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Sammanfattning 

Titel: Strategiska val kring kapitalstruktur under ett unikt ränteläge - Förhållningssätt till 

nuvarande marknadsläge i termer av strategiska och finansiella beslut. 

 

Problemställning: Riksbanken införde en minusränta för första gången i svensk historia i 

februari 2015. Sedan dess har Sverige befunnit sig i en högkonjunktur och den låga 

reporäntan har möjliggjort billigare belåning. Ur ett historiskt perspektiv har en ökad 

ekonomisk tillväxt utvecklats tillsammans med högre räntesatser. Idag befinner vi oss 

däremot i motsatt situation. Detta bör påverka företagens finansiering och kapitalstruktur då 

de har möjlighet att nå en hög tillväxt till en lägre kostnad. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur nuvarande ränteläge 

påverkar olika industriföretags strategiska och finansiella beslut kring kapitalstruktur.  

 

Forskningsfrågor:  

 Tar företag olika räntelägen i beaktning vid val av kapitalstruktur? 

 Har arbetet kring kapitalstruktur förändrats sedan minusränteläget började i februari 

2015? 

 Vilka likheter och skillnader finns det i arbetet kring kapitalstruktur med 

utgångspunkt från rådande ränteläge mellan noterade, onoterade, stora samt små och 

medelstora företag? 

 

Resultat: Företag tar hänsyn till nuvarande ränteläge till följd av förändrade villkor på 

kapitalmarknaden. Räntan ses däremot som en sekundär aspekt vid strategiska och finansiella 

beslut i jämförelse med risk och flexibilitet. Generellt sett har minusräntan inte förändrat hur 

företag arbetar med kapitalstrukturen. De främsta likheter och skillnader är variation i arbetet 

med reporäntan och olika sätt att utnyttja kapitalmarknaden. 

 

Kunskapsbidrag: Studien har bidragit till fördjupad kunskap kring hur företag hanterar 

minusräntan samt hur detta arbete skiljer sig mellan olika företagsstorlekar och noterade samt 

onoterade företag. Studiens resultat är i linje med Market Timing Hypotesen och Pecking 

Order Teorin. Till skillnad finner studien inga belägg för Modigliani och Millers första 

proposition.  
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Abstract 

Title: Decisions regarding capital structure under unique market conditions - Attitudes 

towards the current market situation in terms of strategic and financial decisions. 

 

Problematisation: In February 2015, the Swedish central bank introduced an interest rate 

below zero for the first time. Since then the economy has been booming and the low interest 

rates has enabled cheaper debt. Historically, increased economic growth has occurred 

together with higher interest rates. However, we find ourselves in the opposite situation today. 

This should affect how companies are working with their capital structure, as they are now 

able to achieve high growth at a lower financial cost. 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate and analyze how the current interest rate 

affects different industrial companies strategic and financial decisions related to their capital 

structure.  

 

Research Questions:  

 Do companies consider different interest rates when choosing their capital structure? 

 Have companies started working with capital structure in a different way since the 

interest rate below zero was introduced in February 2015? 

 Based on the current interest rate, what are the similarities and differences in how 

companies work with their capital structure between listed, unlisted, large, medium 

and small sized companies? 

 

Conclusion: Due to changed market conditions, companies take the current interest rate into 

consideration. However, it is seen as a secondary aspect when making strategic and financial 

decisions in comparison to risk and flexibility. In general, the interest rate below zero has not 

changed how companies work with their capital structure. The main similarities and 

differences are variation in how to work with the interest rate and utilize the capital market. 

 

Knowledge contribution: The study has deepened the knowledge of how companies 

manage an interest rate below zero and how this work differs between different company 

sizes and listed and unlisted companies. The results of the study are in line with the Market 

Timing Hypothesis and the Pecking Order Theory, but with no evidence in accordance with 

Modigliani and Miller's first proposition. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

 

Sedan 1994 har reporäntan använts som ett verktyg för att kontrollera den svenska 

kronans penningvärde utifrån Riksbankens förväntningar på konjunktur och inflation 

(Riksbanken, 2019). Från dess att räntan instiftade 1994 fram tills februari 2015 har vi 

sett positiva räntesatser. Idag befinner vi oss i en helt annan situation i vilket vi under de 

senaste fyra åren har haft en minusräntan. Enligt Riksbanken (2016) var detta en 

konsekvens av den osäkra konjunkturen i samband med ökad volatilitet på marknaden.  

 

Historiskt sett har en ökande ekonomisk tillväxt lett till ökade räntenivåer som en 

konsekvens av ett växande kapitalbehov (Suranovic, 2012). Det betyder att reporäntan 

visar en koppling till konjunkturen där högre räntor tenderar att infalla under en 

högkonjunktur. Under de senaste åren har vi däremot befunnit oss i ett unikt läge i vilket 

vi har en högkonjunktur i kombination med de lägsta räntorna i svensk historia 

(Riksbanken, 2018a). Vidare uppger Riksbanken att Sverige förväntas se en fortsatt god 

konjunktur med hög tillväxt och en robust arbetsmarknad. De prognostiserar att höja 

reporäntan från -0,25% till 0,8% fram tills 2021. Detta innebär i så fall att nuvarande 

marknads- och ränteläge inte förväntas bestå även om räntorna är fortsatt låga. 

 

 
Figur 1.1 Egen illustrering av reporäntan och den svenska BNP utvecklingen mellan januari 2005 och 

november 2018 (Riksbanken, 2018b; SCB, 2019) 

 

Som figur 1.1 visar skedde en konjunkturnedgång från 2006 till 2009. Denna nedgång 

visar hur marknaden reagerade under finanskrisen 2008. Enligt Hassan och Odenryd 
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(2015) bidrog krisen till att arbetet med kapitalstrukturen ökade för bland annat större 

industriföretag. Detta ansågs vara en följd av att fordringsägarna höjde kravet på 

kovenanter vilket medförde att det blev svårare att få beviljade lån. Som en konsekvens 

av denna förändring ställs högre krav på företag att mer aktivt arbeta med sin 

kapitalstruktur förutsatt att de vill få fördelaktiga villkor.  

 

Generellt sett arbetar företag med sin kapitalstruktur för att stärka sin strategi, företagets 

värde och för att nå de bästa fördelarna via sitt val av finansiering (Goedhart, Kollet & 

Rehm, 2006). Idag tenderar detta arbete att skilja sig åt mellan olika företag och olika 

industrier. Rexander och Sternelöw (2014) menar att detta är en följd av att kapitalstruktur 

påverkas av ett flertal olika faktorer. För företagen är det ofta en fråga om flexibiliteten i 

finansieringsalternativet, strategier kring kapitalstruktur, målsättning och företagets 

förutsättningar som avgör hur de kommer utforma sin finansiering. Det kan således 

konstateras att arbetet kring kapitalstruktur varierar, har försvårats samt ökat sedan 

finanskrisen 2008. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Ett företags kapitalstruktur påverkas av faktorer på både lång och kort sikt (Agarwal, 

2013). Dessa faktorer påverkar ett företags operationella beslut då kapitalstrukturen 

finansierar verksamheten. Enligt Phillips och MacKay (2005) är det positions- och 

industrirelaterade faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur som en följd av att 

finansiell struktur, teknologi och risk i stort sett är likartade inom en industri. Detta 

föreslår att företag som har samma ställning och är aktiva inom samma industri bör 

påverkas av samma faktorer, men är detta verkligen fallet? Den globala marknaden 

kännetecknas av kontinuerlig förändring och hög konkurrens präglar majoriteten av alla 

sektorer. Rexander och Sternelöws (2014) studie visade att de huvudsakliga faktorerna är 

vilken typ av verksamhet som bedrivs i kombination med företagets strategier och 

förutsättningar. Andra faktorer var ägarstruktur, finansiell risk och respektive företags 

avvägning mellan låne- och kapitalfinansiering. Detta föreslår att även andra faktorer 

utöver position och industri avgör hur företags kapitalstruktur påverkas. Vid 

undersökande av strategiska val kring kapitalstruktur är det därför intressant att urskilja 

varje företags riskbenägenhet och position inom en viss industri för att analysera mönster 
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samt utveckling och därmed förstå huruvida detta är fallet idag. Studien har som 

konsekvens enbart undersökt en industri för att se om de påverkande faktorerna anses 

vara detsamma.  
 

Genom olika kombinationer av skuld och eget kapital utsätter sig företag för olika typer 

av risk (Kumar, Yerramilli & Doshi, 2017). Andelen skuld och eget kapital är förknippat 

med företagets finansiella risk vilket innebär att beslut om kapitalstruktur bör ha en 

koppling till riskbenägenhet (Boehlje, 2005). Vidare hävdar Kumar, Yerramilli och Doshi 

(2017) att den finansiella risken är associerad med kostnader och tillgängligheten av 

skuld. Dessa faktorer har en koppling till bland annat reporäntan och STIBOR1 vilket 

innebär att fluktuationer av dessa kan påverka den finansiella risken. Detta skulle i så fall 

innebära att Riksbankens styrräntor ger direkt effekt på företagens totala risk. 

 

Riksbankens styrränta STIBOR används som utgångspunkt för flera finansiella 

instrument vilket innebär att både reporäntan såväl som den utlåningsränta företag och 

privatpersoner möter avgör olika aktörers förmåga att handskas med risk (Riksbanken, 

2012). Då reporäntan är den räntesats Riksbanken (2018a) erbjuder bankerna att placera 

och låna till, påverkas bankernas utlåningsräntor av reporäntan. Företags kapitalkostnad 

påverkas direkt av den räntesats de erbjuds vilket innebär att ränteförändringar påverkar 

företags finansiella kostnader. Detta föreslår att ett företags kapitalstruktur har en 

koppling till marknadsräntor vilket då bör påverka hur företag väljer att arbeta med 

kapitalstrukturen. Förutsatt att detta kan leda till lägre finansiella kostnader och en mindre 

riskfylld kapitalstruktur bör det anses positivt att utnyttja nuvarande minusränteläge. 

Frågan kvarstår om detta faktiskt är verkligheten.  

 

Andersson och Uhrenholt (2005) undersökte reporäntans effekt på aktiemarknaden och 

fann att en förändring av reporäntan orsakade en abnorm avkastning på aktier. Vidare 

visade studien även att bland annat industriföretag har större räntekänslighet än många 

andra branscher. Denna tidigare studie visar att reporäntan påverkar diverse faktorer inom 

ett företag samt illustrerar att skuldsättning är direkt kopplat till räntekänslighet och risk. 

Detta skapar utrymme för en studie som kartlägger hur dagens ränteläge påverkar 

kapitalstruktur eftersom att ovan forskning fastställer att reporäntan har en koppling till 

                                                 
1 Stockholm Interbank Offered Rate 
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aktiekurs och skuldsättningsgrad. Dessa studier har däremot inte fokuserat på dagens 

minusränta vilket skapar frågetecken om detta bör påverka annorlunda än en positiv 

räntesats.  

 

Som tidigare nämnt har Sverige aldrig påträffat dagens minusränta vilket gör det omöjligt 

att veta vad konsekvenserna kommer att bli. En undersökning om sambandet mellan 

reporäntans påverkan på kapitalstruktur samt strategiska och finansiella beslut är av 

intresse för att skapa förståelse kring dagens unika marknadsläge. Uppsatsen har därför 

undersökt drivkrafterna bakom företagens beslut kring kapitalstruktur för att förstå det 

bakomliggande sambandet med ränteläget.  

 

Tidigare forskning har huvudsakligen undersökt ett segment av en industri i 

frågeställningar kopplade till kapitalstruktur. Rexander och Sternelöw (2014) studerade 

stora börsnoterade bolag inom industribranschen och visade ett samband mellan 

kapitalstruktur och som tidigare nämnt bland annat företagets strategi och risk. De 

ifrågasatte förståelsen bakom detta samband och menade att en studie av fler bolag skulle 

vara av intresse för att identifiera skillnader och likheter. Studien grundade sig i en 

kvalitativ undersökning av åtta bolag. Frågan är om detta samband mellan kapitalstruktur 

hos olika företag går att kvantifiera.  

 

Utöver detta, visar även tidigare forskning på att ett företags värdering av skuld varierar 

beroende på hur moget företaget är (Miglo, 2016). Detta är en följd av att nystartade bolag 

vanligtvis inte än skapat en vinst och därav inte når några skattefördelar genom att öka 

andelen skuld. Han menar att detta ses som en konsekvens av att nystartade bolag tenderar 

att ha samma ägare och ledare. Vidare ifrågasätter studierna företagens värdering av skuld 

vilket innebär att kapitalstrukturen bör skilja sig åt beroende på företagets mognad. En 

undersökning av jämförande karaktär är därför av intresse för att kartlägga likheter och 

skillnader mellan företag av olika storlek och mognad då tidigare forskning identifierar 

skillnader beroende på företagsstorlek. Onoterade företag är ett relativt outforskat ämne 

vilket skapar utrymme för ytterligare analys genom en jämförelse mellan noterade och 

onoterade företag. 

 

I denna uppsats undersöks fyra olika segment inom industribranschen hos noterade och 

onoterade företag. Studien studerar små och medelstora samt stora företag för att 
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undersöka hur strategiska val kring kapitalstruktur idag skiljer sig åt. Arbetet baseras på 

följande segment: 

 

Tabell 1.1: Studiens urval 

Stora noterade företag Stora onoterade företag 

Små och medelstora noterade företag Små och medelstora onoterade företag 

 

Med hjälp av denna kvalitativa undersökning har resultatet analyserats och kopplats till 

nuvarande ränteläge. Genom att identifiera likheter och skillnader mellan olika segment 

har en nyanserad och intressant infallsvinkel presenterats i jämförelse med tidigare 

studier. Vidare besvarar studien därför om företag agerar baserat på ränteläget och hur de 

i så fall gör detta.  

 

1.3 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur nuvarande ränteläge 

påverkar företags strategiska och finansiella beslut kring kapitalstruktur. Studien kommer 

kartlägga vilka likheter och skillnader som finns mellan olika företagsstorlekar samt 

noterade och onoterade företag för att skapa förståelse för nuvarande räntelägets påverkan 

på ett företags kapitalstruktur.  

 

1.4 Frågeställningar 

 

Tidigare studier och teorier har diskuterat företags fördelning av eget kapital och skuld. 

Enligt Market Timing Hypotesen (Baker & Wurgler, 2002) avgörs kapitalstruktur av 

marknadens utveckling, företagets värde och andel skulder företaget besitter. De menar 

att varje företag försöker nå den kapitalstruktur som är mest kostnadseffektiv. I jämförelse 

hävdar Modigliani och Miller (1963) i Trade Off Teorin att en optimal kapitalstruktur nås 

genom perfekt kombination av eget kapital och skuld vilket påverkas av företagets 

riskbenägenhet. Studien har undersökt hur och om företag tar hänsyn till nuvarande 

ränteläge vid strategiska och finansiella beslut av finansiering i form av kombination av 

eget kapital och skuld. 
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 Tar företag olika räntelägen i beaktning vid val av kapitalstruktur? 

 

Historiskt sett har räntemarknaden präglats av en positiv- eller nollränta fram tills februari 

2015 (Riksbanken, 2018a). I och med den minusränta som infördes för fyra år sedan har 

förutsättningarna för lånefinansiering förbättras tack vare möjlighet till lägre 

räntekostnader. Enligt Myers och Majluf (1984) teori Pecking Order föredrar företag att 

finansiera sin verksamhet med interna medel innan de använder extern finansiering 

oavsett marknadsläge. Studien har studerat hur detta unika läge har påverkat strategiska  

och finansiella beslut kring finansiering. 

 

 Har arbetet kring kapitalstruktur förändrats sedan minusränteläget började i 

februari 2015? 

 

Tidigare forskning har konstaterat att arbetet kring kapitalstruktur skiljer sig beroende på 

företagets storlek och om företaget är börsnoterat eller inte. Modigliani och Miller (1963) 

menar i sin första proposition att varje företag har en optimal kapitalstruktur som baseras 

på avvägning mellan skuld och eget kapital. Genom att studera hur olika typer av företag 

agerar har likheter och skillnader identifieras för att förstå hur företag arbetar med  

kapitalstruktur i olika segment. 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det i arbetet kring kapitalstruktur med 

utgångspunkt från rådande ränteläge mellan noterade, onoterade, stora samt 

små och medelstora företag? 

