bygger på. Genom denna 

rangordning minskar företag sin riskexponering (Fama & French 2002). 

3.3.4 Market timing 

Market timing innebär att företaget väljer att finansiera sig med eget kapital eller skulder beroende 

på vilken av dem som för tillfället framstår som förmånligast att använda sig av. Om ingen av 

marknaderna för eget kapital eller skulder vid detta tillfälle framstår som attraktiva kan företaget 

avstå att söka ny finansiering. Det omvända kan också vara fallet om företaget väljer att söka ny 

finansiering även om man vid detta tillfälle saknar behovet men uppfattar någon av marknaderna 

som väldigt attraktiv (Frank & Goyal 2009).  

Andra faktorer som kan påverka valet att emittera nya aktier är marknadspriset på företagets egna 

kapital jämfört med det bokförda värdet. Empiriska studier som stödjer teorin visar att om 

marknadsvärderingen av det egna kapitalet är hög emitterar företag ofta nya aktier och om den är 

låg köps aktier tillbaka till ett lägre pris än det egna kapitalets bokförda värde. När 

marknadsvärderingen är låg föredrar företaget också skuldfinansiering framför att emittera aktier 

(Baker och Wurgler 2002). 

3.3.5 Financial distress 

Då företag ökar skuldsättningsgraden så ökar även risken för financial distress. När företag får allt 

mindre andel eget kapital så ökar de risker som är förknippade med skulder, då räntekostnader 

måste betalas i första prioritet vilket minskar aktieägarnas utdelning. Den yttersta formen av 

financial distress är konkurs, men redan innan detta skede uppkommer en rad kostnader som tynger 

ner företaget så som personal kostnader, anlitande av juridisk expertis och att kunder kan börja ana 

oro och vända sig till konkurrenter istället.  Financial distress uppkommer då nackdelarna överstiger 

fördelarna med skulder och skulderna kommer att innebära allt högre kostnader för företaget, vilket 

leder till ett lägre företagsvärde (Larsson 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Larsson 2008) 

Figuren visar ett företagsvärde som enbart är finansierat med eget kapital och sedan är effekterna 

från skulder, bolagsskatt och kostnader i samband med financial distress tillagda. Den horisontella 

Maxvärde 

Företag finansierat med eget 

kapital och skulder 
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linjen illustrerar ett företag som enbart är finansierat med eget kapital. Linjen med den positiva 

riktningskoefficienten visar att företagets värde stiger med ökad skuldsättning och högsta värde 

uppnås då hela företaget är finansierat med skulder. Därefter är effekterna av financial distress 

tillagda. Kostnaderna i samband med financial distress gör att det ökade värdet stiger till dess att det 

uppnår maxvärdet och därefter verkar ytterligare skulder negativt mot företagets värde, vilket den 

bågformade kurvan visar. Det går inte exakt att bestämma denna balanspunkt eftersom ett flertal 

andra faktorer även har viss inverkan (Larsson 2008). 

3.2 Finansiella nyckeltal 
Nyckeltal används för att kunna bedöma utvecklingen på ett fullständigt och jämförbart sätt inom 

och mellan företag. Nyckeltal ger viktig ekonomisk information utifrån redovisningsvärden och 

omräkningsfaktorer. De visar även på viktiga befintliga värden från företags finansiella rapporter 

(Carlsson 2007).  

Räntetäckningsgrad 

Räntetäckningsgrad visar hur många gånger företaget har täckning för att betala sina finansiella 

kostnader som till exempel utgiftsräntor. Måttet är ett viktigt komplement till soliditetstal, då en låg 

soliditet kan vara acceptabel om förmågan att betala de finansiella kostnaderna på denna nivå är 

god. Ju högre räntetäckningsgrad desto lägre finansiell risk (Hansson, Arvidsson och Lindquist 2006). 

 

 

Rörelseresultat + 

Räntetäckningsgrad = Finansiella intäkter 

 

Finansiella kostnader 

  Soliditet 

Soliditet visar hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital. 

Soliditetsmåttet kan ge olika utfall beroende av om exempelvis minoritetsintresse och obeskattade 

reserver inkluderas som en del av eget kapital. Den finansiella risken är lägre ju högre soliditeten är, 

eftersom företaget då blir mindre känsligt för svängningar i resultatet (Hansson, Arvidsson och 

Lindquist 2006). 

Soliditet = Eget kapital inkl. minoritetsintresse och reserver 

 

Totala tillgångar 

 

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad liknar på många sätt nyckeltalet soliditet, men en viktig skillnad är att 

skuldsättningsgrad visar en större effekt när andelen eget kapital sjunker. Detta kan i många fall 

fungera som en viktig varningssignal för hög skuldsättning. Måttet visar hur många gånger företagets 

skulder täcker det egna kapitalet i företaget. Måttet kan även justeras för att räkna med företagets 

likvida medel vilka i så fall minskar skulderna i formeln vilket ger nettoskuldsättningsgrad. 

Skuldsättningsgrad visar hur mycket främmande kapital som lånats per egen krona och är en form av 

omvänt soliditetsmått. Den finansiella risken ökar med en ökad skuldsättningsgrad eftersom 

företagets buffert vid svängningar i resultatet minskar (Hansson, Arvidsson och Lindquist 2006). 

Skuldsättningsgrad = Skulder inkl. uppskjuten skatt 

 

Eget kapital inkl. minoritetsintresse och reserver 
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Skuldränta 

Skuldränta visar vilken ränta företaget i genomsnitt betalar för sina totala skulder oavsett om de är 

lång- eller kortfristiga. Måttet definieras som de under perioden erlagda finansiella kostnaderna 

genom de under perioden genomsnittliga totala skulderna. Måttet i sig säger inget om den finansiella 

risken i företaget utan visar ihop med räntabilitet på totalt kapital det utrymme som finns innan det 

lånade kapitalet ger en negativ avkastning. Ju högre marginal dem emellan desto lägre finansiell risk 

(Hansson, Arvidsson och Lindquist 2006). 

