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Syfte:	Syftet	är	att	ta	fram	en	modell	för	att	mäta	finansialiseringen	i	icke-finansiella	företag	

via	dess	årsredovisning.	

		

Metod:	Uppsatsen	utgörs	av	en	litteraturstudie	för	att	granska	tidigare	forskning,	begrepp,	

samt	begreppens	operationalisering	till	mått	inom	finansialisering.	Med	utgångspunkt	i	detta	

tas	det	fram	en	modell	för	hur	finansialisering	kan	operationaliseras	i	icke-finansiella	företag.	

Modellen	består	av	tio	nyckeltal	och	tas	fram	utifrån	en	empirisk	ansats.	Den	testas	sedan	på	

tre	företag	inom	industrisektorn;	Volvo,	Saab	och	Scania.	Avslutningsvis	utvärderas	modellen	

och	slutsatser	dras	för	att	kunna	presentera	en	modifierad	modell.	

	

Teoretiska	 perspektiv:	 Uppsatsens	 teoretiska	 bas	 består	 av	 tidigare	 forskning	 om	

finansialisering	och	aktieägarvärdet.	

		

Empiri:	Uppsatsen	baseras	på	litteratur	samt	finansiell	data	från	företagens	årsredovisningar	

under	mätperioden	2000–2016.	

	

Resultat:	 Slutsatsen	 är	 att	 det	 inte	 går	 att	 utläsa	 ur	 årsredovisningar	 hos	 icke-finansiella	

företag	om	finansialisering	pågår	med	hjälp	av	vår	förlaga	till	modell.	De	tio	nyckeltalen	som	

modellen	består	av	utvärderas	och	det	visar	sig	att	endast	tre	verkar	mäta	finansialisering,	

vilka	 är	 de	 enda	 som	 därmed	 behålls	 till	 den	 modifierade	 modellen.	 Dessa	 är	 portfolio	



	
	

income/cash	 flow,	 finansiella	 tillgångar/totala	 tillgångar	 samt	 utdelningar.	 Dessa	 nyckeltal	

stämmer	 dessutom	 överens	 med	 vår	 egen	 definition	 av	 finansialisering,	 vilken	 utgår	 från	

områdena	aktieägarvärde,	finansiering	och	organisatorisk	struktur.	Nyckeltal	från	arbetskraft	

inom	området	organisatorisk	struktur	saknas	dock,	vilket	behövs	för	att	skapa	en	modell	som	

tar	hänsyn	till	alla	delar	i	definitionen.	

	 	



	
	

Abstract	

Title:	Financialization	in	non-financial	corporations	-	Can	it	be	measured	via	annual	reports?	

	

Course:	 FEKH69	 Business	 Administration:	 Bachelor	 Degree	 Project	 in	 Financial	 and	

Management	Accounting	Undergraduate	Level,	15	credits	

	

Authors:	Lina	Claeson,	Karin	Gidö	Hedberg,	Angel	Olsson	

	

Advisor:	Karin	Jonnergård	

		

Keywords:	Financialization,	shareholder	value,	financing,	organizational	structure,	model.		

	

Purpose:	The	purpose	is	to	develop	a	model	to	measure	the	financialization	of	non-financial	

corporations	through	its	annual	report.	

	

Methodology:	The	essay	consists	of	a	literature	study	to	review	previous	research,	concepts,	

and	operationalization	of	concepts	to	measures,	within	financialization.	Based	on	this,	a	model	

for	how	financialization	can	be	operationalized	in	non-financial	corporations	is	presented.	The	

model	consists	of	ten	key	figures	and	is	based	on	an	empirical	approach.	The	model	is	then	

tested	on	three	companies	in	the	industrial	sector;	Volvo,	Saab	and	Scania.	Lastly,	the	model	

is	evaluated	and	conclusions	are	drawn	to	present	a	modified	model.	

	

Theoretical	perspectives:	The	theoretical	basis	of	the	essay	consists	of	previous	research	on	

financialization	and	shareholder	value.	

		

Empirical	 foundation:	 The	 essay	 is	 based	 on	 literature	 and	 financial	 data	 from	 the	

corporations	annual	reports	during	the	measurement	period	2000-2016.	

		

Conclusion:	 The	 conclusion	 is	 that	 it	 is	 not	 possible	 to	 read	 from	 annual	 reports	 of	 non-

financial	 corporations	 if	 financialization	 is	 ongoing	 using	 our	 original	 model.	 The	 ten	 key	

figures	 that	 the	model	 consists	of	 are	evaluated,	 and	 it	 turns	out	 that	only	 three	 seem	 to	

measure	financialization,	which	are	the	only	ones	retained	for	the	modified	model.	These	are	



	
	

Portfolio	 Income/Cash	Flow,	Financial	Assets/Total	Assets	and	Dividends.	These	key	figures	

are	 also	 in	 line	with	our	own	definition	of	 financialization,	which	 is	 based	on	 the	areas	of	

shareholder	value,	financing	and	organizational	structure.	Key	figures	from	labour	in	the	area	

of	organizational	structure	are,	however,	missing,	which	are	needed	to	create	a	model	that	

takes	into	account	all	parts	of	the	definition.	
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Kapitel	1	Inledning	

I	 detta	 kapitel	 presenteras	 uppsatsens	 bakgrund,	 tidigare	 forskning,	 problemformulering,	

syftet	med	uppsatsen,	samt	uppsatsens	målgrupp.	

	

1.1	Bakgrund	
Blir	du	också	orolig	när	du	får	ditt	orangea	kuvert	från	pensionsmyndigheten?	Då	har	du	känt	

av	finansialiseringen	ur	ett	 individperspektiv,	vilket	 innebär	att	privatpersoner	har	fått	ökat	

ansvar	 att	 hantera	 sina	 egna	 finansiella	 investeringar	 (van	 der	 Zwan,	 2014).	 Vad	 är	 då	

finansialisering?	van	der	Zwan	 (2014)	beskriver	 finansialisering	utifrån	 tre	olika	perspektiv;	

individ,	 samhälle	 och	 företag.	 Individperspektivet	 nämndes	 inledningsvis.	 Ur	

samhällsperspektivet	 innebär	 det	 att	 finansiella	 aktiviteter	 påverkar	 ekonomin	 i	 större	

utsträckning	än	aktiviteter	som	har	med	produktion	att	göra	(van	der	Zwan,	2014).	I	denna	

uppsats	kommer	dock	fokus	ligga	på	företagsperspektivet.	

Företagsperspektivet	 på	 finansialisering	 innebär	 “att	 aktieägarvärdet	 blivit	

företagsledningens	 prioritering,	 att	 finansiella	 mellanhänders	 betydelse	 minskat,	 samt	 att	

arbetsmarknaden	har	blivit	allt	mer	flexibel”	med	tillfälliga	anställningar	och	deltidstjänster	

(författarnas	översättning	utifrån	Belfrage	&	Kallifatides,	2018,	s.	1).	Detta	är	den	definition	

som	uppsatsen	 initialt	 kommer	utgå	 ifrån.	 Längre	 fram	utformas	och	presenteras	 en	egen	

definition	av	finansialiseringen,	vilken	därefter	kommer	genomsyra	uppsatsen.	

Utifrån	Arrighis	 (1994)	definition	av	 finansialisering,	att	vinst	primärt	kommer	

från	finansiella	aktiviteter	snarare	än	från	produktion,	är	finansialisering	en	process	som	går	i	

cykler	 och	 har	 uppstått	 vid	 flera	 tillfällen	 genom	 historien	 (Arrighi,	 1994	 &	 2003).	

Internationellt	 är	 den	 gängse	 uppfattningen	 att	 den	 senaste	 perioden	 av	 finansialisering	

startade	1980	(Ahnland,	2006),	men	det	finns	nationella	skillnader	(Sawyer,	2013;	Jonnergård,	

2018a).	Enligt	Arrighi	(2003)	föregås	finansialisering	av	en	blomstrande	period	då	handel	och	

råvaruproduktion	 expanderar	 och	 ekonomin	 befinner	 sig	 i	 en	 konjunkturuppgång.	 Detta	

förändras	 dock	 när	 ekonomin	 hamnar	 i	 stagnation	 och	 det	 råder	 överproduktion	 på	

marknaden.	När	industrin	inte	längre	kan	förse	ägarna	med	vinst	förflyttas	investeringarna	till	

finansiella	medel	och	ekonomin	går	över	i	finansialisering	(Arrighi,	2003).	I	Sverige	har	det	lett	
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till	 att	 maktdispositioner	 och	 synen	 på	 marknadens	 kapital	 förändrats	 när	 industriella	

entreprenörer	skiftat	fokus	till	en	mer	finansiell	syn	på	ägande	(Jonnergård	&	Larsson-Olaison,	

2017).	Även	finansialiseringen	hamnar	så	småningom	i	en	oundviklig	kris,	sedan	börjar	allt	om	

igen	och	en	ny	marknad	med	ny	råvaruproduktion	och	handel	tar	vid	 (Arrighi,	2003).	Även	

Schön	 (2013)	 har	 identifierat	 att	 finansiella	 kriser	 inträffar	 i	 cykler	 och	 enligt	 honom	med	

ungefär	 50	 års	 mellanrum.	 I	 samband	 med	 kriserna	 öppnas	 det	 upp	 möjligheter	 för	 ny	

innovation	och	teknik.			

Hur	syns	då	effekterna	av	finansialisering	i	företag?	Som	Krippner	(2005)	skriver,	

om	 finansialisering	 skall	 fortsätta	 att	 vara	 ett	 etablerat	 ämne	 för	 diskussion	 inom	

socialvetenskapen	 behöver	 det	 först	 bevisas	 att	 fenomenet	 finns	 och	 kunskapen	 behöver	

fördjupas.	Vår	nyfikenhet	på	ämnet	väckte	en	tanke	om	att	ta	fram	en	förlaga	till	en	modell	

för	 att	 mäta	 finansialisering	 i	 företag.	 Idén	 utgår	 ifrån	 föreställningen	 att	 det	 är	 många	 i	

företagens	omgivning	som	skulle	kunna	finna	ett	värde	i	att	faktiskt	kunna	se	om	ett	företag	

är	finansialiserat	eller	inte.	Det	skulle	kunna	fungera	som	ett	komplement	till	de	nyckeltal	som	

traditionellt	lyfts	fram	i	årsredovisningar.	Den	här	uppsatsen	är	tänkt	att	fungera	som	bidrag	

till	att	fördjupa	befintlig	kunskap	på	området.		

	

1.2	Tidigare	forskning	

1.2.1	Vad	är	finansialisering?	

Trots	 att	 finansialisering	 är	 ett	 gammalt	 fenomen	 finns	 det	 ingen	 enhetlig	 definition	 av	

begreppet	 och	 var	 det	 kom	 ifrån	 ursprungligen	 är	 höljt	 i	 dunkel.	 Under	 1990-talet	 fick	

begreppet	dock	en	renässans	och	blev	allt	mer	vanligt	förekommande	(Sawyer,	2013).	Några	

forskare	har	ändå	försökt	definiera	finansialisering,	vilket	beskrivs	vidare	i	kapitel	3.1.	Flera	

olika	 vetenskapliga	 grenar,	 bland	 annat	 inom	 politik,	 sociologi,	 antropologi,	 geografi	 och	

ekonomi,	 har	 sedan	 1990-talet	 använt	 sig	 av	 finansialisering	 för	 att	 beskriva	 skiftet	 från	

industriell	 till	 finansiell	 kapitalism	 (van	 der	 Zwan,	 2014).	 Själva	 förändringen	 mot	 ökat	

finansiellt	inflytande	i	ekonomin	som	helhet	började	dock	redan	i	slutet	av	1960-talet	i	USA.	

Sawyer	 (2013)	 skiljer	 mellan	 två	 breda	 perspektiv	 på	 ekonomi.	 Den	 ena	 anser	 att	

finansieringen	är	 relaterad	 till	 den	 finansiella	 sektorns	 tillväxt	och	erövring	av	makt.	Vilket	

resulterar	i	att	den	finansiella	sektorn	expanderar	genom	att	aktiemarknadens	betydelse	ökar	
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(Sawyer,	2013).	Detta	är	ett	aktivitetsbaserat	perspektiv	på	ekonomisk	förändring	och	innebär	

att	 det	 sker	 förändringar	 i	 beteenden,	 till	 exempel	 att	 finans-	 och	 tjänstesektorn	 får	 ökad	

betydelse.	 Kapital	 allokeras	 då	 till	 finanssektorn	 även	 om	 den	 inte	 genererar	 mer	

sysselsättning	(Krippner,	2005).	Det	andra,	ackumulationsbaserade	perspektivet	lägger	fokus	

på	hur	kapital	ackumuleras	i	olika	branscher	(Krippner,	2005).	Detta	är	en	epok	av	kapitalismen	

och	 den	 senaste	 startade	 omkring	 1980	 (Sawyer,	 2013).	 Det	 finns	 forskare	 som	 anser	 att	

finansialiseringen	bör	kunna	mätas.	Froud,	Johal,	Larver	&	Williams	(2006)	är	dock	skeptiska	

till	om	finansialiseringen	verkligen	går	att	mäta	och	menar	att	det	är	svårt	för	företag	att	uppnå	

de	krav	aktieägarna	ställer,	och	i	förlängningen	att	anpassa	sig	till	finansialiseringen.	De	menar	

att	det	kanske	behövs	ett	mer	socioekonomiskt	angreppssätt,	att	finansialiseringen	påverkar	

företag	att	agera	på	ett	visst	sätt	för	att	möta	aktieägarnas	krav.	

	

1.2.2	Historisk	utveckling	av	finansialisering	

Ända	 sedan	 1800-talet	 pågår	 det	 en	 dragkamp	mellan	 stat	 och	 kapital.	 De	 första	 omkring	

hundra	åren	av	industrialism	karaktäriseras	av	få	kapitalstarka	företag	som	försöker	dominera	

marknaden,	samt	av	hög	konkurrens	och	en	låg	statlig	inblandning	(Fligstein,	1990;	Hansen,	

2015).	 I	 takt	med	att	 statens	 inblandning	blir	 allt	 större	 tvingas	 företagen	anpassa	 sig	och	

förändra	 både	 sina	 externa	 och	 interna	 strategier	 för	 att	 kunna	 fortsätta	 att	 kontrollera	

marknaden	och	priserna.	Internt	i	företagen	innebär	det	att	makten	och	kontrollen	förflyttas	

till	den	yrkeskategori	som	har	bäst	förmåga	att	lösa	företagens	situation	under	en	viss	period.	

Makten	 och	 styrningen	 går	 från	 tillverkningssidan,	 via	 försäljning	 och	 marknadsföring,	 till	

dagens	finansiella	kontroll	med	fokus	på	aktieägarvärdet	(Fligstein,	1990).	Forskning	på	den	

amerikanska	ekonomin	dominerar	litteraturen,	men	den	svenska	utvecklingen	skiljer	sig	inte	

mycket	från	den	i	USA	då	internationella	förändringar	även	påverkar	Sverige	(Schön,	2013).	

Schöns	cykler,	 som	sedan	 industrialismens	början	 inträffar	med	ungefär	50	års	mellanrum,	

avslutas	 varje	gång	med	att	ny	 teknik	 introduceras	och	någon	 form	av	 samhällsekonomisk	

utveckling	 sker	 (Schön,	2013).	Även	Arrighi	 (1994)	 identifierar	cykler	genom	historien.	Han	

menar	 att	 varje	 cykel	 består	 av	 en	 uppgångsfas,	 då	 produktionen	 blomstrar,	 och	 en	

nedgångsfas,	 då	 ekonomin	 drabbas	 av	 stagnation.	 Stagnationen	 innebär	 att	 det	 råder	

överproduktion	på	marknaden,	det	vill	säga	att	det	inte	finns	tillräcklig	efterfrågan	för	att	möta	

produktionen	(Arrighi,	1994).	När	marknaden	är	mättad	finns	det	 inte	någon	anledning	att	
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investera	i	produktion	och	ett	överflöd	av	kapital	uppstår.	Det	är	den	här	nedgångsfasen,	då	

kapitalet	 investeras	 i	 finanser	 istället	 för	 produktion,	 som	 Arrighi	 definierar	 som	

finansialisering.	Då	dessa	cykler	återkommer	flera	gånger	genom	historien,	innebär	det	även	

att	finansialiseringen	uppstått	förut.	Till	slut	kommer	dock	den	finansiella	fasen	enligt	Arrighi	

(2003)	oundvikligen	att	sluta	i	en	finansiell	kris	då	den,	för	stunden,	ledande	eliten	tappar	sin	

makt	och	ställning.	Denna	syn	på	fasernas	utveckling	grundar	sig	i	ett	marxistiskt	perspektiv	

där	 den	 för	 stunden	 härskande	 samhällsklassen	 styr	 över	 samhället.	 Även	 Hansen	 (2015)	

menar	att	finansialiseringen	inte	kan	upprätthållas	på	obegränsad	tid	då	samhället	blir	alltför	

finansiellt	och	socialt	instabilt	när	kapitalet	dominerar.	Även	om	denna	syn	på	cykler	gör	att	

det	kan	verka	som	framtiden	redan	är	utstakad	och	olika	forskare	dessutom	förutspår	framtida	

finansiella	kriser	(Arrighi,	2003;	Kallifatides,	2009),	så	menar	Schön	att	det	cykliska	förloppet	

inte	är	deterministiskt.	Cyklerna	uppstår	genom	en	 interaktion	mellan	teknik,	ekonomi	och	

samhälle,	vilket	gör	att	de	går	att	påverka.	

Sveriges	utveckling	

Finanserna,	eller	kapitalet,	dominerar	 i	Skandinavien	vid	två	tillfällen	under	1900-talet.	Det	

första	tillfället	pågår	från	1900	till	1931	och	domineras	av	finansiell	kapitalism	(Hansen,	2015).	

Denna	period	inleds	i	Sverige	med	en	bankkris,	som	sedan	följs	av	en	exportorienterad	tillväxt	

fram	till	första	världskriget.	Trots	två	finansiella	kriser	domineras	dessa	årtionden	av	stigande	

välstånd	och	skuldnivåer.	I	slutet	av	perioden	börjar	dessa	minska	och	arbetskraften	kan	så	

smått	vinna	terräng.	Det	är	dock	först	i	samband	med	andra	världskriget	som	arbetskraften	på	

allvar	tar	över	och	kapitalet	förlorar	makt	(Ahnland,	2017).	Perioden	från	1945	till	1979	präglas	

av	 stor	 statlig	 inblandning	 i	 form	 av	 den	 så	 kallade	 välfärdsstaten	 och	 dess	 fokus	 på	 full	

sysselsättning.	Detta	är	en	tillväxtperiod	då	massproduktion	och	masskonsumtion	dominerar,	

den	så	kallade	”Fordist	accumulation	regime”	(Ahnland,	2017,	s.	30).	Exporten	minskar	dock,	

tillväxten	 kommer	 istället	 från	 infrastruktur,	 bostadsbyggen	 (miljonprojektet)	 och	 den	

offentliga	 sektorn.	 Arbetslösheten	 ligger	 på	 minimala	 nivåer	 och	 finansialiseringen	 hålls	

tillbaka	(Ahnland,	2017;	Belfrage	&	Kallifatides,	2018).	Under	1970-talet	drabbas	världen	av	

oljeprischockerna	 och	 Bretton-Woodssystemets	 kollaps.	 Dessa	 påverkar	 även	 Sveriges	

ekonomi,	som	får	ett	stort	budgetunderskott,	vilket	leder	till	ett	stort	sparande	(Jonnergård,	

2018a)	 och	 att	 nedmonteringen	 av	 välfärdsstaten	 inleds.	 Det	 andra	 tillfället	 då	 kapitalet	

dominerar	benämner	Hansen	(2015)	finansialisering,	vilken	inleds	1980	och	fortfarande	pågår.	
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Sedan	dess	präglas	samhället	och	ekonomin	av	neoliberalism	(Hansen,	2017),	som	innebär	att	

inflationsmål	 istället	 för	målet	om	full	 sysselsättning	styr	 finanspolitiken,	att	den	offentliga	

sektorn	 får	 mindre	 betydelse,	 att	 privatisering	 och	 decentralisering	 ökar,	 samt	 att	

beskattningen	 av	 kapital	 minskar	 (Ahnland,	 2017).	 Dessa	 årtionden	 utmärks	 även	 av	

globalisering,	hög	konkurrens,	samt	sammanslagningar	och	uppköp	av	företag.	Kapitalet	tar	

åter	makten	och	ekonomin	styrs	utifrån	utbudssidan.	Efter	avregleringen	på	aktiemarknaden	

1985	 är	 det	 enklare	 för	 både	 privatpersoner	 och	 utländska	 investerare	 att	 handla	 på	

aktiemarknaden.	Hittills	har	de	senaste	tre	årtionden	redan	genomgått	 tre	 finanskriser.	Då	

Sverige	 numera	 handlar	 mycket	 med	 omvärlden	 påverkas	 det	 även	 av	 händelser	 på	

världsmarknaden	 och	 de	 senaste	 kriserna	 har	 föregåtts	 av	 kriser	 på	 den	 amerikanska	

marknaden	(Hansen,	2017).	Sverige	är	dock	bättre	rustad	att	hantera	kriserna	än	i	början	av	

1900-talet,	 tack	 vare	 den	 stabilitet	 som	 byggdes	 upp	 under	 välfärdsstatens	 era	 (Stenfors,	

2014;	Ahnland,	2017;	Belfrage	&	Kallifatides,	2018).	