 

1.5 Avgränsning 

 

Studien har avgränsats till att enbart undersöka företag inom industrisektorn i Sverige. 

Tidigare studier har identifierat att kapitalstruktur påverkas av externa faktorer som kan 

skilja sig mellan länder (Bancel & Mittoo, 2004) och industrier (Harris & Raviv, 1991; 

Degryse, De Goeij & Kappert, 2012). Studien lämpar sig därför att undersöka en sektor i 

ett land. Jämförelser genomfördes mellan olika segment för att fördjupa studien. Dessa är 

stora noterade företag, små och medelstora noterade företag, stora onoterade företag samt 

små och medelstora onoterade företag. Till följd av arbetets tidsbegränsning har 
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avgränsningen gjorts till fyra segment. Studien skulle bli för omfattande för att genomföra 

inom givna tidsramar om flera segment studerats. 
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

2.1 Den svenska finansmarknaden 

2.1.1 Reporäntan 

 

Reporäntan är en av Riksbankens styrräntor som används för att kontrollera 

penningvärdet utifrån förväntningar på konjunktur och inflation. Det är ett av 

Riksbankens instrument för att uppnå Sveriges penningpolitiska mål. Riksbanken (2018a) 

erbjuder banker att placera eller låna till denna räntesats under sju dagar. Till följd av 

detta påverkas bankernas utlåningsräntor av reporäntan. Detta innebär att förändringar 

kring reporäntan påverkar den räntesats banker erbjuder hushåll och företag att låna 

pengar till vilket i sin tur påverkar investeringsviljan. Högre räntesatser från banker gör 

att lån blir dyrare till följd av en högre räntekostnad vilket kan minska företagens 

möjlighet att ta lån. Däremot bör en positiv ränta skapa incitament för företag att behålla 

likvida medel då de får en positiv avkastning genom att behålla dem oinvesterade på 

banken. 

 

Riksbanken (2018a) har flera mål med penningpolitiken. För att nå dessa mål använder 

de sina styrräntor, bland annat reporäntan, vilket belyser hur viktiga dessa verktyg är. De 

huvudsakliga målen är: 

 

 “Stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå en 

hållbar tillväxt och hög sysselsättning” (Riksbanken, 2018a) 

 Uppnå uppsatta inflationsmål 

 Stabilisera produktionen utifrån ett långsiktigt perspektiv 

 

2.1.2 Räntestyrning  

 

Räntestyrning används för att styra mängden pengar och prissättningen på marknaden. 

Det är ett viktigt begrepp för att förstå hur reporäntan påverkar ekonomin och diverse 

aktörers möjligheter på marknaden. Räntan används därmed som ett instrument där 

efterfrågan på monetära medel justeras så att prissättningen följer Riksbankens mål 

(Mitlid & Vesterlund, 2001). Målet nås genom att bestämma en ränta eller genom utbudet 

av den totala penningmängden. Genom räntestyrning förändrar Riksbanken därmed låne- 
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och placeringsvillkoren i den svenska ekonomin. Reporäntan påverkar dagslåneräntan, 

vilket är den ränta bankerna får över natten för att finansiera eller placera sitt över- eller 

underskott. Riksbanken (2005) förklarar att dagslåneräntan har en direkt koppling till 

reporäntan och bör ligga på ett närliggande värde. Genom styrning av dagslåneräntan 

påverkas den räntan som allmänheten erbjuds. Hur mycket övriga nominella räntor 

påverkas vid en förändring av reporäntan beror direkt på hur väntad den förändringen är 

sedan tidigare. Om en minskning av reporäntan är förväntad kan marknadsräntorna sjunka 

innan reporäntan minskar. Riksbankens förväntningar på statsobligationer är kopplat till 

de finansieringskostnader som banker möter. Detta är en konsekvens av att 

obligationsräntorna bestäms, precis som reporäntan, som en följd av Riksbankens 

förväntningar på konjunkturen. Transmissionsmekanismen visar hur reporäntan formar  

de räntor som hushåll och företag erbjuds (Riksbanken, 2019). 

 

 

Figur 2.1 Egen illustrering av transmissionsmekanismen, Riksbanken (2019) 

 

Enligt Riksbanken (2001) är de längre räntorna och den räntan allmänheten erbjuds viktig 

för inflationens utfall. Vanligtvis bestäms inflationen av hur stor summa pengar som finns 

i en ekonomi och det sedelmonopol som styrs av centralbanken. Under de senaste åren 

har synen på mängden pengar, som tidigare ansetts som fysiska mynt och sedlar, 

förändrats till följd av utvecklingen av betalningsmöjligheter. De enklare 

makroekonomiska modellerna omfattar endast den totala penningmängden sedlar och 

mynt, men idag anses inte dessa komponenter som det enda betalningsmedlet. 

Centralbanker styr idag räntan med ett annat synsätt än tidigare vilket enligt Mitlid och 

Vesterlund (2001) är en följd av den tekniska utvecklingen, avregleringar och en 

internationalisering. Dessa drivande faktorer har gjort det svårare för centralbanken att 

utnyttja penningmängden och att nå sina stabilitetsmål.  

 

Det är många analytiker och finansexperter som har delad mening kring hur den framtida 

räntemarknaden ser ut. Före detta vice riksbankschefen, Lars EO Svensson, sa i en 

intervju med Dagens Industri (2019) att Riksbankens val att höja räntan när 
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konjunkturutsikterna börjar dala nedåt var ett dåligt beslut och att det inte är läge att höja 

reporäntan. Svensson ansåg att om en förväntad konjunkturnedgång var på väg, så bör 

reporäntan ha sänkts redan då för att hjälpa ekonomin och inflationen att fortsätta i full 

fart. Det skulle ge fördelar att ekonomin och sysselsättningen är på en hög nivå när 

nedgången väl kommer. Riksbanken (2019) skrev att de globala styrräntorna förväntas 

minska samtidigt som de bekräftar att den svenska räntan kommer att höjas de två sista 

kvartalen under 2019 om dagens förväntningar på konjunkturen kvarstår.  

 

2.1.3 Dagens kredit- och kapitalmarknad 

 

Kreditmarknad definieras som “marknad för lånat kapital” (Nationalencyklopedin, 

2019a) och utgör en del av kapitalmarknaden tillsammans med aktiemarknaden. 

Kapitalmarknaden ämnar skapa rörlighet av resurser mellan sparare och låntagare. Detta 

skapar möjligheter att spara, låna, investera och fördela risker. Genom kapitalmarknaden 

möjliggörs ekonomisk tillväxt (Nationalencyklopedin, 2019b). Utöver detta påverkar 

kapitalmarknaden även olika aktörer då det avgör möjligheten att finansiera sin 

verksamhet genom olika typer av finansieringskällor. Detta innebär att det utgör en 

avgörande roll vid förändringar av kapitalstrukturen. 

 

Dagens kredit- och kapitalmarknad består i huvudsak av Riksgälden, banker, kommuner, 

finansbolag och industribolag (Nationalencyklopedin, 2019b). Agarwal (2013) menar att 

kapitalmarknaden i kombination med den ekonomiska och industriella marknaden har en 

viktig roll vid valet av kapitalstruktur. Detta innebär att förhållandena som kapital- och 

kreditmarknaden står inför kommer att påverka vilka villkor aktörer på marknaden möter. 

Dessa förhållanden påverkas främst av landets tillväxt och konjunkturläge. Riksbanken 

(2019) skrev i den penningpolitiska rapporten från februari 2019 att BNP tillväxten i 

Sverige har minskat men att landet fortfarande har en god konjunktur. Precis som i 

Sverige förväntas det globala konjunkturläget vara starkt kommande år men på sikt finns 

risken att konjunkturläget kommer stagnera. Vidare menar de att Sveriges konjunktur 

influeras av omvärlden och detta innebär att Sveriges konjunktur kommer att påverkas av 

läget i omvärlden. Tidigare rapporter från 2018 förklarar att Sverige under de senaste åren 

befunnit sig i en högkonjunktur (Riksbanken 2018a). 
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Före detta vice Riksbankschef Thomas Franzén (2016) diskuterade företagens roll på 

kapitalmarknaden och sambandet mellan det kapital som tas in för investeringar och 

tillfredsställandet av ägarnas avkastningskrav. Han menar att företag kan återinvestera sin 

vinst, genomföra en nyemission eller ta in extern skuld, och på så vis ta in nya medel. De 

tre tillvägagångssätten skiljer sig åt vad gäller bland annat beskattning, risktagande och 

transaktionskostnader. Obligationsmarknaden anses vara den del av kapitalmarknaden 

som väger tyngst (Svenska Bankföreningen, 1999). Vanligtvis hittas obligationer med en 

bunden ränta, men det förekommer också räntor som är rörliga. Det kan även finnas 

bestämmelser på nyemitterade obligationer där räntan anpassas vid bestämda tidpunkter 

till aktuella marknadsräntor.  

 

Brav (2004) undersökte om tillgången till kapitalmarknaden påverkar företagens 

kapitalstruktur. Studien visade att både onoterade och noterade företag endast går till 

kapitalmarknaden vid finansieringsbehov, det vill säga när de har underskott eller behov 

av nya investeringar. Kapitalmarknaden bör enligt Franzén (2016) fungera så att 

företagen justerar sin kapitalstruktur. Där differensen mellan avkastning på eget kapital 

och räntan på skuld vägs upp av skillnad i risk mellan eget och lånat kapital. Vidare finner 

han studier som visar flera problem på den nuvarande kapitalmarknaden, där företag tar 

kortsiktiga beslut med sina investeringar. Därutöver menar Franzén (2016) att ett aktuellt 

problem är att företag har svårt att justera ned sina finansiella mål, trots att både 

inflationen och räntan är låg. Detta gör i sin tur att målen blir långsiktigt ohållbara. Genom 

en lägre ränta uppmuntras företag att öka sina investeringar genom mer skuld. 

Anledningen är att befintliga och nya lån blir billigare oavsett hur soliditeten ser ut 

(Franzén, 2016). Höga avkastningskrav präglar dagens kapitalmarknad där marknaden i 

större grad fokuserar på de kortsiktiga resultaten. Konsekvensen blir att de långsiktiga 

målen blir svåråtkomliga. 

 

2.2 Företags utformning av finansiering 

2.2.1 Kapitalstruktur 

 

Kapitalstruktur definieras enligt Miglo (2016) som “en mix av skuld och eget kapital”. 

Han menar att ur ett historiskt perspektiv ansåg näringslivet att kapitalstrukturen var 

teknisk och komplex. Kapitalstrukturen sågs inte som en omsättningsdrivande funktion i 
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bolaget där flertal andra faktorer ansågs viktigare, bland annat olika finansiella 

omfattningar som exempelvis att välja korrekta investeringsprojekt. Under senare år har 

förståelsen för kapitalstrukturen ökat och insikten kring dess vikt för bolag spridits. Miglo 

(2016) nämner att Googles före detta CFO, Patrick Pichette, anser att kapitalstrukturen är 

en viktig del för företagets verksamhet. Pichette talade om problemen mellan företagets 

frihet och kapitalstrukturen. Om det skulle vara möjligt att känna till den framtida 

strategiska flexibiliteten som krävs i en förändrande marknad, skulle de med den 

informationen anpassa sin finansiella ställning för att möta framtiden på bästa sätt. 

 

Chen och Hammes (2004) undersökte de faktorer som påverkar ett företags 

kapitalstruktur via en jämförande studie i sju länder. Resultatet visade att faktorer som 

företagsstorlek, lönsamhet, market-to-book ratio och andel materiella tillgångar påverkar 

andelen skuld. De nämner vidare att skuldsättningsgraden skiljer sig mellan länderna som 

en följd av olika legala och ekonomiska krav. 

 

2.2.2 Beslut kring kapitalstruktur 

 

Vid beslut kring kapitalstruktur är det av vikt att sätta upp mål och riktlinjer för att 

strategiskt arbeta för att nå en så fördelaktig kapitalstruktur som möjligt. Agarwal (2013) 

menar att företag behöver en långsiktig plan för att strategiskt uppfylla kapitalbehovet 

medan de på kort sikt kan förändra kapitalstrukturen för operationella och taktiska beslut. 

Företagen arbetar för att genomföra välgrundade beslut med vilka de kan förbättra 

företagets avkastning. Vidare menar han att beslutfattande kring kapitalstruktur kan delas 

in i sju steg: 

 

1. Bestäm företagets mål genom finansiella och icke-finansiella parametrar 

2. Utvärdera, prioritera och sovra mellan målen för att samla de viktigaste 

3. Prioritera utvalda mål 

4. Identifiera och kvantifiera interna och externa begränsningar kring 

beslutsfattandet 

5. Identifiera möjliga handlingar som leder till att målen uppfylls 

6. Utvärdera och uppdatera handlingar för att säkerställa att samtliga mål och 

begränsningar är övervägda 
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7. Implementera valet och utvärdera resultatet. Därefter behöver framtida 

handlingsplaner anpassas 

 

Goedhart, Koller och Rehm (2006) nämnde att kapitalstruktur ska stärka företagets 

strategi för att nå de bästa fördelarna. De menar att kapitalstrukturen ska samverka med 

strategin för att gemensamt skapa värde och flexibilitet av finansiering. En kapitalstruktur 

som skapar en finansiell hävstång och skattefördelar samtidigt som den inte begränsar 

strategin och företagets möjlighet att skapa värde bidrar med flexibilitet och ett flertal 

fördelar. Eftersom att operativa kassaflöden och kostnad för skuld formas till följd av 

kapitalstrukturens utformning har avvägningen av skuld och eget kapital en påverkan på 

företagets värde. Genom att skapa förståelse för framtida intäkter och investeringar har 

företaget möjlighet att utforma en kapitalstruktur som är i linje med företagets strategi. 

Larsson (2000) menar att en finansiell strategi är nödvändig för att hantera kapital på ett 

effektivt vis och ska baseras på framtida utsikter, mål och riskbenägenhet. Han menar att 

företag tenderar att välja den finansiering som passar bäst nu men kan begränsas om 

andelen skuld blir för hög. “Det är sällan ekonomiskt att låna pengar, och sedan placera 

denna överskottslikviditet på penningmarknaden, även om det sker tillfälligt.” (Larsson, 

2000). 

 

Agarwal (2013) hävdar att företag bör ha tre saker i åtanke när de tar beslut kring 

kapitalstruktur för att nå sina mål. Dessa är: 

 

 Vilket kassaflöde som valet genererar 

 Tidshorisont inom hur tillgången kan utnyttjas och samlas 

 De förpliktelser som tillkommer med den valda formen av finansiering 

 

Genom dessa aspekter kan företaget anpassa kapitalstrukturen för att nå mål kring bland 

annat likviditet och soliditet samt diverse fördelar beroende på vilka förpliktelser och 

vilken typ av kassaflöde som genereras. Damodaran (2012) menar att ett företag kan 

sänka sin kapitalkostnad genom att förändra mixen av skuld och eget kapital. Detta är en 

följd av att skuld är billigare än eget kapital vilket resulterar i att kapitalkostnaden kan 

minska beroende på företagets fördelning av kapitalstruktur. Skuld anses vara billigare 

därför att aktören som lånar pengar bär en lägre risk samtidigt som det går att nå 

skattefördelar genom skuld (Damodaran, 2012). Skuld anses samtidigt vara mindre 
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riskfyllt eftersom att borgenären har förtur till betalning vid konkurs. Detta är dock 

motsägelsefullt eftersom att en ökad andel skuld ökar företagets totala risk som en 

konsekvens till högre krav på kassaflöden. Genom lån har företagen en skyldighet mot 

borgenärerna att följa ramverken kring finansieringskällor. 

 

Damodaran (2012) förklarade att ett företag måste väga fördelarna kring finansiering av 

skuld mot fördelarna vid finansiering av eget kapital för att nå en lägre kapitalkostnad. 

Ökad skuldsättningsgrad höjer företagets totala risk vilket kan komma att påverka 

kassaflödet och företagets värde. Vidare menar han att företagsfinansiering bör anpassas 

för att säkerställa att kassaflöden för skuld och kassaflöden från tillgångar stämmer 

överens med varandra för att reducera risker och kostnad för skuld samtidigt som detta 

leder till en ökning av företagets värde.  