Skuldränta =  Finansiella kostnader 

 

Genomsnittliga totala skulder inkl. uppskjuten skatt 

 

Räntabilitet på totalt kapital 

Räntabilitet på totalt kapital är ett lönsamhetsmått som visar hur effektivt företagets tillgångar 

används oberoende av hur de är finansierade. Måttet definieras som rörelseresultat ökat med 

finansiella intäkter dividerat med genomsnittliga totala tillgångar under perioden. Måttet i sig säger 

inget om den finansiella risken i företaget utan visar ihop med skuldräntan det utrymme som finns 

innan det lånade kapitalet ger en negativ avkastning. Ju högre marginal dem emellan desto lägre 

finansiell risk (Hansson, Arvidsson och Lindquist 2006). 

Räntabilitet på totalt kapital = Rörelseresultat + Finansiella intäkter 

 

Genomsnittligt totalt kapital 

 

Räntabilitet på eget kapital 

Räntabilitet på eget kapital kan beräknas både före och efter skatt. Om beräkningen sker före skatt 

visar måttet effektiviteten i företaget med hänsyn till finansiering. När beräkningen sker efter skatt 

visar måttet den värdeförändringen som ägarna får på sina tillskjutna medel. Det mått säger i sig 

inget om finansiell risk, men om räntabilitet på totalt kapital inte ökar i samma takt beror den ökade 

avkastningen på en ökad skuldsättning. Detta ökar den finansiella risken och tvärtom om 

avkastningen på totalt kapital ökar mer än avkastningen på eget kapital, vilket skulle minska den 

finansiella risken (Hansson, Arvidsson och Lindquist 2006).  

Räntabilitet på eget kapital före skatt =  Nettoresultat 

 

Genomsnittligt eget kapital 

 
Räntabilitet på eget kapital efter skatt = Nettoresultat x (1- antagen skattesats) 

 
Genomsnittligt eget kapital 

3.2 Tidigare forskning 
För att förklara varför fördelningen mellan eget och lånat kapital varierar mellan olika företag har 

mycket forskning genomförts och då främst i USA. En rad olika teoretiska modeller har utvecklats för 

att beskriva företags olika kapitalstruktur, dock har man inte kommit fram till något enhetligt svar 

(Larsson 2009). Teorierna behandlar företags olika val av kapitalstuktur och hur detta påverkar 

företaget. 
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Någon avhandling eller vetenskaplig artikel som behandlar exakt samma saker som denna 

undersökning har vi inte lyckats hitta, men flera artiklar som beskriver framför allt teorier om 

kapitalstruktur har bidragit till vår teoretiska referensram. Det finns ett flertal uppsatser på 

universitetsnivå som är ägnade åt ämnet kapitalstruktur och finansiell risk, där fokus dock skiljer sig 

åt. Vi har inte kunnat hitta någon uppsats som behandlar exakt samma typ av företag och tidsperiod, 

även om flera har gett viss inspiration och idéer till vår undersökning. 
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4. Empiri och analys 
I det här kapitlet kommer de olika fallföretagens siffror att analysers utifrån de nyckeltal och teorier 

som presenterades i referensramen. Först kommer vi att beskriva varje fallföretag för sig och sedan 

deras sammanlagda utveckling under perioden. Företagens nyckeltal har för jämförbarhetens skull 

justerats utifrån de definitioner som presenterades i kapitel 3 ”Referensram”. Även en jämförelse 

mellan Scania och Volvo kommer att presenteras, vilket kan illustrera hur mycket två ”jämförbara” 

företag kan skilja sig vad gäller kapitalstruktur och det finansiella risktagandet. 

4.1.1 Alfa Laval 

        

        

        

Alfa Laval har på grund av att företaget börsnoterades år 2003 endast ingått i undersökningen åren 

2003-2009. Under denna period har företagets skuldsättning sjunkit vilket ger en lägre finansiell risk. 

Utifrån trade-off teorin har Alfa Laval föredragit lägre risk för framtida konkurskostnader och 

financial distress framför de skattefördelar som högre skuldsättning ger. Företaget har efter 

börsintroduktionen inte heller gjort någon nyemission utan finansierat sin verksamhet med interna 

medel eftersom skuldsättningen under perioden har sjunkit. Utifrån ett pecking order-perspektiv har 
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Alfal Laval alltså undvikit att tvingas göra nyemission och föredragit att finansiera sin verksamhet 

med ökad andel eget kapital framför lån eftersom man har haft möjlighet till detta. 

Företaget ökade under åren 2003-2007 avkastningen på både totalt och eget kapital, men båda 

dessa nyckeltal sjönk i värde under år 2008 och 2009. Avkastningen var dock högre båda dessa år än 

under åren 2003-2005. Den höga avkastningen på eget kapital år 2003-2007 berodde inte på en ökad 

skuldsättning då avkastningen på totalt kapital också nådde rekordnivåer. Den genomsnittliga räntan 

som Alfa Laval betalat för sina totala skulder var år 2009 nästan 2 procentenheter lägre än sex år 

tidigare, även om denna ränta var ännu lägre år 2006 och 2007.  

Även om Alfa Lavals kostnader för skuldsättning nästan konstant har sjunkit under den studerade 

perioden har företaget utifrån ett market timing-perspektiv inte funnit det lockande att öka sin 

skuldsättning. En ökad avkastning på totalt kapital och sjunkande skuldränta borde enligt 

hävstångsformeln kunna locka till ökad skuldsättningsgrad, men samtidigt kan det  inte uteslutas att 

Alfa Lavals långgivare erbjudit en lägre skuldränta eftersom den finansiella risken har sjunkit i 

företaget. Räntetäckningsgraden var i slutet av år 2009 högre än vid undersökningsperiodens början 

men ändå lägre än åren 2006-2008, vilket precis som minskad skuldsättning sänker den finansiella 

risken i företaget. 

4.1.2 Atlas Copco 
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Atlas Copcos nyckeltal har ingått i hela undersökningsperioden. Företaget har under denna period 

ökat sin skuldsättning något. Under större delen av denna period ökade soliditeten men år 2007 

valde företaget att göra en stor engångsutdelning efter att ha avyttrat ett verksamhetsområde år 

2006. Detta ökade i sin tur skuldsättningen rejält men Atlas Copco har utifrån den nivån valt att de 

sista två åren minska andelen lånat kapital. Även om företagets skuldsättning inte har förändrats 

dramatiskt under de senaste femton åren har företaget enligt trade-off teorin föredragit 

skattefördelarna med skuldsättning framför den ökade risken för konkurs och financial distress. 