Kapitalet	kontra	arbetarna	

Historiens	dragkamp	mellan	staten	och	kapitalet	är	en	klasskamp	och	har	liksom	alla	andra	

kamper	både	vinnare	och	förlorare.	I	den	senaste	perioden	av	finansialisering	är	det	kapitalet	

som	har	makten	 och	 aktieägarnas	 perspektiv	 som	prioriteras,	 på	 bekostnad	 av	 arbetarna.	

Detta	manifesterar	sig	i	ett	fokus	på	aktieägarvärdet,	att	maximera	aktiekursen	och	att	dela	

ut	 vinsten	 istället	 för	 att	 återinvestera	 i	 företaget	 (van	 der	 Zwan,	 2014).	 Att	 OECD,	 en	

ekonomisk	 sammanslutning	bestående	av	 representanter	 från	35	 länder	 runt	om	 i	 världen	

(OECD),	år	1999	kom	ut	med	en	broschyr	där	de	uttryckligen	menar	att	företag	skall	styras	i	

aktieägarnas	 intresse	 (Lazonick	 &	 O’sullivan,	 2000),	 är	 en	 handling	 som	 ligger	 i	 tiden.	

Företagens	tillväxt	kommer	nu	i	större	utsträckning	från	finansiella	aktiviteter	istället	för	från	

produktionen	 och	 finansialiseringens	 förlorare	 är	 arbetskraften.	 I	 USA	 finns	 det	 en	 tydlig	

korrelation	mellan	skiftet	till	aktieägarperspektivet	och	sämre	arbetsförhållanden,	med	högre	

arbetsbelastning,	sämre	löner	och	högre	arbetslöshet.	I	Europa	verkar	det	dock	inte	finnas	ett	

lika	tydligt	samband	(van	der	Zwan,	2014).	 I	Sverige	tar	det	istället	sig	uttryck	i	en	växande	

skuldsättning	 hos	 befolkningen	 samt	 den	 största	 graden	 av	 ökande	 ojämlikhet	 i	 Europa	

(Kallifatides,	2009;	Belfrage	&	Kallifatides,	2018).	Finansialiseringens	effekter	påverkar	landet	

och	en	skuldbaserad	tillväxt	samt	företagens	fokus	på	aktieägarvärdet	bidrar	till	att	försvaga	

de	svenska	exportföretagens	konkurrenskraft	och	göra	Sverige	mindre	rustat	inför	nästa	kris	
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(Belfrage	&	Kallifatides,	2018).	Även	om	de	finansiella	kriser	som	drabbat	västvärlden	under	

de	senaste	100	åren	verkar	ha	lett	till	nya	tekniska	innovationer	och	möjligheter	för	tillväxt	är	

det	 inte	cyklerna	 i	sig	som	skapar	tillväxt,	enligt	Schön	(2013).	 Innovationerna	har	sin	egen	

process	och	hade	kommit	ändå,	men	kriserna	öppnar	upp	en	möjlighet	för	innovationer	att	

spridas.	Den	 senaste	 finansialiseringen	har	 pågått	 sedan	1980	och	 redan	 genomlevt	 några	

kriser.	Det	kan	vara	så	att	det	innebär	att	slutet	börjar	närma	sig	och	frågan	är	då	vad	som	

kommer	härnäst.	Cyklerna	har	tidigare	 innehållit	ett	mått	av	klasskamp,	politisk	 förändring	

och	ekonomisk	utveckling	(Schön,	2013).	Nu	sker	förändringar	inom	industrisektorn,	när	ny	

teknik	 öppnar	 upp	 för	 spännande	möjligheter.	 Detta	 kan	 skapa	 en	 viss	 osäkerhet	 och	 har	

drabbat	 den	 industriella	 världen	 förut.	 Vid	 större	 förändringar	 av	 förutsättningarna	 för	

tillverkningsindustrin	skapas	ett	 tomrum	mellan	det	gamla	välkända	och	den	nya	tekniken.	

Innan	den	nya	tekniken	etablerats	har	fokus	varje	gång	skiftat	från	produktion	till	finansiella	

mått.	Det	är	där,	i	tomrummet	mellan	det	gamla	och	det	nya,	som	fokus	åter	har	landat	på	de	

finansiella	måtten	(Hansen,	2015).	Kanske	är	det	digitaliseringen	med	AI	som	kommer	stå	för	

en	ny	marknad,	nya	möjligheter	och	nya	produktionsmetoder.	Och	sedan	börjar	allt	om	igen	

(Arrighi,	1994;	Schön,	2013).	

	

1.3	Problemformulering	
Teorin	om	att	ekonomin	går	i	cykler	och	att	finansiella	kriser	är	en	återkommande	aktivitet,	

ligger	till	grund	för	vår	föreställning	om	att	finansialiseringen	är	en	process.	Då	vi	ställer	oss	

bakom	 tidigare	 forskning	 som	 lyfter	 finansialiseringen	 utifrån	 en	 föreställning	 om	 att	 den	

existerar,	anser	vi	att	den	i	så	fall	bör	gå	att	mäta.	Det	finns	dessutom	mycket	publicerat	om	

finansialisering,	 framförallt	 utifrån	 ett	 amerikanskt	 perspektiv,	 vilken	 främst	 berör	

finansialiseringen	 ur	 ett	 makroekonomiskt	 perspektiv.	 Den	 forskningen	 har	 bedrivits	 på	

finansialiseringens	effekter	på	hela	ekonomier	(Froud,	2006;	Krippner,	2005;	van	der	Zwan,	

2014).	 I	 Sverige	 finns	 en	 begränsad	mängd	 forskning	 som	 framför	 allt	 har	 bedrivits	 ur	 ett	

individperspektiv.	Den	forskningen	berör	hur	finansialiseringen	påverkar	individer,	framför	allt	

vad	gäller	pensionssystem	och	bostadsmarknaden	(Belfrage	&	Kallifatides,	2018).	Vi	upplever	

att	det	saknas	forskning	på	mikroekonomisk	nivå	och	enskilda	företag,	samt	att	forskningen	

generellt	är	begränsad	när	det	gäller	svenska	 förhållanden.	Krippner	 (2005)	har	 försökt	att	

mäta	och	bevisa	finansialiseringen	i	amerikansk	ekonomi,	vilket	väcker	vår	nyfikenhet	om	det	
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går	att	göra	något	liknande	på	enskilda	företag	i	Sverige.	Vi	vill	därför	försöka	ta	fram	en	modell	

för	 att	 mäta	 effekterna	 av	 finansialiseringen	 via	 årsredovisningar.	 Frågan	 är	 hur	 företag	

påverkas	om	finansialiseringen	verkligen	existerar	och	om	det	går	att	utläsa	finansialiseringen	

via	årsredovisningar	i	icke-finansiella	företag.	

1.4	Syfte	
Syftet	är	att	ta	fram	en	modell	för	att	mäta	finansialiseringen	i	icke-finansiella	företag	via	dess	

årsredovisning.	

1.5	Målgrupp	
Uppsatsen	är	tänkt	att	tilltala	de	studenter,	lärare	och	forskare	vid	högskolor	och	universitet	i	

Sverige	som	har	ett	intresse	av	ämnet	finansialisering.	Förhoppningen	är	att	kunna	bidra	med	

ökad	förståelse	och	insikter	om	finansialiseringen	ur	ett	mikroekonomiskt	perspektiv.	
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Kapitel	2	Metod	

I	detta	kapitel	presenteras	val	av	metod	uppdelat	på	processbeskrivning	och	övrig	metod.	

	

2.1	Processbeskrivning	
Då	 syftet	 med	 denna	 uppsats	 var	 att	 skapa	 en	modell	 för	 att	 mäta	 finansialiseringen	 via	

årsredovisningar	tog	hela	uppsatsen	formen	av	ett	modellbygge	och	utgjordes	av	en	process	

enligt	följande	figur	1.		

	

Figur	1.	Processbeskrivning	

	

En	process	är	“en	sekvens	av	individuella	och	kollektiva	händelser,	handlingar	och	aktiviteter	

som	 uppstår	 och	 utvecklas	 över	 tid	 i	 en	 viss	 kontext”	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013,	 s.	 412).	 Att	

uppsatsarbetet	tog	formen	av	en	process	föll	sig	naturligt	då	uppsatsen	till	stor	del	bygger	på	

en	 kvalitativ	 metod,	 vilken	 har	 en	 benägenhet	 att	 tolka	 den	 sociala	 tillvaron	 i	 form	 av	

processer.	Detta	ställde	dock	höga	krav	på	ett	öppet	sinne	vid	granskning	av	 litteratur	och	

annat	material	 för	 att	 undvika	 att	 förutfattade	meningar	 påverkade	 tolkningar	 och	 analys	

(Bryman	&	Bell,	2013).	Fördelen	med	att	presentera	uppsatsen	i	en	processmodell	var	att	det	

blev	möjligt	att	lyfta	fram	olika	aktiviteter	och	var	för	sig	beskriva	tillvägagångssätten	för	att	

nå	slutresultatet.	

	

	2.1.1	Litteraturstudie	

Till	 uppsatsen	 användes	 både	 en	 kvalitativ	 och	 en	 kvantitativ	 metod.	 Detta	 kallas	

flermetodsforskning,	vilket	har	blivit	allt	mer	vanligt	förekommande	(Bryman	&	Bell,	2013).	

Den	kvantitativa	metoden	redogörs	för	i	kapitel	2.1.3.	En	kvalitativ	metod	innebär	att	fokus	

snarare	ligger	på	ord	än	på	siffror,	som	i	den	kvantitativa	metoden.	Dessutom	var	uppsatsen	
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processinriktad	 med	 ett	 mikroekonomiskt	 perspektiv,	 vilka	 är	 andra	 kännetecken	 för	 en	

kvalitativ	metod.	 Litteraturen	 analyserades	 i	 syfte	 att	 fungera	 som	underlag	 för	 att	 kunna	

generera	ny	teori	och	arbetet	hade	därmed	primärt	en	induktiv	ansats,	även	om	deduktiva	

inslag	 förekommit	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013).	 Inledningsvis	 genomfördes	 en	 systematisk	

litteraturgenomgång	av	tidigare	forskning	(Bryman	&	Bell,	2013),	då	en	stor	mängd	litteratur	

bestående	av	ett	trettiotal	artiklar	och	ett	fåtal	böcker	om	finansialisering	granskades.	Syftet	

med	litteraturstudien	var	tudelat.	Dels	att	insamla	information	om	ämnet	finansialisering	för	

att	 förstå	det	bättre	och	 skapa	en	grund	av	 fakta.	Dels	 att	undersöka	om	och	 i	 så	 fall	 hur	

operationaliseringar	gjorts	i	tidigare	forskning	för	att	få	underlag	till	modellbygget.	

Litteraturstudien	 genomfördes	 i	 två	 etapper.	 Efter	 den	 första	 genomgången	

erhölls	 kunskap	 om	 områdets	 bredd	 och	 mest	 aktuella	 aktörer,	 vilket	 fungerade	 som	 en	

betydelsefull	utgångspunkt	för	uppsatsen.	En	summativ	innehållsanalys	av	befintlig	litteratur	

genomfördes	då,	eftersom	syftet	var	att	få	en	uppfattning	om	och	ökad	förståelse	för	vad	som	

sedan	 tidigare	 var	 känt	 inom	 området	 finansialisering	 och	 hur	 begreppet	 användes	 i	

litteraturen	 (Jonnergård,	 2018b).	 Sökningar	 gjordes	 efter	 teorier	 och	 begrepp	 som	 var	

återkommande	 och	 därför	 bedömdes	 vara	 betydelsefulla.	 Sammanställningen	 av	 den	

litteratur	 som	var	 relevant	 och	 användbar	 för	 uppsatsen	 gjordes,	 i	 enlighet	med	Backman	

(2016),	 med	 avsikt	 att	 presentera	 kunskap	 inom	 området,	 och	 alltså	 inte	 enbart	 för	 att	

presentera	själva	litteraturen.	

Efter	 den	 andra	 litteraturgenomgången	 fördjupades	 analysen	 av	 väsentlig	

forskning,	med	fokus	på	finansialiseringens	effekter	för	företag.	Det	fanns	då	ett	intresse	av	

att	 ta	 del	 av	 idéer	 och	 synpunkter	 som	 andra	 forskare	 lyft	 fram,	 vilket	 ledde	 till	 att	

informationen	 dessutom	 bidrog	med	 inspiration	 till	 egna	 idéer,	 i	 enlighet	med	 Skärvad	&	

Lundahl	(2016).	Eftersom	syftet	var	att	undersöka	om	och	i	så	fall	hur	tidigare	forskning	mätt	

finansialisering	 i	 företag	genomfördes	en	systematisk	genomgång	av	 litteraturen	med	syfte	

att	 inhämta	 inspiration	till	hur	 finansialisering	skulle	kunna	mätas	samt	vilka	nyckeltal	 som	

kunde	vara	intressanta	att	studera.	Denna	del	av	litteraturstudien	tog	formen	av	en	kvalitativ	

innehållsanalys	 (Skärvad	 &	 Lundahl,	 2016;	 Bryman	 &	 Bell,	 2013),	 då	 tidigare	 forskning	

analyserades	i	syfte	att	ta	fram	relevanta	nyckeltal.	

Studerad	 litteratur	 föll	 inom	 kategorin	 sekundärdata,	 vilket	 innebär	 att	 den	

information	och	data	som	presenterades	där	redan	samlats	in,	sammanställts	och	analyserats	

av	 författarna	 (Skärvad	 &	 Lundahl,	 2016).	 Urval	 av	 intressanta	 artiklar	 gjordes	 genom	 att	
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studera	 de	 antaganden	 som	 artikelförfattarna	 gjort,	 samt	 värdera	 dessa	 utifrån	 äkthet,	

relevans	 och	 tillförlitlighet,	 i	 enlighet	med	 Skärvad	&	 Lundahls	 (2016)	 rekommendationer.	

Litteraturen	jämfördes	även	för	att	identifiera	samstämmighet	och	motsägelser.	För	att	uppnå	

en	 bredd	 i	 underlaget	 var	 ambitionen	 att	 finna	 artiklar	 som	 skrev	 utifrån	 flera	 olika	

infallsvinklar.	 Författare	 med	 olika	 akademisk	 bakgrund	 och	 politisk	 åskådning	 valdes	

medvetet	för	att	bidra	till	en	så	djup	förståelse	för	ämnet	som	möjligt.	

	

Följande	 nyckelord	 användes	 vid	 sökningar	 efter	 artiklar	 i	 LUBsearch	 och	 på	 Internet:	

författarnas	namn,	financialization,	shareholder	och	shareholder	value.	

	

2.1.2	Identifiering	av	definition	

Utifrån	 den	 genomgångna	 litteraturen	 formades	 uppfattningen	 om	 finansialiseringen	 i	

förhållande	till	företag	till	att	innebära	ett	allt	större	fokus	på	aktieägarvärdet	och	finansiella	

medel,	 samt	 en	 förändring	 i	 arbetskraften	 vad	 gällde	 utformning	 och	 kostnader.	

Aktieägarvärdet	 verkade	 spela	 en	 nyckelroll	 inom	 finansialiseringen	 och	 leder	 ofta	 till	

nedskärningar	 och	 outsourcing,	 vilket	 innebär	 att	 dyrare	 arbetskraft	 prioriteras	 bort	 till	

förmån	 för	 billigare	 varianter	 (Lazonick	 &	 O’sullivan,	 2000;	 van	 der	 Zwan,	 2014).	

Finansieringens	betydelse	manifesterade	sig	även	i	ökad	prioritet	av	intäkter	från	finansiella	

tillgångar	(Krippner,	2005)	samt	ökad	skuldsättningsgrad	för	att	finansiera	investeringar	när	

vinsten	gått	till	utdelning	(Aglietta,	2000).	Initialt	utgicks	ifrån	Belfrage	&	Kallifatides	(2018,	

s.1)	definition	av	finansialisering	som	säger	att	den	är	“primarily	associated	with	shareholder	

value	 revolutions	 in	 corporate	 governance,	 financial	 disintermediation	 and	 labour	market	

flexibilisation”.	

	

2.1.3	Operationalisering		

Identifiering	av	nyckeltal	

Efter	en	genomgång	av	befintlig	litteratur	på	området	finansialisering	konstaterades	att	det	

tidigare	gjorts	få	ansatser	till	att	mäta	finansialiseringen.	Krippner	(2005)	var	den	enda	som	

egentligen	gett	sig	på	ett	försök	och	hon	mätte	den	genom	att	sätta	finansiella	intäkter	från	

räntor,	 utdelningar	 och	 realiserade	 kapitalvinster	 i	 relation	 till	 resultat	 före	 skatt	 inklusive	

avskrivningar	och	nedskrivningar	(kassaflödet).	Ett	tecken	på	finansialisering	skulle	vara	om	de	
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finansiella	 intäkterna	 utgjorde	 mer	 än	 50	 procent	 av	 de	 totala	 intäkterna	 enligt	 Krippner	

(2005).	Utöver	hennes	försök	till	att	mäta	finansialisering	framkom	det	i	tidigare	litteratur	att	

finansialiseringen	gett	upphov	 till	en	 rad	effekter	som	gick	att	utläsa	genom	nyckeltal	 som	

återfinns	i	årsredovisningar.	

De	nyckeltal	som	hämtades	från	litteraturen	samlades	i	tabeller.	Nyckeltal	kan	

vara	både	relativa,	det	vill	säga	en	kvot	mellan	två	tal,	eller	absoluta,	det	vill	säga	avse	fasta	

värden	i	till	exempel	kronor	eller	antal	(Öberg,	2017).	Nyckeltalen	kategoriserades	(Bryman	&	

Bell,	2013)	dels	utifrån	var	i	årsredovisningen	de	kan	hittas	(se	tabell	1)	och	dels	utifrån	olika	

definitioner	av	finansialisering	(se	tabell	2)	(för	en	heltäckande	presentation	av	definitioner	av	

finansialisering	 se	 kapitel	 3).	 Även	 nyckeltalens	 frekvens	 av	 förekomst	 dokumenterades.	

Utifrån	 detta	 kunde	 ett	 urval	 av	 tio	 nyckeltal	 göras;	 aktiekurs,	 aktieåterköp,	 ROCE,	 ROE,	

utdelning,	skuldsättningsgrad,	finansiella	tillgångar	som	andel	av	totala	tillgångar,	Krippners	

(2005)	mått	på	finansialisering	(portfolio	income/cashflow),	utveckling	av	ersättning	till	VD	i	

förhållande	 till	 vinstutveckling	 och	 nettoomsättningsutveckling,	 samt	 antal	 anställda	 och	

lönekostnader	(dessa	är	markerade	i	tabellerna).	Aktiekurs	är	egentligen	inget	nyckeltal	enligt	

beskrivningen	i	Öberg	(2017),	men	kommer	att	benämnas	som	sådant	hädanefter.	

	

Tabell	1.	Frekvenstabell	av	nyckeltal.	
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Tabell	2.	Nyckeltal	utifrån	olika	definitioner	av	finansialisering.	

	

Nyckeltalen	valdes	utifrån	en	empirisk	ansats,	vilket	innebär	att	de	valdes	utifrån	en	ambition	

att	skapa	egna	erfarenheter	av	hur	de	fungerar	som	indikatorer	på	finansialisering	och	hur	de	

samspelar	med	varandra	(Bryman	&	Bell,	2013).	Nyckeltalen	värderades	därefter	utifrån	fyra	

kriterier	 för	 om	 de	 var	 relevanta	 som	 mått	 på	 finansialisering.	 Utgångspunkten	 var	 att	

nyckeltalen	 skulle	 vara	 adekvata,	 det	 vill	 säga	 att	 de	 skulle	 vara	 passande	 för	 att	 mäta	

finansialiseringen	 utifrån	 vår	 definition.	 De	 skulle	 även	 vara	 användbara,	 det	 vill	 säga	 att	

nyckeltalen	 skulle	 kunna	 avläsa	 finansialisering,	 att	 mätresultaten	 tydligt	 berodde	 på	

finansialisering	och	inte	påverkades	av	för	många	andra	faktorer.	I	beaktande	togs	även	sådant	

som	frekvens	av	förekomst	i	litteraturen	samt	hur	de	använts	i	tidigare	forskning.	Om	något	
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av	nyckeltalen	inte	uppfyllde	alla	fyra	kriterier	kunde	de	ändå	komma	att	ingå	i	vår	modell	av	

olika	skäl.	Detta	diskuteras	vidare	i	kapitel	2.1.5	avseende	utvärdering	av	nyckeltal.		

Modellbygge	

Efter	litteraturgenomgång	och	identifiering	av	nyckeltal	byggdes	en	modell,	se	figur	2.	