 

En tidigare studie av Rexander och Sternelöw (2014) analyserade vilka faktorer som 

påverkar beslut kring kapitalstruktur. Studien summerades till att ett företags val av 

kapitalstruktur påverkas av vald verksamhet, företagets strategier, företagets 

förutsättningar, ägarstruktur i form av önskemål och riskaversion, grad av likviditet av 

finansieringsalternativ, affärsrisk och skuldsättningsgrad. Vidare visar de att en stor andel 

av de faktorer som påverkar ett företags val av kapitalstruktur är företagsspecifika och att 

dess arbete med kapitalstrukturen påverkas av hela företagets verksamhet. Samtliga 

företag som studien undersökt visade att arbetet kring kapitalstruktur i stor grad är en 

konsekvens av finansiella risker och förhandlingar med banker. Eberson och Liljenfeldts 

(2010) studie om svenska företags val av kapitalstruktur visar i analysen att företagets 

storlek har en positiv korrelation med skuldsättningsgraden. De menar att företagets 

värde, industri och skatter är faktorer som har en relation med skuldsättningsgraden. 

Genom analys av dessa element går det att skapa förståelse för hur företag väljer att 

justera sin kapitalstruktur. 

 

2.3 Faktorer som påverkar kapitalstrukturen  

 

När ett företag tar beslut kring sin kapitalstruktur är det av vikt att se till flera faktorer. 

Detta skapar en fördjupad inblick i ett företags arbete kring kapitalstruktur, strategi och 

inställning till diverse finansieringskällor. 
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2.3.1. Nyckeltal 

 

Eftersom att kapitalstrukturen i ett företag påverkas av många faktorer är det av 

nödvändigt att förstå de bakomliggande begreppen som tillsammans utformar ett företags 

kapitalstruktur. Bland dessa ser vi som tidigare nämnt skuld och eget kapital men även 

företagets resultat, målsättning etc. I nedanstående avsnitt definieras de begrepp som 

kontinuerligt använts för att förklara studiens resultat. 

 

Den exakta definitionen av Net Debt och dess beräkningen kan skilja sig eftersom att 

respektive företags kapitalstruktur kan variera och innehålla olika typer av 

finansieringskällor. Oavsett definition av detalj belyser nyckeltalet ett företags 

skuldsättning och vanligtvis baseras detta på räntebärande skulder minus räntebärande 

tillgångar och likvida medel (CFI, 2018a).  

 

Net Debt eller nettoskuld i förhållande till EBITDA2-kvoten visar ett företags möjlighet 

att kunna betala sin skuld angett i antal år (CFI, 2018a). Det är ett vanligt nyckeltal som 

används för målsättning av kapitalstrukturen. Ett värde över 4 kan indikera att skulden är 

för hög för företaget att hantera där följden blir att det är svårare att utöka sin låneandel  

(CFI, 2018a). 

 

 

 

Net Debt eller nettoskuld i förhållande till equity visar företagets finansiella hävstång 

(CFI, 2018b). Detta visar hur många gånger ett företags eget kapital som krävs för att 

täcka upp för hela nettoskulden. Ett högre förhållande tyder på högre risk och att företaget  

finansierar sin tillväxt med skuld (CFI, 2018b). 

 

 

 

                                                 
2 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 
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2.3.2 Risk 

 

Beroende på hur ett företag finansierar sin kapitalstruktur utsätter de sig för olika grader 

av osäkerhet och risk (Rexander & Sternelöw, 2014). Valet av eget kapital och skuld är 

direkt kopplat till hur riskaverta företaget är. Enligt Zhang (2017) är risk oundviklig vid 

alla olika aspekter vid förvärv. Risk delas vanligtvis in i två kategorier för att representera 

företagets totala risk, dessa är finansiell risk och affärsrisk (Johansson & Runsten, 2005). 

 

En finansiell risk definieras enligt Nasdaq (2019) som risken att företagets kassaflöden är 

otillräckliga i förhållande till de finansiella åtagandena. Detta är en risk som påverkas av 

avvägningen mellan skuld och eget kapital. Riksgälden (2017a) menar att finansiell risk 

påverkas av marknaden. Marknadsrisk definieras som “förlust till följd av att priserna på 

marknaden rör sig på ett ofördelaktigt sätt” (Riksgälden, 2017a). De menar att 

marknadsrisk påverkar en hel ekonomi och inkluderar bland annat ränterisk, valutarisk 

och inflationsrisk. Denna typ av risk anses vara en systematisk risk därför att den är 

oundviklig och odiversifierbar (Damodaran, 2018). Samtliga komponenter som faller 

inom begreppet marknadsrisk påverkar alla investeringar som genomförs (Damodaran, 

2012). 

 

En affärsrisk, även kallad operativ- eller rörelserisk, avser att estimera avkastningen på 

företagets totala risk (Johansson & Runsten, 2005). Denna risk består av samtliga faktorer 

som inte är förknippade till företagsfinansiering.  

 

“Operativa risker orsakas av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, 

mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser“ (Riksgälden, 2017b) 

 

Operativ risk påverkar kostnad för eget kapital och kostnad för skulder (Damodaran, 

2012). Detta är en följd av att den operativa risken grundar sig i företagets produkter eller 

tjänster. Han menar vidare att den operativa risken för företaget ökar desto större valfrihet 

konsumenterna har att själva välja om de önskar konsumera varorna eller ej. Genom att 

minska den operativa risken kan ett företag sänka sina finansiella kostnader såväl som 

minska obelånat beta. Ett företag som inte har några skulder har enbart en rörelserisk och 

ingen finansiell risk (Johansson & Runsten, 2005). 
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2.3.3 Modigliani & Miller - Proposition I 

 

Enligt Damodaran (2012) innebär Modigliani och Millers (1958) första proposition att ett 

företagsvärde inte påverkas av dess kapitalstruktur. Detta innebär med andra ord att ett 

företag kan kombinera skuld och eget kapital som de själva önskar utan att detta har en 

påverkan på företagets värde. Teorin menar att det inte finns en optimal kapitalstruktur 

som är bättre än någon annan. Modigliani och Miller (1958) utgår i sitt första teorem från  

följande antaganden: 

 

 Skatter, transaktionskostnader och avgifter utesluts och används inte i 

beräkningarna 

 Det råder ingen asymmetrisk information mellan olika aktörer på marknaden 

 Både företag och privatpersoner har samma möjlighet att låna pengar till en 

identisk ränta 

 

En marknad som karaktäriseras av dessa antaganden kan därmed sakna en verklig aspekt. 

Detta har drivit flera studier kring ämnet om val av kapitalstruktur. Teorin kan användas 

för att till en viss nivå förklara hur ett företag motiverar kring beslut om kapitalstrukturen. 

Det kan också ses att vara en faktor bland många som definierar ett företags 

kapitalstruktur. Damodaran (2012) menar att detta inte är rimliga antaganden baserat på 

verkligheten. Vetenskap har bevisat att skuld skapar skattefördelar och att företag har en 

konkursrisk. Detta innebär i sin tur att skuld kan påverka värdet beroende på hur 

avvägningen mellan eget kapital och skuld fördelas. Till följd av kritik publicerade 

Modigliani och Miller (1963) en reviderad version som inkluderade skatter. De menade i 

denna version att det skapas en skattesköld vid användandet av skuld. Resultatet är att ett 

företag som använder skuld i kapitalstrukturen får ett högre företagsvärde i jämförelse 

med ett företag som endast är finansierat av eget kapital.  

 

2.3.4 Trade Off Teorin 

 

Modigliani och Miller (1963) visar i sin andra proposition, Trade Off Teorin, att det finns 

positiva aspekter med skuldsättning tills den optimala kapitalstrukturen är uppnådd. De 

visar att den förväntade avkastningen på eget kapital är positivt kopplat till skulderna. 
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Förklaringen är då att en ökad skuldsättningsgrad ökar den finansiella risken vilket 

slutligen påverkar att aktieägarnas avkastningskrav ökar. Modigliani och Miller (1963) 

hävdar vidare att genom en optimal kapitalstruktur kan bolagets värde maximeras. Detta 

innebär att företaget behöver arbeta med målsättning för att nå en perfekt avvägning 

mellan skuld och eget kapital. Att ta på sig för stora skulder för att öka fördelarna med 

skatteskölden ökar den finansiella risken. Det vill säga att företaget eventuellt inte har 

möjlighet att betala räntekostnaderna och därmed ökar kostnaden att ett företag är i 

ekonomisk nöd. Enligt Frank och Goyal (2003) kan fördelarna och kostnaderna erhållas 

på olika sätt. Ledningen behöver välja en kapitalstruktur för företaget och en optimal 

skuldsättningsgrad skall bestämmas för att på så vis maximera fördelarna och minska 

kostnader. Det bör därmed vara en balans mellan kostnader och fördelar.  

 

Myers (1983) har utvecklat Modigliani och Millers proposition kring Trade Off Teorin. 

Han menar att en optimal kapitalstruktur nås i den punkt där nuvärdet av 

konkurskostnaderna är lika med nuvärdet av skatteskölden. Denna punkt kan identifieras 

genom en analys av fördelar och nackdelar med skuld. Haraldsson och Lundgren (2010) 

analyserade om det skulle finnas ett samband mellan kapitalstruktur och företagsvärde. 

Resultatet visade ett positivt samband mellan företagsvärde och skuldsättningsgrad vilket 

baserades på skatteskölden som då tillförde värde. Vidare ansåg de att denna skattesköld 

inte kunde antas vara helt realistisk. Detta ansågs vara en konsekvens av att en hög 

skuldsättningsgrad kan var negativt då det ökar riskerna för konkurs allt annat lika.  

 

Brisland och Eriksson (2014) undersökte hur sambandet mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad ser ut. De konstaterade att ökad andel skulder kan tillföra högre 

lönsamhet till en viss nivå och därefter ger skulderna motsatt effekt. Vidare konstaterade 

studien att Modigliani och Millers andra teorem inte stämmer överens med resultatet. De 

poängterar att Modigliani och Millers proposition inte berör frågan om kostnad av skuld 

utan enbart valet av skulder framför eget kapital. Brisland och Eriksson (2014) menar att 

om ett företag kan betala lägre eller inga räntor måste detta tas i beaktning eftersom att 

det måste ses som fördelaktigt. 

 

2.3.5 Pecking Order Teorin 
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Pecking Order Teorin är baserad på kapitalstrukturens utformning (Myers & Majluf, 

1984) och grundar sig på tidigare forskning där valet av ett företags finansiering skiljer 

sig åt. Teorin visar att ett företag bör föredra användning av interna medel, dvs. 

kvarstående vinst för att finansiera planerade investeringar. Storleken på den interna 

finansieringen baseras på det möjliga kassaflödet som företaget kan skapa. Först när 

interna medel inte är tillräckligt skall externa medel tas i beaktning. Vidare anser Myers 

och Majluf (1984) att om ett företag använder extern finansiering kan det tolkas som att 

företaget saknar eget kapital vilket skulle kunna ses som en svaghet. Om företagets 

interna medel inte är tillräckliga för en investeringen bör de säkraste externa 

finansieringsmöjligheter användas. Skuld som extern finansiering är då att föredra 

framför en nyemission i form av eget kapital. Fortsättningsvis antas det att företag endast 

vill göra en nyemission när aktiekursen är övervärderad. Slutligen anser teorin att det 

finns en negativ aspekt mellan ett företags prestanda och en finansiell hävstång då företag 

som går med vinst bör vara i ett mindre behov av externt kapital. Om ett företag emitterar 

eget kapital skulle det vara på grund av att det är billigt. Det skulle därmed visa en 

potentiell investerare att aktiekursen är för högt värderad. Vid utökad finansiering av eget 

kapital ses den finansiella risken vara högre och det krävs därmed en högre avkastning på 

det investerade kapital. 

 

Mac an Bhaird (2010) studerade hur små och medelstora företag tog sig an 

kapitalstrukturen och vad som påverkade företagens val av finansiering. Resultatet visade 

att företag inte anser att skatteskölden var den viktigaste aspekten om de var i behov att 

öka sin skuldsättning utan att bristfälliga vinster från företaget och nivån på räntan var de 

faktorerna de hade i åtanke. Pecking Order Teorin bekräftar att företag väljer att använda 

skuld när interna medel inte är tillräckligt för investeringar (Myers & Majluf, 1984). 

Företagen anser även att flexibilitet är viktigt när val av finansieringsmedel skall göras 

(Larsson, 2000). Den nya finansieringen ska fungera inom de redan satta strategierna och 

finansiella målen. Ett exempel var att den förutbestämda skuldsättningsgraden inte fick 

överskrida när företaget valde att ta in nya medel. 

 

2.3.6 Market Timing Hypotesen 

 

Market Timing Hypotesen är en teori som härstammar från Baker och Wurgler (2002) 

och baseras på psykologisk ekonomi. Teorin baseras på hur ett företag väljer att 
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strukturera upp sin finansiering med eget kapital och skuld. Detta genomförs med hjälp 

av market-to-book ratio för att mäta möjligheten i marknaden. Vidare grundar sig även 

hypotesen på att ett bolag följer marknadens utveckling och försöker behålla rätt andel 

skuld mot eget kapital beroende på marknadens rörelser för att nå den bästa 

kostnadseffektiviteten. 

 

Market Timing Hypotesen visar att företag utnyttjar situationen när förändringar sker i 

aktiekursen och försöker därmed maximera värdet för ägarna (Baker & Wurgler, 2002). 

De menar att ett företagsvärde och andel skuld påverkar hur mycket eget kapital företaget 

tar in där exempelvis ett företag med en låg skuldsättningsgrad och hög värdering skulle 

ta in mer eget kapital. Däremot om både skuldsättningsgraden och värderingen är låg 

skulle inte företaget ta in mer eget kapital. Med andra ord betyder det att när aktiekursen 

är hög passar företaget på och gör en nyemission för att sedan köpa tillbaka aktierna med 

skuld när aktiekursen är lågt värderad. Teorin menar att kapitalstrukturen påverkas i större 

utsträckning av hur värderingen på marknaden förändras och hur ledningen ser på 

nuvarande marknad i termer av skuld och egna aktier.  

 

En optimal kapitalstruktur kan enligt Baker och Wurgler (2002) inte uppnås, utan baseras 

på att företagets strategi för att forma kapitalstrukturen ackumuleras över tid. Företag kan 

minimera påverkan av Market Timing Hypotesen på kapitalstrukturen om de väljer att 

återbalansera förhållandet mellan skuld och eget kapital konsekvent. Detta fungerar enligt 

Baker och Wurgler (2002) i teorin men ansågs inte vara applicerbart i verkligheten då 

Market Timing Hypotesen har visat sig ha stora effekter på kapitalstrukturen. Slutligen 

anser de att marknadsteorin visar att market-to-book ratio har en långsiktig effekt på 

kapitalstruktur i jämförelse med Trade Off Teorin. Fransson och Persson (2013) 

undersökte vad det finns för samband mellan kapitalstrukturen och Market Timing 

Hypotesen under olika konjunkturer. Studien bekräftade att det existerar ett samband 

mellan de två faktorerna. Beroende på konjunkturläge ser avvägningen av 

finansieringskälla olika ut. Slutligen fann studien ett samband mellan market-to-book 

value och eget kapital. Under finanskrisen tenderade företag att ge ut eget kapital om 

företagens market-to-book ratio var hög. 

 

2.3.7 Företagsstorlek och noterade samt onoterade företag 

 



 

 
 

 21 

För att klassificera studiens företag utefter storlek- och ägarsegment krävs en definition 

kring var gränsen mellan olika företag går samt en förklaring till noterade och onoterade 

företag. 

 

På börsen kategoriseras bolag baserat på börsvärde (Swedbank, u.å.). Detta är en term 

som används för att beskriva hur mycket hela företaget är värderat baserat på föregående 

dags aktiekurs multiplicerat med alla utestående aktier på marknaden.  
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Olika börser använder olika listor som de klassificerar företagen efter (Swedbank, u.å.).  

På Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, används följande kategorisering: 

 

Tabell 2.1 Företagsklassificering för noterade företag 

Företagskategori Börsvärde 

Stort > € 1000 m 

Medel > € 150 m – 1000 m 

Små < € 150 m 

 

Ett onoterat företag är inte listat på en aktiemarknad. För att klassificera företag i olika 

storleksklasser används ofta EU kommissionens rekommendation 2003/361 (EU 

Kommissionen, 2019). Enligt rekommendationen anses följande: 

 

Tabell 2.2 Företagsklassificering för onoterade företag 

Företagskategori Antal anställda Omsättning Balansomslutning 

Medel > 250 > € 50 m > € 43 m 

Små > 50 > € 10 m > € 10 m 

Mikro < 10 < € 2 m < € 2 m 

 

2.3.8 Effekter av att vara börsnoterad eller onoterad och av olika företagsstorlek 

 

Beroende på ett företags storlek möter de olika villkor som en följd av mognad och ålder. 

Detta är en avgörande faktor för att förstå studiens resultat utifrån de olika segment som 

studerats. Miglo (2016) förklarar att företag som är operativa inom industrisektorn 

generellt sett har en hög nivå av materiella tillgångar där en högre skuldsättning vanligtvis 

följer. Detta anses vara en konsekvens av att priser på materiella tillgångar oftare är 

stabilare och anses vara en säkrare investering. Vidare menar han att större koncerner har 

en högre skuldsättningsgrad i jämförelse med mindre bolag eftersom de oftast är mer 

diversifierade och har lägre risk för konkurs. Stora och medelstora företag hamnar i en 

svår situation på grund av konkurrens och krav på att kontinuerligt vara kostnadseffektiva 

(Wynn, 1997). Mindre företag har vanligtvis en lägre kompetens bland ledningen 

tillsammans med begränsad information och finansiering.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en
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Faulkender och Petersons (2004) studie visade att mindre onoterade företag ofta har 

begränsad information att ta del av, och att alternativkostnaden för företaget att ta fram 

relevant information blir allt för hög. När de sedan analyserade noterade företag fann de 

många skillnader. De regleringar för att utfärda offentligt kapital ger en större inblick i de 

noterade företagen som investerare kan ta del av. Storleken på företagen är också en viktig 

aspekt då mer information behöver vara publik och delas med de anställda. Studien finner 

också att kapitalstrukturen markant skiljer sig om företagen kan ta del av den publika 

kapitalmarknaden.  

 

Enligt Miglo (2016) så har en förändring kring synen på kapitalstruktur skett bland 

småbolag. Finansiering ansågs tidigare ske från ägarnas nära vänner, släkt och till sist 

bland venture capital och affärsänglar. Den rollen bankerna satt med och finansiering av 

främmande kapital var inte en viktig aspekt. Nyligen har upptäckter gjorts att småbolag 

som använder extern finansiering presterade bättre än småbolag som var utan extern 

finansiering. Flexibiliteten som tidigare nämnts anses också vara en viktig faktor kring 

småbolagens val av kapitalstruktur.  

 

Borgwing och Nilsson (2013) undersökte om en notering av ett företag förändrar 

kapitalstrukturen. Resultatet visade en negativ koppling till företagets skuldsättningsgrad, 

där onoterade bolag har en högre skuld än de noterade. Vidare ansåg de att de noterade 

företagen har det lättare att komma åt kapitalmarknaden när de är i behov av finansiering. 

De har därmed lättare att ta in mer eget kapital och kan då minska skuldsättningsgraden. 

Brav (2004) finner i sin studie att onoterade bolag lutar sig mer åt skuld och har högre 

skuldsättningsgrad med kortfristig skuld än noterade bolag. För större bolag är det lättare 

att ta in likviditet genom att ta in eget kapital eller genom obligationer. De onoterade 

bolagen kan lättast påverka sin likviditet med kortfristig skuld. 

 

Det finns både för- och nackdelar med att börsnotera ett bolag. Enligt Larsson (2000) är  

de huvudsakliga fördelarna följande: 

 

 Företagets informationsflöde ökar vilket innebär att allmänheten får större 

tillgång till bolaget 

 Genom nyteckning, teckningsrätter och emittering av B-aktier kan företaget 

använda aktieägare för att samla kapital 
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 Möjligheten att anställa och lösa ut företagsledning och ägare förenklas 

 Företagsägarna behöver inte binda upp privat kapital i bolaget permanent 

 Ökad stimulans i företaget 

 

Larsson (2000) menar samtidigt att de huvudsakliga nackdelarna är: 

 

 Företaget bevakas av en större mängd personer och intressenter. Detta ställer 

hårdare krav på företaget att övervaka sin verksamhet genom exempelvis 

redovisning och resultatprognoser 

 Förväntningar på utdelning uppstår 

 Aktieägarna kan ställa krav på företaget i form av nya styrelseplatser 

 Bolagsstämman blir mer omfattande än om bolaget är onoterat 

 

Riksbanken (2011) tillfrågade 160 icke-finansiella företag kring synen på finansiering. 

Både stora och små företag svarade på en öppen fråga kring väntade förändringar kring 

finansiering. Resultatet visade att större företag hade bredare och möjligtvis bättre 

kunskap om hur förändringar inom finansmarknaden påverkar företagens 

finansieringsstruktur. Vidare beskrev de att mindre företag inte har samma incitament att 

hitta alternativa finansieringar tillsammans med den nuvarande strukturen (Riksbanken, 

2011). Slutligen nämnde flera företag att om priserna på banklån skulle bli högre, skulle 

de söka efter alternativa finansieringsmöjligheter. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod och ansats  

 

Studien har som avsikt att undersöka strategiska och finansiella beslut kring 

kapitalstruktur under nuvarande ränteläge. För att fastställa hur olika företag agerar har 

en kvalitativ undersökningsmetod använts. Enligt Bryman och Bell (2017) är en studie av 

kvalitativ karaktär lämplig vid en forskningsprocess som är mindre regelstyrd och med 

större fokus på de ordagranna presentationerna av resultatet snarare än siffermässiga 

mätningar. Fördelarna med en kvalitativ forskningsmetod är att studien får ett perspektiv 

från den undersökta personens synvinkel vilket gör att studien har möjlighet att skapa 

förståelse för bakomliggande mönster. Detta gör att studien kan undersöka och jämföra 

olika företags taktiska och strategiska beteende baserat på respektive bolags tankar och 

mål istället för enbart historisk finansiella data. 

 

En kvantitativ metod hade inte varit lämplig för att besvara studiens syfte då den inte 

kommer att hantera och bearbeta statistiska och ekonomiska samband. Genom en 

kvantitativ metod skulle respektive företags strategiska val inte kunnat analyserats då 

företagen inte skulle få chans att förklara hur deras strategiska tankesätt är utformat. 

Studien hade istället påvisat samband och kopplingar mellan diverse faktorer där en 

fördjupad och nyanserad slutsats som besvarar studiens syfte hade uteblivit. Valet av 

metod har en betydande effekt på studiens resultat och förändrar därmed studiens utfall 

(Bryman & Bell, 2013). Fördelen med att använda en studie av kvalitativ karaktär är 

enligt författarna att diskussionen kring ämnet kan gå steget längre. Med detta menas att 

inte enbart analysera vad som skett utan få en bredare kunskap till varför företagen agerar 

och varför. Författarna anser också att en kvalitativ metod öppnar upp studien för att 

kunna studera olika syner på kapitalstrukturen och reporäntan. För att uppnå studiens 

syfte anser författarna därför att en kvalitativ metod lämpar sig bättre än en kvantitativ 

metod. 

 

Bryman och Bell (2017) menar att det finns två olika ansatser för att ta sig an teori och 

empiri. De två ansatserna nämns som deduktiv eller induktiv. En deduktiv ansats innebär 

att studien grundar sig på tidigare studier och teorier. Empiri samlas in för att kunna testa 

de teoretiska utgångspunkterna. En induktiv ansats baseras på den empiriska 
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datainsamlingen för att sedan utveckla teorier eller att ifrågasätta aktuella teorier. Studien 

använder en deduktiv ansats som är en konsekvens av att ämnet kapitalstruktur är 

välstuderat med flera teorier som går hand i hand med ämnet. Vikten av valet kring 

angreppssätt har en stor betydelse för studien och det påverkar både hur teori och empiri 

samlas in och hur författarna arbetar med detta. Vidare har den deduktiva ansatsen en 

viktig innebörd för studiens intervjuguide. Denna har använts för att kunna se om 

teoriernas mening stämmer mot de empiriska svaren (Bryman, 2011) och varit 

utgångspunkt för insamlingen av all empirisk data. Teori har varit en fundamental grund 

i studien och författarna har med detta undersökt hur det ser ut i realiteten. Som en följd 

av detta lämpar sig den deduktiva ansatsen bättre än den induktiva. 

 

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Urval 

 

För att skapa möjlighet att besvara studiens syfte har ett urval utifrån tillgängliga och 

lämpliga företag genomförts. Urvalet har baserats på flera faktorer som begränsat arbetets 

omfattning. Dessa är huvudsakligen tid och pengar. Då arbetet genomfördes inom en 

begränsad tidsperiod skapades vissa restriktioner kring urvalet för att skapa möjlighet att 

besvara studiens frågeställning med hög precision. Urvalet har avgränsats utifrån bransch, 

land, företagsstorlek och om bolaget är börsnoterat eller inte. Som tidigare nämnt under 

avgränsning, avsnitt 1.5, skiljer sig faktorer som påverkar företag mellan olika länder och 

branscher. Studien har därför avgränsats till att undersöka företag inom industribranschen 

i Sverige. Vidare, har urvalet utformats att begränsas till fyra kategorier i enlighet med 

tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1: Studiens urval 

Stora noterade företag Stora onoterade företag 

Små och medelstora noterade företag Små och medelstora onoterade företag 

 

De företag som har tillfrågats att delta i studien har valts ut på strategiskt sett utefter ett 

bekvämlighets och målinriktat urval. Detta innebär att företagen har tillfrågats som en 

följd av att de uppfyllt de urvalskrav som studien ställer vilket skapar möjlighet att gå in 

på djupet i de valda forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2005). Alternativet är att 
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använda ett tillfällighetsurval vilket innebär att använda de personer som finns 

tillgängliga oavsett om du uppfyller ställda krav eller ej. Författarna valde att inte använda 

denna metod då det inte hade uppfyllt studiens krav och därmed inte skapat möjlighet att 

analysera ämnet på en mer detaljerad nivå. Det var av vikt att de intervjuade personerna 

hade en position som medförde god kunskap om företaget och förståelse hur företaget 

hanterar frågor kring kapitalstruktur och kapitalmarknaden. 

 

För att genomföra studien kontaktades 91 företag. Utifrån dessa har 18 företag visat 

intresse att medverka i studien. Med hänsyn till de 18 företagen har sedan 12 företag 

intervjuats vilket skapat studiens omfattning. Anledningen till att alla parter som visat 

intresse inte har deltagit i studien är att fördelningen av bolag i varje grupp skall vara 

jämn. Om studien baserades på en ojämn fördelning av bolag riskerade analysen att bli 

vinklad till ett visst segment. Vidare har inte heller samtliga intressenter haft rätt 

kompetens för att kunna besvara studiens undersökningsfrågor. Detta skulle då innebära 

att studiens slutsats inte skulle bli tillförlitlig. Studien har därför ett krav på att 

intervjurespondenten måste ha kunskap om hur företaget arbetar med kapitalstrukturen. 

Vidare ökar studiens förståelsen och skildring av resultatet genom att inkludera fler än ett 

företag (Jacobsen, 2002).  

 

Författarnas mål var att studien skulle omfatta 12 bolag fördelade i de 4 givna segmenten 

för att kunna visa ett ytterligare djup på ämnet. Studiens syfte har gått att uppnå genom 

de deltagande företagen och jämnt fördelade segmenten. Om antalet undersökta företag 

hade varit större hade ytterligare trovärdighet kring ämnet skapats och 

generaliserbarheten varit större. Det har dock varit av större vikt att urvalet av studerade 

företag är lämpade för studien snarare än att enbart öka antalet företag. Som en följd av 

begränsad tid för att genomföra studien fanns det inte heller utrymme att hinna intervjua 

och analysera fler företag. 

 

3.2.2 Intervjudesign 

 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer för att nå den enskilde individens uppfattning 

kring studiens fokuserade ämne. Proceduren för en kvalitativ analys brukar inte vara lika 

strukturerad som en kvantitativ undersökning, där metoden är väldigt strukturerad 

(Bryman & Bell, 2017). Fortsättningsvis ger en kvalitativ studie bredare utformning och 
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intervjurespondenternas egna uppfattning av den ställda frågeställningen. Intervjuer 

valdes att användas då denna typ av metod skapar möjlighet till flexibilitet. Eftersom att 

denna studie är av en jämförande karaktär var det av vikt att de intervjuade hade möjlighet 

att uttrycka sina egna tankar.  

 

Genom att använda kvalitativa intervjuer skapas möjlighet att nå nyanserade och mer 

detaljerade svar och intervjun kan ta olika riktningar beroende på vad respondenten 

upplever är betydelsefullt och relevant (Bryman & Bell, 2017). Intervjuerna var 

semistrukturerade och baserades på intervjuguiden för att säkerställa att de målsatta 

ämnena och teorierna diskuterades. Målet var att ge den intervjuade möjlighet att besvara 

frågorna utefter egen önskan men också att garantera att alla intervjurespondenternas svar 

kunde sammanställas och analyseras (Bryman, 2011). Om ostrukturerade intervjuer 

skulle användas finns en risk att intervjuerna inte skulle besvara de frågor som studien 

kräver. Intervjun skulle i sådana fall likna ett vardagligt samtal i vilket chansen finns att 

fokus hamnar på icke-relevanta ämnen. 

 

Samtliga intervjuade förblir anonyma. Detta är en följd av att samtalen fokuserar på  

verksamhetskänsliga frågor som berör konfidentiell information. 

 

Tabell 3.2: Intervjuade 

Respondent Datum Tid Genomförande 

A 2019-03-11 09:00 På plats 

B 2019-03-14 10:00 Telefonintervju 

C 2019-03-14 14:00 Telefonintervju 

D 2019-03-15 14:00 Telefonintervju 

E 2019-03-21 10:00 På plats 

F 2019-03-21 15:00 Telefonintervju 

G 2019-03-22 13:30 Telefonintervju 

H  2019-03-26 10:00 På plats 

I 2019-03-27 10:00 Telefonintervju 
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J 2019-03-27 12:00 Telefonintervju 

K 2019-03-27 13:30 Telefonintervju 

L 2019-03-27 15:00 Telefonintervju 

3.2.3 Intervjuplanering  

 

De företag och respondenter som studiens urval resulterade i kontaktades till en början 

via mejl. Då vissa av de tillfrågade inte hade publicerade kontaktuppgifter kontaktades 

företagen på telefon för att nå vederbörande. Författarna presenterade i detta meddelande 

vilka de var, vad studien handlade om, tidigare forskning samt vad företagets eventuella 

deltagande skulle innebära. Vid kontakten förklarades både hur processen skulle se ut och 

hur lång tid intervjurespondenten skulle behöva vara delaktig. Författarna var eniga om 

att inte ha allt för långa intervjuer eftersom att de tillfrågade personerna besitter höga 

befattningar och har begränsad tid. Efter en vecka kontaktades de bolag som inte besvarat 

meddelandet via telefon. 

 

Samtliga respondenter blev erbjudna ett flertal tider när intervjun skulle kunna äga rum. 

Detta var för att kunna möjliggöra en positiv anblick till erbjudandet. När datum och tid 

sedan beslutats mottog intervjurespondenten studiens frågor två veckor innan bestämd 

tid. Målet med detta var att ge respondenten tillräckligt mycket tid för att förbereda sina 

svar och undersöka diverse frågetecken som kunnat uppkomma. 

 

Intervjuguiden har utformats baserat på studiens frågeställningar och 

problemformulering. Genom att inkludera minst två frågor som berör respektive 

frågeställning skapas möjlighet att säkerställa att studiens syfte skulle uppnås då relevant 

information samlades in.  

 

Intervjuguiden består av korta frågor för att underlätta intervjurespondentens arbete. 

Detta säkerställer att risken för misstolkning minimeras såväl som att rätt ämne besvaras. 

Genom att använda olika typer av frågor har intervjurespondenten möjlighet att besvara 

frågorna på ett djupgående och detaljerat sätt. Studiens intervjuguide har därför utformats 

utefter de exempel Kvalve skapade 1996 (Bryman & Bell, 2017). Dessa exempel omfattar  

nio olika kategorier av frågor som ofta används vid intervjuer: 
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1. Inledande frågor 

2. Uppföljningsfrågor 

3. Sonderingsfrågor 

4. Preciserade frågor 

5. Direkta frågor 

6. Indirekta frågor 

7. Strukturerade kommentarer 

8. Tystnad 

9. Tolkande frågor 

 

Intervjuerna inleddes med en förklaring kring studiens utförande och dess genomförande. 