Företaget gjorde år 1999 en nyemission för att finansiera företagsförvärv. Med ett pecking order-

perspektiv kunde inte företaget ha klarat av detta förvärv med hjälp av intern finansiering eller lån, 

varför en nyemission krävdes. Eftersom företagets skuldsättning och avkastning på kapital året innan 

inte var sämre än tidigare år bör nyemissionen inte ha varit tvingande för företagets överlevnad.  

Avkastningen på totalt och eget kapital har visat en varierande utveckling. Åren 2005-2008 var denna 

avkastning högre än några andra år under undersökningsperioden och även år 2009 då nyckeltalen 

föll stort jämfört med föregående år var de högre än åren 1995-2003. Även om företagets 

skuldsättning ökade marginellt under undersökningsperioden följde räntabilitet på totalt kapital med 

den rekordhöga avkastningen på eget kapital under mellan år 2005 och år 2008.  

Företagets täckning för att betala sina räntor har varierat under perioden vilket också gäller den 

genomsnittliga räntan som erlagts för företagets skulder. Räntetäckningsgraden var i slutet av år 

2009 nästan hälften så låg som femton år tidigare samtidigt som den genomsnittliga skuldräntan 

hade ökat med cirka en procentenhet, vilket har ökat den finansiella risken i företaget. Med 

undantag för nyemissionen för förvärv år 1999 har företaget sett marknaden för lån eller intern 

finansiering som mer attraktiv än att nyemittera aktier för att finansiera verksamheten. 

4.1.3 Sandvik 
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Sandvik har ingått i studien under hela undersökningsperioden. Under åren 1995-2009 har företagets 

soliditet nästan halverats från 60 procent till strax över 30 procent. Skuldsättningsgraden ökade från 

cirka 0,6 till strax över 2,0 vilket har ökat den finansiella risken i företaget, även om ökningen har 

skett från en relativt låg nivå. Utifrån trade-off teorin har Sandvik under denna period föredragit 

skuldsättningens skattefördelar framför ökade konkursrisker med skuldsättning och financial distress. 

Verksamheten har finansierats med interna medel och lån eftersom inga nyemissioner har gjorts 

under perioden, då företaget enligt pecking order-teorin antagligen inte har varit tvingade till detta.  

Avkastningen på totalt och eget kapital visade en varierande utveckling under perioden, även om 

avkastningen på eget kapital var rekordhög åren 2004-2007 jämfört med tidigare år i 

undersökningen. Detta berodde på en högre skuldsättning eftersom räntabilitet på totalt kapital inte 

nådde en högre nivå än vad som uppnåtts tidigare.  De två sista åren i undersökningen sjönk båda 

dessa nyckeltal och blev negativa under år 2009, vilket inte hade hänt tidigare under de senaste 

femton åren.  

Sandviks genomsnittliga skuldränta var det sista året i undersökningen nästan 1,5 procentenheter 

högre än år 1995 samtidigt som räntetäckningsgraden hade sjunkit till noll år 2009, vilket ökade den 

finansiella risken jämfört med tidigare år. Även om företagets skuldränta har ökat konstant under 

perioden har Sandvik föredragit denna finansieringsform framför att helt använda interna medel eller 

nyemission, vilket enligt market timing tyder på att denna marknad för finansiering har setts som 

mest attraktiv. Detta trots att avkastningen på totalt kapital (ur ett hävstångsperspektiv) under 

senare år av undersökningen inte nådde en högre nivå än vad som uppnåtts tidigare, även om 

avkastningen under åren 2005-2007 var på en jämförelsevis hög nivå. 
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4.1.4 Scania 

        

        

        

Scanias nyckeltal har ingått under hela undersökningsperioden. Mellan år 1995 och 2009 ökade 

skuldsättningen något vilket har ökat den finansiella risken. Båda nyckeltalen har dock varierat i 

värde under perioden och år 2009 ökade soliditeten jämfört med året innan. Utifrån ett trade-off 

perspektiv har periodens ökning skett för att uppnå skattefördelar jämfört med att finansiera sin 

verksamhet med eget kapital och man har enligt pecking order heller inte varit tvingade till 

nyemission för att finansiera sin verksamhet.  

Avkastningen på eget och totalt kapital sjönk nästan varje år fram till år 2001 för att sedan öka varje 

år fram till och med år 2008. År 2009 föll dock båda nyckeltalen kraftigt, även om inget av dem blev 

negativt under året. Eftersom Scania inte haft någon större ökning i skuldsättning har förändringar i 

avkastning på eget kapital inte skiljt speciellt mycket från förändringar i avkastning på totalt kapital. 

Räntetäckningsgraden har varierat i värde under perioden, från att ha varit högre än någonsin 

tidigare år 2007 för att sedan ha fallit de två sista åren i undersökningen till den lägsta nivån sedan år 

2001.  

Den ränta som Scania i genomsnitt betalar för sina skulder har sjunkit nästan konstant under hela 

undersökningsperioden och var år 2009 över 4 procentenheter lägre än 15 år tidigare. Även om 
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skuldsättningen har ökat något i företaget har alltså de genomsnittliga räntekostnaderna sjunkit 

rejält under perioden. Man har ändå valt att inte öka skuldsättningen i samma takt utan fortsatt att 

finansiera sin verksamhet med interna medel och inte gjort någon nyemission under perioden. I 

efterhand framstår detta val som klokt då avkastningen på totalt kapital sjönk rejält under år 2009. 