	
Figur	2.	Modell		

	

En	modell	 kan	 definieras	 på	 olika	 sätt,	 till	 exempel	 att	 en	modell	 är	 “en	 sorts	 förenklade	

beskrivningar	 av	 verkligheten”	 som	 ekonomer	 kan	 använda	 för	 att	 “göra	 tanke-	 och	

räkneexperiment	och	testa	sina	hypoteser”	(Pålsson	Syll,	2001,	s.	54).	För	att	en	modell	skall	

fungera	på	ett	bra	sätt	skall	den	förklara,	vara	begriplig	och	tydlig.	Tanken	vid	framtagande	av	

en	modell	är	även	att	den	skall	bidra	till	en	ökad	förståelse,	vilket	är	en	av	de	viktiga	delarna	

med	 modeller	 (Pålsson	 Syll,	 2001).	 En	 användbar	 modell	 är	 lätt	 att	 förstå	 och	 enkel	 att	

använda,	enligt	Bergh	&	Jakobsson	(2014),	vilket	 funnits	 i	åtanke	under	arbetet	med	att	ta	

fram	en	modell	för	att	mäta	finansialisering	via	företags	årsredovisning.	En	modell	grundar	sig	

vanligtvis	på	en	specifik	teori,	vilket	gör	att	modellen	aldrig	kan	vara	oberoende	utan	behöver	

stå	i	relation	till	det	ämne	som	studeras.	Modellen	uttrycker	teorin	i	kvantitet	och	blir	därför	

beroende	av	vilken	teori	som	ligger	till	grund	för	den	(Pålsson	Syll,	2001).	Den	modell	vi	tog	

fram	grundade	sig	på	vad	som	framkommit	i	tidigare	forskning	och	byggde	till	stor	del	på	den	
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process	som	uppsatsen	genomgått.	Denna	del	av	uppsatsen,	att	ta	fram	och	testa	modellen,	

utgjordes	av	en	mer	kvantitativ	metod,	då	siffror	och	mätning	blev	centralt.	Framtagandet	av	

modellen	med	sina	nyckeltal	för	att	mäta	finansialisering	fungerade	som	operationalisering	

(Bryman	&	Bell,	2013),	då	tillvägagångssättet	för	att	mäta	begreppet	finansialisering	fastslogs.	

Modellen	var	tänkt	att	vara	en	förlaga	till	en	modell	för	att	mäta	finansialisering.	Den	byggde	

på	att	göra	en	analys	av	olika	nyckeltal,	både	att	analysera	dem	var	för	sig	och	att	jämföra	dem	

med	varandra.	Anledningen	till	det	var	att	nyckeltal	ger	olika	perspektiv	av	företaget,	när	de	

sedan	analyserades	som	en	enhet	erhölls	ett	helhetsperspektiv	(Öberg	2017).	

Framväxt	av	finansialisering	

Frågan	 var	 sedan	 hur	 framväxten	 av	 finansialisering	 skulle	mätas.	 Ett	 sätt	 var	 att	 studera	

företag	 i	 realtid	 och	 utifrån	 måtten	 avgöra	 om	 de	 var	 finansialiserade	 eller	 ej.	 Då	 vi	 såg	

finansialiseringen	som	en	process	som	ökar	över	tiden,	studerades	istället	företag	utifrån	den	

föreställningen.	 Utifrån	 de	 utvalda	 nyckeltalen	 kunde	 det	 alltså	 utläsas	 om	 måtten	 på	

finansialisering	blev	högre	under	den	studerade	perioden	och	i	så	fall	skulle	det	kunna	vara	

tecken	på	att	finansialisering	pågår.		

	

2.1.4	Mätning	

Uppsatsen	avgränsades	till	att	testa	modellen	på	stora,	väletablerade	svenska	företag	inom	

industrisektorn.	Svenska	företag	definierades	som	företag	som	har	sitt	huvudkontor	i	Sverige.	

Valet	av	företag	föll	på	Volvo,	Saab	och	Scania.	

Volvokoncernen	 “är	 en	 av	 världens	 ledande	 tillverkare	 av	 lastbilar,	 bussar,	

entreprenadmaskiner,	 samt	 marina	 och	 industriella	 motorer.	 Koncernen	 erbjuder	 även	

kompletta	 lösningar	 för	 finansiering	och	service.	 (...)	Deras	produkter	säljer	på	mer	än	190	

marknader	 och	 under	 2017	 omsatte	 de	 ungefär	 335	 miljarder	 kronor.	 Volvos	 aktier	 är	

noterade	på	Nasdaq	Stockholm”	(Volvo,	2018).	

Saab	“tillhandahåller	(...)	produkter,	tjänster	och	lösningar	inom	militärt	försvar	

och	 civil	 säkerhet”.	 De	 är	 aktiva	 på	 den	 globala	 marknaden	 med	 verksamhet	 på	 alla	

kontinenter.	“Omsättningen	uppgår	till	ungefär	31	miljarder	kronor	per	år,	varav	23	procent	

investeras	i	forskning	och	utveckling”	(Saab,	2018).	

Scania	 “grundades	 1891	 och	 är	 idag	 en	 världsledande	 leverantör	 av	

transportlösningar,	med	representation	i	mer	än	100	länder	runt	om	i	världen.	De	tillverkar	
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lastbilar,	 bussar	 samt	 industri-	 och	 marinmotorer.	 Under	 2016	 omsatte	 de	 omkring	 100	

miljarder	kronor,	varav	20	procent	utgjordes	av	servicerelaterade	tjänster.	Sedan	2014	ingår	

Scania	i	Volkswagen	Truck	&	Bus	och	är	därmed	inte	längre	börsnoterade	i	Sverige”	(Scania,	

2018).	

Att	valet	föll	på	industrisektorn	var	delvis	ett	val	utifrån	personliga	preferenser,	

men	 motiverades	 även	 av	 att	 de	 flesta	 studier	 om	 finansialisering	 är	 gjorda	 på	

makroekonomisk	nivå.	Det	fanns	därmed	begränsat	med	forskning	på	mikroekonomisk	nivå	

och	även	 inom	industrisektorn	(Froud,	Haslam,	Johal	&	Williams,	2002),	ett	område	som	vi	

hoppades	kunna	bidra	med	ny	kunskap	till.	Froud	et.	al.	(2002)	bidrog	även	med	inspiration	

då	de	studerat	 just	 finansialisering	och	bilar	 i	USA.	Detta	 ledde	till	en	undran	över	hur	det	

kunde	se	ut	i	Sverige.	Att	det	blev	enklare	att	avläsa	svenska	årsredovisningar	samt	det	faktum	

att	 uppsatsens	 författare	 befinner	 sig	 i	 Sverige	 bidrog	 även.	 Urvalet	 var	 ett	

bekvämlighetsurval,	 vilket	 är	 det	 minst	 komplicerade	 icke-sannolikhetsurvalet	 (Skärvad	 &	

Lundahl,	2016).	För	denna	uppsats	innebar	det	att	företagen	valdes	utifrån	tillgänglighet,	att	

det	var	 lätt	att	 få	 tag	på	deras	årsredovisningar.	Volvo,	Saab	och	Scania	var	sedan	tidigare	

kända,	har	varit	verksamma	över	en	längre	tid	samt	låg	på	stora	bolagslistan	(Dagens	industri,	

2018).	 Att	 modellen	 endast	 testades	 på	 tre	 företag	 och	 att	 dessa	 valdes	 ut	 genom	

bekvämlighetsurval	gjorde	att	resultaten	inte	kunde	generaliseras	(Bryman	&	Bell,	2013)	till	

hela	den	svenska	 industrisektorn.	Detta	var	dock	 inte	syftet,	utan	målet	var	att	 ta	 fram	en	

modell	för	att	mäta	finansialisering	i	enskilda	företag.	Att	endast	tre	företag	användes	berodde	

på	att	det	skulle	vara	rimligt	att	genomföra	testet	inom	ramarna	för	denna	uppsats.	

Eftersom	 finansialiseringen	 sågs	 som	 en	 pågående	 process	 användes	

årsredovisningar	från	jämna	år	under	perioden	2000	till	2016	för	att	testa	modellen.	Att	endast	

vart	 annat	 år	 studerades	 var	 ett	 strategiskt	 val	 utifrån	 begränsningarna	 för	 uppsatsen.	

Undantaget	från	jämna	år	var	dock	att	även	2009	togs	med	i	studien.	Valet	av	period	baserades	

på	att	startåret	blev	precis	efter	1990-talets	IT-bubbla	som	sprack	i	mars	2000	(EFN,	2018).	År	

2008	inföll	den	senaste	finanskrisen	(Ehrenberg	&	Ljunggren,	2011).	Därför	togs	år	2009	med	

på	grund	av	en	förhoppning	om	att	effekterna	av	finanskrisen	då	skulle	bli	tydligare.	På	så	sätt	

fanns	det	möjlighet	att	undersöka	hur	finansialiseringen	såg	ut	innan	finanskrisen	2008/2009	

och	vad	som	hände	därefter.	

De	utvalda	nyckeltalen	hämtades	ur	företagens	årsredovisningar	för	respektive	

år	och	kvantitativa	beräkningar	utfördes	sedan	utifrån	dem.	Förväntningarna	var	att	de	flesta	
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nyckeltalen	skulle	ha	ökat	över	perioden,	vilket	i	så	fall	kunde	indikera	finansialisering.	Det	var	

alltså	just	ökningen	i	sig	som	talade	för	finansialisering.	Ett	fåtal	nyckeltal	var	dock	av	motsatt	

karaktär,	 där	 en	 minskning	 istället	 indikerade	 finansialisering.	 Värdena	 på	 nyckeltalen	

samlades	 i	 en	 tabell	 och	 åskådliggjordes	 sedan	 i	 diagram.	 Trendlinjer	 användes	 för	 att	

underlätta	avläsningen	av	diagrammen.	Resultaten	var	dock	endast	en	fingervisning	utifrån	

den	data	som	använts	 för	beräkningarna,	men	fungerade	som	utgångspunkt	 för	analys.	Då	

underlaget	baserades	på	ett	litet	urval	företag	som	studerades	under	en	kortare	period	var	

det	inte	möjligt	att	analysera	resultaten	statistiskt.	Därför	var	resultaten	endast	en	indikation	

på	om	finansialisering	pågick	i	det	fall	nyckeltalet	fungerade	för	att	mäta	finansialisering.	

	

2.1.5	Utvärdering	

Slutligen	genomfördes	en	utvärdering	av	varje	nyckeltals	förmåga	att	mäta	finansialisering.	Då	

mätresultaten	inte	gick	att	analysera	statistiskt	användes	en	normativ	argumentationsanalys	

i	 utvärderingen.	 Detta	 innebar	 bland	 annat	 att	 argumenten	 skulle	 vara	 metodiska	 och	

värderingarna	 skulle	 vara	 välgrundade	 (Badersten,	 2006).	Nyckeltalen	 analyserades	 utifrån	

olika	synvinklar	för	att	kunna	göra	en	så	korrekt	bedömning	som	möjligt	vad	gällde	vad	det	var	

nyckeltalen	mätte,	 om	det	 endast	 var	 finansialisering	 eller	 kanske	 även	eller	 istället	 något	

annat.	Om	nyckeltalen	mätte	något	mer	eller	något	annat	än	finansialisering	kunde	det	inte	

med	 säkerhet	 sägas	 att	 det	 var	 finansialiseringen	 som	de	 fångat	 och	 därmed	blev	 de	 inte	

tillämpbara	i	modellen.	Med	anledning	av	att	utvärderingen	av	nyckeltalen	gjordes	utifrån	en	

argumentationsanalys,	kunde	det	även	vara	så	att	en	del	nyckeltal	kom	att	 ingå	i	modellen	

trots	att	de	inte	uppfyllde	samtliga	fyra	kriterier.	Kriterierna	adekvat,	frekvens	av	förekomst	

samt	 hur	 nyckeltalen	 använts	 i	 tidigare	 forskning,	 fungerade	 som	 kriterier	 vid	 urval	 av	

nyckeltal.	 Kriteriet	användbar	 var	 ett	 kriterium	 som	 användes	 först	 vid	 analysen	 efter	 att	

nyckeltalen	testats.	Detta	kriterium	vägde	tyngst	i	bedömningen	och	var	anledningen	till	att	

en	del	nyckeltal	kom	att	väljas	även	om	de	inte	uppfyllde	de	andra	kriterierna.	
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2.2	Övrig	metod	

2.2.1.	Kritisk	granskning	

Vid	 val	 av	 litteratur	 som	 bedömdes	 vara	 relevant	 för	 denna	 uppsats	 försökte	 ett	 kritiskt	

förhållningssätt	bibehållas.	För	att	erhålla	en	så	korrekt	uppfattning	om	ämnet	finansialisering	

som	möjligt	 granskades	 litteraturen	 utifrån	 författare,	 målgrupp	 samt	 anledningen	 till	 att	

fynden	publicerats.	Detta	gjordes	utifrån	en	medvetenhet	om	att	artiklar	kan	vara	jäviga	eller	

vinklade	och	därmed	bidra	med	en	otillräcklig	bild	av	ämnet.	Ett	sådant	 förhållningssätt	är	

viktigt	när	sekundärdata	används	(Skärvad	&	Lundahl,	2016).	Betydelsen	av	forskarnas	fynd	

och	 hur	 väl	 de	 motiverat	 dessa	 ifrågasattes,	 i	 enlighet	 med	 Backmans	 (2016)	

rekommendationer.	I	enstaka	fall	söktes	dessutom	ursprungskällan	upp,	vilket	Bryman	&	Bell	

(2013)	menar	ökar	tillförlitligheten.	

Litteraturen	 granskades	 sedan	 med	 ett	 kritiskt	 förhållningssätt	 ur	 både	 ett	

emiskt	och	etiskt	perspektiv.	Artiklarna	analyserades	då	utifrån	föreställningen	att	det	fanns	

en	 enhetlighet	 i	 dem,	 att	 åsikter	 och	 fynd	 var	 rimliga,	 samt	 att	 syftet	 med	 artiklarna	

besvarades.	 Med	 detta	 perspektiv	 intogs	 en	 objektiv	 inställning	 till	 informationen	 som	

granskades	och	förutfattade	uppfattningar	om	ämnet	saknade	då	betydelse	(Alvehus,	2013).	

Utgångspunkten	 för	den	etiska	analysen	av	artiklarna	var	 att	 föra	en	diskussion	utifrån	de	

resultat	och	svar	artiklarna	gav	för	att	erhålla	ett	bredare	perspektiv	på	informationen.	Det	

ifrågasattes	även	om	artiklarna	kunde	ha	ett	värde	i	en	större	kontext,	som	exempelvis	inom	

vetenskapen	eller	samhället	(Alvehus,	2013).	

Modellen	testades	på	årsredovisningar	eftersom	de	ger	tillgång	till	uttömmande	

information	 om	 företagen,	 utan	 att	 direktkontakt	 behöver	 tas.	 Ett	 kritiskt	 förhållningssätt	

bibehölls	 även	 när	 årsredovisningarna	 granskades,	 eftersom	 detta	 är	 företagens	 sätt	 att	

kommunicera	 ut	 vad	 som	 händer	 i	 företaget	 (Marton,	 Sandell	 &	 Stockenstrand,	 2016).	 I	

beaktande	togs	även	Pollyanna	hypotesen,	vilken	innebär	att	människor	hellre	använder	sig	

av	 positiva	 än	 negativa	 ord	 (Boucher	 &	 Osgood,	 1969).	 Detta	 kunde	 speglas	 i	

årsredovisningarna	 genom	 att	 företagen	 presenterade	 information	 i	mer	 positiva	 ordalag.	

Utgångspunkten	var	dock	att	de	tre	företagen	valt	att	visa	det	som	sätter	dem	i	bästa	dager	

och	därmed	upplevde	vi	att	de	var	jämförbara.	
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2.2.2	Reliabilitet	

Hög	reliabilitet	 innebär	att	om	olika	personer	utför	samma	undersökning	så	skall	de	uppnå	

likvärdiga	 resultat	 (Alvehus,	 2013).	 Ambitionen	 var	 att	 uppsatsen	 skulle	 hålla	 en	 så	 hög	

reliabilitet	som	möjligt,	det	vill	säga	att	det	skulle	vara	troligt	att	någon	annan	hade	kommit	

fram	till	samma	modell	genom	att	ta	del	av	den	litteratur	som	uppsatsen	baserades	på.		Även	

om	målet	var	att	ta	fram	en	modell	som	var	så	generell	och	användbar	som	möjligt,	är	det	

alltid	en	risk	med	subjektiva	bedömningar,	till	exempel	vid	innehållsanalys,	att	reliabiliteten	

blir	 lägre	 (Bryman	&	Bell,	2013).	Tidigare	 forskning	analyserades	och	utgjorde	underlag	 för	

framtagande	av	nyckeltal	till	modellen.	Eftersom	inhämtning	och	kategorisering	av	nyckeltalen	

utfördes	av	uppsatsens	samtliga	författare	parallellt	kunde	det	dock	ha	förekommit	osäkerhet	

på	grund	av	variationer	i	tolkning	av	uppgiften.	

	

2.2.3	Validitet	

Validitet	har	att	göra	med	om	nyckeltalen	verkligen	mäter	det	som	de	avser	att	mäta	(Alvehus,	

2013).	 Ambitionen	 var	 att	 utveckla	 en	modell	med	 hög	 validitet,	 det	 vill	 säga	 att	 ta	 fram	

nyckeltal	som	på	ett	trovärdigt	sätt	mäter	finansialisering.	Därför	var	även	ett	av	kriterierna	

för	att	nyckeltal	skulle	fungera	i	modellen	att	de	skulle	vara	användbara,	som	vi	definierade	

till	att	just	mäta	finansialisering	och	inget	annat.	Vid	analys	av	resultaten	granskades	måtten	

utifrån	detta.	Nyckeltal	vars	validitet	bedömdes	som	låg,	där	det	var	osäkert	om	det	var	just	

finansialiseringen	 som	 mättes,	 ansågs	 vara	 oanvändbara	 i	 modellen.	 Endast	 då	 det	 med	

säkerhet	kunde	konstateras	att	nyckeltalen	verkligen	mätte	finansialisering	bedömdes	de	vara	

relevanta	och	användbara	för	modellen.	

	

2.2.4	Trovärdighet	

Kraven	på	reliabilitet	och	validitet	är	främst	hänförbara	till	kvantitativa	studier	(Bryman	&	Bell,	

2013).	Då	denna	uppsats	även	baserades	på	kvalitativ	metod	blev	det	relevant	att	diskutera	

dess	 trovärdighet,	 vilket	 är	 ett	 kriterium	 som	 föreslås	 användas	 på	 kvalitativa	 studier	 då	

reliabilitet	och	validitet	inte	anses	tillämpbara.	Trovärdighet	handlar	om	huruvida	materialet	

är	 utan	 felaktigheter	 och	 förvrängningar,	 samt	 består	 av	 fyra	 kriterier;	 tillförlitlighet,	

överförbarhet,	 pålitlighet,	 samt	 konfirmering/bekräftelse	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013).	 För	 att	

uppsatsen	 skulle	 uppfattas	 som	 trovärdig	 lades	 vikt	 vid	 att	 företrädesvis	 använda	
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vetenskapliga	artiklar	som	var	granskade	av	andra	oberoende	forskare,	“peer	review”	(Bryman	

&	 Bell	 2013).	 Litteraturgenomgången	 synliggjorde	 att	 endast	 en	 begränsad	 skara	 forskare	

skriver	om	finansialisering	och	därmed	fanns	det	även	många	referenser	till	varandra	inom	

gruppen.	 Dessutom	 verkade	 vissa	 källor	 fungera	 som	 någon	 form	 av	 utgångspunkt	 för	 de	

andra	forskarna,	vilka	de	flesta	refererade	till	i	någon	mån.	Detta	bidrog	till	att	föreställningar	

om	 finansialisering	 och	 hur	 ämnet	 kan	 angripas	 begränsades,	 vilket	 Bryman	&	 Bell	 (2013)	

menar	leder	till	att	källornas	trovärdighet	ökar.	

	

2.2.5	Objektivitet	

Det	finns	olika	aspekter	av	objektivitet	(Skärvad	&	Lundahl,	2016).	Att	skilja	mellan	fakta	och	

värderingar	 är	 en,	 vilken	 var	 en	 naturlig	 utgångspunkt	 när	 litteratur	 och	 årsredovisningar	

analyserades.	 Samtidigt	 fanns	 en	 medvetenhet	 om	 att	 egna	 värderingar	 kunde	 påverka	

arbetet,	även	om	det	inte	var	avsikten.	Utgångspunkten	var	hela	tiden	att	finansialisering	finns	

och	 är	 en	 nu	 pågående	 process.	 Då	 ambitionen	 var	 att	 mäta	 finansialisering	 försökte	

uppsatsens	 författare	ändå	 förhålla	 sig	opartiska	 till	 själva	 resultaten,	eftersom	syftet	med	

uppsatsen	inte	var	att	bevisa	finansialisering.	Att	uppsatsen	förblev	opartisk	var	viktigt	för	att	

stärka	 dess	 betydelse	 som	 kunskapsbidrag	 inom	 ämnet	 (Skärvad	 &	 Lundahl,	 2016).	 En	 så	

öppen	hållning	som	möjligt	intogs	med	strävan	att	förutsättningslöst	utgå	ifrån	den	litteratur	

som	presenterades	utan	att	färgas	av	förutfattade	meningar.	Politiska	eller	andra	ideologiska	

syften	påverkade	inte	val	av	artiklar	eller	nyckeltal.	Ämnet	finansialisering	verkade	dock	locka	

kritiska	röster,	 i	de	artiklar	som	användes	var	politiska	ståndpunkter	sällan	väl	dolda,	vilket	

trots	allt	även	kan	ha	färgat	denna	uppsats.	Målet	var	att	presentera	en	allmängiltig	modell	

för	mätning	av	finansialisering	i	enskilda	företags	årsredovisningar	utan	att	för	den	sakens	skull	

gå	finansialiseringens	förespråkares	eller	motståndares	ärende.	
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Kapitel	3	Finansialisering	
I	detta	kapitel	presenteras	orsaker	till	finansialisering,	hur	den	definieras	samt	vilka	effekter	

den	får.	