Respondenten fick börja med att svara på inledande frågor kring sin position, erfarenhet 

och utbildning. Frågor angående kapitalstruktur och omfattande frågor kom därefter för 

att skapa ett perspektiv kring hur företaget arbetade. Dessa frågor var sonderings och 

preciserade frågor för att erhålla fördjupade svar. Då studien riktar sig mot en specifik tid 

och mer specifikt reporäntans påverkan ställdes väldigt precisa frågor om hur företaget 

valde att agera när en minusränta implementeras och hur de hanterar detta. Indirekta 

frågor kom på tal då intervjurespondenten inte ville eller kunde svara åt företagets vägnar 

utan fick dela sin personliga åsikt. Detta kan ha bidragit positivt till studien till följd av 

mer information. Under hela intervjun valde författarna att ge strukturerande 

kommentarer så respondenten skulle förstå när ett nytt ämne togs upp vilket var i linje 

med Bryman och Bells (2017) intervjuguide. Valet av direkta och tolkande frågor undvek 

författarna i största mån för att inte styra respondentens svar och att på så vis undvika ett 

svar som inte stämde överens med deras åsikt. Vidare arbetade författarna med detta 

genom att bibehålla ett lugnt tempo genom hela intervjuerna. Att ge respondenten tid att 

tänka igenom sina svar minskade risken för att respondenten uttryckte annat än vad som 

avsågs. Detta innebar att det uppstod vissa tystnader under intervjuerna. 

 

3.2.4 Utförande 

 

Under tre veckor genomfördes 12 intervjuer. Författarna valde att både använda sig av 

personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vid intervjutillfällena var båda författarna 

närvarande och ställde både frågor och eventuella följdfrågor. 
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De fördelar som skapas under en telefonintervju i jämförelse med direkta intervjuer är att 

telefonintervjuer tar mindre tid samt innebär en lägre kostnad (Bryman, 2011). 

Telefonintervjuer anses vara en fördel om det är flera intervjuare, då det blir betydligt 

enklare att ha kontrollen över felaktiga tillvägagångssätt. Ett exempel skulle vara om en 

intervjuare formulerar om en fråga eller adderar en följdfråga. Vidare nämner Bryman 

(2011) att telefonintervjuer kan skapa en fördel då intervjuerna och respondenterna inte 

möter varandra. Den positiva aspekten är då att ingen fördom kan ske baserat på etnisk 

bakgrund, klass och ålder. En telefonintervju kan i vissa fall kännas mer nära då 

intervjuaren inte är där i sin fysiska närvaro. Detta till följd av de nämnda faktorerna kan 

ha en påverkan. Utifrån dessa aspekter ses telefonintervjuer som ett lämpligt verktyg även 

om det finns negativa aspekter kring valet. Författarna anser att dessa kan vara att inte 

kunna se hur respondenterna förde sig under intervjun. Vanligtvis kan ansiktsuttryck och 

förståelse vara nödvändigt för att klargöra kontexten kring frågan (Bryman & Bell, 2017). 

Detta kan skapa problematik då det kan leda till misstolkningar av respondentens svar.  

 

Användandet av bägge intervjutyperna kan därför skapa både fördelar och nackdelar. En 

fördel anses vara att bägge nackdelarna av det enskilda tillvägagångssättet undviks. 

Samtidigt är undersökningsmetoden inte konsekvent genom studien vilket kan leda till 

problematik. Genom att blanda olika typer av tillvägagångssätt kommer olika intervjuer 

upplevas olika. Detta är inte enbart en konsekvens av att olika personer har deltagit utan 

även för olika metoder tenderar att ge olika uttryck och olika typer av förståelse. 

 

Författarna meddelade företagen att intervjuerna kommer ha en tidsram på 30–60 

minuter. Till en början förklarade författarna bakgrunden till arbetet och hur processen 

för att analysera data skulle se ut, samtidigt som intervjurespondenten fick välja om de 

accepterade en inspelning av intervjun. Grundtanken med att spela in intervjun är för att 

förenkla processen med analysarbetet och tillsammans med anteckningar som togs kunna 

underlätta transkriberingen. Inspelning av en intervju är vanligt förekommande för att 

skapa en detaljerad analys som är nödvändig i en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2017). 

Målet är att fånga intervjurespondenternas egna åsikter och egna ord och om endast 

anteckningar förs under intervjun är det lätt att viktiga aspekter går förlorade. Genom att 

kunna spela in intervjuerna kunde fokus ägnas mot respondenten och dennes svar. Detta 

förenklade intervjun och relevanta följdfrågor samt att en trygg uppmärksamhet kunde 
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ges. Slutligen var det även lättare att ställa nya frågor om vissa frågor inte besvarades 

eller behövdes förtydligas.  

 

3.3 Etik 

 

Genom att arbeta med frågor som berör hantering av information, samtycke, 

konfidentialitet, nyttjande och falska förespeglingar skapas möjligheter att genomföra 

forskning utefter etiska ställningstaganden (Bryman & Bell, 2017).  

3.3.1 Information och samtycke 

 

I samband med att företagen tillfrågades att delta i studien informerades dem om 

undersökningens syfte, omfattning, tidigare forskning och vad deltagandet förväntades 

tillföra. Målet med detta var att säkerställa att den eventuella respondenten hade full 

förståelse för att vad studien innebar samt förstod vilka moment som skulle ingå. Vidare 

var det också av vikt för att säkerställa att personen förstod att det är frivilligt att delta i 

berörd studie. Efter att intervjun hade avslutats informerades respondenten återigen om 

de moment som återstår och när personen förväntas få ta del av materialet. 

 

3.3.2 Konfidentialitet och anonymitet 

 

Studien nämner inte företagens eller intervjurespondenternas namn. Anledningen är att 

omfattningen av ämnet kan vara av känslig karaktär för företagen samt för respektive 

persons anonymitet. Beskrivningen av respondenterna har därför hållits med god 

konfidentialitet och hög försiktighet så risken att identifiera individer eller organisationen 

inte är möjlig. Materialet har även hanterats på sådant vis att ingen extern eller obehörig 

part kan få tillgång till det. 

 

3.3.3 Nyttjade och falska förespeglingar 

 

Samtliga uppgifter som respondenterna inkom med under intervjuerna har enbart använts 

för studiens syfte. Allt material har använts med största försiktighet för att säkerställa att 

det nyttjas på korrekt vis. Vidare har respondenterna fått möjlighet att granska deras 

respektive empiriavsnitt om så önskat. Utöver detta har författarna tydligt förklarat för 
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samtliga respondenter hur undersökningen och material kommer att hanteras för att inte 

ge falska förespeglingar. Under intervjuerna uppmanade författarna till att respondenterna 

skulle ställa frågor eller avböja att svara om de inte ansågs passande. 

 

3.4 Presentation och analys av empiri 

 

Författarna transkriberade intervjuerna med hjälp av inspelningarna och anteckningarna 

vilket är grunden i empirin. Inspelningen av intervjun är till för att förenkla och tolka det 

respondenten sa under intervju och därmed förbättra minnet (Bryman & Bell, 2017). 

Transkriberingen gjordes tillsammans och nära inpå intervjuerna för att tillsammans tolka 

och ge korrekt resultat. Vidare är inspelningen en hjälpande hand för att återigen minnas 

den givna informationen och att författarna inte skall missa information på grund av hörfel 

eller oaktsamhet med skrivna anteckningarna. 

 

De framtagna transkriberingarna från intervjuerna har varit underlaget för analysen. 

Författarna valde att använda öppen kodning för att dela upp empirin i olika delar och 

därmed skapa en större omfattning av intervjuerna. Öppen kodning är en bearbetning med 

att bryta ned, undersöka och jämföra för att sedan kategorisera data. Detta gav då olika 

begrepp som kunde sorteras och omformuleras till kategorier som använts. Kodningen 

påbörjades tidigt för att öka förståelsen för empirin och att göra det löpande medan 

transkriberingen gjordes. Processen innebar att dela upp empirin i olika komponenter som 

ord, meningar eller stycken som var till intresse för studien. 

 

Genom denna studie har författarna identifierat hur de studerade bolagen arbetade med 

sin kapitalstruktur i förhållande till reporäntan. Vidare är författarna självmedvetna om 

att visst innehåll kan gå förlorad när delar av intervjun använts och en kodning görs vilket 

Bryman och Bell (2017) påpekade. Vid kodningen gjordes hela arbetet av författarna och 

en diskussion fördes för att kodningen skall ge den helhetsbild över all insamlad 

empiriska data men även minimera personliga tolkningar. Författarna valde att redovisa 

empirin utifrån varje företag och sedan i analysen tillämpa kodningen för att minimera 

förlorade data. Författarna har också arbetat med att behålla helheten i meningar eller ord 

som då ger kontexten av vad respondenten vill framföra för att undvika feltolkningar av 

empiri. 
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3.5 Studiens trovärdighet 

 

För att stärka studiens trovärdighet är det av vikt att föra resonemang kring kvaliteten på 

undersökningen. Detta tenderar att genomföras genom resonemang kring reliabilitet och 

validitet vid kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2005). 

 

Bryman och Bell (2017) diskuterar kvalitativa studier och möjlig kritik som kan 

uppkomma. För att kunna göra en bedömning av undersökningen nämns kriterierna 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Dessa definieras som “...olika slags mått på 

den kvalitet, stringens och mer generella forskningspotential som uppnås på grundval av 

vissa metodologiska och ämnesmässiga konventioner och principer.” (Bryman & Bell, 

2017). Nedan har kriterierna delats upp enskilt för att möjliggöra transparensens av 

metodval, hur författarna genomfört studien och att förtydliga interna samt externa 

kriterier. Författarna har avstått från att skapa en förutfattad mening av hur resultatet 

förväntas se ut. Detta minskar risken att undermedvetet utforma studien utefter personliga 

åsikter. 

 

3.5.1 Reliabilitet 

 

En extern reliabilitet omfattar hur en undersökning kan återskapas. Vanligtvis är det svårt 

att replikera en kvalitativ undersökning då det inte är möjligt att bibehålla en social miljö 

eller de sociala förutsättningar (Bryman & Bell, 2017). För att motverka att 

respondenterna inte skulle påverkas av en social miljö och därmed påverka studiens 

reliabilitet föreslog författarna att intervjuerna skulle ske på respondenternas 

arbetsplatser. Vidare spelades samtliga intervjuer in vid godkännande och genom detta 

undveks missförstånd eller feltolkningar vid transkribering samt empiri. Intervjuguiden 

skapades genom välbetänkta frågor och ämnen som inte skulle leda respondenten att svara 

på ett speciellt sätt. Som en följd av detta undveks ledande frågor. Författarna arbetade 

för att inte styra intervjuerna och då skapa möjlighet att fånga upp hela företagens tankar 

och strategier kring kapitalstrukturen och minusränta. Reliabiliteten för studien baseras 

på en stabil grund vilket bör stärka äktheten.  
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Författarna valde att skicka ut intervjuguiden två veckor innan intervjun skulle äga rum 

för att säkerställa att respondenterna inte fick frågor som han eller hon inte var redo för. 

Alla respondenter kunde därmed förbereda sig och komma med utförliga svar. Författarna 

är medvetna om att studiens trovärdighet kan försämras som en följd av att 

respondenterna och företagen förblir anonyma. Detta innebär att det inte går att återskapa 

denna undersökning med samma intervjurespondenter. Anonymiteten valdes till följd av 

förfrågningar från företagen då de talade om konfidentiell information och inte vill att 

deras strategi skall kunna härledas eller återskapas. Samtidigt avsåg författarna också att 

skapa en opartisk vy för varje företaget där studien endast omfattar deras arbete runt 

kapitalstruktur. Genom denna anonymitet har läsaren inte möjlighet att skapa en partisk 

bild kring ett företag som en följd av hans eller hennes personliga åsikter. Detta anser 

författarna ökar trovärdigheten i studien då samtliga företag enbart bedöms utefter 

faktiska strategier och tankar kring strategiska och finansiella beslut. 

 

Intern reliabilitet omfattar hur författarna förstår och är eniga i vad de tolkar och tar in 

från undersökningen (Bryman & Bell, 2017). Genom hela studien har författarna 

diskuterat materialet och tillsammans transkriberat intervjuerna. Detta har genomförts för 

att garantera att båda författarna har förståelse samt tolkar intervju och empiri på likartat 

sätt. Genom kontinuerlig diskussion och gemensam hantering av material skapas en god 

grund till resultatet och ökar studiens trovärdighet så risken för enskilda åsikter minskar. 

Om materialet hade hanterats enskilt av en författare skulle risken för partisk hantering 

öka vilket skulle ge en direkt effekt på studien och minska tillförlitligheten i resultatet. 

Detta har därför kontinuerligt undvikits genom gemensam hantering och diskussion. 

 

3.5.2 Validitet 

 

Extern validitet innebär huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra sociala 

miljöer eller tillstånd (Bryman & Bell, 2017). Kvalitativa studier brukar ofta skapa 

problem då de inte är lika generaliserbara som kvantitativa studier. Författarna menar 

däremot att denna kritik inte behöver bemötas då omfattningen av många kvalitativa 

studier och även denna inte har för avsikt att generalisera och representera hela 

marknaden utan istället att generalisera mot teori. Författarna har med den insamlade 

kvalitativa data kunnat skapa teoretiska slutsatser. Detta innebär att studiens resultatet 

stödjer eller går emot diskuterade teorier utifrån analyserad data istället för att generellt 
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generalisera en slutsats baserad på enbart data. Som en konsekvens ökar den externa 

validiteten i studien i den utsträckning att teoretiska slutsatser kan generaliseras. 

 

Den interna validiteten innebär att det ska finnas en god likhet mellan de observationer 

en forskare utför tillsammans med de teoretiska idéer som forskaren framställer (Bryman 

& Bell, 2017). Vidare besitter kvalitativa studier ofta en hög omfattning av intern validitet 

till följd av att forskarna har både en hög och en lång medverkan i själva studien. 

Majoriteten av intervjuerna skedde över telefon där kunskap kan ha gått förlorad eller 

kommit fram ofullständigt. Eftersom att författarna inte kunnat observera 

respondenternas kroppsspråk och därmed den totala tolkningen av svaren kan detta ha 

påverkat den interna validiteten. Författarna har i största mån försökt att hålla personliga 

intervjuer men till följd av både geografiska avstånd och transportkostnader gjordes 

beslut att delvis använda telefonintervjuer. 

 

En viktig aspekt som påverkar studiens validitet är omfattningen och urvalet av 

intervjurespondenter. Författarna har därför intervjuat lämpade kandidater på respektive 

bolag som har god information och förståelse kring företaget och företagets strategi. 

Generellt sett är kapitalstruktur ett brett ämne som påverkas av många olika aspekter från 

den dagliga verksamheten. Detta gör det svårt att finna möjliga intervjurespondenter som 

har full förståelse. Författarna har därför valt att enbart intervjua kandidater som har en 

vissa specifika positioner på företaget. Genom detta urval ökar trovärdigheten då samtliga 

respondenter förväntas ha liknande kunskap och förståelse för ämnet. Det finns dock 

fortfarande en risk för att detta inte är fallet vilket kan sänka studiens trovärdighet och 

generaliserbarhet. 

 

3.5.3 Generaliserbarhet 

 

Denna studie omfattar 12 företag inom 4 olika segment vilket innebär att respektive 

segment består av 3 företag. Detta minskar studiens generaliserbarhet eftersom att 

studiens slutsatser baseras på en begränsad omfattning data. Det kan anses orealistiskt att 

generalisera ett resultat som baseras på så få företag. Däremot är det viktigt att återigen 

notera att kapitalstruktur är ett diskuterat ämne. Detta innebär att det finns en stor mängd 

tidigare forskning. Resultatet i denna studie är i linje med resultatet som Rexander och 

Sternelöw (2014) konkluderade i sin magisteruppsats “Faktorer som påverkar valet av 
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kapitalstruktur”. Eftersom att bägge uppsatser studerat kapitalstruktur i koppling till 

påverkande faktorer för industriföretag ökar generaliserbarheten. Detta anses vara en 

följd av att studiernas likartade inriktning, avgränsning och resultat. 