4.1.5 SKF 

        

        

        

SKF har ingått i undersökningen under hela perioden. Skuldsättningen har varierat under denna 

period för att år 2009 vara något lägre än vid undersökningsperiodens början. I slutet var soliditeten 

cirka 5 procentenheter högre än i början, vilket har minskat företagets finansiella risk något. Utifrån 

trade-off perspektivet föredrog företaget under de första nio åren av perioden lägre risk för konkurs 

och financial distress framför skattefördelar med lån, men ändrade uppfattning under de senaste 

fem åren då man nästan har fördubblat sin skuldsättningsgrad jämfört med år 2004. SKF har under 

hela perioden finansierat sin verksamhet med lån och interna medel och utifrån pecking order teorin 

inte varit tvingade att göra någon nyemission, inte ens efter år 1998 då man hade en negativ 

avkastning på eget kapital på nästan 15 procent.  

Räntabiliteten på eget och totalt kapital har visat variation under perioden. Endast ett år har 

avkastningen varit negativ och eftersom skuldsättningen inte har visat någon stor förändring har 
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avkastningens variation på båda kapitalmåtten följt varandra ganska nära åt. Företagets 

räntetäckningsgrad var år 2009 i stort sett densamma som femton år tidigare, även om den varierat 

under perioden. Fram till och med år 2001 var den under dagens nivå och under resterande år fram 

till år 2009 över dagens nivå, vilket idag ger en i stort sett oförändrad finansiell risk i det avseendet. 

Den genomsnittliga ränta som SKF betalar för sina skulder var år 2009 ungefär 2,5 procentenheter 

lägre än femton år tidigare, vilket är nästan en halvering jämfört med vid periodens början. 

Genomsnittsräntan har dock varierat stort under perioden men även om denna kostnad har sjunkit 

för SKF har man ändå valt att sänka sin skuldsättning på femton års sikt.  Under åren 2004-2008  då 

företaget uppvisade en hög avkastning på totalt kapital och en sjunkande skuldränta valde man att 

öka sin skuldsättning, kanske för att man hade en högre förräntningsmarginal. Marknaden för lån har 

trots en sjunkande skuldränta utifrån ett market timing perspektiv inte varit tillräckligt attraktiv för 

SKF ska ha viljat öka sin skuldsättning dramatiskt på längre sikt, vilket kan ha varit klokt med tanke på 

det stora fallet i räntabilitet på totalt kapital år 2009. 

4.1.6 Trelleborg 

        

        

        

Trelleborg har ingått i undersökningen samtliga femton år. År 2009 hade skuldsättningen ökat något 

jämfört med femton år tidigare, även om ökningen inte är dramatisk. De första fem åren i 
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undersökningen sjönk företagets skuldsättningsgrad för att sedan tio år senare nästan ha 

fördubblats. Med trade-off perspektivet föredrogs lägre risk för konkurs och financial distress under 

de första fem åren och skuldsättningens skattefördelar under den senare delen. År 2009 genomförde 

Trelleborg en nyemission vilket enligt pecking order-teorin kan ha varit tvingande, detta eftersom 

företaget år 2008 hade en lägre soliditet än någonsin tidigare samtidigt som förräntningsmarginalen 

var låg. Nyemissionen var inte avsedd för att finansiera ett förvärv och med ett pecking order-

perspektiv täckte inte de internt genererade medlen företagets finansiering samtidigt som långivarna 

inte ville ställa upp. 

Räntabiliteten på totalt och eget kapital har sjunkit rejält under de senaste femton åren. 

Skuldsättningsgraden har varierat under samma period, men avkastningen på eget och totalt kapital 

har följt varandra nära åt. Företagets räntetäckningsgrad var år 2009 bara en tredjedel av vad den var 

år 1995 och låg år 2008 på en lägre nivå än någonsin tidigare under perioden, vilket har ökat den 

finansiella risken i företaget. 

Trelleborgs skuldränta var år 2009 mer än hälften så låg som när undersökningen inleddes, även om 

den ökade mellan år 2002 och år 2008. Ökningen till trots låg skuldräntan under dessa år på en lägre 

nivå än någonsin tidigare, varför Trelleborg utifrån market timing  också såg skuldmarknaden som 

attraktiv då man under samma period nästan fördubblade sin skuldsättningsgrad. Med samma 

perspektiv bröt 2009 års nyemission denna trend eftersom skuldsättningen då sjönk i bolaget, 

market timing-teorin menar då att Trelleborg såg nyemitterat kapital som mer attraktivt än lån. Men 

som tidigare nämndes om företaget utifrån pecking order kan frågan ställas om de hade ett val med 

tanke på deras låga förräntningsmarginal. Intressant är att skuldsättningen i företaget ökat från år 

1999 och framåt (med undantag för år 2009) samtidigt som avkastningen på totalt kapital under 

samma period gått åt motsatt håll, vilket hotar dess förräntningsmarginal. 

4.1.7 Volvo 
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Volvo har ingått i undersökningen under samtliga år. Under denna period har skuldsättningen och 

därmed en finansiella risken i bolaget ökat. Skuldsättningsgraden har mer än fördubblats under 

denna period. Företaget har utifrån trade-off teorin sett skuldsättningens skattefördelar som mer 

lockande än ökad risk för konkurs och financial distress. Volvo har inte gjort någon nyemission under 

perioden utan har utifrån pecking order valt att finansiera sin verksamhet med en ökad andel lånat 

kapital. 

Volvokoncernens avkastning på totalt och eget kapital har varierat under mätperioden och blev år 

2009 för första gången negativ under denna period. Avkastningen på båda kapitalmåtten var 

sjunkande under undersökningens första år till och med år 2001, med undantag för år 1998 då 

verksamhetsområdet personbilar avyttrades med en betydande reavinst. Därefter steg båda 

räntabilitetsmåtten fram till och med år 2007 vilket gav en ökad förräntningmarginal samtidigt som 

Volvo också valde att öka sin skuldsättning. Effektiviten i verksamheten mätt som räntabilitet på 

totalt kapital nådde dock ingen högre nivå under denna period än vad som hade uppnåtts tidigare, 

ändå ökades skuldsättningen. 