3.1	Orsaker	till	finansialisering		
Grundtanken	 bakom	 den	 traditionella	 finansiella	 teorin	 är	 att	 företag	 består	 av	 rationella	

vinstmaximerare,	med	en	kontinuerlig	strävan	efter	att	maximera	företagens	värde.	Samtidigt	

som	de	gör	detta	ligger	huvudfokus	på	att	göra	lönsamma	investeringar	som	anpassas	efter	

riskerna	förknippade	med	det	inkommande	kassaflödet	(Hamberg,	2001).	Förutsättningarna	

för	företagen	förändras	dock	över	tid	och	möjligheterna	att	maximera	företagens	värde	ser	

olika	ut	under	olika	perioder	(Fligstein,	1990).	Företagen	kan	tvingas	förändra	sina	strategier	

på	 grund	 av	 nya	 och	 förändrade	 lagar	 (Fligstein,	 1990),	 eller	 när	 vinsterna	 börjar	 falla	 i	

samband	 med	 att	 marknaderna	 mättas	 (Arrighi,	 2003).	 I	 nutid	 bidrar	 globalisering	 och	

internationell	konkurrens	till	överproduktion	och	att	marknaden	mättas	(van	der	Zwan,	2014).	

När	 en	 ekonomi	 hamnar	 i	 stagnation	 och	 det	 råder	 överproduktion	 på	 marknaden	 kan	

företagens	 produktion	 inte	 längre	 generera	 ökade	 vinster.	 Då	 flyttas	 ägarnas	 fokus	 från	

produktion	till	finansiering,	där	det	är	möjligt	att	göra	en	bättre	vinst	och	upprätthålla	målet	

att	maximera	företagens	värde	(Arrighi,	2003).	När	fokus	flyttas	till	finansiering	får	det	till	följd	

att	även	fokus	på	aktieägarvärdet	ökar.	Detta	leder	till	att	företag	fokuserar	mer	på	räntabilitet	

(van	 Treeck,	 2009).	 För	 att	 företag	 skall	 uppnå	 högre	 räntabilitet	 kan	 de	 antingen	 öka	

vinstmarginalen	 eller	 kapitalomsättningshastigheten,	 enligt	 DuPont-formeln.	 Samtidigt	

innebär	 investeringar	 att	 företagen	 binder	 kapital,	 vilket	 sänker	

kapitalomsättningshastigheten	(Öberg,	2017).	När	 företag	 fokuserar	på	räntabilitet	kan	det	

därför	leda	till	att	investeringar	hämmas.	Det	kan	även	få	negativa	effekter	för	arbetskraften	

och	tillväxten.	Aktieägarorienteringen	leder	till	att	finansiella	transaktioner	blir	vanligare	som	

medel	 för	 att	 öka	 företagens	 vinster.	 Sedan	 början	 av	 1980-talet	 har	 den	 materiella	

kapitalackumuleringen	 generellt	 sjunkit,	 samtidigt	 som	 företagens	 vinster	 förbättrats	 (van	

Treeck,	2009).	Ökad	räntabilitet	inom	finansiella	sektorn	i	kombination	med	aktieägarvärdets	

framväxt	som	dominerande	mål	 leder	alltså	till	minskade	 investeringar	 i	produktion,	ökade	

investeringar	i	finansiella	poster	samt	ökad	utdelning.	
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3.2.	Definitioner	av	finansialisering	
Krippner	definierar	 finansialisering	 som	“a	pattern	of	accumulation	 in	which	profits	accrue	

primarily	through	financial	channels	rather	than	through	trade	and	commodity	production”	

(Krippner,	2005,	s.	174).	Det	finns	förväntningar	på	att	icke-finansiella	företag	huvudsakligen	

skall	 få	 sina	 intäkter	 från	 produktionen.	 När	 intäkterna	 istället	 ökar	 från	 de	 finansiella	

investeringarna	 är	 det	 alltså	 ett	 tecken	 på	 att	 finansialisering	 råder.	 Genom	 att	mäta	 den	

amerikanska	ekonomins	portfolio	income/cash	flow	skapar	Krippner	ett	mått	på	hur	stor	andel	

inom	företag	som	utgörs	av	finansiella	intäkter	från	räntor,	utdelningar	och	realisationsvinster	

från	 investeringar.	 Hon	 bidrar	 på	 så	 sätt	 med	 ett	 relevant	 mått	 för	 att	 bevisa	

finansialiseringens	existens	(Krippner,	2005).	

Belfrage	 &	 Kallifatides	 skriver	 att	 finansialisering	 är	 “primarily	 associated	 with	

shareholder	value	revolutions	in	corporate	governance,	financial	disintermediation	and	labour	

market	 flexibilisation”	 (Belfrage	&	 Kallifatides,	 2018,	 s.	 1).	 De	menar	 att	 finansialiseringen	

primärt	 är	 ett	 anglo-amerikanskt	 fenomen	 som	 markerar	 skiftet	 från	 exportbaserad	 till	

skuldbaserad	tillväxt.	I	och	med	finansialiseringen	sker	en	förändring	i	förhållandet	mellan	den	

finansiella	marknaden	och	företagens	styrning,	där	fokus	flyttas	till	aktieägarvärdet.	Utöver	

det	minskar	även	behovet	av	finansiella	mellanhänder.	Dessutom	är	arbetsmarknaden	mer	

flexibel	 med	 olika	 former	 av	 temporära	 eller	 begränsade	 anställningsformer	 (Belfrage	 &	

Kallifatides,	2018).	

Epstein	menar	 att	 “financialization	 refers	 to	 the	 increasing	 importance	 of	 financial	

markets,	financial	motives,	financial	 institutions,	and	financial	elites	in	the	operation	of	the	

economy	and	its	governing	institutions,	both	at	the	national	and	international	level”	(Epstein,	

2001,	s.	3).	Till	följd	av	finansialiseringen	närmar	sig	de	stora	industriföretagen	de	finansiella	

firmorna	 under	 1990-talet	 och	 värderingen	 av	 finansiella	 tillgångar	 blir	 mer	 aktuell	 för	

penningpolitiken.	 I	 samband	 med	 detta	 blir	 låginflationsmål	 vanligt	 för	 många	 länders	

finanspolitik	(Epstein,	2001).	

van	 der	 Zwan	 definierar	 finansialisering	 som	 "the	 emergence	 of	 a	 new	 regime	 of	

accumulation,	the	ascendancy	of	the	shareholder	value	orientation	and	the	financialization	of	

the	everyday	life"	(van	der	Zwan,	2014,	s.99).	Denna	definition	kommer	av	att	van	der	Zwan	

genomför	en	genomgång	av	befintlig	litteratur	på	ämnet	och	därefter	kategoriserar	de	olika	

perspektiv	på	finansialisering	som	litteraturen	lyfter.	
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Det	 första	 perspektivet,	 ett	 nytt	 fokus	 för	 kapitalackumulering,	 innebär	 att	 icke-

finansiella	amerikanska	företag	sedan	1970-talet	ökar	sina	vinster	från	finansiella	aktiviteter	

istället	 för	 från	 investeringar	 i	 produktionen	 (van	 der	 Zwan,	 2014).	 Såväl	 den	 finansiella	

industrin	som	räntor,	utdelning	och	kapitalvinster	från	icke-finansiella	företag	ökar	i	andel	av	

BNP,	 samtidigt	 som	 andelen	 investeringar	 i	 produktion	 minskar.	 Detta	 leder	 till	 en	

utträngningseffekt	genom	att	kapitalet	i	producerande	företag	begränsas	så	att	det	inte	finns	

utrymme	 för	 investeringar,	 trots	 att	 vinsterna	 ökar.	 Dessutom	 bidrar	 den	 ökande	

konkurrensen	 som	 globaliseringen	 leder	 till,	 i	 kombination	 med	 de	 ökande	 kraven	 från	

aktieägarna	om	högre	avkastning,	till	att	tillverkande	företag	flyttar	produktionen	utomlands	

för	att	hålla	nere	kostnaderna	och	på	så	sätt	kunna	möta	aktieägarnas	krav	(van	der	Zwan,	

2014).	

Det	 andra	 perspektivet,	 finansialisering	 och	 aktieägarvärdet,	 bygger	 på	 att	

kapitalackumulering	genom	 finansialisering	 inom	 icke-finansiella	 företag	 leder	 till	 att	 fokus	

flyttas	till	aktieägarvärdet.	När	pressen	från	aktieägarna,	om	högre	utdelning,	ökar	anpassar	

företagen	sin	verksamhet	 för	att	uppnå	kraven.	Pressen	gör	att	 företag	delegerar	ansvaret	

inom	 verksamheten,	 vilket	 gör	 att	 managers	 får	 mer	 ansvar	 att	 driva	 företagen	 så	 att	

utdelningen	 kan	 ökas.	 För	 att	 motivera	 dem	 får	 managers	 bonus	 som	 bygger	 på	 deras	

prestation	i	förhållande	till	företagens	resultat	(van	der	Zwan,	2014).	Fokus	på	aktieägarvärdet	

hänger	ihop	med	agentteorin,	som	menar	att	individer	är	rationella	och	nyttomaximerande	

(Daft,	Murphy	&	Willmott,	2017),	vilket	gör	att	bonusar	 för	att	motivera	managers	blir	ett	

rimligt	agerande.	Samtidigt	som	managers	får	större	ansvar	och	bättre	löner	blir	förhållandena	

för	 arbetarna	 allt	 mer	 osäkert	 (van	 der	 Zwan,	 2014).	 Det	 sker	 en	 tudelning	 på	

arbetsmarknaden	 där	 de	 med	 enklare	 jobb	 arbetar	 mer	 för	 lägre	 lön	 och	 minskad	

jobbsäkerhet.	 Samtidigt	 som	 de	 med	 mer	 avancerade	 jobb	 får	 bättre	 lön	 och	 säkrare	

anställningsförhållanden.	

	 Detta	 leder	fram	till	det	tredje	perspektivet,	 finansialisering	av	vardagen,	som	

ser	individerna	som	investerare.	På	grund	av	finansialiseringen	blir	finansiella	produkter	mer	

allmänt	tillgängliga	och	även	privatpersoner	förväntas	kunna	ta	ett	utökat	finansiellt	ansvar.	

Det	 är	 inte	 längre	 endast	 eliten	 som	 skall	 syssla	 med	 finansiella	 investeringar	 utan	 även	

gemene	man	förväntas	kunna	hantera	det.	Riskerna	ökar	därmed.	Ett	vanligt	exempel	på	detta	

är	 pensionssystemen	 som	 i	 allt	 större	 utsträckning	 handlar	 om	 att	 individer	 själva	 skall	

investera	sitt	pensionssparande	(van	der	Zwan,	2014).	Det	har	gått	 från	välfärdsstat	 till	att	
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individerna	själva	behöver	 investera	 i	sina	egna	 liv,	det	 finns	nu	finansiella	 instrument	från	

vaggan	till	graven.	“Resultatet	blir	att	livet	i	sig	blir	en	tillgång	som	skall	förvaltas”	(van	der	

Zwan,	2014,	s.113).	

Egen	definition	

Inom	litteraturen	verkar	ackumulationsperspektivet	på	finansialisering	dominera.	Det	innebär	

alltså	 att	 de	 flesta	 forskarna	 ser	 finansialiseringen	 som	en	 aktivitet	 som	 leder	 till	 att	 både	

ekonomin	 som	helhet	 samt	 enskilda	 företag	 ger	 finansiellt	 kapital	 större	 betydelse	 än	 det	

kapital	 som	 kan	 genereras	 från	 produktion.	 Därmed	 utgår	 även	 denna	 uppsats	 från	 det	

synsättet.	Arrighi	(1994)	och	Krippner	(2005)	stannar	dock	där	och	menar	att	det	i	sig	är	vad	

som	 definierar	 finansialisering.	 De	 andra	 definitionerna	 som	 presenterats	 i	 detta	 kapitel	

utvecklar	dock	definitionen.	Epstein	(2001)	tar	med	allt	som	har	med	finanser	att	göra	och	van	

der	Zwan	(2014)	identifierar	även	aktieägarperspektivet	samt	finansialiseringens	påverkan	för	

enskilda	 individer.	Belfrage	och	Kallifatides	(2018)	definition	är	snarlik	van	der	Zwans,	men	

istället	 för	 individperspektivet	 lyfter	 de	 hur	 finansialiseringen	 påverkar	 arbetskraften	

generellt.	Ingen	av	dessa	definitioner	täcker	dock	alla	de	aspekter	av	finansialiseringen	så	som	

vi	ser	det.	Som	tidigare	nämnts	utgår	vi	ifrån	Schöns	(2013)	identifiering	av	ekonomin	som	att	

gå	i	cykler	och	menar	att	finansialiseringen	är	en	pågående	process.	Då	vi	dessutom	utgår	från	

företagens	 perspektiv	 menar	 vi	 att	 finansialiseringen	 består	 av	 tre	 områden	 som	 är	

betydelsefulla	 för	 företag;	 aktieägarvärdet,	 finansiering	 samt	 organisatorisk	 struktur.	

Företagens	fokus	på	det	finansiella	kapitalet	leder,	som	tidigare	nämnts,	till	ett	ökat	fokus	på	

aktieägarna	 och	 aktieägarvärdet	 (t.ex.	 van	 der	 Zwan,	 2014).	 Vi	 identifierar	 detta	 som	 en	

byggsten	och	förutsättning	för	finansialisering.	Finansernas	betydelse	tar	sig	även	uttryck	i	hur	

företag	 väljer	 att	 strukturera	 sitt	 kapital	 och	 använda	 sin	 vinst.	 Företag	 väljer	 i	 större	

utsträckning	finansiella	tillgångar	framför	materiella	tillgångar.	Dessutom	delas	vinsten	hellre	

ut	än	återinvesteras	i	företaget	(t.ex.	Krippner,	2005).	Dessa	två	områden,	aktieägarvärdet	och	

finanserna,	väger	tyngst	i	vår	definition	och	utgör	själva	kärnan	i	finansialiseringen.	En	effekt	

av	 dessa	 är	 att	 andra	 delar	 av	 företaget	 blir	 lidande.	 Vi	 väljer	 att	 lyfta	 arbetskraften,	 som	

drabbas	 negativt	 när	 företagen	 inte	 återinvesterar	 i	 verksamheten	 (t.ex.	 Belfrage	 &	

Kallifatides,	 2018).	 På	 så	 sätt	 kan	 vi	 även	 ta	 hänsyn	 till	 finansialiseringens	 baksida.	 Hur	

finansialiseringen	påverkar	de	olika	områdena	i	vår	definition	redogörs	för	i	kapitel	3.3.	

Vi	 menar	 alltså	 att	 finansialiseringen	 är	 uppbyggd	 av	 ett	 ökat	 fokus	 på	 aktieägarvärdet	

tillsammans	med	att	finansmarknaden	har	fått	ökad	betydelse	och	inflytande	i	samhället.	Både	
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dessa	grundstenar	behövs	för	att	vi	skall	anse	att	det	är	finansialisering.	De	påverkar	sedan	

företagens	organisatoriska	struktur,	till	exempel	genom	att	arbetskraften	påverkas	negativt.	

	

3.3	Effekter	av	finansialisering	

Aktieägarvärde	

Finansialiseringen	 ger	 upphov	 till	 en	 rad	 effekter,	 varav	 ökning	 av	 aktieägarvärdet	 är	 ett.	

Numera	ses	det	som	en	självklarhet	att	styra	ledningar	utifrån	målet	att	uppfylla	aktieägarnas	

krav	 (Froud	 et.	 al.	 2006)	 och	 det	 har	 utvecklats	 ett	 värdebaserat	 ekonomistyrningssystem	

(Value	 Based	Management,	 hädanefter	 VBM)	 vars	 syfte	 är	 att	 maximera	 aktieägarvärdet.	

Detta	 styrsystem	 bygger	 på	 agentteorin	 och	 innebär	 att	 VD	 och	managers	 ersätts	 utifrån	

prestationer	som	bidrar	till	att	öka	aktiekursen	(Anthony	et.	al.	2014).	Ersättningarna	fungerar	

som	ett	medel	att	motivera	ledningen	att	verka	för	aktieägarvärdet	(Lazonick,	2017).	Det	kan	

dock	uppstå	problem	när	ägarnas	och	ledningens	intressen	hamnar	i	konflikt	med	varandra.	

Ledningen	är	 inte	alltid	 lika	riskbenägen	som	ägarna,	vilket	kan	leda	till	att	kapital	behålls	 i	

företaget	 och	 utdelningarna	 därmed	 minskar	 (Andrén,	 Eriksson	 &	 Hansson,	 2015).	

Agentkostnad	uppstår	när	ledningen	inte	maximerar	aktieägarnas	intressen	(Hamberg,	2001).	

Froud	et.	al.	(2006)	menar	dessutom	att	managers	egentligen	inte	kan	göra	så	mycket	för	att	

tillgodose	 aktieägarnas	 krav	 om	 högre	 utdelning.	 Finansialiseringens	 fokus	 på	 aktieägarna	

skapar	endast	förändringar	i	företagens	styrning	och	agerande.	Även	om	det	kan	ifrågasättas	

om	finansialiseringen	verkligen	leder	till	ökad	utdelning	(Froud	et.	al.,	2006)	så	innebär	det	i	

alla	 fall	 att	 aktieägarna	 får	 en	 större	 del	 av	 företagets	 intäkter	 än	 andra	 intressenter	 gör	

(Kallifatides,	2009).	Andra	intressenter,	som	till	exempel	anställda	eller	underleverantörer,	får	

inte	lika	mycket.	Den	del	av	företagets	resurser	som	går	till	aktieägarna	hade	istället	kunnat	

ge	 anställda	 högre	 lön	 eller	 använts	 för	 att	 köpa	 in	 mer	 från	 underleverantörer.	 När	

utdelningen	ökar	leder	det	till	att	investeringarna	minskar.	Finansialiseringen	har	även	lett	till	

att	 kortsiktighet	 ökat	 samt	 att	 utdelning	 i	 relation	 till	 skulder	 har	 förändrats	 (Kallifatides,	

2009).	Hållbarhetstänk	och	långsiktigt	perspektiv	verkar	få	stryka	på	foten	för	kortsiktighet	på	

grund	av	finansialiseringens	fokus	på	avkastning	(Lazonick	&	O’sullivan,	2000).	
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Finanser	

Att	 det	 finansiella	 området	 får	 allt	 större	 betydelse	 är	 ytterligare	 en	 effekt	 av	

finansialiseringen.	Detta	innebär	att	företagens	intäkter	i	allt	större	utsträckning	kommer	från	

finansiella	aktiviteter	(Fichtner,	2013).	Finansiella	intäkter	kan	komma	från	till	exempel	räntor,	

utdelning	och	realiserade	kapitalvinster	(Krippner,	2005).	Framför	allt	verkar	det	ha	skett	en	

ökning	vad	gäller	ränteintäkter	(Krippner,	2005),	vilket	talar	för	att	fler	företag	kompletterar	

sin	 producerande	 verksamhet	 med	 finansieringstjänster	 som	 till	 exempel	 olika	 former	 av	

avbetalningssystem	och	leasing.	Att	erbjuda	finansiering	och	olika	former	av	säljservice	är	ett	

sätt	för	producerande	företag	att	 införliva	finansialiseringen	(Froud	et.	al.	2006).	Dessutom	

mäts	 företagens	 prestation	 snarare	 utifrån	 finansiella	 mått	 än	 utifrån	 verksamhetens	

prestation	(Lazonick,	2013).	