 

Det är även av vikt att notera ytterligare aspekter som påverkar studiens generaliserbarhet. 

Eftersom att enbart en bransch i ett land har studerats begränsas möjligheten att 

generalisera resultaten till andra länder eller branscher. Detta anses vara en följd av att 

marknadsvillkoren och förutsättningarna i andra länder inte nödvändigtvis behöver vara 

detsamma som i Sverige. Vidare skiljer sig även olika branscher från varandra. 

Industribranschen är generellt sett en kapitalintensiv bransch med stora materiella 

anläggningstillgångar. Detta innebär att resultatet inte kan generaliseras till branscher  

som har andra förutsättningar och visar andra trender. 

 

3.6 Litteraturkritik 

 

Studien baseras på ett flertal källor som varierar i karaktär och kvalitet. För att bibehålla 

högsta möjliga trovärdighet är det av vikt att vara medveten om dessa skiljaktigheter och 

vilka begränsningar som detta kan innebära. Som en konsekvens av detta presenteras 

därför en litteraturgenomgång som avser att skala tillförlitligheten för författarnas 

forskning men även visa att de besitter en god kunskap kring studiens ämne.  

 

Författarna har kritiskt granskat det material och de källor som studien omfattar. Detta 

har genomförts för att undvika vinklade och ofullständiga källor. Insamlingen av teori 

användes främst från akademiska tidskrifter som t.ex. “Journal of Finance”, “Journal of 

Financial Economics” och “The American Economic Review”. Dessa artiklar omfattas 

av en hög trovärdighet då de besitter höga krav på innehåll och artiklarna granskas 

noggrant inför publicering. En stor del av dessa studier har bidragit till intressanta 

upptäckter vilket har använts som inspirationskällor för denna studie. En del av studiens 

litteratur består av tidigare forskning. För att säkerställa att materialet uppnår en viss nivå 

har enbart magister- och masteruppsatser använts då dessa kritiskt granskas innan 

publicering. Källor i originalform har använts i största möjliga mån.  
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För att en litteraturgenomgång skall vara välgrundad krävs det att relevanta parametrar 

för sökandet av information definieras (Bryman & Bell, 2017). Studien har använt sökord 

som “Capital Structure and interest rate”, “interest rate” och “debt and negative 

interest rate”. Andra sökord av mindre akademisk karaktär har använts i ett fåtal fall då 

det tillgängliga materialet varit begränsat. Dessa sökord har varit t.ex. “Räntans effekt på 

kapitalstruktur”, “Syftningar på nyckeltal” och “Specifika sektorer påverkan av räntan”. 

Författarna har däremot varit mycket noggranna att genomgående endast använda 

information från trovärdiga källor såsom banker, finansiella institutioner eller stora 

konsultfirmor. 

 

3.7 Metodkritik 

 

Studiens generaliserbarheten är begränsad till följd av den kvalitativa metoden som 

använts samt den avgränsning som genomförts. Valet av metod har dock varit nödvändig 

för att förstå respektive företagsstrategi och tankar kring strategiska och finansiella beslut 

kopplade till minusräntan. Samtidigt skulle en kvantitativ metod gett möjlighet att förstå 

bakomliggande samband mellan diverse variabler vilket skulle kunnat visa på statistiska 

samband. Detta hade varit intressant för att skapa en djupare förståelse kring 

intervjurespondentens uttalande om deras agerande. Det hade däremot inte varit 

tillräckligt för att besvara studiens frågeställningar och syfte enskilt. Ytterligare en aspekt 

som kan kritiseras är äktheten i respondenternas svar. Ingen uppföljning kring deras 

uttalande har genomförts vilket innebär att det finns en risk att svaren är av mer personlig 

åsikt än för företaget som helhet. Detta borde ha genomförts genom en uppföljning med 

ytterligare en intervju på samma företag fast med en annan anställd. 

 

Studien är baserad på fyra olika segment som delvis består av stora samt små och 

medelstora företag. Begreppet små och medelstora företag är väldigt brett och rymmer 

majoriteten av alla företag som är aktiva på marknaden idag. Detta innebär att de företag 

som ingår i detta segment kan se väldigt olika ut sett till omsättning, resultat, antal 

anställda etc. Det skulle därför vara av intresse att antingen dela upp segmentet i två delar 

alternativt specificera intervallet för segmentet ytterligare. Det skulle skapat större 

förståelse bland de olika företagen och ytterligare möjlighet att kunna generalisera 

resultatet av studien. 
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De intervjurespondenter som har deltagit har haft en högre befattning i företaget och stor 

kunskap kring ämnet. De berörda parterna borde däremot ha haft identisk position inom 

respektive bolag för att säkerställa att data för respektive företag var av likartad karaktär. 

Författarna anser att den data som har samlats in är relevant och tillräcklig för att besvara 

studiens syfte, det hade dock varit bra att ställa ytterligare krav på intervjurespondenterna 

då olika företag visat på olika kunskapsnivåer.  

 

Därutöver genomfördes datainsamlingen via både telefon och personliga intervjuer. 

Samma tillvägagångssätt borde ha genomförts för alla företag. Som tidigare nämnt kan 

detta leda till olika intryck och förståelse för respondenten vilket skapar en risk för att 

olika parter tolkar en viss fråga eller ett visst svar på olika sätt. En högre grad av 

generaliserbarhet hade därav kunnat uppnås genom en mer omfattande studie i vilken fler 

företag intervjuas och samma metod använts.  
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4. Empiri 

4.1 Företag A 

 

Företag A är idag noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget är ett medelstort företag som 

genomgått en kraftig tillväxtresa och har förändrat ägandestrukturen genom interna 

omstruktureringar. 

 

4.1.1 Kapitalstruktur 

 

Företag A har under en längre period arbetat med tillväxt genom förvärv. Till följd av 

detta har kapitalstrukturen varit en viktig aspekt i det dagliga arbetet. Idag har företaget 

en kapitalstruktur som är finansierad med stamaktiekapital, preferensaktier och 

företagsobligationer. Den kortare finansieringen innehåller en RCF3 och checkkrediter. 

“Just kapitalstruktur och kapitalallokering är det vi arbetar med, att se till att vi har en 

vettig kapitalstruktur.” (Respondent A, 190311). Företag A menar att det är viktigt att 

bevaka sina kapitalkostnader för att säkerställa att kostnaden för kapital är lägre än 

kostnaden för investeringar. Detta är en följd av att det skapar värde för ägarna. 

Respondenten menar att finansieringsformen kan variera beroende på om de nyligen har 

genomfört förvärv eller inte. Överlag tar företaget en högre operationell risk som en följd 

av större förvärv och tar därför en lägre finansiell risk. Detta resulterar i medelhög risk 

för företaget. Historiska förändringar i kapitalstrukturen har varit en konsekvens av att 

bolaget genomfört en kraftig tillväxtresa. “Vi har hela tiden behövt förändra strukturen 

genom åren.” (Respondent A, 190311). Före börsnoteringen var kapitalstrukturen 

baserad på ägarnas egna kapital, banklån och internt genererade medel.  

 

Företaget har idag ett finansiellt mål med den aktuella kapitalstrukturen som är att Net 

Debt / EBITDA inte får överstiga 3.5x. Företaget har historiskt sett legat på en ratio under 

de finansiella målen även om de absoluta talen har förändrats. Anledningen att de arbetar 

med finansiella mål är för att inte få en alltför hög skuldsättningsgrad. Detta var krav som 

följde börsnoteringen samt för att visa marknaden att de kommer fortsätta leverera ett bra 

kassaflöde och skapa möjligheter att amortera aktuella lån. 
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Vidare menar respondenten att företagets arbete med kapitalstruktur har en tydlig 

koppling till flexibilitet. Oavsett typ av finansieringskälla kräver företaget god flexibilitet 

för att kunna göra snabba investeringar. “Det innebär att en av de viktigaste aspekterna 

inte är att få lägsta pris på kapitalet, utan att behålla flexibiliteten.” (Respondent A, 

190311). Detta ses som en konsekvens av att det är svårt att förutse vad som kommer 

hända om 2–3 år. Företaget arbetar därför med kapitalstrukturen genom att kombinera 

långa och korta finansieringar för att nå ökad flexibilitet. Företaget A försöker alltid ha 

sin RCF och checkräkningskredit redo för en eventuell investering eller fluktuation i 

rörelsekapitalet som ger möjlighet att agera snabbt utan att vara beroende av en tredje 

part. Vidare undviker Företag A att använda eget kapital då de anser att avkastningskravet 

är för högt i jämförelse med skuld. Alternativet skulle vara attraktivt om företagets 

aktiekurs var dubbelt så högt värderad eftersom att det då skulle vara lönsamt att 

genomföra en nyemission. Ytterligare en anledning skulle vara om skuldsättningen var 

för hög. Övergripande arbetar företaget med att använda den typ av finansiering som 

erbjuder bäst villkor även om det internt genererade kassaflödet alltid prioriteras. 

Respondenten anser vidare att företagets prestation och värde påverkas av 

kapitalstrukturen. 

 

4.1.2 Företagets storlek och ägarstruktur 

 

Företagets storlek och position har en påverkan på hur de kan arbeta med sin 

kapitalstruktur. Genom företagets position som ett medelstort börsnoterat bolag har de 

möjlighet att använda sig utav nyemissioner och preferensaktieemissioner. För dessa 

typer av transaktioner krävs det enligt respondenten ett visst börsvärde för att aktieägarna 

skall vara positivt inställda till utspädningseffekten och kostnaden. Om företaget 

överstiger ett visst värde är värdeskapandet större än vad kostnaden för kapitalet är. Ett 

större företag får ofta ett lägre pris på transaktionen i jämförelse med mindre vilket gör 

att den procentuella kostnaden är lägre. Vidare anser Företag A att mindre företag har 

svårare att komma åt kapitalmarknaden och när de väl gör detta är det alltid dyrt. 

Anledningen till detta baseras både på ägandestrukturen men även att de inte är i behov 

av en så pass hög finansiering som gör att kostnaden är värd att tas. 
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4.1.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen 

 

Intervjurespondenten menar att flera bolag har ett avkastningskrav på 20% på eget kapital 

trots att en lägre nivå hade varit lämplig under dagens ränteläge. Vidare menar 

respondenten att det är svårt att skapa en hög avkastning på eget kapital om de inte ska 

ha en väldigt hög skuldsättningsgrad. Företaget har nyligen avbrutit en företagsobligation 

vilket då minskat räntekostnaderna med flera procentenheter och tack vare det goda 

kassaflödet behövdes ingen ny skuld utfärdas. 

 

Företag A anser att räntan har en stor effekt på de finansiella kostnaderna. Vid 

implementeringen av minusräntan valde företaget att använda derivat som en hedge mot 

minusräntan. Företagets tro var att minusräntan endast skulle förbli under en kortare 

period. Respondenten menar att det går att utnyttja ränteläget med finansiella instrument 

och uttrycker att “Det finns stora möjligheter att se över och ändra sin struktur under 

minusränta, så ja vi tar hänsyn till det.” (Respondent A, 190311). Företaget nämner att 

det STIBOR-golv som finns i banklån gör att obligationsmarknaden kan vara mer 

attraktiv vid aktuellt marknadsläge. Däremot är relationen till bankerna väldigt viktig och 

det är inte alltid det bästa valet att undvika banklån till fullo om det skulle vara i behov 

senare då villkoren kan vara sämre. Nuvarande ränteläge är fördelaktigt då företaget 

genomför många förvärv. Svårigheten är dock att uppskatta kapitalkostnaden som 

värderingen baseras på då ingen kan säga hur länge marknaden kommer förbli som den 

är idag. De har därför valt att normalisera sina värderingar och använder 2% som praxis. 

 

Vidare anser företaget att konkurrenter som använder en aggressivare kapitalstruktur har 

förändrat eller bör förändra hur de arbetar med finansieringskällor. Tack vare att det är 

billigare att låna pengar och att det finns stor tillgång till kapital på kapitalmarknaden 

tenderar bolag att öka sin Net Debt / EBITDA till 5–7x. Detta är en konsekvens av den 

låga räntan och att företagets kassaflöden enkelt kan täcka räntekostnaderna. 

Respondenten menar dock att många företag på svenska börsen har för låg 

skuldsättningsgrad då de inte arbetar aktivt med sin kapitalstruktur. Vidare anser företaget 

att risken har ökat markant tack vare den låga ränta då företagen som vill ha en hög 

avkastning måste ta högre risker tack vare minusräntan.  
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4.2 Företag B 

 

Företag B är ett mellanstort bolag som är noterat på Stockholmsbörsen. Företaget har varit 

etablerat i drygt 70 år och har under denna tid varit verksamt under flera olika  

ägarkonstellationer, tidigare privatägt men nu börsnoterat. 

 

4.2.1 Kapitalstruktur 

 

Företag B har en kapitalstruktur som består av banklån, checkkredit och eget kapital. 

Kapitalstrukturen har tidigare även bestått av en större obligation. De valde dock att köpa 

tillbaka obligationen för att minska skulden. Företaget har ett uttalat mål med 

kapitalstrukturen vilket är Net Debt / EBITDA inte får överstiga 2.5x. Företaget arbetar 

inte aktivt med kapitalstrukturen till följd av det stora kassaflödet som skapas. Detta 

innebär att företaget inte har varit eller är beroende av kapital via extern finansiering i 

samma utsträckning som företag vars finansiella förutsättningar inte är lika goda. För 

företag B är flexibilitet en viktig faktor vid val av finansieringskälla. Företaget menar att 

de inte hade valt att vara så högt belånade om de inte skulle ha möjlighet att amortera ned 

summan vid behov. Generellt sett genomför företaget amorteringar när de har en 

överskottslikviditet. Företaget föredrar att använda interna medel framför extern 

finansiering. Om företaget planerar att genomföra ett förvärv ser arbetet med 

kapitalstrukturen annorlunda ut än om det inte är aktuellt. Vid planerat förvärv sker en 

diskussion kring möjliga finansieringsalternativ och att vara kostnadseffektiv. Vanligtvis 

är flexibiliteten i olika typer av finansieringsalternativ en avgörande faktor vid beslut.  

 

När förvärv sker så ökar företagets skuldsättningsgrad då de tenderar att använda skuld 

som finansieringskälla. Om belåningen skulle behöva överstiga företagets mål skulle en 

diskussion kring en eventuell nyemission föras. När dessa inte genomförs minskar 

skuldsättningsgraden tills dess att det blir dags för ett nytt förvärv då skuldsättningsgraden 

återigen höjs. Företaget ser detta som en återkommande trend, “jag tror man kan förvänta 

sig en sådan cykel på skuldsättningsgraden.” (Respondent B, 190314). Historiskt sett har 

den målsatta kapitalstrukturen stämt överens med den faktiska när förvärv har skett. I 

perioder mellan förvärv har verksamheten visat på betydligt lägre Net Debt / EBITDA på 

1.3x.  
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Vid beslut kring kapitalstruktur har ämnet risk inte varit en diskuterad fråga. Risk kommer 

dock på tal vid diskussion kring eventuella förvärv. Respondenten menar däremot att den 

övergripande risken i företaget är låg till följd av goda EBIT4-marginaler och stor andel 

eget kapital. Samtidigt uttrycker respondenten att diskussioner kring risk huvudsakligen 

har varit aktuell vid eventuella amorteringar. Företaget uttrycker vidare att risken har en 

koppling till företagets värde. Respondenten menar att val av finansiering bör påverka 

företagets värde beroende på hur stor andel av finansieringen som består av externa eller 

interna medel. Vidare anser företaget att de inte påverkas av hur valet av finansiering ser 

ut om de behåller en Net Debt / EBITDA mellan 0–2.5x. Slutligen anser respondenten att 

prestation inte bör påverkas av kapitalstrukturen. 

 

4.2.2 Företagets storlek och ägarstruktur 

 

Företag B har inte upplevt problem att hitta finansiering när behovet funnits. De menar 

att de är i ständig kontakt med olika banker där möjligheten till ökad kreditgivning är god. 

Under de senaste åren har företaget däremot inte aktivt arbetat för att förändra 

finansieringsalternativen vilket gör det svårt att uttala sig om storlek eller ägarstruktur 

påverkar möjligheten och enkelheten till att använda extern finansiering. 