Ur ett market timing-perspektiv framstår detta som klokt då företagets kostnader för upplåning sjönk 

rejält mellan år 1995 och år 2009 varför denna finansieringsmarknad antagligen framstått som mest 

attraktiv. Detta blev dock problematiskt under år 2009 då företagets resultat sjönk rejält vilket 

påverkade avkastningen på eget och totalt kapital. Även företagets räntetäckningsgrad blev negativ 

under år 2009 vilket gör Volvo sårbart för ökade upplåningskostnader. Så sent som år 2006 var 

räntetäckningsgraden 25 gånger och nästan lika hög som 1998 då man avyttrade 

personbilstillverkningen.  

4.2 Sammanlagd utveckling 
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Som vi har sett i de enskilda företagen i undersökningen har deras respektive utveckling varierat. I 

det ena företaget har den finansiella risken ökat, i ett annat har den sjunkit. Hur är då deras 

sammanlagda utveckling? 

Den sammanlagda skuldsättningen har i de undersökta företagen de senaste femton åren ökat 

något. Skuldsättningsgraden har ökat från cirka 1,5 gånger till 2 samtidigt som soliditeten har minskat 

till runt 35 procent från strax över 40 procent. Detta ger år 2009 en något högre finansiell risk än vid 

periodens början. Intressant är att skuldsättningen ökade rejält i företagen år 2007 och 2008, 

samtidigt som avkastningen på eget och totalt kapital nådde sin topp år 2007 för att därefter falla 

ordentligt de två senaste åren i undersökningen. Företagens sammanlagda räntabilitet på totalt och 

eget kapital blev dock aldrig negativ under något av dessa år samtidigt som skuldsättningen faktiskt 

minskade något år 2009, även om nivån var fortsatt högre än före år 2007.  

Med tanke på att företagen ökade sin skuldsättning så mycket under år 2007 och 2008 borde det 

stora fallet i avkastning på kapital år 2008 och 2009 ha tagit dem på sängen. Ur ett 

hävstångsperspektiv är det oklokt att öka sin skuldsättning och finansiella risk vid förväntad sämre 

avkastning på totalt kapital. Samtliga företag i undersökningen förutom Trelleborg hade år 2009 en 

mycket sämre avkastning på totalt kapital än året före vilket minskade deras förräntningsmarginal. 

De två företag vars avkastning blev negativ (Sandvik och Volvo) hade konstant ökat sin skuldsättning 

och hävstångseffekt under en längre period, men speciellt under de senare åren i undersökningen.  

Företagens sammanlagda räntetäckningsgrad var år 2009 två gånger vilket bara är en fjärdedel av 

räntetäckningsgraden år 1995. Denna har dock fluktuerat under perioden och var år 2006 högre än 

vid någon annan tidpunkt i undersökningen. Därefter sjönk den varje år vilket antagligen berodde på 

att företagen valde att öka sin skuldsättning samtidigt som deras resultat föll år 2008 och 2009. 

Räntetäckningsgraden var år 2009 lägre än vid någon annan tidpunkt de senaste femton åren vilket 

har ökat den finansiella risken. Förutom Alfa Laval hade inget av de studerade företagen år 2009 en 

högre räntetäckningsgrad än vid periodens början. 



 

32 
 

Den genomsnittliga ränta som företagen betalar var år 2009 cirka 1,5 procentenheter lägre än vid 

undersökningsperiodens början, även om den var som allra lägst år 2002. Om företagens 

upplåningskostnader skulle öka kan den generellt låga räntetäckningsgraden vid oförändrad 

skuldsättning ge företagen svag avkastning på eget kapital. Med tanke på hur den genomsnittliga 

räntetäckningsgraden har utvecklats de senaste åren kan man fråga sig om detta är något som 

bekymrar dem eller om de helt enkelt blev tagna på sängen av de två senaste årens utveckling. Nu 

sjönk den genomsnittliga räntekostnaden år 2009 med cirka en procentenhet, men var år 2008 inte 

långt ifrån de nivåer som var i början av undersökningen.  

Företagen hade generellt sett en hög ökning av avkastning på totalt kapital under perioden 2002-

2007 samtidigt som skuldräntan låg mer eller mindre oförändrad under samma tid, vilket gav 

möjligheter till ökad förräntningsmarginal. Av de undersökta företagen kan konstateras att man valt 

att agera olika utifrån dessa förutsättningar. Förändringen i det enskilda företaget kan vara stor 

samtidigt som den på aggregerad nivå blir mindre dramatisk då företagen väljer olika vägar.  

För att illustrera dessa olika val kan man jämföra lastbilstillverkarna Scania och Volvo. Båda dessa 

företag har liknande produkter, struktur och storlek och verkar på en global marknad. 

       

Om vi jämför de två företagens förräntningsmarginal under undersökningsperioden ser vi att Volvo 

endast har haft en lite högre förräntningsmarginal än Scania år 1996 och mycket högre år 1998 då 

man sålde personbilarna. Således har Scania under denna period haft en större buffert mot fall i 

avkastning på totalt kapital eller höjd skuldränta än vad Volvo har haft. Skillnaden mellan företagen 

har vissa år inte varit mer än 1-2 procentenheter, som till exempel från och med år 2004 till och med 

år 2007, men de flesta åren har den varit större. Från och med år 2004 har Volvos skuldsättningsgrad 

också närmat sig Scanias och i vissa perioder till och med legat högre. De två senaste åren har detta 

blivit problematiskt för Volvo då förräntningsmarginalen sjunkit rejält jämfört med Scanias samtidigt 

som skuldsättningsgraden legat på en liknande nivå. Att Volvos skuldsättning ligger på samma nivå 

eller högre än Scanias skulle trots den lägre förräntningsmarginalen kunna vara rimligt om det 

sistnämnda företaget hade en orimligt låg skuldsättning. De senaste två årens utveckling i båda 

företagen visar dock att så troligtvis inte har varit fallet, åtminstone inte på kort sikt.  