Arbetskraft	

Finansialiseringen	påverkar	även	arbetskraften	genom	att	företag	skär	ner	på	antal	anställda	

för	att	öka	vinsten,	arbetet	förflyttas	till	låglöneländer	för	att	minska	lönekostnaderna	samt	

genom	att	arbetsförhållandena	blir	mer	osäkra	i	form	av	tidsbegränsade	anställningar	och	allt	

fler	deltidstjänster	(bl.a.	Arrighi,	2003;	Belfrage	&	Kallifatides,	2018;	Lazonick,	2017;	Lazonick	

&	O'sullivan,	2000).	Under	de	senaste	 tre	decennierna	har	 fördelningen	av	arbetskraft	och	

kapital	 som	 andel	 av	 BNP	 förändrats.	 Arbetskraften	 tappar	 makt	 och	 fördelningen	 mot	

kapitalet	 ökar	 (Hansen,	 2015).	 De	 ökade	 kraven	 från	 aktiemarknaden	 att	 leverera	 bättre	

finansiella	resultat	leder,	enligt	Lazonick	&	O'sullivan	(2000),	till	att	företag	skär	ner	på	antal	

anställda	och	omfördelar	företagets	vinster	till	aktieägarna.	Froud	et.	al.	(2006)	finner	dock	

inga	tydliga	bevis	för	att	stora	företag	verkligen	skär	ner	på	arbetskraften	för	att	frigöra	kapital	

och	 att	 det	 därmed	 finns	 ett	 samband	 mellan	 nedskärningar	 och	 ökad	 utdelning.	 Då	

ersättningarna	 till	 VD	 ökat	 kraftigt	 de	 senaste	 åren	 leder	 det	 i	 alla	 fall	 till	 att	

inkomstskillnaderna	 blir	 större	 till	 följd	 av	 finansialiseringen	 (Froud	 et.	 al.	 2006).	

Finansialiseringen	leder	till	ojämlikhet	och	instabilitet,	enligt	Lazonick	(2017).	
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Kapitel	4	Modell	
I	detta	kapitel	presenteras	vår	modell	och	val	av	nyckeltal.	

	

	
Figur	2.	Modell	

	

Utifrån	 studerad	 litteratur	 har	 nyckeltal	 tagits	 fram	 i	 enlighet	 med	 vår	 definition	 av	

finansialisering	 och	 dess	 tre	 områden;	 aktieägarvärde,	 finansiering	 och	 organisatorisk	

struktur.	Nedan	presenteras	respektive	nyckeltal	med	utgångspunkt	i	de	fyra	kriterierna	för	

val	av	nyckeltal;	adekvat,	användbart,	frekvens	av	förekomst	i	tidigare	forskning	samt	hur	de	

har	använts	i	tidigare	forskning.	Här	följer	en	tabell	över	olika	nyckeltal	inom	olika	definitioner	

av	finansialisering.	
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	Tabell	2.	Nyckeltal	utifrån	olika	definitioner	av	finansialisering.	
	

4.1	Aktieägarvärde	
Inom	 området	 aktieägarvärde	 har	 nyckeltalen	 aktiekurs,	 aktieåterköp,	 ROCE,	 ROE	 och	

utdelning	valts.	Dessa	har	valts	för	att	fånga	olika	aspekter	av	aktieägarnas	perspektiv.	Nedan	

följer	en	genomgång	och	motivering	av	varje	nyckeltal	för	sig.	

	

4.1.1	Aktiekurs	

Aktiekursen	definieras	som	pris	per	aktie	vid	årets	slut	(B-aktier),	justerat	för	emissioner	och	

split	 (Volvo,	 2002).	 Som	 tidigare	 nämnts	 leder	 finansialisering	 till	 ett	 ökat	 fokus	 på	

aktieägarvärdet	 och	 utvecklingen	 av	 VBM.	 Utifrån	 agentteorin	 använder	 VBM	 sig	 av	

bonussystem	 för	 att	 motivera	 managers	 och	 belöna	 dem	 utifrån	 prestation.	 Dessa	

bonussystem	kan	till	exempel	innebära	att	managers	får	aktier	i	företaget	om	de	uppnår	vissa	
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mål	och	är	då	tänkta	att	motivera	dem	att	bidra	till	att	aktievärdet	förbättras	(Anthony	et.	al.	

2014).	Utifrån	ett	VBM-perspektiv	är	tanken	att	bonussystemen	skall	 leda	till	att	managers	

förbättrar	sina	prestationer,	vilket	i	sin	tur	skall	bidra	till	att	företagets	prestation	förbättras	

och	intäkterna	ökar,	vilket	skall	resultera	i	att	företagets	värde	ökar	genom	högre	aktiekurs	

(Froud	et.al.,	2006).	Detta	resonemang	ligger	till	grund	för	antagandet	att	finansialisering	leder	

till	 ökande	 aktiekurs.	 Dessutom	 anser	 vi	 att	 aktiekursen	 borde	 öka	 på	 grund	 av	

finansialiseringens	ökade	fokus	på	aktieägare,	eftersom	de	efterfrågar	ökande	aktiekurs.	Då	

aktiekursen	är	kopplad	till	aktieägarvärdet,	vilket	är	centralt	för	finansialiseringen,	anser	vi	att	

detta	är	ett	viktigt	och	adekvat	nyckeltal	för	att	mäta	finansialisering.	

Hypotes.	

Aktiekursen	kommer	att	öka	under	mätperioden	om	finansialisering	pågår.	

	

4.1.2	Aktieåterköp	

Aktieåterköp	innebär	att	företag	köper	tillbaka	en	del	av	sina	egna	aktier.	Vanligen	makuleras	

de	 återköpta	 aktierna	 vilket	 får	 till	 följd	 att	 värdet	 på	 återstående	 aktier	 stiger,	 när	 totala	

antalet	 aktier	minskar.	 Det	 blir	 på	 så	 sätt	 en	 variant	 av	 utdelning	 och	 gynnar	 aktieägarna	

(Gunnarsdottir,	2014).	Företag	kan	köpa	tillbaka	sina	aktier	när	de	riskerar	att	ha	en	för	stor	

kassa	och	 inga	andra	 investeringar	är	aktuella,	eller	om	de	vill	driva	upp	aktiepriset	 för	att	

minska	risken	för	att	bli	uppköpta	(Olsson,	2010).	Aktieåterköp	har	varit	tillåtet	i	Sverige	sedan	

år	2000	(Gunnarsdottir,	2014).	Det	var	mer	vanligt	förekommande	med	aktieåterköp	innan	

den	finansiella	krisen	2007	(Wrede,	2010)	och	det	har	fått	en	del	kritik	på	grund	av	att	det	

motiverar	ett	kortsiktigt	agerande	(Olsson,	2010).		

I	 studerad	 litteratur	 förekommer	 aktieåterköp	 som	 en	 vanlig	 effekt	 av	

finansialiseringen	(bl.a.	Aglietta,	2000;	Andersson,	Haslam,	Katechos,	Tsitsianis	&	Lee	2010;	

Lazonick	&	O’sullivan,	 2000;	 Lazonick,	 2017).	 Till	 exempel	 gör	 aktieåterköp	 det	möjligt	 för	

företag	att	på	ett	snabbt	sätt	öka	aktiekursen	utan	att	behöva	öka	produktiviteten.	Genom	

nedskärningar	och	outsourcing	kan	företag	minska	sina	kostnader.	Därmed	kan	vinsten	öka	

utan	 att	 företagen	 behöver	 omstrukturera	 verksamheten	 för	 att	 producera	

konkurrenskraftiga	produkter.	 Istället	 för	att	återinvestera	vinsten	 i	verksamheten	används	

den	sedan	för	att	göra	aktieåterköp	i	syfte	att	höja	aktiekursen	(Lazonick,	2017).	
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Att	det	är	möjligt	att	göra	aktieåterköp	kan	ses	som	ett	resultat	av	finansialiseringen,	vilket	

därmed	gör	det	 till	ett	adekvat	nyckeltal	 till	modellen.	Förväntningarna	är	att	aktieåterköp	

kommer	 bli	 allt	 vanligare	 för	 varje	 år	 från	 2000,	 då	 detta	 blev	 möjligt.	 Eftersom	

finansialiseringen	leder	till	ett	mer	kortsiktigt	tänkande	passar	mer	frekventa	återköp	in	i	det	

resonemanget.	Då	det	dessutom	är	vanligt	förekommande	i	litteraturen	har	det	valts	ut	för	

att	testas	i	modellen.	

Hypotes	

Frekvensen	av	aktieåterköp	kommer	att	öka	under	mätperioden	om	finansialisering	pågår.		

	

4.1.3	ROCE		

ROCE,	Return	On	Capital	 Employed	betyder	 räntabilitet	på	 sysselsatt	 kapital.	Det	beräknas	

som	(EBIT+	finansiella	 intäkter)	/	 (genomsnittliga	räntebärande	skulder	+	eget	kapital),	och	

anger	avkastning	i	procent	(Öberg,	2017).	EBIT	står	för	rörelseresultat	(Råsbrant,	2011).		

ROCE	är	ett	brett	nyckeltal	som	både	mäter	avkastningen	på	aktieägarnas	kapital	och	

avkastningen	på	 verksamheten.	När	 sysselsatt	 kapital	 används	 istället	 för	 totalt	 kapital	 tas	

räntefria	krediter	bort	ur	ekvationen,	eftersom	verksamheten	inte	har	krav	på	avkastning	från	

dem.	Av	den	anledningen	återges	detta	nyckeltal	i	allt	större	utsträckning	i	årsredovisningar	

(Öberg,	 2017).	 Detta	 nyckeltal	 är	 viktigt	 ur	 aktieägarnas	 perspektiv	 eftersom	 de	 vill	 ha	

avkastning	på	sitt	investerade	kapital	och	ROCE	visar	hur	stor	avkastningen	blir	(Froud	et.	al.,	

2002).	Det	är	dock	även	ett	 intressant	nyckeltal	 för	kreditgivare.	Då	både	aktieägarnas	och	

kreditgivarnas	 intressen	 återspeglas	 i	 nyckeltalet	 leder	 det	 till	 att	 avkastning	 på	 sysselsatt	

kapital	generellt	är	lägre	än	avkastning	på	eget	kapital	(som	endast	återspeglar	aktieägarnas	

intressen).	 Detta	 beror	 på	 att	 ägare	 tar	 en	 större	 risk	 när	 de	 går	 in	 med	 kapital	 än	 vad	

kreditgivare	 gör,	 eftersom	 kreditgivare	 har	 företräde	 med	 att	 få	 tillbaka	 sina	 pengar.	 Då	

kreditgivare	tar	en	lägre	risk	är	de	därmed	även	beredda	att	få	en	lägre	avkastning	(Marton,	

Sandell	&	Stockenstrand,	2016).	

Nyckeltalet	berörs	av	tidigare	forskning	och	förekommer	flera	gånger	i	den	studerade	

litteraturen.	 ROCE	 används	 till	 exempel	 av	 Froud	 et.	 al.	 (2002)	 som	 ett	 mått	 på	 företags	

finansiella	prestation.	De	använder	nyckeltalet	 för	att	mäta	bilindustrins	 framgångar	under	

1990-talet.	Det	visade	sig	dock	att	ROCE	sjönk,	vilket	berodde	på	att	industrin	är	känslig	för	
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konjunkturcykler	och	inte	har	möjlighet	att	sänka	lönekostnaderna	när	produktionen	tvingas	

gå	ner	(Froud	et.	al.,	2002).	

	 Ett	ökande	ROCE	skulle	kunna	indikera	att	fokus	skiftas	mot	aktieägarvärdet	och	

att	 finansialisering	 därmed	 pågår,	 eftersom	 aktieägarperspektivet	 har	 stor	 betydelse	 inom	

finansialiseringen.	Därmed	är	det	ett	adekvat	nyckeltal	för	att	mäta	finansialiseringen	utifrån	

vår	definition	och	därför	valdes	det	ut	till	modellen.	

Hypotes	

ROCE	kommer	att	öka	under	mätperioden	om	finansialisering	pågår.	

	

4.1.4	ROE	

ROE,	Return	On	Equity	betyder	räntabilitet	på	eget	kapital.	Det	beräknas	som	resultat	efter	

skatt	delat	med	genomsnittligt	eget	kapital	och	anger	avkastning	i	procent	(Marton,	Sandell	&	

Stockenstrand,	2016).	

Företag	har	som	mål	att	gå	med	vinst	och	vill	vara	attraktiva	för	sina	ägare.	De	

vill	 kunna	 ge	 utdelning	 till	 befintliga	 aktieägare,	 men	 även	 locka	 till	 sig	 nya	 investerare	

(Marton,	Sandell	&	Stockenstrand,	2016).	Detta	har	blivit	än	mer	viktigt	sedan	1980-talet,	då	

företagen	lägger	allt	mer	fokus	på	att	skapa	shareholder	value.	De	frångår	normen	att	behålla	

och	 återinvestera	 vinsten	 till	 att	 istället	 sänka	 sina	 kostnader	 (på	 bekostnad	 av	

personalstyrkan)	med	målet	 att	 höja	ROE	och	därmed	 kunna	öka	utdelningen	 (Lazonick	&	

O’sullivan,	 2000).	 ROE	 beräknas	 på	 det	 kapital	 som	 ägarna	 har	 satsat,	 och	 därmed	 vill	 ha	

avkastning	på,	samt	de	vinster	som	ännu	 inte	är	utdelade.	Genom	att	beräkna	ROE	ges	en	

indikation	 på	 vilken	 avkastning	 som	 befintliga	 och	 nya	 ägare	 kan	 förvänta	 sig	 att	 få	 från	

verksamheten.	 För	 att	 aktieägarna	 skall	 tycka	 att	 det	 är	 en	 attraktiv	 placering	 behöver	

kapitalet	generera	en	högre	avkastning	än	andra	tillgängliga	placeringsalternativ.	Detta	beror	

på	att	aktieägarna	tar	en	högre	risk	när	de	investerar	i	företag	på	grund	av	att	företag	kan	gå	

i	konkurs	(Öberg,	2017).	

Detta	nyckeltal	valdes	eftersom	det	återspeglar	aktieägarperspektivet.	Eftersom	

aktieägarna	vill	ha	avkastning	på	sitt	 satsade	kapital	blir	det	 intressant	att	undersöka	ROE.	

Därmed	 anser	 vi	 det	 vara	 adekvat	 för	 att	 mäta	 finansialisering	 utifrån	 vår	 definition	 av	

finansialisering.	
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Hypotes		

ROE	kommer	att	öka	under	mätperioden	om	finansialisering	pågår.	

	

4.1.5	Utdelning	

Utdelning	 jämförs	 med	 EBIT.	 Det	 är	 det	 nyckeltal	 som	 är	 mest	 frekvent	 förekommande	 i	

genomgången	litteratur,	både	i	sammanhang	som	har	med	finansialisering	och	aktieägarvärde	

att	göra.	Av	litteraturen	framkommer	att	utdelningar	har	ökat	samt	att	vinsten	numera	i	större	

utsträckning	delas	ut	istället	för	att	återinvesteras	i	företagen	(bl.a.	Andersson	et.	al.,	2010;	

Belfrage	&	Kallifatides,	2018;	Lazonick	&	O’sullivan	2000;	van	der	Zwan,	2014).	Froud	et.	al.	

(2006)	är	dock	tveksamma	och	menar	att	det	 i	själva	verket	saknas	tillräckliga	bevis	för	att	

finansialisering	leder	till	ökad	utdelning,	dessutom	presenterar	de	egna	mätningar	av	företag	

i	USA	och	Storbritannien	som	utmanar	den	föreställningen.	Inte	heller	Krippner	(2005)	kan	se	

att	 utdelningar	 har	 ökat.	 Froud	 et.	 al.	 (2006)	 uppmärksammar	 även	 problemen	 med	 att	

studera	 andelen	 utdelning	 av	 resultatet.	 Minskar	 till	 exempel	 resultatet	 samtidigt	 som	

utdelningen	 är	 oförändrad,	 kommer	 andelen	 utdelning	 att	 öka	 trots	 att	 det	 inte	 beror	 på	

finansialiseringen	 (Froud	 et.	 al.,	 2006).	 Vi	 anser	 ändå	 att	 det	 verkar	 rimligt	 att	 ökad	

finansialisering	 leder	 till	 ökad	 utdelning,	 eftersom	 utdelning	 är	 förknippat	 med	

aktieägarvärdet	vilket	har	en	central	plats	inom	finansialiseringen.	Därmed	menar	vi	att	detta	

är	ett	adekvat	nyckeltal	 för	att	mäta	 finansialisering	och	väljer	att	ha	med	det	 i	modellen.	

Eftersom	Froud	et.	al.	(2006)	uppmärksammat	problematiken	med	att	beräkna	utdelning	som	

andel	av	företagens	resultat	mäts	istället	förändringen	av	utdelningen	och	ställs	i	förhållande	

till	 förändringen	 av	 företagens	 rörelseresultat.	 Förväntningarna	 är	 att	 finansialiseringen	

kommer	manifestera	sig	som	ökad	utdelning	oavsett	om	rörelseresultatet	ökar	eller	inte.	

Hypotes	

Utdelningen	jämfört	med	EBIT	kommer	att	öka	under	mätperioden	om	finansialisering	pågår.	

	

4.1.6	Diskussion	kring	val	av	nyckeltal	inom	området	aktieägarvärde	

De	flesta	nyckeltalen	förekommer	i	sammanhang	som	har	med	aktieägarvärde	att	göra.	Enligt	

förespråkare	 för	 aktieägarvärdet	 leder	 nedskärning	 av	 arbetsstyrkan	 och	 omfördelning	 av	

företagens	 intäkter	 till	aktieägarna	bland	annat	 till	ökad	effektivitet,	vilket	visar	sig	 i	högre	

räntabilitet	 och	 högre	 marknadsvärde	 på	 tillgångarna	 (Lazonick	 &	 O’sullivan,	 2000).	
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Effektivitet	 kan	även	 ses	 som	maximering	av	utdelning	 samt	hög	aktiekurs	 (van	der	 Zwan,	

2014).	För	att	möta	ett	nytt	fokus	på	aktieägarvärdet	under	1990-talet	har	det	bildats	flera	

konsultfirmor,	 vars	 tjänster	 går	ut	 på	 att	 erbjuda	hjälp	 till	 företag	med	att	 leverera	bättre	

aktieägarvärde.	 Enligt	 konsultfirmorna	 kan	 aktieägarvärdet	 mätas	 och	 varje	 firma	 har	

utvecklat	sin	egen	verktygslåda	med	en	blandning	av	befintliga	och	egentillverkade	nyckeltal,	

bland	annat	SVA	(Shareholder	Value	Added),	TSR	(Total	Shareholder	Return)	och	CFROI	(Cash	

Flow	Return	On	Investment),	samt	även	vanliga	räntabilitetsmått	som	ROE	(Return	On	Equity)	

och	ROCE	(Return	On	Capital	Employed)	(Froud,	Haslam,	Johal	&	Williams,	2000).	Även	om	

företagen	försöker	få	det	att	låta	som	att	de	går	aktieägarnas	krav	till	mötes,	stämmer	sällan	

den	bild	de	målar	upp	överens	med	de	siffror	företagen	faktiskt	visar	(Froud	et.	al.,	2006).	Vad	

finansialiseringen	verkligen	leder	till	är	att	kortsiktighet,	utdelning	och	ersättning	till	managers	

ökar,	utdelning	i	relation	till	skulder	förändras	och	investeringar	minskar	(Kallifatides,	2009).	

Även	 Europeiska	 Centralbanken	 uppmärksammar	 att	 företag	 som	 har	 gjort	 aktieåterköp	

under	de	senaste	åren	i	genomsnitt	investerar	mindre	än	de	företag	som	inte	har	gjort	några	

aktieåterköp.	 Detta	 förklaras	 av	 att	 det	 kapital	 som	 annars	 hade	 varit	 tillgängligt	 för	

investeringar	minskar	när	företag	gör	återköp	av	sina	aktier	(van	Treeck,	2009).	

	

4.2	Finansiering	
Inom	 området	 finansiering	 är	 kapitalstruktur	 och	 investeringar	 utgångspunkten.	

Kapitalstrukturen	 upplyser	 om	 hur	 företagen	 har	 valt	 att	 skaffa	 kapital	 när	 de	 köper	 sina	

tillgångar	 (Råsbrant,	 2011).	 Utifrån	 detta	 har	 skuldsättningsgrad,	 finansiella	 tillgångar	 som	

andel	av	totala	tillgångar,	samt	Krippners	(2005)	nyckeltal	(portfolio	income/cash	flow)	valts	

ut.	Nedan	följer	en	genomgång	och	motivering	av	varje	nyckeltal	för	sig.	

	

4.2.1	Skuldsättningsgrad		

Skuldsättningsgrad	 beräknas	 som	 totala	 skulder	 genom	 eget	 kapital,	 och	 anges	 i	 procent	

(Marton,	 Sandell	 &	 Stockenstrand,	 2016).	 Nyckeltalet	 ger	 upplysning	 om	 hur	 skuldsatt	

företaget	är	i	relation	till	det	egna	kapitalet.	Det	är	starkt	förknippat	med	soliditet,	men	medan	

soliditet	 snarare	 associeras	 med	 företagets	 möjligheter	 till	 fortlevnad	 ur	 ett	 långsiktigt	

perspektiv,	kan	ökad	skuldsättningsgrad	ses	som	ett	kortsiktigt	agerande.	I	hävstångsformeln	
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fungerar	skuldsättningsgraden	som	en	hävstång,	där	ökad	skuldsättningsgrad	bidrar	till	att	öka	

avkastningen	på	eget	kapital	(Marton,	Sandell	&	Stockenstrand,	2016).	