 

Historiskt sett har förändringar i kapitalstrukturen drivits av företagets olika 

ägarstrukturer, men inte till följd av hur räntan förändrats. Respondenten anser dock att 

de inte kan uttala sig om företagets position och storlek faktiskt förändrat 

förutsättningarna de har. 

 

4.2.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen 

 

Företag B tar hänsyn till reporäntan vid strategiska och finansiella beslut kring 

kapitalstruktur. Företaget menar dock att räntekostnaden idag är så pass liten i förhållande 

till företagets rörelseresultat att om räntan skulle öka skulle det inte påverka dem i en så 

stor utsträckning som andra företag med en högre skuld. En höjning av räntan med 1% 

skulle därför påverka resultatet väldigt lite. Intervjurespondenten menar att företagets 
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vinst per aktie eventuellt skulle förändras men att den marginella effekten skulle förbli 

liten i förhållande till verksamheten. Så länge företaget behåller lönsamheten och de 

volymer som de har idag är de villiga att betala en högre räntekostnad om det krävs för 

att nå de operationella målen. Ur ett historiskt perspektiv har räntan haft en större 

påverkan då företaget var mer räntekänsliga. Företag B menar att de är tacksamma att det 

är en låg ränta idag och så länge den kvarstår. Som konsekvens att företaget inte arbetar 

aktivt med kapitalstrukturen uttrycker respondenten att de inte kan uttala sig om den 

aktuella minusräntan har påverkat marknadsläget på kapitalmarknaden. 

 

4.3 Företag C 

 

Företag C är ett litet onoterat bolag. Företag är ett dotterbolag inom en större koncern som 

är aktiv i industribranschen. 

 

4.3.1 Kapitalstruktur 

 

Företag C har en kapitalstruktur som huvudsakligen består av eget kapital. 

Kapitalstrukturen har inga räntebärande skulder utan har istället en mindre andel icke-

räntebärande skulder och en checkräkningskredit. Företagets kapitalstruktur har till 

största del alltid varit utformad med eget kapital som den huvudsakliga finansieringen. 

 

Företaget har ingen målsättning med sin kapitalstruktur vilket är en följd av att de är en 

del av en större koncern. För företag C innebär detta att strategier kring kapitalstrukturen 

inte bestämts internt. De arbetar därför inte aktivt med kapitalstrukturen och varken 

företag C eller koncernledningen har någon strävan efter att förändra nuvarande 

kapitalstruktur. Intervjurespondenten uttrycker att förändringar kring strukturen enbart 

förväntas ske vid företagsförvärv då andra investeringar inte förväntas trigga 

förändringar. På samma sätt som arbetet med kapitalstruktur inte ingår i det dagliga 

arbetet förs inte heller en aktiv diskussion kring risk. Eftersom att företaget huvudsakligen 

är finansierade med eget kapital anses risken vara så väldigt låg att en löpande diskussion 

kring risk inte krävs eller är nödvändig. Som tidigare nämnt föredras interna medel för att 

finansiera verksamheten. Detta är en följd av att flexibiliteten av finansieringsalternativet 

är viktig. Intervjurespondenten menar att en högre flexibilitet föredras framför en lägre.  
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Anledningen till att företaget använder en checkräkningskredit är för att hantera 

fluktuationer i rörelsekapitalet. Om det löpande kassaflödet inte är tillräckligt högt kan 

checkräkningskrediten aktiveras. Detta finansieringsalternativ erbjuder hög flexibilitet i 

vilket gäldenären själv väljer när personen önskar utnyttja detta. 

 

Generellt sett anser företaget inte att kapitalstrukturen påverkar ett företags prestation. De 

menar istället att företagets värde påverkas av kapitalstrukturen. Respondenten menar att 

påverkan som härstammar från kapitalstrukturen är marginell. Detta är en följd av att 

företagets värde huvudsakligen avgörs av omsättning och EBIT. 

 

4.3.2 Företagets storlek och ägarstruktur 

 

Företag C anser att position och storlek på marknaden har en direkt påverkan på hur ett 

företag arbetar med kapitalstruktur. Anledningen till att de inte arbetar aktivt med 

kapitalstrukturen är en följd av den aktuella kapitalstrukturen och position. Om företaget 

skulle varit börsnoterat hade fokusen på kapitalstrukturen varit annorlunda än vad det är 

idag. Som en följd av att företaget är ett mindre onoterat bolag menar de därför att 

finansieringen till större grad består av eget kapital. Detta ses som en konsekvens av att 

de har sitt moderbolag att luta sig tillbaka på om ytterligare finansieringsbehov skulle 

uppstå. 

 

4.3.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen 

 

Då företagets kapitalstruktur inte innehåller räntebärande skulder tar de inte hänsyn till 

reporäntan vid strategiska och finansiella beslut kring kapitalstruktur. Detta innebär att 

ränteläget inte har en påverkan på finansieringen idag. Respondenten menar att ränteläget 

skulle påverka företagets beslut om de skulle välja att genomföra ett förvärv. De skulle  

då behöva föra en diskussion kring möjliga finansieringsalternativ. 

 

Intervjurespondenten anser att minusräntan har förändrat marknadsläget på 

kapitalmarknaden i allmänhet. Även om verksamheten inte påverkas eller tar hänsyn till 

ränteläget medför nuvarande marknadsläge förändrade förutsättningar för andra och 
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konkurrenterna. Företaget menar att detta huvudsakligen berör större företag som 

tenderar att ha en högre belåning. 

 

4.4 Företag D 

 

Företag D är ett stort internationellt bolag som är noterat på Stockholmsbörsen. Företaget 

är aktivt inom flera olika segment i industribranschen. 

 

4.4.1 Kapitalstruktur 

 

Företag D har under de senaste åren minskat nettoskulden med ungefär 75%. Tack vare 

en god konjunktur och bra marginaler är kassaflödet så pass högt att de kunnat amortera 

av stora delar av banklånen. Dagens kapitalstruktur har en stor mängd eget kapital, lång- 

och kortfristiga räntebärande skulder samt en del kortfristiga icke-räntebärande skulder. 

Intervjurespondenten anser att företaget inte spekulerar kring marknaden och att 

kapitalstrukturen har justerats övertid till följd av kassaflödet som påverkats av 

marknadsläget. Vidare hänvisar respondenten till finanskrisen 2008 som skapade stora 

problem kring kassaflöden och att bolaget likt flera andra var i behov av att öka skulden. 

Lånen som togs var långfristiga med fast ränta. Till följd av en god relation till banken 

var villkoren på dessa lån goda med fördelaktig ränta. Även fast räntan anses vara bra på 

dagens marknad har företaget valt att amortera ned lånet genom åren. 

 

Idag har bolaget ett finansiellt mål där Net Debt / Equity skall vara mindre än 0.8. Företag 

har under det senaste året uppnått målet till följd av den minskade skuldsättningen. 

Företaget vill ha en stark balansräkning för att öppna upp möjligheten för investeringar 

och M&A aktivitet men också för att klara av en sämre konjunktur. Företag D förklarar 

att de delar upp sin kapitalstruktur tydligt mellan kassa, låneportföljen och eget kapital. 

De senaste åren har företaget strukturerat om och minskat kostnaderna till följd av arbetet 

kring kapitalstrukturen. Skuldportföljen arbetas med för att kunna durationsmatcha 

kassaflödet så att lånen förfaller ut jämnt och skapar en god säkerhet om marknadsläget 

sviktar. Resultatet av arbetet är att företaget har en låg risk på sin kapitalstruktur och att 

kontinuerlig bevakar equity-, ränte- och translationsrisk. 
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Företag D använder sitt kassaflöde för att genomföra investeringar och förvärv. Bolaget 

undviker i möjliga mån att använda skuld även om de anser att det är billigt med lån idag 

som en följd av minusräntan. Företaget väljer därför att främst använda de internt 

genererade medlen. Endast vid väldigt stora förvärv eller investeringar används extern 

finansiering då de egna medlen inte är tillräckliga. Intervjurespondenten hänvisar då till 

att skuld är billigare än eget kapital, och nämner skattefördelarna som finns när skuld 

används. Vid extern finansiering anser företaget att skattefördelarna och tillhörande 

kostnader är så pass fördelaktiga att de alltid väljer skuld före eget kapital. Flexibiliteten 

anses vara viktigt och företaget arbetar för att behålla en god flexibilitet för att kunna 

agera när det krävs. Det förekommer tillfällen där en högre kostnad betalas för att behålla 

flexibiliteten vid extern finansiering.  

 

Intervjurespondenten menar att kapitalstrukturen inte påverkar företagets värde eftersom 

att värdet baseras på framtida kassaflöden och inte på det bokförda. Vidare menar 

respondenten att prestationen påverkas till följd av kapitalstrukturen där en stor 

balansräkning ger bättre förutsättningar att nå god tillväxt. 

 

4.4.2 Företagets storlek och ägarstruktur 

 

Företagets storlek påverkar till stor grad det dagliga arbetet och den utformade strategin. 

Företag D är börsnoterat och har därmed krav på att följa både börsregler och vara 

transparenta. Respondenten hänvisar till att de förordningarna som finns tillsammans med 

företagets finansiella mål kan förändra hur de använder extern finansiering. Då företaget 

är ett stort bolag är det av stor vikt att börskursen och värderingen av bolaget inte är volatil 

utan att externa parter skall kunna förutspå hur verksamheten går. 

 

Respondenten anser att det finns många fördelar att ha denna storlek på företaget. “Om 

du har en stark balansräkning så har du bättre förutsättningar att växa.” (Respondent D, 

190315). Med en stor balansräkning finns möjligheten att ställa bankerna mot varandra 

och skapa en konkurrens vilket resulterar i goda villkor och lägre kostnad. Detta är en 

effekt på företagets volym och hur mycket pengar som är i omlopp, där bara 

valutaväxlingar och hantering av utländska valutor ger bankerna en stor vinst. Varje affär 

för banken är viktig och de tvingas ge goda villkor för att behålla kunden.  
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4.4.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen 

 

Företag D anser att minusräntan har en indirekt påverkan då det kostar att ha likvida medel 

i Sverige. Då företaget är ett internationellt kan de utnyttja dotterbolagen i andra delar av 

världen där räntan är högre. Istället för att dotterbolaget tar lån i lokal valuta sker interna 

lån från de likvida medel treasuryavdelningen hanterar. Detta är delvis en följd av att det 

är högre räntor i andra länder och lånen där skulle vara dyrare. Koncernen får därmed en 

lägre kostnad av att inte ha en så stor kassa men samtidigt inte ha höga räntekostnader. 

Vidare har den minusräntan i Sverige orsakat en negativ avkastning på det egna kapitalet 

vilket gör att företaget amorterar mer än tidigare för att undvika den negativa 

avkastningen. Intervjurespondenten menar att detta blivit en aktuell beaktning som de 

tittar på i dagens finansiella läge “Den unika minusräntan gör det så fördelaktigt att 

arbeta såhär idag” (Respondent D, 190315). 

 

Intervjurespondenten nämner ett flertal gånger att företaget inte spekulerar på marknaden 

eller försöker förutspå hur marknadsläget skall se ut. Respondenten vill därför inte uttala 

sig utifrån företagets perspektiv. Ledningen till företag D har flera uttalanden om att det 

är väldigt dyrt att förvärva företag till följd av den höga värderingen på marknaden vilket 

är en effekt av minusränta och dagens marknadsläge. Minusräntan gör att det är svårare 

att hitta avkastning till en lägre risk då det finns så mycket kapital på marknaden då alla 

söker avkastning. Intervjurespondenten anser att det därmed är viktigt med företagets 

starka och stora balansräkning för att kunna genomföra nödvändiga investeringar och 

förvärv trots den höga värderingen.  

 

4.5 Företag E 

 

Företag E är ett ledande stort företag som huvudsakligen är aktiva inom Norden. Bolaget 

är noterade på Stockholmsbörsen. 

 

4.5.1 Kapitalstruktur 

 

Företag E har en kapitalstruktur med både lång- och kortfristiga räntebärande lån, 

obligationer och eget kapital. Företaget anser att de har möjlighet att ha en hög 
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skuldsättningsgrad och använder sig därför av många olika finansieringsalternativ. Detta 

är en följd av goda resultat och starka kassaflöden. Historiskt sett har företaget haft ett 

större obligationslån som idag har minskat markant till följd av att investerarna valt att 

avsluta kontraktet. Detta visar på effekten att investerarna inte är lika villiga att vara 

delaktiga till följd av den ökade risken. Under de senaste åren har kapitalstrukturen 

omvandlats till följd av planen att öka skuldsättningen. Idag är Net Debt / EBITDA 

ungefär 4x och har under de senaste åren varit 2–3x.  

 

Respondenten anser att synen på nettoskuld skiljer sig beroende på var investerarna är 

geografiskt aktiva. Orsaken är att olika länder har annorlunda riskbenägenhet vilket bör 

vara en följd av hur länderna påverkats av tidigare finanskriser. Företag E har fram tills 

2019 arbetat med mål kring sin kapitalstruktur. Målen var Net Debt / EBITDA 2–3x men 

idag eftersträvar de att öka andel lån och passar på att utnyttja det aktuella marknadsläge. 

Företaget har historiskt sett legat runt den målsatta kapitalstrukturen, och har enligt 

respondenten skapat en mycket god tillväxt de senaste åren vilket är effekten av 

hanteringen av kapitalstrukturen. Vidare så arbetar företaget med kapitalstrukturen på 

både kort och lång sikt. Det viktigaste målet är att hantera hur mycket kassaflöde de 

genererar vilket i sin tur anses vara en effekt av hur arbetet kring kapitalstrukturen gått. 

Slutligen undviker företaget externt eget kapital då det är alldeles för dyrt nu med 

minusräntan. “Om Return on Equity ligger mellan 8–15% för oss, beroende på vilken 

investerare, så mycket kostar aldrig lånat kapital, inte i dagens läge.” (Respondent E, 

190321). 

 

Företaget anser att flexibiliteten de har är mycket god. Flexibiliteten skapar möjlighet att 

genomföra förvärv och undvika att gå miste om investeringar eller lönsamma affärer. 

Respondenten menar att företagets riskprofil är rimlig men att de inte har något mål att 

minska skulden för att få en lägre risk. “Är man ett mindre bolag och har för låg 

skuldsättning och för mycket kassa finns risken att man blir uppköpt.” (Respondent E, 

190321). Det är även ett defensivt alternativ att bära mer skuld för att försvåra risken att 

bli uppköpt vilket kan ske om ett företag hamnar i en dålig period. 

 

Kapitalmarknaden har enligt respondenten förändrats till följd av minusräntan som finns 

i Sverige. M&A aktiviteten har påverkats mycket till följd av billigare belåning och 

investerarna vill ha företag med tillväxt och lönsamhet. Resultatet blir att om bolagen 
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växer med god lönsamhet vill investerarna att de skall fortsätta arbeta med de genererade 

kassaflödet då likvida medel inte ger avkastning. Företag E som varit väldigt aktiva med 

förvärv under tidigare år, men under de senaste två åren fördubblat det totala beloppet de 

betalat för alla förvärv. Följden av förvärv är även att det påverkar både prestation och 

det värde företaget skapar där kapitalmarknaden uppskattar ett aktivt företag. 

Kapitalstrukturen påverkas av förvärv tillsammans med valet av finansieringsalternativ 

som använts vilket resulterar i att värde och prestation påverkas. 

 

4.5.2 Företagets storlek och ägarstruktur 

 

Respondenten anser att företagets storlek har en stor påverkan på hur arbetet med 

kapitalstrukturen ser ut. Möjligheten att skapa en relation till banker är lättare och 

bankerna vill gärna ha en stor del av företagets banklån. Skalfördelarna är också väldigt 

synliga och utnyttjas till möjliga mån vilket även påverkar hur mycket de arbetar med 

kapitalstrukturen. Om ett företag är börsnoterat eller inte skiljer sig mycket. Ett 

börsnoterat företag har enklare att arbeta med bankerna och därmed skapa en relation till 

följd av att årsredovisningar för publika bolag vanligtvis är mer omfattande och 

transparenta.  