Att döma av att studera dessa liknande företag under de senaste femton åren har Scania utifrån 

hävstångsformeln haft en större möjlighet att bära en högre skuldsättning än Volvo. Även om Volvos 

förräntningsmarginal under en period låg nära Scanias blev den liknande skuldsättningsgraden de 

senaste två åren en börda för företaget i det korta perspektivet. Detta är ett exempel på hur liknande 

företag kan välja olika finansiell styrning och vilken effekt det får. Samtidigt är det viktigt att påpeka 

att det är för tidigt att avgöra vad Volvos ökade skuldsättning och problem de senaste två åren 
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innebär för företaget på längre sikt. Det som den ökade skuldsättningen medfört oavsett om det är 

investeringar i ökad kapacitet, forskning och utveckling eller förvärv kan ju också öka Volvos 

avkastning i framtiden. De långsiktiga effekterna kan utläsas först längre fram i tiden. 
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5. Slutsatser 
I detta avsnitt redogörs för slutsatserna som kan dras av undersökningens resultat utifrån uppsatsens 

syfte som var att studera fallföretagens förändring i finansiell risk. 

Slutsatsen efter att ha studerat dessa företag är att deras kapitalstruktur generellt har förändrats i 

vissa avseenden. Även om nästan alla de studerade företagen drabbades av stora fall i lönsamheten 

under år 2008 och främst år 2009 har varje företags avkastning på kapital påverkats olika beroende 

av deras egna val av finansiell risk.  

Skuldsättningen i de undersökta företagen har generellt sett ökat, endast två av sju undersökta 

företag hade år 2009 en lägre skuldsättning än femton år tidigare. Detsamma gäller företagens 

räntetäckningsgrad där fem av sju företag år 2009 hade en lägre räntetäckningsgrad jämfört med år 

1995. Detta har ökat den finansiella risken generellt i de undersökta företagen, men förändringarna 

blir som påpekades tidigare i denna undersökning mer dramatiska för det enskilda företaget. 

Företagens genomsnittliga skuldränta var år 2009 lägre än vid undersökningsperiodens början, vilket 

ger möjlighet till ökad förräntningsmarginal. Men precis som för de övriga finansiella nyckeltalen är 

utvecklingen inte entydig i samtliga företag, även om fem av sju företag i slutet av undersökningen 

betalade en lägre skuldränta.  

Företagets interna styrning blir i den här undersökningen alltså avgörande för hur man påverkas av 

omvärldsförändringar. Generella samband mellan företag blir svåra att hitta eftersom de trots 

liknande verksamheter och förutsättningar väljer olika kapitalstrukturer och finansiell risk. 

Av de studerade företagen kan i flera fall liknande drag ses vad gäller utvecklingen under perioden 

för den del av hävstångsformeln som berör rörelserisken (räntabilitet på totalt kapital), vilket kan 

bero på ett större inflytande av yttre faktorer. Däremot visar den delen av formeln som berör den 

finansiella risken (skuldränta och skuldsättningsgrad) en så stor variation mellan företagen att deras 

egen styrning bör påverka detta mer. 
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6. Reflektion 
I detta kapitel diskuteras våra egna reflektioner efter undersökningen. Först presenteras huruvida 

undersökningens slutsatser är giltiga samt varför inga generaliseringar för branschen kan göras. 

Vidare diskuteras vår personliga uppfattning angående undersökningen. Till sist ges förslag till 

fortsatt forskning. 

6.1 Om generaliserbarheten 
Denna undersöknings slutsatser blir giltiga för de i studien ingående företagen. För att dra generella 

eller allmängiltiga slutsatser om företags förändring i finansiell risk under den studerade perioden, 

oavsett om det gäller branschen verkstadsindustri eller flera branscher, hade ett större urval av 

fallföretag krävts. Undersökningens ambition var dock aldrig att konstruera eller bekräfta några 

generella samband. Studien visar med hjälp av främst hävstångsformeln vilka förutsättningar som ges 

för ett företags finansieringsmöjligheter och vilka utfall detta har fått i verkligheten i ett antal 

företag. Förutsättningarna som denna teori ger gäller alla företag oavsett bransch, men vilket 

bekräftades till viss del av denna studie kan vissa likheter skönjas mellan rörelseriskens utveckling i 

de studerade företagen som är inom samma bransch. Därför kunde det åtminstone på förhand antas 

att deras finansiering skulle ha fler likheter än vad som faktiskt var fallet.  

Den generella slutsatsen för de studerade företagen blir alltså att den generella eller samlade bilden 

av urvalet nästan alltid skiljer sig från den enskilda. Huruvida detta stämmer för en större population 

av verkstadsföretag kan vi som tidigare nämnt inte uttala oss om. Vad vi ändå kan konstatera är att 

de studerade företagen representerar en stor del av börsvärdet för svensk verkstadsindustri vilket 

ger undersökningen en viss validitet om man anser det meningsfullt att jämföra företag inom samma 

bransch, vilket har teoretiskt stöd. Däremot säger inte undersökningen något om svenska 

verkstadsindustriföretags situation i ett internationellt perspektiv, vilket kan vara lika intressant 

eftersom denna typ av företag agerar på en global marknad.  

6.2 Vår personliga uppfattning 
Idén till denna undersökning kom till stor del från de senaste två årens mediala rapportering kring 

ekonomi och den så kallade ”finanskrisen”. Under denna period har skuldsättning varit ett ständigt 

aktuellt tema, för både privatpersoner och företag. Spekulationer kring framför allt bankers men 

även andra företags finansiella risktagande gav oss idén att undersöka förändringar av 

kapitalstrukturen i ett längre perspektiv. 

Mot bakgrund av detta hade vi innan undersökningen inleddes förväntat oss en mer påtaglig 

förändring på aggregerad nivå bland de undersökta företagen. Även om undersökningens slutsats 

blev att den finansiella risken generellt hade ökat bland dessa under den studerade perioden hade vi 

nog förväntat oss en ännu större förändring. Ju längre undersökningen led blev vår uppfattning att 

företagen själva har möjligheter att kontrollera sitt finansiella risktagande genom sin interna 

styrning. Detta bekräftas av det blandade utfallet vad gäller räntabilitet på eget kapital de senaste två 

åren för de studerade företagen, även om samtliga drabbades av fallet i avkastning på totalt kapital. 