Skuldsättningsgrad	 och	 skulder	 diskuteras	 mycket	 i	 den	 genomgångna	

litteraturen	och	anses	vara	förknippat	med	ett	kortsiktigt	tänkande,	som	väl	hänger	ihop	med	

finansialiseringen	(bl.a.	Aglietta,	2000;	Belfrage	&	Kallifatides,	2018;	Kallifatides,	2009;	Dore,	

Lazonick	&	O’sullivan,	1999;	&	Lazonick	2017).	Då	skuldsättningsgraden	beskriver	företagets	

finansiella	risk	och	en	ökning	anses	vara	en	effekt	av	finansialiseringen	(Belfrage	&	Kallifatides,	

2018),	är	nyckeltalet	adekvat	för	att	mäta	finansialiseringen	utifrån	vår	definition.	

Hypotes		

Skuldsättningsgraden	kommer	att	öka	under	mätperioden	om	finansialiseringen	pågår.	

	

4.2.2	Finansiella	tillgångar/Totala	tillgångar	

Finansiella	tillgångar	genom	totala	tillgångar	beräknas	som	(finansiella	anläggningstillgångar	+	

finansiella	omsättningstillgångar)	/	totala	tillgångar.	Följande	definition	av	en	finansiell	tillgång	

används	i	denna	uppsats:	

	

“Tillgång	 i	 form	av	 kontanter,	 egenkapital	 i	 ett	 annat	 företag,	 avtalsenligt	 rätt	 att	 erhålla	

kontanter	eller	annan	finansiell	tillgång	från	ett	annat	företag.	Samt	avtalsenlig	rätt	att	byta	

en	finansiell	 tillgång	eller	 finansiell	skuld	med	ett	annat	företag	under	villkor	som	kan	vara	

förmånliga”	(Marton,	Sandell	&	Stockenstrand,	2016,	s.	447).	

	

Vad	 gäller	 finansiella	 omsättningstillgångar	 tas	 samtliga	 omsättningstillgångar	 förutom	

varulager	med	i	enlighet	med	gällande	definition	(Marton,	Sandell	&	Stockenstrand,	2016).	

Froud	et.	al.	 (2006)	ställer	upp	 finansiella	 tillgångar	och	 jämför	dem	mot	materiella	

tillgångar	i	amerikanska	företag	under	åren	1945	-	2005.	I	deras	studie	är	finansiella	tillgångar	

något	fler	än	de	materiella	tillgångarna	sedan	slutet	av	1990-talet.	Froud	et.	al.		poängterar	

dock	 att	 posten	 finansiella	 tillgångar	 kan	 användas	 som	 en	 slaskpost	 där	 allt	 som	 inte	 är	

materiella	tillgångar	hamnar.	De	menar	att	det	gör	att	det	inte	helt	entydigt	går	att	säga	att	

den	 förändring	 som	 skett	 beror	 på	 finansialiseringen	 (Froud	 et.	 al.,	 2006).	 Eftersom	

finansialiseringen	leder	till	ett	ökat	fokus	på	finansiella	medel	i	form	av	intäkter	och	tillgångar,	

kan	detta	ändå	vara	ett	talande	nyckeltal.	Förhoppningen	är	dessutom	att	det	skall	vara	lika	
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tydligt	i	svenska	företag	som	i	den	amerikanska	ekonomin.	Nyckeltalet	som	det	presenteras	

här	har	egentligen	inte	förekommit	i	tidigare	forskning,	men	då	finansialisering	leder	till	ett	

ökat	fokus	på	finansiella	medel,	anser	vi	att	det	är	adekvat	för	att	mäta	finansialisering	utifrån	

vår	definition	och	tar	med	det	i	modellen.	

Hypotes	

Finansiella	tillgångar/totala	tillgångar	kommer	att	öka	under	mätperioden	om	finansialisering	

pågår.	

	

4.2.3	Portfolio	income/Cash	flow	

Nyckeltalet	 beräknas	 som	 (finansiella	 intäkter	 från	 räntor,	 utdelningar	 och	 realiserade	

kapitalvinster)	 /	 (resultat	 före	 skatt	 +	 avskrivningar	 +	 nedskrivningar)	 (Krippner,	 2005).	

Krippner	(2005)	menar	att	det	finns	förväntningar	på	att	icke-finansiella	företag	skall	få	sina	

intäkter	 från	 produktionen,	 vilket	 gör	 att	 det	 ses	 som	 ett	 tecken	 på	 finansialisering	 när	

intäkterna	istället	ökar	från	de	finansiella	investeringarna.	Hon	tar	därför	fram	ett	mått	som	

hon	 använder	 för	 att	 mäta	 finansialiseringen	 av	 den	 amerikanska	 ekonomin.	 Finansiella	

intäkter	från	räntor,	utdelningar	och	realisationsvinster	från	investeringar,	som	uppkommer	i	

icke-finansiella	företag,	sätts	i	relation	till	företagets	kassaflöde,	vilket	består	av	resultat	före	

skatt	 samt	 återförda	 avskrivningar	 och	 nedskrivningar.	 Genom	 att	 sätta	 dessa	 summor	 i	

relation	till	varandra	skapar	Krippner	ett	mått	på	avkastningens	fördelning	mellan	finansiella	

och	industriella	aktiviteter.	Det	blir	alltså	tydligt	varifrån	ett	företags	intäkter	främst	kommer.	

Ett	värde	större	än	0,5	talar	för	att	intäkterna	företrädesvis	kommer	från	finansiella	aktiviteter	

och	indikerar	att	finansialisering	råder	(Krippner,	2005).	Detta	nyckeltal	är	ytterst	relevant	för	

denna	uppsats	och	förhoppningen	är	att	det	skall	fungera	som	ett	facit	på	om	finansialisering	

pågår	eller	ej.	Måttet	är	egentligen	statiskt	och	skall	ligga	mellan	0	och	1,	men	då	vår	definition	

av	finansialisering	definierar	finansialiseringen	som	en	pågående	process	menar	vi	istället	att	

det	räcker	att	måttet	ökar	för	att	finansialisering	skall	anses	pågå.	Eftersom	finansialiseringen	

leder	 till	 ett	 ökat	 fokus	 på	 finansiella	 medel	 är	 detta	 ett	 adekvat	 mått	 för	 att	 mäta	

finansialiseringen	utifrån	vår	definition.	

Hypotes	

Portfolio	income/Cash	flow	kommer	att	öka	under	mätperioden	om	finansialisering	pågår.	
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4.3	Organisatorisk	struktur	
Inom	området	organisatorisk	struktur	studeras	utveckling	av	ersättningar	till	VD	i	förhållande	

till	utvecklingen	av	årets	resultat	och	nettoomsättning,	samt	förändringar	av	övriga	anställda	

och	 lönekostnader.	 Ledningens	 ersättningar	 har	 inte	 tagits	 i	 beaktande.	 Nedan	 följer	 en	

genomgång	av	varje	nyckeltal	för	sig.	

	

4.3.1.	Ersättning	till	VD	

Utvecklingen	 av	 ersättning	 till	 VD	 sätts	 i	 förhållande	 till	 utveckling	 av	 årets	 resultat	 och	

nettoomsättning.	 Finansialiseringen	 sägs	 påverka	 förhållanden	 inom	 företagen	 så	 att	

managers	 får	mer	ansvar,	bättre	arbetsförhållanden	och	högre	 lön,	 samtidigt	 som	de	med	

mindre	kvalificerade	arbeten	får	precis	motsatsen	med	 lägre	 lön	och	sämre	arbetstrygghet	

(van	 der	 Zwan,	 2014).	 Ersättningarna	 till	 VD	 ökar	 enligt	 detta	 perspektiv	 och	 Froud	 et.	 al.	

(2006)	kan	dessutom	påvisa	att	de	ökar	i	större	utsträckning	än	företagens	vinst	och	försäljning	

ökar	under	studiens	undersökta	period.	Detta	är	inspirerande	och	i	denna	uppsats	mäts	hur	

utvecklingen	 av	 ersättningarna	 till	 VD	 har	 förändrats	 i	 förhållande	 till	 hur	 vinst	 och	

nettoomsättning	har	förändrats.	Om	ersättningarna	till	VD	ökar	i	betydligt	större	utsträckning	

än	företagens	vinst	och	nettoomsättning	under	perioden	skulle	det	kunna	vara	ett	tecken	på	

finansialisering.	 Det	 räcker	 alltså	 inte	 med	 en	 ökning	 i	 sig,	 utan	 ökningen	 behöver	 vara	

noterbart	större	än	den	ökning	som	sker	av	företagens	vinst	och	nettoomsättning.	Nyckeltalet	

är	 adekvat	 eftersom	det	både	 synliggör	ett	 kortsiktigt	 tänkande	och	att	managers	 får	mer	

inflytande,	 vilka	 båda	 stämmer	 med	 finansialiseringen	 (van	 der	 Zwan,	 2014).	 Även	 om	

nyckeltalet	endast	förekommer	i	Froud	et.	al.s	(2006)	studie	anses	det	ha	tillräcklig	tyngd	för	

att	vara	relevant	att	mäta	och	vara	med	i	modellen.	

Hypotes:	

Ersättningarna	till	VD	kommer	att	öka	i	högre	takt	än	vinst	och	omsättning	under	mätperioden	

om	finansialiseringen	pågår.	

	

4.3.2	Anställda	och	lönekostnader	

Intuitivt	är	vinstmått	intressanta	för	att	mäta	finansialisering,	men	även	mått	relaterade	till	

arbete	 kan	 vara	 relevanta	 för	 att	 åskådliggöra	 hur	 finansialiseringen	 påverkar	 ekonomin	

(Krippner,	 2005).	 Finansialiseringen	 påverkar	 arbete	 genom	 att	 företag	 skär	 ner	 på	
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arbetskraften	 för	 att	 öka	 vinsten,	 arbetet	 förflyttas	 till	 låglöneländer	 för	 att	 minska	

lönekostnaderna	 samt	 genom	 att	 arbetsförhållandena	 blir	 mer	 osäkra	 i	 form	 av	

tidsbegränsade	 anställningar	 och	 allt	 fler	 deltidstjänster	 (bl.a.	 Arrighi,	 2003;	 Belfrage	 &	

Kallifatides,	2018;	Lazonick,	2017;	Lazonick	&	O'sullivan,	2000).	Froud	et.	al.	(2006)	finner	dock	

inga	tydliga	bevis	för	att	stora	företag	verkligen	skär	ner	på	arbetskraften	för	att	frigöra	kapital	

och	 att	 det	 därmed	 skulle	 finnas	 ett	 samband	mellan	 nedskärningar	 av	 arbetskraften	 och	

ökade	utdelningar.	Även	om	företagen	vill	sänka	sina	kostnader	snabbt	är	det	i	praktiken	svårt	

att	avskeda	personal	(Froud	et.	al.,	2002).	

Eftersom	finansialiseringen	leder	till	nedskärningar,	framför	allt	i	arbetskraften	

(Lazonick	&	O’sullivan,	2000),	och	outsourcing	(van	der	Zwan,	2014)	menar	vi	att	det	borde	

återspeglas	 i	 årsredovisningen	 genom	 personalkostnader	 och	 antal	 anställda.	 Om	

lönekostnaderna	 minskar	 men	 antal	 anställda	 är	 desamma	 eller	 ökar	 skulle	 detta	 kunna	

indikerar	 att	 företag	 flyttar	 sin	 arbetskraft	 till	 låglöneländer	 för	 att	 minska	 sina	

personalkostnader.	 Sänkta	 lönekostnader	 i	 kombination	 med	 färre	 anställda	 skulle	 kunna	

innebära	 nedskärning	 av	 arbetskraften.	 Båda	 scenarion	 kan	 vara	 indikatorer	 på	

finansialisering.	Eftersom	finansialiseringen	leder	till	nedskärningar	och	outsourcing	blir	detta	

ett	adekvat	nyckeltal.	

Hypotes	

Antal	anställda	och	lönekostnader	kommer	att	minska	under	mätperioden	om	finansialisering	

pågår.	
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Kapitel	5	Utvärdering	av	modell	
I	detta	kapitel	presenteras	mätresultat	från	testet	av	modellen	samt	analysen	av	resultaten.	

Kapitlet	inleds	med	en	sammanfattande	tabell,	därefter	följer	en	mer	ingående	analys	av	varje	

nyckeltal.	

	

I	denna	uppsats	utgås	från	att	finansialiseringen	är	en	pågående	process,	vilket	leder	till	att	en	

ökning	 i	 nyckeltalen	 räcker	 för	 att	 säga	 att	 finansialiseringen	 pågår.	 Frågan	 är	 dock	 vad	

nyckeltalen	mäter,	om	de	endast	mäter	finansialiseringen	eller	kanske	även	eller	istället	något	

annat.	Om	ett	nyckeltal	mäter	något	mer	eller	något	annat	än	finansialisering	kan	det	inte	med	

säkerhet	sägas	att	det	mäter	finansialisering	och	därmed	blir	det	inte	tillämpbart	i	modellen.	

Då	testet	av	modellen	baseras	på	ett	litet	urval	företag	(tre	stycken)	som	studeras	under	en	

kortare	 period	 (16	 år,	 men	 endast	 10	 mätpunkter)	 går	 det	 inte	 att	 analysera	 resultaten	

statistiskt.	 Utvärderingen	 av	modellen	 kommer	 därmed	 ta	 formen	 av	 en	 argumenterande	

analys	(Badersten,	2006),	vilken	kommer	utgå	ifrån	vår	definition	av	finansialisering.	

	

	

Hypotes Operationalisering Mätresultat	från	
diagram:	

Mäter	nyckeltalet	finansialisering?

Scania:	Saknas	uppgifter

Scania:	Går	ej	att	avläsa

Scania:	Minskar

Scania:	Minskar

Scania:	Ökar

Saab:	Minskar

Volvo:	Går	ej	att	avläsa

Saab:	Går	ej	att	avläsa

Volvo:	Går	ej	att	avläsa

Saab:	Går	ej	att	avläsa

Volvo:	Ökar

Saab:	Ökar

Volvo:	Går	ej	att	avläsa

Saab:	Går	ej	att	avläsa

Volvo:	Går	ej	att	avläsa

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

ROE	kommer	att	öka	under	
mätperioden	om	finansialisering	pågår.

Avläses	i	
årsredovisningen	och	
beräknas	som:	Resultat	
efter	skatt	/	eget	Kapital

Utdelningen	jämfört	med	EBIT	kommer	
att	öka	under	mätperioden	om	
finansialisering	pågår.

Utdelning		och	EBIT	
avläses	i	årsredovisningen

Aktiekursen	kommer	att	öka	under	
mätperioden	om	finansialisering	pågår.

Aktiekurs	avläses	ur	
årsredovisningar	och	
kursangivelser	på	Avanza

Frekvensen	av	aktieåterköp	kommer	
att	öka	under	mätperioden	om	
finansialisering	pågår.	

Avläses	årsredovisingen	
om	vilka	aktieåterköp	
som	gjorts

ROCE	kommer	att		öka	under	
mätperioden	om	finansialisering	pågår.

Avläses	i	
årsredovisningen	och	
beräknas	som:	EBIT	+	
finansiella	intäkter	/	
genomsnittligt	sysselsatt	
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Tabell	3.	Sammanställning	

	

5.1	Aktieägarvärde	

	5.1.1	Aktiekurs	

	
Figur	3.	Jämförelse	av	aktiekurs	av	Saab	och	Volvo	från	2000-2016	(Avanza,	2018).	

Scania:	Ökar,	ökar

Scania:	Går	ej	att	avläsa

Scania:	Minskar

Scania:	Ökar

Scania:	Ökar

Saab:	Minskar

Volvo:	Går	ej	att	avläsa

Saab:	Går	ej	att	avläsa

Volvo:	Ökar,	ökar

Saab:	Ökar,	oförändat

Volvo:	Ökar

Saab:	Minskar

Volvo:	Minskar

Saab:	Ökar

Volvo:	Minskar

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Antal	anställda	och	lönekostnader	
kommer	att	minska	under	mätperioden	
om	finansialisering	pågår	under	
mätperioden.

Avläses	i	
årsredovisningen	varpå	
det	sedan	görs	en	
jämförelse	mellan	antal	
anställda	och	
lönekostnader.

Finansiella	tillgångar/totala	tillgångar	
kommer	att	öka	under	mätperioden	
om	finansialisering	pågår.

Avläses	i	
årsredovisningen	och	
beräknas	som:	Finansiella	
tillgångar	/	totala	
tillgångar

Portfolio	income/cash	flow	kommer	
att	öka	under	mätperioden	om	
finansialisering	pågår.

Finansiella	intäkter	(från	
räntor,	utdelningar	och	
realiserade	kapitalvinster)	
/	(resultat	före	skatt	+	
avskrivningar	+	
nedskrivningar)

Ersättningarna	till	VD	kommer	att	öka	i	
högre	takt	än	vinst	och	omsättning	
under	mätperioden	om	
finansialiseringen	pågår.

Avläses	i	
årsredovisningen	varpå	
det	sedan	görs	en	
jämförelse	mellan	
ersättning	och	vinst.

Skuldsättningsgraden	kommer	att	öka	
under	mätperioden	om	
finansialiseringen	pågår.

Avläses	i	
årsredovisningen	och	
beräknas	som:	Totala	
skulder	/	eget	kapital
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Utvärdering	

Eftersom	 Scania	 köptes	 upp	 av	 Volkswagen	 2014	 saknas	 det	 information	 om	 deras	 aktier	

(Strandberg,	2014).	Mätresultaten	för	Volvo	och	Saab	visar	att	deras	aktiekurser	gick	stabilt	

uppåt	under	den	studerade	perioden,	förutom	en	dipp	under	finanskrisen	2008	och	2009.	En	

jämförelse	med	OMX	gjordes	 för	 att	 se	 hur	 kursen	 förändrats	 i	 förhållande	 till	 aktieindex.	

Saabs	och	Volvos	aktier	ligger	högre	än	OMX	och	är	därmed	bättre	placeringar	än	detta	index.	

Eftersom	aktieägarvärdet	är	betydelsefullt	och	leder	till	att	företagen	försöker	skapa	värde	till	

aktieägarna	(van	der	Zwan,	2014),	kan	Saabs	och	Volvos	aktiekursutveckling	vara	ett	tecken	

på	att	det	läggs	större	vikt	vid	aktieägarvärdet,	vilket	även	stämmer	överens	med	vår	definition	

av	finansialisering.	Om	det	beror	på	finansialisering	eller	något	annat	går	det	dock	inte	att	säga	

säkert.	År	2015	gick	Saabs	aktiekurs	om	Volvos,	vilket	skulle	kunna	förklaras	av	att	de	har	ett	

aktieprogram	som	motiverar	ökningar	av	aktievärdet.	Det	kan	dock	finnas	andra	anledningar.	

Aktiekurs	kan	påverkas	av	många	andra	faktorer	än	finansialisering.	Den	kan	till	exempel	öka	

när	det	finns	förväntningar	på	att	ett	företags	vinst	eller	utdelning	skall	öka.	Även	händelser	i	

omvärlden	kan	påverka	företagets	vinst	och	därmed	dess	aktiekurs.	Det	finns	dessutom	ett	

flockbeteende	hos	aktieägare	som	påverkar	kursen.	När	flera	aktieägare	vill	köpa	samma	aktie	

eller	aktier	inom	samma	bransch	ökar	efterfrågan	och	så	även	aktiekursen	(Wrede,	2008).	Då	

värderingen	av	aktier	 kan	grunda	 sig	på	diskontering	av	 framtida	 kassaflöden,	 innebär	det	

därför	sammanfattningsvis	att	allt	som	påverkar	det	framtida	kassaflödet	även	kan	påverka	

kursen	 (Granath,	 2013).	 Froud	 et.	 al.	 (2006)	 studerade	 aktiekurserna	 under	 de	 stora	

aktiekursökningarna	1983	–	2002.	Då	ökade	aktiekurserna	i	betydligt	större	takt	än	företagens	

intäkter.	 Under	 den	 perioden	 kom	 större	 delen	 av	 aktieägarnas	 intäkter	 från	 ökningar	 i	

aktiekurs	och	endast	en	liten	del	bestod	av	utdelning	från	företag.	Det	finns	alltså	något	utöver	

företagens	prestation	som	avgör	aktiekursen	och	aktieägarnas	intäkter.	Froud	et.	al.	(2006)	

identifierar	 tre	 yttre	 faktorer	 som	 påverkade	 ökningen	 av	 aktiekurs;	 en	 extrem	 ökning	 av	

investerare,	sjunkande	räntor	samt	institutionaliserade	sparmönster	hos	medelklassen.	Ingen	

av	 dessa	 faktorer	 kan	 företagen	 påverka	 och	 Froud	 et.	 al.	 (2006)	 menar	 att	 aktiekursens	

förändringar	 står	 att	 finna	 i	 yttre	 omständigheter	 när	 den	 inte	 följer	 företagens	

resultatförändringar.	