Det råder ingen tvekan om att företagen de senaste två åren drabbats av en stor konjunkturnedgång 

i och med fallet i räntabilitet på totalt kapital. Ingen gång under de senaste femton åren har de 

studerade företagen haft en lika stor nedgång, samtidigt som åren före fallet på aggregerad nivå och i 
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de flesta enskilda undersökta fallen bjudit på stadiga uppgångar i räntabilitet på totalt kapital. Kanske 

blev vissa av företagen efter år 2007 överoptimistiska kring avkastningen de kommande åren efter 

ett antal goda år? 

Även om en av undersökningens slutsatser var att den finansiella risken hade ökat i de undersökta 

företagen återstår frågan var som är en optimal kapitalstruktur. Som tydliggjordes i undersökningen 

behöver en ökad finansiell risk inte alltid vara fel när det finns marginal för detta i företag vars 

resurser används effektivt. Detta kan ju berika ägarna i form av högre avkastning på deras tillskjutna 

medel. Vi ser efter denna studie dock risker med att ”chansa” på att avkastningen på totalt kapital 

ska öka till högre nivåer framöver för att legitimera att idag öka skuldsättningen, vilket uppenbarligen 

kan få svåra konsekvenser. Samtidigt förstår vi att ett företag likaväl som vi inte kan spå den framtida 

utvecklingen exakt och kan gå miste om lönsamma investeringar där ökad skuldsättning är den enda 

möjliga finansieringsformen. Vi ser dock en poäng med att ”börja i rätt ände” och öka 

skuldsättningen först när verksamheten visar en högre effektivitet, vilket ger en lägre risk. Självklart 

är detta enklare i teorin än i praktiken, men vi kan konstatera att för vissa av dessa företag som ändå 

är bland de största i Sverige krävs en vändning i år jämfört med de två senaste åren.  

I bakgrunden till denna undersökning nämndes att flera av världens centralbankers styrräntor de 

senaste åren har legat på en lägre nivå en tidigare. Före undersökningen hade vi väntat oss att detta 

under senare år skulle ha lockat företagen till en ökad skuldsättning (i likhet med market-timing 

teorin) eftersom detta kunde ha bidragit till sänkta kostnader för att låna. Det blandade utfallet bland 

de undersökta företagen vad gäller både skuldränta och skuldsättningsgrad visar att så inte blev 

fallet. Som mellanhand finns självklart en affärsbank och den parten avgör företagets låneränta 

antagligen beroende på det enskilda företagets egenskaper. Men de undersökta företagen visar 

också att en lägre skuldsättning per automatik inte innebär en lägre ränta på grund av sänkt finansiell 

risk, de undersökta företagen visar olika mönster. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna uppsats har behandlat ett företags finansiella risktagande vilket tillsammans med 

rörelserisken enligt hävstångsformeln ger företagets totala risk. En av observationerna i 

undersökningen var att skuldsättningen generellt ökade i företagen under år 2007 och 2008, precis 

innan avkastningen på totalt kapital föll stort. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att göra en 

studie av hur företagen själva resonerar kring sitt finansiella risktagande i ett längre perspektiv och 

om de anser att rörelserisken har förändrats under denna period. Detta är intressant eftersom de 

risker som företaget möter i sin rörelse enligt hävstångsformeln bör styra deras finansiella 

risktagande. 

En annan slutsats som drogs av undersökningen var att företagens interna styrning av till exempel 

finansiellt risktagande är avgörande för hur man påverkas av omvärldsförändringar. Ett förslag till 

fortsatt forskning är därför att studera om den interna effektiviteten och ekonomistyrningen i 

företagen har förändrats på längre sikt, vilket borde ge utslag i hur effektivt deras tillgångar används 

(räntabilitet på totalt kapital). Hur denna utveckling sett ut borde kunna ge vägledning för hur mycket 

företagen sedan kan skuldsätta sig. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Nyckeltal fallföretag (siffror) 

Räntetäckningsgrad 
               31-dec 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Alfa Laval 
        

2,37 4,09 3,41 7,72 12,20 7,73 6,59 

Atlas Copco 8,68 10,56 6,47 4,92 3,82 3,63 3,95 
-

1,26 7,50 8,83 14,68 8,41 5,75 4,82 4,81 

Sandvik 22,13 18,39 11,06 5,98 10,36 10,94 10,73 7,73 6,08 9,08 9,11 9,62 8,33 5,08 
-

0,39 

Scania 4,84 4,09 4,86 6,05 5,86 5,26 2,26 4,94 6,71 9,20 7,31 10,09 15,68 11,63 2,06 

SKF 3,91 3,52 2,48 
-

0,60 2,46 3,37 3,66 8,73 6,62 9,36 7,78 17,42 6,21 3,94 3,42 

Trelleborg 6,42 2,70 6,37 2,36 7,77 8,09 2,63 9,35 16,24 3,81 8,16 4,51 3,75 0,71 1,86 

Volvo 4,19 4,90 5,31 8,87 26,18 4,11 0,34 1,97 1,81 17,44 23,41 23,85 14,26 5,65 
-

4,21 

Snitt 8,36 7,36 6,09 4,59 9,41 5,90 3,93 5,25 6,76 8,83 10,55 11,66 9,45 5,65 2,02 

 

Soliditet 
               31-dec 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Alfa Laval 
        

33% 36% 36% 36% 34% 36% 47% 

Atlas Copco 48% 52% 39% 42% 39% 39% 43% 42% 46% 47% 47% 59% 26% 32% 38% 

Sandvik 61% 61% 43% 45% 50% 51% 48% 46% 44% 43% 41% 41% 35% 36% 33% 

Scania 28% 28% 27% 26% 26% 27% 23% 26% 28% 30% 30% 30% 27% 20% 24% 

SKF 31% 34% 34% 29% 34% 37% 42% 44% 45% 49% 45% 42% 40% 35% 36% 

Trelleborg 47% 50% 52% 54% 66% 50% 43% 47% 33% 37% 41% 35% 34% 30% 42% 

Volvo 37% 41% 38% 34% 50% 44% 33% 33% 31% 31% 31% 34% 26% 29% 25% 

Snitt 42% 44% 39% 38% 44% 41% 39% 40% 37% 39% 39% 40% 32% 31% 35% 
 
 

               Skuldsättningsgrad 
               31-dec 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Alfa Laval 
        

2,00 1,80 1,79 1,74 1,93 1,77 1,14 

Atlas Copco 1,09 0,94 1,55 1,40 1,55 1,55 1,32 1,39 1,18 1,11 1,13 0,69 2,87 2,17 1,64 

Sandvik 0,65 0,64 1,30 1,23 1,00 0,95 1,07 1,16 1,26 1,34 1,43 1,42 1,86 1,81 2,06 

Scania 2,54 2,60 2,73 2,77 2,85 2,76 3,27 2,89 2,61 2,30 2,30 2,37 2,69 4,02 3,22 

SKF 2,21 1,91 1,98 2,45 1,96 1,69 1,40 1,28 1,32 1,03 1,21 1,36 1,53 1,85 1,79 

Trelleborg 1,15 1,02 0,92 0,87 0,51 1,00 1,30 1,11 2,07 1,69 1,47 1,84 1,92 2,30 1,39 

Volvo 1,68 1,42 1,66 1,93 0,99 1,26 2,05 2,05 2,18 2,19 2,27 1,96 2,89 3,40 3,97 

Snitt 1,55 1,42 1,69 1,78 1,47 1,54 1,74 1,65 1,80 1,64 1,66 1,63 2,24 2,47 2,17 
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Bilaga 1 forts. Nyckeltal fallföretag siffror 

Räntbilitet 
på totalt 
kapital 

               31-dec 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Alfa Laval 
        

9,4% 9,9% 10,3% 15,6% 23,6% 23,5% 16,1% 

Atlas Copco 15,9% 14,9% 14,4% 12,7% 10,2% 11,2% 10,0% -2,4% 12,0% 15,5% 19,4% 17,9% 22,8% 25,1% 14,6% 

Sandvik 20,0% 14,9% 12,7% 11,6% 14,8% 15,2% 13,2% 11,7% 10,2% 14,6% 17,9% 19,8% 19,5% 14,0% -1,0% 

Scania 21,8% 11,7% 9,8% 9,3% 11,2% 9,9% 4,3% 7,1% 8,2% 10,3% 10,5% 11,5% 14,2% 13,0% 3,0% 

SKF 13,6% 10,1% 9,9% -2,0% 8,1% 11,8% 11,0% 10,1% 8,7% 12,9% 16,0% 15,7% 18,4% 18,0% 6,1% 

Trelleborg 21,1% 8,4% 15,0% 5,1% 10,3% 9,9% 7,1% 5,6% 5,9% 3,6% 7,6% 5,7% 6,1% 1,3% 2,5% 

Volvo 12,4% 12,8% 9,9% 7,1% 17,9% 4,2% 0,4% 1,6% 1,6% 7,6% 7,9% 8,3% 13,5% 4,9% -4,7% 

Snitt 17,5% 12,1% 11,9% 7,3% 12,1% 10,4% 7,7% 5,6% 8,0% 10,6% 12,8% 13,5% 16,9% 14,2% 5,2% 

 

Räntabilitet 
på eget 
kapital 

               
31-dec 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Alfa Laval 
        

17,4% 21,7% 20,4% 37,6% 61,7% 58,0% 33,1% 

Atlas Copco 28,5% 27,2% 27,5% 25,0% 18,7% 20,7% 18,1% -10,3% 23,7% 29,4% 38,4% 29,7% 44,5% 68,3% 33,5% 

Sandvik 24,0% 23,1% 22,5% 21,8% 28,2% 27,3% 24,1% 21,5% 18,8% 29,9% 38,0% 43,0% 45,6% 31,8% -10,4% 

Scania 59,9% 23,2% 20,6% 17,9% 24,7% 21,0% 6,6% 14,4% 17,2% 21,7% 20,7% 21,6% 33,6% 38,0% 5,0% 

SKF 20,6% 15,4% 12,7% -13,6% 9,6% 15,2% 14,0% 14,6% 12,5% 18,1% 20,3% 23,4% 25,1% 24,9% 9,0% 

Trelleborg 45,2% 11,8% 24,9% 5,6% 15,4% 12,8% 9,0% 9,0% 14,8% 7,6% 17,2% 11,8% 12,9% -1,6% 3,3% 

Volvo 26,7% 22,6% 17,3% 12,8% 38,2% 5,0% -1,7% 2,5% 2,2% 13,9% 17,6% 19,7% 25,4% 17,3% -21,5% 

Snitt 34,2% 20,5% 20,9% 11,6% 22,5% 17,0% 11,7% 8,6% 15,2% 20,3% 24,7% 26,7% 35,5% 33,8% 7,4% 

 

Skuldränta 
               31-dec 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Alfa Laval 
        

5,8% 3,7% 4,7% 3,2% 3,0% 4,7% 4,1% 

Atlas Copco 3,6% 2,8% 4,0% 4,3% 4,5% 5,1% 4,3% 3,4% 2,8% 3,3% 2,5% 4,5% 6,9% 7,3% 4,6% 

Sandvik 2,2% 2,1% 2,4% 3,5% 2,7% 2,8% 2,5% 2,9% 3,1% 2,8% 3,4% 3,5% 3,8% 4,2% 3,9% 

Scania 6,3% 4,0% 2,8% 2,1% 2,6% 2,5% 2,5% 1,9% 1,7% 1,3% 2,1% 1,6% 1,3% 1,5% 1,8% 

SKF 5,5% 4,3% 6,1% 4,8% 4,8% 5,4% 5,0% 2,0% 2,1% 2,5% 3,9% 1,6% 5,0% 7,3% 2,8% 

Trelleborg 5,4% 5,5% 4,8% 4,6% 3,2% 2,9% 5,1% 1,1% 0,6% 1,5% 1,5% 2,0% 2,5% 2,7% 2,1% 

Volvo 4,5% 4,3% 3,1% 1,2% 1,2% 1,9% 2,0% 1,2% 1,3% 0,6% 0,5% 0,5% 1,7% 1,1% 1,4% 

Snitt 4,6% 3,8% 3,8% 3,4% 3,2% 3,4% 3,5% 2,1% 2,5% 4,0% 2,7% 2,4% 3,4% 4,1% 3,0% 

 

 