Eftersom	det	finns	många	bakomliggande	faktorer	som	kan	påverka	aktiekursen,	

går	det	inte	att	med	tillräcklig	tillförlitlighet	säga	att	det	är	finansialiseringen	som	mäts	och	

därmed	är	nyckeltalet	inte	användbart.	Därför	kan	det	inte	heller	användas	i	modellen.	Det	
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vore	till	exempel	intressant	att	istället	mäta	resultat	per	aktie	för	att	få	en	tydligare	bild.	Om	

resultatet	 per	 aktie	 ökar	 så	 skulle	 det	 kunna	 indikera	 att	 finansialisering	 råder.	 Detta	

analyseras	vidare	i	kapitel	5.1.2	Aktieåterköp.	Ett	annat	sätt	att	mäta	finansialiseringen	skulle	

kunna	 vara	 att	 beräkna	 förädlingsvärdet	 per	 anställd	 i	 förhållande	 till	 aktiekurs.	

Förädlingsvärdet	ger	ett	värde	på	skillnaden	mellan	“värdet	av	produktionen	av	en	vara/tjänst	

och	värdet	av	den	 förbrukning	som	går	åt	 för	denna	produktion”	 (Statistiska	Centralbyrån,	

2018).	 Divideras	 detta	 med	 genomsnittligt	 antal	 anställda	 fås	 det	 förädlingsvärde	 varje	

anställd	medför.	 Detta	 väckte	 en	 tanke	 om	 att	 det	 hade	 varit	 intressant	 att	 jämföra	med	

aktiekursen.	Skulle	det	då	framkomma	att	aktiekursen	stiger	betydligt	mer	än	förädlingsvärdet	

per	anställd	 innebär	det	att	något	annat	än	förädlingsvärdet	förklarar	ökningen	i	aktiekurs.	

Det	skulle	kunna	vara	tecken	på	finansialisering,	även	om	det	även	i	det	här	fallet	vore	svårt	

att	säkert	säga	vad	det	egentligen	är	som	ligger	bakom	förändringen.	

	

5.1.2	Aktieåterköp	

	

Tabell	4.	År	då	företag	gjort	aktieåterköp.		

Utvärdering	

Mätresultaten	visar	att	Saab	gör	återköp	fyra	av	de	tio	år	som	testet	utförs	på.	Volvo	gör	två	

aktieåterköp,	år	2000	och	2004.	År	2000	genomförs	aktieåterköp	i	syfte	att	förvärva	Renault.	

Utöver	 dessa	 kan	 inte	 fler	 återköp	 utläsas	 under	 perioden.	 Eftersom	endast	 vart	 annat	 år	

studeras	under	mätperioden	fångas	dock	inte	några	uppgifter	om	aktieåterköp	under	de	år	

som	inte	är	med	i	testet.	Eftersom	Scania	köptes	upp	av	Volkswagen	2014	(Strandberg,	2014)	

finns	det	inte	någon	relevant	information	om	deras	aktieinnehav,	varken	före	eller	efter	2014,	

och	därmed	ingen	information	om	aktieåterköp.	

Någon	ökning	av	frekvensen	i	förekomst	av	aktieåterköp	hos	de	enskilda	företagen	kan	

inte	 utläsas.	 En	 djupare	 analys	 visar	 dessutom	 att	 det	 finns	 andra	 underliggande	 faktorer	

bakom	aktieåterköp	som	kan	föranleda	en	ökning	och	inte	går	att	hänföra	till	finansialisering.	

Exempel	på	varför	företag	gör	aktieåterköp	kan	vara	att	förändra	företagets	kapitalstruktur,	

möjliggöra	förvärv,	eller	säkra	ett	aktiesparprogram	(t.ex.	Saab	group,	2008).	I	Saabs	fall	går	
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aktiesparprogram	ut	på	att	anställda	och	chefer	ges	möjlighet	att	få	en	del	av	lönen	i	aktier	

mot	att	de	stannar	 i	 företaget	under	de	kommande	tre	åren.	För	cheferna	finns	ytterligare	

krav	på	tillväxt	i	resultat	per	aktie	(Saab	group,	2008).	Då	detta	ligger	i	linje	med	bonussystem	

inom	VBM	(Anthony	et.	al.,	2014)	kan	Saabs	aktieåterköp	vara	ett	tecken	på	finansialisering	

eftersom	det	förbättrar	aktiekursen,	vilket	ligger	både	i	ledningens	och	aktieägarnas	intresse.	

Med	 aktiesparprogrammet	motiveras	 även	 övriga	 anställda	 av	 ett	 intresse	 i	 att	 företagets	

aktievärde	ökar.	

Som	 tidigare	 nämnts	 kan	 företag	 göra	 aktieåterköp	 när	 de	 har	 en	 större	 kassa	 än	

önskvärt	 och	 vill	 bli	 av	 med	 den	 (Olsson,	 2010).	 Då	 de	 studerade	 företagens	 kassa	 inte	

undersökts	 kan	 inte	 något	 sägas	 om	 huruvida	 det	 finns	 en	 koppling	 mellan	 kassa	 och	

aktieåterköp	i	de	här	fallen.	Att	Volvo	inte	gjort	några	fler	aktieåterköp	skulle	möjligen	kunna	

bero	på	att	de	håller	en	låg	kassa	och	därmed	inte	har	något	behov	av	att	återköpa	aktier	eller	

att	de	investerar	i	annat,	men	detta	är	endast	spekulationer.	Det	är	dock	inte	enbart	positivt	

med	en	låg	kassa	eftersom	det	är	viktigt	att	företag	har	kontroll	över	sin	kassalikviditet	så	att	

de	säkerställer	att	det	finns	likvida	medel	till	att	betala	de	kortfristiga	skulderna	(Öberg,	2017).	

Volvo	 har	 inte	 heller	 liknande	 aktiesparprogram	 som	 Saab,	 vilket	 eventuellt	 skulle	 kunna	

innebära	att	det	saknas	behov	av	att	göra	aktieåterköp.	Det	kan	naturligtvis	även	finnas	andra	

förklaringar.	Oavsett	anledningen	till	 frånvaron	av	aktieåterköp	hos	Volvo	blir	det	svårt	att	

säga	något	om	anledningen	utan	att	också	mäta	företagets	kassa.	Det	går	därmed	inte	att	säga	

att	avsaknaden	av	aktieåterköp	beror	på	att	det	inte	går	att	utläsa	finansialisering	genom	detta	

nyckeltal.	Att	företagens	kassa	inte	mäts,	i	kombination	med	att	det	visar	sig	att	nyckeltalet	

inte	 kan	mätas	 på	 det	 sätt	 det	 gjorts	 och	 ur	 ett	 processperspektiv,	 i	 alla	 fall	 inte	 när	 det	

kommer	 till	 enskilda	 företag,	 resulterar	 i	 att	 nyckeltalet	 inte	 fungerar	 i	 vår	 modell.	 Om	

aktieåterköp	sätts	i	relation	till	aktiekursen	skulle	det	kunna	bli	mer	intressant	att	studera.	Om	

aktiekursen	ökar	när	det	görs	aktieåterköp,	skulle	det	tyda	på	ett	samband	dem	emellan	och	

det	skulle	kunna	ha	med	finansialiseringen	att	göra.	I	och	med	att	chefer	motiveras	att	öka	

resultatet	per	aktie,	som	de	gör	i	Saabs	aktiesparprogram	(Saab	group,	2008),	skulle	det	även	

kunna	vara	intressant	att	studera	hur	resultatet	per	aktie	har	förändrats	över	tid.	Om	det	har	

ökat	skulle	det	kunna	tyda	på	finansialisering.	
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5.1.3	ROCE	

	

Utvärdering	

Mätresultaten	visar	stora	fluktuationer	i	ROCE	under	mätperioden.	Trendlinjerna	visar	dock	

att	 ROCE	 är	 fallande	 hos	 Saab	 och	 Scania.	 Ett	 fallande	 ROCE	 skulle	 kunna	 innebära	 att	

företagen	inte	är	finansialiserade.	I	Volvo	ligger	trendlinjen	för	ROCE	nästan	horisontellt,	vilket	

gör	att	vi	har	svårt	att	avläsa	någon	trend.	Därför	går	det	inte	att	säga	något	om	nyckeltalet	

ökar	eller	minskar	i	Volvo	och	därmed	inte	heller	om	finansialisering	pågår	eller	inte.	

ROCE	går	att	dela	upp	genom	DuPont	formeln.	Den	ena	delen	är	vinstmarginal,	då	EBIT	

plus	 finansiella	 intäkter	sätts	 i	 relation	 till	nettoomsättningen.	Vinstmarginalen	används	 till	

rörelsens	kostnader	samt	de	finansiella	kostnaderna,	men	skall	även	räcka	till	att	ge	ägarna	

vinst.	Den	andra	delen	består	av	nettoomsättning	i	relation	till	genomsnittligt	totalt	kapital,	

vilket	 benämns	 som	 kapitalomsättningshastighet.	 Dessa	 delar	 multipliceras	 sedan	 med	

varandra	 (Öberg,	 2017).	 För	 att	 uppnå	 en	 högre	 avkastning	 kan	 antingen	 vinstmarginalen	

höjas	genom	att	till	exempel	öka	omsättningen,	och/eller	kapitalomsättningshastigheten	ökas	

genom	att	minska	tillgångarna	(Marton,	Sandell	&	Stockenstrand,	2016).	Genom	att	bryta	ner	

nyckeltalet	i	dessa	delar	kan	en	djupare	analys	genomföras	(Öberg,	2017).	Det	innebär	dock	

även	att	förändringar	tidigare	i	kedjan	kan	påverka	värdet	och	leda	till	att	nyckeltalet	förändras	

utan	att	det	på	något	sätt	har	med	finansialiseringen	att	göra.	Även	Froud	et.	al.	(2006)	lyfter	

fram	att	ROCE	kan	påverkas	av	bokföringstekniska	åtgärder,	som	att	företag	väljer	att	sänka	

sin	 kapitalbas	 genom	 att	 leasa	 tillgångar.	 Företagsledningen	 kan	 dessutom	 försöka	 öka	

omsättningen	för	att	ge	ägarna	högre	avkastning.	Det	blir	dock	viktigt	att	samtidigt	ha	kontroll	



	
	

43	
	

över	 kapitalbasen,	 om	 även	 den	 ökar	 förändras	 ROCE	 inte	 nämnvärt.	 Froud	 et.	 al.	 (2006)	

kommer	ändå	fram	till	att	det	 i	själva	verket	är	 lite	som	företagsledningen	kan	göra	för	att	

påverka	värdet	på	ROCE.	Eventuella	förändringar	är	ofta	små	och	det	är	inte	helt	lätt	att	utläsa	

vad	det	egentligen	är	som	påverkat	förändringar	i	värdet.	

Det	finns	alltså	många	underliggande,	både	interna	och	externa,	faktorer	som	påverkar	

värdet	på	ROCE.	Detta	 gör	 att	 en	djupare	 kartläggning	av	bakomliggande	 förändringar	blir	

nödvändig	för	att	ta	reda	på	om	det	är	en	finansiell	förändring	som	skett.	Utifrån	ovanstående	

analys	kan	konstateras	att	det	finns	svårigheter	med	att	avgöra	om	det	är	finansialisering	som	

mäts	eller	om	det	är	andra	faktorer	som	har	påverkat	värdena.	Då	ROCE	kräver	omfattande	

analys	av	företagens	verksamhet	för	att	kunna	uttala	sig	om	förändringarna	och	huruvida	de	

är	hänförbara	till	finansialiseringen,	fungerar	inte	detta	nyckeltal	i	modellen.	

	

5.1.4	ROE	

	
	

Utvärdering	

Mätresultaten	 visar	 att	 det	 råder	 fluktuationer	 inom	mätperioden.	Det	blir	 tydligt	 att	 ROE	

påverkas	negativt	i	anslutning	till	finanskrisen	2008.	Trendlinjen	för	Scania	visar	en	minskning	

av	ROE.	För	Volvo	och	Saab	är	det	svårt	att	utläsa	någon	trend.	

Genom	att	studera	hävstångsformeln	kan	ROE	härledas	ur	hur	kapitalstrukturen	

i	företaget	ser	ut	(Marton,	Sandell	&	Stockenstrand,	2016).	Eftersom	kreditgivare	inte	har	lika	
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höga	avkastningskrav	som	ägarna	innebär	det	att	företag	med	hög	skuldsättningsgrad	med	

hjälp	av	hävstångsformeln	skapar	en	avkastning	på	eget	kapital	som	drar	fördel	av	att	skulder	

är	 förmånligare	 än	 det	 egna	 kapitalet.	 Utifrån	 ägarnas	 perspektiv	 är	 höga	 skulder	 därför	

positivt.	Nackdelen	med	hög	skuldsättning	är	dock	att	räntor	och	amorteringar	skall	betalas	

oavsett	hur	det	går	 för	 företaget.	Det	gör	att	den	 finansiella	 risken	ökar	och	därmed	även	

ägarnas	krav	på	avkastningen.	Därmed	bör	 företag	 ställa	 sig	 frågan	om	det	är	värt	att	öka	

risken	med	ökad	skuldsättning	mot	önskan	att	öka	sin	ROE	(Marton,	Sandell	&	Stockenstrand,	

2016).	

Detta	nyckeltal	fångar,	till	skillnad	från	ROCE,	endast	aktieägarnas	intresse,	men	

påverkas	 liksom	 ROCE	 av	 olika	 bakomliggande	 faktorer.	 Dessa	 kan	 härledas	 ur	

hävstångsformeln	 (Marton,	 Sandell	&	Stockenstrand,	2016).	 Till	 exempel	 kan	en	ökad	ROE	

bero	på	ökade	skulder.	Företag	tar	företrädesvis	lån	när	det	är	fördelaktigt,	vilket	kan	påverkas	

av	rådande	konjunktur	(Fregert	&	Jonung	2010).	Därmed	kan	ökad	ROE	bero	på	konjunkturen	

eller	förutsättningarna	för	lån,	snarare	än	finansialiseringen.	Då	ROE	fångar	ägarnas	intresse	

var	utgångspunkten	att	det	skulle	vara	givande,	men	eftersom	det	också	påverkas	av	andra	

faktorer	går	det	inte	att	säkert	säga	att	en	förändring	av	ROE	beror	på	finansialisering.	Därmed	

blir	måttet	inte	användbart	i	modellen.	

	

5.1.5	Utdelning	
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Utvärdering	

Mätresultaten	visar	att	det	generellt	inte	verkar	finnas	någon	direkt	koppling	mellan	utdelning	

och	rörelseresultat.	Båda	fluktuerar	och	i	Volvos	diagram	är	det	svårt	att	utläsa	någon	tydlig	

trend	 för	 utdelning.	 I	 Saabs	 och	 Scanias	 diagram	 har	 både	 utdelning	 och	 EBIT	 tydligare	

trendlinjer,	som	ökar.	Att	utdelningen	inte	verkar	påverkas	av	rörelseresultatets	nivå	samt	att	

Saabs	och	Scanias	utdelningar	ökar	både	före	och	efter	finanskrisen	skulle	kunna	tyda	på	att	

finansialisering	pågår.	Eftersom	nyckeltalet	dessutom	inte	påverkas	av	andra	underliggande	

faktorer	 anser	 vi	 att	 det	 har	 potential	 att	 mäta	 finansialisering	 och	 får	 vara	 med	 i	 den	

modifierade	modellen.	

Med	stöd	från	argumentet	i	kapitel	4	om	att	Froud	et.	al.	(2006)	är	kritisk	till	att	

studera	andelen	utdelning	av	företagens	resultat,	testades	utdelning	separat	och	hur	det	har	

förändrats	i	förhållande	till	EBIT.	Det	visade	sig	vara	ett	bra	sätt	att	studera	utdelning	och	vi	

anser	även	att	det	fungerar	bra	att	endast	titta	på	utvecklingen	av	utdelningen	då	det	 inte	

verkar	ha	något	samband	med	förändringar	i	EBIT.	Det	kan	dock	inte	med	statistisk	säkerhet	

sägas	att	det	är	så,	men	vid	en	första	anblick	tycks	det	stämma.	

	

5.2	Finansiering	

5.2.1	Skuldsättningsgrad	

	
	

Utvärdering	

Mätresultaten	visar	att	skuldsättningsgraden	varierar	mellan	åren.	Hos	Volvo	syns	en	tydlig	

ökning	i	trendlinjen,	vilket	överensstämmer	med	finansialiseringen	och	vad	vi	förväntade	oss	
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att	 se.	 Hos	 Saab	 och	 Scania	 minskar	 trendlinjen	 istället.	 Som	 tidigare	 nämnts	 kan	 hög	

skuldsättning	 bero	 på	 andra	 faktorer	 än	 enbart	 finansialisering,	 till	 exempel	 på	 vilken	

konjunktur	som	råder.	Konjunkturen	kan	påverka	ränteläget	och	då	det	är	mer	förmånligt	med	

låga	 räntor	motiverar	det	en	högre	belåning	än	vid	ett	högre	 ränteläge	 (Fregert	&	 Jonung,	

2010).	Med	utgångspunkt	i	ovanstående	kan	detta	nyckeltal	därmed	inte	användas	i	modellen	

för	att	mäta	finansialisering.		

	

5.2.2	Finansiella	tillgångar/Totala	tillgångar	

	

	

Utvärdering	

Mätresultaten	visar	att	trendlinjen	i	Volvos	diagram	faller	under	mätperioden,	vilket	innebär	

att	det	inte	går	att	utläsa	någon	finansialisering	hos	Volvo.	I	Saabs	och	Scanias	diagram	ökar	

trendlinjen,	 vilket	 skulle	 kunna	 indikera	 finansialisering	 hos	 dessa	 företag.	 Hos	 Volvo	 och	

Scania	 utgör	 de	 finansiella	 tillgångarna	 dessutom	 en	 större	 andel	 än	 de	 materiella	 och	

immateriella	tillgångarna	under	större	delen	av	den	undersökta	perioden,	i	Saab	sker	detta	

inte	förrän	2016.	
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Alla	 tre	 företag	erbjuder	 finansiella	 lösningar	och	en	 stor	del	 av	de	 finansiella	 tillgångarna	

består	 av	 långfristiga	 och	 kortfristiga	 kundfordringar	 från	 finansieringsverksamhet	 (Volvo	

Group,	2016;	Saab	Group,	2016;	Scania	AB,	2016),	vilket	ger	en	ökande	effekt	på	nyckeltalets	

värde.	Att	företag	erbjuder	finansieringsservice	ligger	i	linje	med	finansialiseringen	(Froud	et.	

al.,	2006).	De	finansiella	lösningarna	kan	bestå	i	separata	finansiella	avdelningar	eller	andra	

finansiella	lösningar	till	kunderna.	

Detta	nyckeltal	visar	fördelningen	av	finansiella	tillgångar	och	hur	den	har	förändrats	

med	tiden.	Finansiella	tillgångar	är	en	viktig	del	av	finansialiseringen	(Froud	et.	al.,	2006),	vilket	

även	 stämmer	överens	med	vår	definition.	Då	det	dessutom	 inte	verkar	 finns	några	andra	

faktorer	 som	 påverkar	 värdena	 anser	 vi	 att	 nyckeltalet	 är	 användbart	 för	 att	 mäta	

finansialisering.	 Med	 ovanstående	 som	 utgångspunkt	 anser	 vi	 att	 detta	 är	 ett	 tillförlitligt	

nyckeltal	som	fungerar	att	använda	i	modellen	för	att	mäta	finansialiseringen.	

	

5.2.3	Portfolio	income/Cash	flow	

	

Utvärdering	

Förhoppningen	var	att	Krippners	(2005)	nyckeltal	skulle	kunna	fungera	som	ett	facit	på	om	

finansialisering	pågår	eller	 inte.	Dock	visar	mätresultaten	att	 inget	av	de	testade	företagen	

kommer	över	50	procent.	Dessutom	minskar	Volvos	och	Saabs	trendlinjer,	vilket	skulle	kunna	

innebära	att	finansialisering	inte	pågår.	Endast	Scanias	trendlinje	visar	en	svag	ökning.	
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Förväntningen	var	även	att	det	 skulle	 vara	 smidigt	att	 ta	 fram	uppgifterna	 för	att	beräkna	

nyckeltalet,	eftersom	Krippner	(2005)	har	gjort	förarbetet.	Det	visar	sig	dock	att	nyckeltalet	är	

svårtolkat,	det	är	otydligt	vilka	poster	som	faktiskt	skall	ingå.	Till	portfolio	income	används	i	

denna	uppsats	följande	poster	från	resultaträkningen:	resultat	från	andelar	i	intresseföretag	

(alltså	andelar	i	intresseföretagens	resultat	före	skatt),	resultat	från	övriga	aktier	och	andelar	

samt	övriga	finansiella	intäkter	(erhållen	utdelning	och	realisationsvinst),	samt	ränteintäkter	

och	liknande	resultatposter.	Till	cash	flow	används	i	denna	uppsats	resultat	före	skatt	inklusive	

avskrivningar	 och	 nedskrivningar.	 Krippner	 (2005)	 väljer	 att	 använda	 kassaflödet	 till	 sitt	

nyckeltal	 för	 att	 mäta	 det	 faktiska	 inflödet	 av	 pengar	 och	 därmed	 undvika	 att	 få	 med	

bokföringsteknisk	 manipulation	 av	 resultatet.	 Till	 denna	 uppsats	 hämtas	 dock	 företagens	

värden	 från	 resultaträkningarna,	 eftersom	 de	 var	 samma	 som	 om	 de	 hade	 hämtats	 från	

kassaflödesanalysen.	 Eftersom	 nyckeltalet	 mäter	 finansiella	 intäkter	 som	 andel	 av	 totalt	

kassaflöde,	anser	vi	att	det	är	välgrundat	och	mäter	finansialisering,	då	finansiella	intäkter	är	

en	viktig	del	av	finansialiseringen	enligt	vår	definition.	Krippner	(2005)	är	själv	tydlig	med	att	

nyckeltalet	är	framtaget	för	den	amerikanska	ekonomin	(makroekonomisk	nivå)	samt	för	den	

period	hon	mätt.	Det	gör	att	det	egentligen	inte	finns	några	garantier	för	att	nyckeltalet	skall	

fungera	på	enskilda	företag	i	Sverige	under	mätperioden	i	denna	uppsats.	Att	mätresultaten	

inte	visar	på	finansialisering	kan	därför	innebära	antingen	att	finansialisering	inte	pågår	hos	

de	 företag	 som	 undersökts	 eller	 att	 nyckeltalet	 inte	 är	 användbart	 utifrån	 uppställda	

förutsättningarna	 för	 den	 här	 modellen.	 Trots	 det	 skulle	 det	 kunna	 fungera	 för	 att	 mäta	

finansialisering	och	kommer	vara	med	i	den	modifierade	modellen.		
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5.3	Organisatorisk	struktur	

5.3.1	Ersättning	till	VD	
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Utvärdering	

Det	visar	sig	vara	en	utmaning	att	avläsa	mätresultaten	och	jämföra	utveckling	av	ersättning	

till	 VD	med	utvecklingen	av	 årets	 resultat	 och	omsättning.	Även	om	diagrammen	 försökte	

göras	 jämförbara	 är	 det	 svårt	 att	med	ögonmått	 avgöra	hur	 de	 skiljer	 sig	 i	 förhållande	 till	

varandra,	eftersom	det	inte	går	att	göra	en	statistisk	beräkning	utifrån	givna	förutsättningar.	

Alternativet	är	att	göra	som	Froud	et.	al.	(2006)	och	endast	titta	på	förändringen	som	skett	

under	hela	perioden.	Att	bara	dela	sista	årets	värde	med	första	årets	värde	skulle	ge	ett	alltför	

osäkert	resultat	och	bli	väldigt	olika	beroende	på	vilket	år	som	användes	som	slutår.	Eftersom	

urvalet	är	för	litet	för	en	statistiskt	säkerställd	beräkning	skulle	utfallet	ändå	inte	bli	säkrare	

än	nuvarande	utfall.	Då	det	dessutom	inte	tydligt	framgår	hur	Froud	et.	al.	(2006)	beräknar	

sina	värden	är	vi	osäkra	på	vad	resultaten	egentligen	säger	och	vad	de	tar	med	i	ersättning	till	

VD.	

Ersättningar	till	VD	är	något	som	under	senare	tid	har	diskuterats	mer	och	mer.	

Det	finns	kritik	till	att	VD	får	för	höga	ersättningar	jämfört	med	övriga	anställda	i	företaget.	

Detta	 har	medfört	 önskemål	 om	högre	 transparens	 och	 numera	 är	 det	 krav	 på	 att	 denna	

information	skall	presenteras	 i	årsredovisningen	hos	noterade	företag.	Effekten	av	detta	är	

dock	att	ersättning	till	VD	har	ökat	sedan	kravet	infördes,	vilket	kan	bero	på	att	företag	vill	visa	

sig	 konkurrenskraftiga	 och	 attraktiva	 som	 arbetsgivare	 (Marton,	 Sandell	 &	 Stockenstrand,	

2016).	Därmed	kan	detta	helt	enkelt	ligga	till	grund	för	en	ökning	i	ersättning	till	VD.	

Ersättning	till	VD	består	av	flera	delar,	uppdelat	på	kortsiktig	ersättning	i	form	av	

lön	 och	 andra	 förmåner	 samt	 långsiktig	 ersättning	 i	 form	 av	 pensioner	 och	

incitamentsersättningar.	 Vi	 tänker	 därför	 att	 ett	 företag	 kan	 justera	 ersättningsformen	 till	

VD:n	beroende	på	om	syftet	är	kortsiktigt	eller	långsiktigt.	Till	detta	nyckeltal	har	fokus	legat	

på	den	kortsiktiga	ersättningen	för	att	få	fram	ett	värde	på	vad	VD	faktiskt	får	ut	“i	handen”.	

Den	del	av	ersättning	till	VD	som	består	av	incitament	syftar	till	att	motivera	dem	att	driva	

företaget	så	att	aktiekursen	ökar	 (Lazonick,	2017).	Därför	blir	detta	nyckeltal	 intressant	att	

mäta,	 då	 aktieägarvärdet	 är	 relevant	 för	 finansialiseringen.	 Om	 ersättningen	 till	 VD	 ökar	

betydligt	mer	än	nettoomsättning	och	vinst,	skulle	det	kunna	vara	tecken	på	finansialisering.	

Då	det	är	svårt	och	osäkert	att	läsa	av	resultaten	fungerar	detta	nyckeltal	dock	inte	i	modellen.	
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5.3.2	Anställda	och	lönekostnader		

	

	

	

	

Utvärdering	

Mätresultaten	 visar	 att	 lönekostnaderna	 ökar	 i	 de	 tre	 studerade	 företagen,	 medan	

förändringen	 i	 antal	 anställda	 varierar.	 Ökade	 lönekostnader	 kan	 innebära	 att	 företagen	

anställt	mer	 personal	 och/eller	 att	 den	 befintliga	 personalens	 löner	 har	 ökat.	 Detta	 står	 i	

motsats	till	finansialiseringen	och	innebär	att	det	inte	går	att	utläsa	finansialisering	ur	någon	

av	företagen	eller	möjligen	att	finansialisering	inte	pågår.	Anställningarnas	form	framkommer	

inte	heller.	Även	om	antal	anställda	och	lönekostnader	ökar	kan	anställningstryggheten	vara	

sämre	(van	der	Zwan,	2014).	Vi	tänker	att	exempel	på	detta	kan	vara	större	andel	tillfälliga	

anställningar,	deltidstjänster	och	att	personal	ersätts	mot	konsulter.	Då	blir	det	enklare	för	



	
	

52	
	

företagen	att	snabbt	minska	personalstyrkan	om	det	skulle	behövas.	Sådana	omständigheter	

skulle	kunna	tala	för	finansialisering,	men	de	fångas	inte	upp	av	de	här	nyckeltalen.	Därmed	

blir	de	för	komplexa.	Det	krävs	en	djupare	analys	av	årsredovisningarna	för	att	ta	reda	på	hur	

arbetsförhållandena	 ser	 ut,	 om	 företagen	 har	 outsourcat,	 och	 vad	 som	 egentligen	 ligger	

bakom	 förändringar	 i	 antal	 anställda.	 Tanken	 med	 en	 modell	 som	 smidigt	 kan	 mäta	

finansialiseringen	går	då	förlorad.	Med	dessa	argument	som	grund	väljer	vi	att	inte	ha	med	

dessa	nyckeltal	i	modellen	för	att	utläsa	om	finansialisering	råder.	
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Kapitel	6	Slutsats	och	diskussion	

Avslutningsvis	 presenteras	 uppsatsens	 slutsats	 samt	 förs	 en	 diskussion	 kring	 uppsatsen.	

Förslag	på	vidare	forskning	ges	också.	

	

6.1	Slutsats	
Slutsatsen	är	att	det	inte	går	att	utläsa	om	finansialisering	råder	ur	årsredovisningar	hos	icke-

finansiella	 företag	med	hjälp	 av	 vår	 förlaga	 till	modell,	 figur	 2.	 Efter	 utvärdering	 av	 de	 tio	

nyckeltalen	kom	vi	fram	till	att	enbart	tre	fungerar	för	att	mäta	finansialisering	och	kan	vara	

med	i	en	början	till	en	modifierad	modell,	figur	4.	De	tre	nyckeltalen	är	portfolio	income/cash	

flow,	finansiella	tillgångar/totala	tillgångar,	samt	utdelningar.	Dessa	fungerar	även	utifrån	vår	

egen	definition	av	finansialisering,	som	utgår	från	områdena	aktieägarvärde,	finansiering	och	

organisatorisk	 struktur.	 Nyckeltalen	 tillhör	 områdena	 aktieägarvärde	 och	 finansiering.	

Krippners	 nyckeltal	 (portfolio	 income/cash	 flow)	 är	 hämtat	 från	 resultaträkningen	 och	

kassaflödesanalysen	men	inte	från	balansräkningen.	Med	detta	nyckeltal	fångas	de	finansiella	

intäkterna	 upp,	 men	 genom	 att	 det	 inte	 mäter	 finansiella	 tillgångar	 missas	 en	 del	 av	

kapitalstrukturen,	vilket	är	en	viktig	del	i	vår	definition	av	finansialisering.	Ensamt	lyckas	detta	

nyckeltal	inte	fånga	finansialisering	utan	kräver	att	det	kompletteras	med	andra	nyckeltal	som	

även	mäter	delar	ut	aktieägarperspektivet	och	 företagens	arbetskraft.	Därför	kompletteras	

det	med	finansiella	tillgångar/totala	tillgångar,	som	hämtas	från	balansräkningen.	Nyckeltalet	

utdelning	gör	att	även	aktieägarperspektivet	representeras	i	den	modifierade	modellen.	Det	

saknas	dock	nyckeltal	från	arbetskraft	 inom	området	organisatorisk	struktur,	vilket	vi	anser	

behövs	 för	 att	 kunna	 skapa	 en	 modell	 som	 tar	 hänsyn	 till	 alla	 delar	 i	 vår	 definition	 av	

finansialisering.	På	grund	av	att	kapitalet	har	makten	när	finansialisering	pågår	ligger	fokus	på	

aktieägarna	och	att	maximera	vinsten.	Arbetarnas	förhållande	är	då	inte	lika	intressant	(van	

der	Zwan,	2014).	Detta	vill	vi	även	fånga	med	den	modifierade	modellen.	Därför	föreslår	vi	att	

det	 undersöks	 vidare	 vilket	 nyckeltal	 som	 skulle	 kunna	 passa	 för	 att	 mäta	 arbetskraften.	

Därmed	innehåller	den	modifierade	modellen	inget	specifikt	nyckeltal	utan	enbart	arbetskraft	

inom	området	organisatorisk	struktur.	
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Figur	4.	Modifierad	modell	

	

Anledningen	till	att	vi	i	vår	slutsats	väljer	att	presentera	en	modifierad	modell,	är	att	vi	tror	att	

många	i	företagens	omgivning,	olika	intressenter,	kan	finna	ett	värde	i	att	faktiskt	se	om	ett	

företag	är	finansialiserat	eller	inte,	som	ett	komplement	till	de	nyckeltal	som	traditionellt	lyfts	

fram	 i	 årsredovisningar.	 Vi	 tänker	 oss	 att	 ägare	 och	 investerare	 skulle	 kunna	 finna	 det	

intressant	om	ett	företag	är	finansialiserat.	Detta	på	grund	av	att	de	vill	ha	hög	avkastning	och	

få	utdelning,	vilket	det	skulle	vara	större	chans	att	få	om	företag	är	finansialiserade.	Anställda	

är	 däremot	 kanske	 mer	 intresserade	 av	 att	 ha	 en	 trygg	 anställning	 och	 långsiktiga	

arbetsuppgifter,	 vilket	 skulle	 kunna	 påverkas	 om	 företaget	 är	 finansialiserat.	 Långivare	 vill	

känna	 sig	 trygga	 med	 att	 kunna	 få	 räntor	 och	 amorteringar	 betalda	 enligt	 avtalad	

betalningsplan,	de	vill	därför	kanske	inte	att	företaget	tar	för	stora	risker.	Kunder	vill	kanske	

göra	affärer	med	företag	som	jobbar	med	hållbarhet	och	tänker	långsiktigt,	därmed	kan	frågan	

om	finansialisering	vara	av	betydelse.	
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6.2	Diskussion	

6.2.1	Studiens	trovärdighet	och	kvalitet	

Vår	inställning	är	att	finansialisering	pågår	men	vi	lägger	inte	någon	värdering	i	om	detta	är	

bra	 eller	 dåligt,	 ambitionen	 är	 endast	 att	 försöka	 ta	 fram	 en	 modell	 för	 att	 mäta	

finansialiseringen.	 I	 den	 tidigare	 forskning	 vi	 tagit	 del	 av	 har	 vi	 dock	 kunnat	 ana	

ställningstaganden	för	och	emot	finansialisering.	De	nyckeltal	som	diskuterats	 i	 litteraturen	

kan	därför	ha	varit	påverkade	av	författarnas	inställning	och	politiska	åskådning.	Detta	har	vi	

försökt	undvika	att	låta	påverka	oss	och	vi	har	så	objektivt	som	möjligt	valt	nyckeltal	som	vi	

uppfattat	som	relevanta	för	att	mäta	finansialisering.		

Tanken	med	 denna	 uppsats	 var	 att	 få	 en	 indikation	 på	 om	 det	 skulle	 gå	 att	mäta	

finansialiseringen	för	att	slutligen	i	så	fall	göra	en	modifierad	modell.	Då	förlagan	till	modellen	

endast	testades	på	tre	företag	innebär	det,	som	tidigare	nämnts,	att	vi	inte	kan	mäta	utfallet	

statistiskt	eftersom	testets	population	inte	är	tillräckligt	stor.	Hade	populationen	varit	större	

hade	utfallet	av	testet	av	modellen	blivit	säkrare.	Eftersom	trendlinjerna,	som	använts	för	att	

tyda	resultaten	i	diagrammen,	endast	ger	en	indikation	på	trenden	fick	analysen	göras	utifrån	

argumentation	kring	rimlighet	och	användbarhet.	Argumentationsanalysen	är	begränsande	på	

så	 sätt	 att	 våra	 uppfattningar	 och	 tolkningar	 präglar	 utfallet.	 Skulle	 någon	 annan	 tolka	

mätresultaten	av	testet	av	modellen	skulle	de	därför	kunna	komma	fram	till	något	annat.	

Eftersom	vi	definierar	finansialisering	som	en	pågående	process	valde	vi,	som	tidigare	

nämnts,	att	testa	förlagan	till	en	modell	på	åren	2000	till	2016.	Hade	någon	annan	period	valts	

hade	utfallet	även	kunnat	bli	ett	annat.	Att	modellen	endast	testades	på	jämna	år	kan	även	ha	

påverkat	utfallet	och	blivit	annorlunda	om	vi	tagit	med	varje	år.	Vi	valde	som	bekant	att	ta	

med	2009	för	att	se	hur	finanskrisen	påverkade	nyckeltalen	i	modellen.	Om	krisen	däremot	

inte	 hade	 tagits	 i	 beaktande	 hade	 utfallet	 även	 kunnat	 påverkas.	 Utfallet	 hade	 dessutom	

kunnat	bli	något	annat	om	modellen	hade	testats	på	en	makroekonomisk	nivå,	en	hel	ekonomi	

eller	industri.	Då	vi	utgick	från	en	empirisk	ansats	innebär	det	att	vi	inte	gjorde	någon	teoretisk	

analys	av	nyckeltalen	innan	de	testades,	vilket	istället	blev	en	del	av	analysen	i	kapitel	5.	Om	

nyckeltalen	hade	analyserats	teoretiskt	redan	innan	de	testades	på	företag	hade	den	modell	

vi	tagit	fram	kunnat	komma	att	se	annorlunda	ut.	

Det	finns	ett	begränsat	teoretiskt	ramverk	inom	ämnet	finansialisering.	Vi	gick	in	som	

noviser	och	behövde	därför	göra	en	grundlig	litteraturgenomgång	för	att	kunna	skapa	oss	en	
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uppfattning	av	vad	finansialisering	innebär.	Detta	behövdes	för	att	ligga	till	grund	för	att	skapa	

ett	teoretiskt	ramverk,	en	egen	definition	och	en	modell	för	att	mäta	finansialisering.	

	

6.2.2	Reflektioner	efter	studien	

Processen	i	arbetet	med	denna	uppsats	har	varit	givande	och	intressant.	Vi	har	lärt	oss	mycket	

om	finansialisering,	samarbete	och	uppsatsskrivande,	men	även	reflekterat	över	nyckeltalens	

betydelse,	komplexitet	och	underliggande	påverkande	faktorer.	Vi	har	insett	att	nyckeltalen	

hänger	ihop	och	att	det	blir	svårt	att	frigöra	enskilda	värden	utan	att	förlora	sammanhanget.	

Utgångspunkten	 för	 uppsatsen	 var	 att	 finansialisering	 pågår,	 vilket	 vi	 känner	 oss	

övertygade	om.	Vi	upplever	själva	att	vi	påverkas	av	finansialiseringen	i	vardagen	genom	till	

exempel	 bostadsmarknaden,	 banklån	 och	 pensionssparande.	 Förväntningen	 var	 att	 detta	

även	skulle	avspegla	sig	hos	företagen	och	att	finansialiseringen	skulle	kunna	utläsas	ur	deras	

årsredovisningar.	 Inom	ramarna	 för	den	här	uppsatsen	har	det	dock	varit	en	utmaning	att	

mäta	 finansialiseringen	 genom	 nyckeltal	 hos	 enskilda	 företag.	 Informationen	 i	

årsredovisningar	påverkas	av	i	vilket	syfte	de	skrivs	och	till	vilken	intressent	de	vänder	sig.	Det	

vanliga	är	 att	 årsredovisningar	 vänder	 sig	 till	 investerare,	 vilket	 stämmer	bra	överens	med	

OECD’s	(1999)	broschyr	om	att	företag	skall	driva	sin	verksamhet	i	aktieägarnas	intresse,	och	

de	 vill	 som	 bekant	 ha	 avkastning.	 Att	 årsredovisningarna	 vänder	 sig	 till	 investerare	 borde	

egentligen	vara	en	fördel	när	finansialisering	skall	mätas,	då	aktieägarperspektivet	utgör	en	

väsentlig	del	av	finansialiseringen.	Vår	upplevelse	är	dock	att	den	bild	årsredovisningarna	visar	

upp	inte	blir	helt	komplett	och	möjligheten	att	mäta	finansialiseringen	försvåras	på	grund	av	

att	det	behöver	göras	djupare	analyser	av	hela	företaget	för	att	kunna	avgöra	vad	nyckeltalens	

värden	innebär.	När	ambitionen	är	att	en	modell	skall	vara	enkel,	både	att	använda	och	förstå,	

blir	den	här	typen	av	analyser	och	skillnader	alltför	stora	och	 idéen	med	modellen	fallerar.	

Kanske	hade	det	fungerat	bättre	om	vår	modell	tagits	fram	för	och	testats	på	nationell	nivå,	

så	 som	 den	 tidigare	 forskningen	 har	 gjort	 när	 den	 undersökt	 aktieägarperspektiv	 och	

finansialiseringens	effekter.	Hade	vi	tittat	på	finansialiseringen	på	individnivå	kanske	även	det	

hade	lett	till	ett	annat	resultat.	

Vi	vet	inte	om	den	modifierade	modellen	kommer	fungerar,	det	kanske	inte	är	någon	

slump	att	så	lite	tidigare	forskning	ägnats	åt	att	försöka	mäta	finansialiseringen.	Forskning	på	
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området	 är	 relativt	 ny	 och	 vårt	 kunskapsbidrag	 är	 att	 utmana	 tidigare	 uppfattningar	 och	

uppmuntra	till	att	undersöka	vidare	hur	finansialiseringen	kan	mätas.	

		

6.2.3	Fortsatt	forskning	

Om	någon	vill	ge	sig	på	att	försöka	mäta	finansialiseringen	genom	årsredovisningar	i	enskilda	

företag	rekommenderar	vi	att	det	genomförs	en	bredare	studie	på	de	nyckeltal	som	faktiskt	

verkade	 fungera;	 portfolio	 income/cash	 flow,	 finansiella	 tillgångar/totala	 tillgångar	 samt	

utdelning	 jämfört	 med	 rörelseresultat.	 Att	 rekommendera	 är	 då	 att	 testa	 nyckeltalen	 på	

betydligt	 fler	 företag.	 Alternativt	 skulle	 de	 kunna	 testas	 på	 en	 hel	 ekonomi,	 till	 exempel	

Sveriges,	vilket	säkert	både	hade	gett	intressanta	resultat	och	varit	enklare.	Vi	valde	att	testa	

modellen	 på	 åren	 2000	 till	 2016.	 Vi	 kom	 då	 in	 efter	 IT-bubblans	 krasch	 men	 fick	 med	

finanskrisen	2008/2009.	Eftersom	finansialiseringen,	enligt	litteratur	på	ämnet,	pågått	sedan	

1980-talet	tänker	vi	att	resultatet	hade	blivit	ett	annat	om	studien	också	innefattat	åren	från	

1980.	
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