 

Börsnoterade företag har vanligtvis en fördelad skuld bland flera banker i jämförelse med 

onoterade där det är vanligare att endast använda en bank. Respondenten menar att 

onoterade företag vanligtvis har en väldigt stor andel av banklånet med en bank där 

konkurrensen bland bankerna blir stor. Bankerna vill inte dela upp skulden för att själv få 

så höga ränteintäkter som möjligt. När företaget är stort är de också i behov av stora 

banklån som bankerna konkurrerar. Fördelen att vara onoterad är då makten att diskutera 

räntekostnad och ramverk för lånet. 

 

4.5.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen 

 

När företag E tidigare emitterade de nuvarande obligationerna ansåg de att ränteläget var 

passande och de hade en framtida förväntan på reporäntan och att den skulle behålla en 

liknande nivå. Taktiskt anser respondenten att det har stor betydelse att se till ränteläget. 

Det är viktigt att följa hur andra bolag agerar och att de passar på när marknaden är villiga 
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att investera. Resultatet blir då att företaget minimerar de finansiella kostnaderna att agera 

vid rätt tillfälle. Det låga ränteläget som har präglat marknaden under en längre tid har 

förenklat finansieringen för bolag anser intervjurespondenten uttrycker att det inneburit 

“Tillgång till billigare pengar.” (Respondent E, 190321). Slutligen anser respondenten 

att det svenska ränteläget inte endast är det som påverkar utan att företag bör följa räntans 

utveckling i USA och Europeiska centralbanken. 
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4.6 Företag F 

 

Företag F är ett stort onoterat bolag. Företaget är en del av en större koncern som arbetar 

över hela världen. 

 

4.6.1 Kapitalstruktur 

 

Företagets kapitalstruktur har som grundfilosofi att inte ställa pant. Detta innebär att 

företagets fokus är att arbeta med negativa hedgar och diverse obligationer, RCF och 

bilaterala kreditavtal. Genom dessa olika finansieringsformer arbetar företaget med risk 

och flexibilitet. Strategin för kapitalstrukturen utgår från en grund av obligationer för att 

bibehålla en låg risk samtidigt som företaget aktivt arbetar med balansgången mellan att 

säkerställa likviditet i bolag och få goda villkor i form av räntor. Företaget använder sin 

RCF som argument när de går ut på obligationsmarknaden för att visa att flexibilitet och 

finansiering finns. Företag F arbetar inte med en specifik målsättning kring 

kapitalstrukturen. 

 

Intervjurespondenten menar att flexibiliteten i finansieringsalternativet är viktigt för att 

kunna utforma det operativa arbetet på ett bra sätt och menar att “den som snabbast och 

lättast kan anpassa sig till nya förutsättningar vinner” (Respondent F, 190321). Vidare 

menar respondenten att det kan vara meningslöst att arbeta med för många mål, visioner 

och strategier och att företag istället bör fokusera på att ständigt vara i en flexibel position. 

Respondenten menar att flexibiliteten i finansieringsalternativen bidrar till företagets låga 

riskprofil tillsammans med ett välfördelat antal förfall av skuld per år. Generellt sett 

använder företaget alltid det genererade kassaflödet som kapital vid investeringar i första 

hand.  

 

Företaget försöker bibehålla en mix av en god kapitalstruktur och skuld används därför i 

andra hand vid behov. Fokus för företag F är att göra en avvägning kring hur 

skuldsättningsgraden är utformad och om de tror den kommer förändras i framtiden för 

att ta beslut om de ska använda likvida medel och interna medel för att optimera 

skuldsättningen. Detta är en följd av att respondenten anser att kapitalstrukturen påverkar 

företagets prestation. Genom att säkerställa att det finns likviditet inom koncernen kan 
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företaget fokusera på att jobba med tillväxt och genomföra förvärv. Det blir även en 

gladare arbetsplats för företagets anställda i jämförelse med en situation där de anställda 

kontinuerligt behöva arbeta med kredittider för rörelsekapitalet. Respondenten uttrycker 

vidare inte veta om kapitalstrukturen påverkar företagets värde, utan anser att det är en 

ägarfråga. 

 

Historiskt sett har företagets kapitalstruktur inte alltid varit utformad som det är idag. 

Tidigare har varje bolag i koncernen enskilt ansvarat för att finansiera sin respektive 

verksamhet. Detta har inneburit skiljaktigheter mellan företagen i koncernen. De 

förändringar som genomförts i kapitalstrukturen har varit en följd av att företaget inte vill 

jobba med pantsättning. Övergripande avtal har därför förhandlats fram för att främja 

koncernen som helhet. 

 

4.6.2 Företagets storlek och ägarstruktur 

 

Företag F menar att oavsett företagets storlek eller ägarstruktur påverkar arbetet med 

kapitalstrukturen. Alla företag grundar sig på tre ben, “det ena är eget kapital, det andra 

är lån som du betalar räntor på, och det tredje är det kapital som du skaffar dig gratis, 

t.ex. leverantörsskulder. Alla måste ha funnit en balans utifrån sin egen storlek. Det är 

lika för alla” (Respondent F, 190321). Vidare menar intervjurespondenten att noterade 

bolag kan ställas för problem beroende på var i konjunkturen ett företag befinner sig. I 

goda tider pratar de enbart till aktiemarknaden och fokuserar på möjligheter genom 

exempelvis förvärv och tillväxt. I motsatt talar de enbart till obligationsmarknaden vid 

dåliga tider och koncentrerar sig på att inte minska resultaten eller vinsten genom att 

exkludera både förvärv och tillväxt. 

 

Företagets position och storlek gör att de kan möjliggöra nödvändiga investeringar och 

utnyttja en större mängd finansieringsalternativ. Detta anser respondenten vara en följd 

av att storlek kommer tillsammans med tillgången till obligationsmarknaden och 

möjlighet till alternativ belåning i form av t.ex. en RCF. Är ett företag mindre är det 

nödvändigt att ställa pant för att kunna ta lån vilket resulterar i en annan sits.  
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4.6.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen 

 

Intervjurespondenten menar att företaget inte tar hänsyn till reporäntan vid strategiska 

och finansiella beslut kring kapitalstrukturen och uttrycker att billigare belåning inte 

behöver innebära att öka skulden. Företaget anser att korrelationen med reporäntan är noll 

när det kommer till beslut kring kapitalstrukturen och att det generellt sett är en myt att 

reporäntan ska ha en koppling till strategiska och finansiella beslut. De har inte heller 

tagit hänsyn till detta ur ett historiskt perspektiv. Vidare menar respondenten att 

nuvarande marknadsläge inte har bidragit i större omfattning än tidigare för 

industribranschen. Minusräntan anses ha förändrat marknadsläget på kapitalmarknaden 

men inte i större grad än andra möjliga utfall. Respondenten menar att man kan dra fördel 

av nuvarande låga ränta genom att exempelvis emittera obligationer och köpa tillbaka 

aktier men de har inte sett någon göra detta bland sina konkurrenter. 

 

4.7 Företag G 

 

Företag G är ett stort noterat företag och global aktör. 

 

4.7.1 Kapitalstruktur 

 

Kapitalstrukturen består av obligationer, kort- och långfristiga lån samt eget kapital. För 

företag G är skuldernas förfallostruktur ett primär faktor kring kapitalstrukturen och 

finansiering. Företaget har med de nuvarande obligationerna skapat en struktur som 

åstadkommer en långsiktig finansiering med utspridda framtida förfall. Valet kring 

finansiering baseras tydligt på vad som aktuellt är det bästa alternativet för företaget. 

Respondenten menar att det ibland är fördelaktigt att ta ett förvärvslån och i andra fall 

använda interna medel. Vanligtvis är en kombination att föredra vilket därmed gör 

preferensordningen kring finansieringsmedel invecklad. 

 

Historiskt sett har företaget arbetat med finansiering tillsammans med en bank och då 

genom sedvanliga banklån. Ledningen ansåg att detta var det bäst lämpade alternativet 

för företaget för att då få möjlighet att ta snabba kortfristiga lån med goda villkor. Detta 

innebar att de kunde låna till en mycket låg kostnad. Följden av företagets snabba tillväxt 
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tvingades företaget att förändra hur finansieringen med banklånen såg ut. Skulderna 

ökade i absoluta tal och banken hade inte möjlighet att bära den totala risken som följde. 

Idag arbetar företaget med finansiering via två banker vilket kan ses som en följd av snabb 

tillväxt och företagets balansräkning.  

 

Företagets tillväxt har skapats till följd av att de bedrivit ett flertal förvärv och var därmed 

i behov att öka sin kredit i snabb takt. Företaget valde då att bredda sin finansieringsbas 

genom att ta in fler parter. Som en följd av flera finansieringskällor och flera banker anser 

företaget att de har en låg risk i företaget. Om andelen skuld växer proportionerligt i 

absoluta tal är det inte till stor vikt om skulden ökar i nominella. Respondenten menar att 

förvärv ökar risken då förvärv oftast görs med skuld. Skulle företaget sluta att arbeta med 

förvärv och då använda kassaflöden för att amortera de aktuella skulderna skulle risken 

minska markant. De aktuella kassaflöden skulle minska Net Debt / EBITDA till en nivå 

under 1x på endast 1–2 år. För företag G handlar det därmed mycket om flexibiliteten i 

finansieringsalternativet. Flexibiliteten tillåter dem att vara överkapitaliserade för att 

bibehålla möjligheten att göra goda affärer som investeringar eller förvärv om det är 

nödvändigt. 

 

Företag G har inga specifika finansiella mål med kapitalstrukturen. Företaget har inte 

heller en given finanspolicy som de eftersträvar att följa vid hantering av 

finansieringsalternativ. Intervjurespondenten menar att detta är en följd av att företaget är 

förvärvsintensiva och uttrycker vidare att “vi fokuserar mycket på lönsamhet vilket vi 

anser borgar för bra villkor” (Respondent G, 190322). Vidare menar respondenten att 

finansiella mål och en finansieringspolicy skulle begränsa företagets möjlighet att 

genomföra förvärv eller snabba intressanta investeringar. Det arbete företaget gör internt, 

vilket de anser skulle kunna motsvara ett mål, är arbetet med att sprida ut förfallotiden på 

skulden. Kapitalstrukturen ses som ett viktigt element där dagliga arbetet är nödvändigt 

för att behålla en god finansiering. Även om de inte har uttalat att de arbetar aktivt med 

kapitalstrukturen är det väldigt viktigt. Detta arbete påverkar då företaget och 

respondenten anser att kapitalstrukturen därmed påverkar företagets prestation och värde. 

Till följd av att företaget genomför förvärv och har en hög organisk tillväxt är detta viktigt 

vid en företagsvärdering. Kapitalstrukturen har därför ett direkt samband till värdet och 

prestation eftersom att det avgör företagets möjlighet att genomföra förvärv vilket i sin 

tur kopplas ihop hur det går för företaget. 
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4.7.2 Företagets storlek och ägarstruktur 

 

Företag G anser att storlek och ägarstruktur är väldigt viktigt för ett företag och påverkar 

därmed det dagliga arbetet. För företaget var detta en av de största orsakerna till att de 

genomförde förändringar i sin kapitalstruktur. Resultatet av den snabba tillväxten var 

behovet att ta upp en relation med fler än en bank. Nödvändigheten att förstora sin 

finansieringsbas var viktig för att också ge tillträde till obligationsmarknaden som de idag 

använder till stor del. Intervjurespondenten menar att företaget tidigare hade undersökt 

möjligheten att emittera obligationer men som en följd av företagets tidigare storlek var 

villkoren inte tillräckliga för att det skulle ses lönsamt. Som en följd av företagets 

nuvarande storlek är kapitalmarknaden tillgänglig och de anser att det är lätt att hitta 

investerare. 

 

4.7.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen 

 

Företag G tar inte hänsyn till reporäntan vid strategiska och finansiella beslut kring sin 

kapitalstruktur. Detta har företaget inte heller gjort ur ett historiskt perspektiv. Det är en 

följd av att företaget inte har rätt eller tillräckligt med resurser för att arbeta aktivt kring 

dessa frågor och på så vis utnyttja räntor. Intervjurespondenten menar att de villkor som 

finns idag är tillräckligt bra för att de skall vara nöjda. Samtidigt menar respondenten att 

det har funnits spekulationer att öka andelen skuld till följd av de goda villkoren på 

kapitalmarknaden som påverkats av dagens minusränta. Däremot måste de göra en 

avvägning om detta skulle anses öka värdet till följd av vad skulden kommer att 

finansiera. Diskussionen är pågående men det finns inget beslut om detta än. Generellt 

sett menar respondenten att “bankerna lånar gärna ut pengar när det är soligt men så 

fort det blir regnigt vill de ha det tillbaka. Just nu skiner solen på marknaden vilket gör 

att det finns mycket pengar” (Respondent G, 190322).  

 

4.8 Företag H 

 

Företag H är ett stort onoterat företag som är en del av en större koncern. Företaget är 

däremot helt självständigt och arbetar utifrån egna mål och riktlinjer. 
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4.8.1 Kapitalstruktur 

 

Företagets kapitalstruktur består av banklån och eget kapital. Den historiska 

kapitalstrukturen har endast omfattats av eget kapital och förändringen att skuld nu är en 

del är en konsekvens av många förvärv. Intervjurespondenten menar att företaget lägger 

lite tid på kapitalstrukturen och tror att likvärdiga bolag eller börsnoterade bolag lägger 

mycket mer tid och arbetet på detta. “Vi är en del av en struktur som har överskott på 

kapital.” (Respondent H, 190326) som menar att även fast de är självständiga har 

företaget möjlighet att förlita sig på sitt moderbolag vid behov av kapital. 

Intervjurespondenten som varit anställd i ett antal år på företaget tror att arbetet varit 

likadant under en längre period och inga större förändringar har skett. 

 

Företag H har ingen målsättning med sin kapitalstruktur utan menar att det endast baseras 

på de förvärv som genomförs. Enligt respondenten har företaget inga begränsningar eller 

krav kring kapitalstrukturen eller dess utformning och därmed har den förändrats väldigt 

mycket under en kortare tid till följd av intensiva förvärv. Orsaken till att skulden har ökat 

är också till följd av att företaget vill behålla sin flexibilitet och inte vara helt beroende 

av moderbolaget. Respondenten anser att innan de hade skuld var företagets 

kapitalkostnad väldigt hög. Ett företags kapitalstruktur jämförs med en privatpersons 

ekonomi där ingendera ökar skulden till följd av att det är billigt om det inte behövs. Det 

har också minskat kassan på företaget genom en intern nyemission som resulterade i att 

likvida medel minskat och därmed kostnaden till följd av minusräntan. Företaget har då 

ökat det egna kapitalet sett till balansräkningen med minskat på den kassa företaget bär.  

 

Företaget tar väldigt stor hänsyn till flexibiliteten i sin kapitalstruktur. Det är också en 

anledning till att de ökat sin skuld för att få större utrymme att behålla tillgängligt kapital 

och att inte vara beroende av moderbolaget vid en investering. Intervjurespondenten anser 

att det är nödvändigt att vara flexibla och priset som betalas för det externa banklånet ger 

den flexibilitet de är i behov av. En smartare handling utifrån kostnadsperspektiv skulle 

vara att ta ett internt lån från moderbolagets egna kassa, för att då minska minusräntan på 

moderbolagets kassa och erhålla en lägre ränta på lånet.  
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Då företaget inte är börsnoterat har de inte heller några utpräglade eller officiella mål. 

Ledningen och arbetet internt försöker dock att ha koll på att Net Debt / EBITDA inte 

överstiger 2.5x och att skuldsättningsgraden inte överstiger 1. Detta är för att hålla en 

balans hur hantering av kapitalstrukturen är än att ha bestämda riktlinjer kring hur de skall 

arbeta. Tack vare att företaget har en diversifierad portfölj med stabila kassaflöden och 

låg risk resulterar de i att ha lätta operativa balansräkningar vilket medför en låg 

operationell risk. Intervjurespondenten anser därmed att de skulle kunna ha en högre 

finansiell risk om de skulle vilja uppnå en mer optimal balans, och anser att företaget 

ligger under den så kallade teoretiska optimala skuldsättningsgraden. 

Intervjurespondenten anser inte heller att företagets aktuella kapitalstruktur påverkar 

värdet då de inte är börsnoterade eller påverkar prestationen till följd av att de kan 

använda sig av moderbolaget vid finansiella behov. 

 

4.8.2 Företagets storlek och ägarstruktur 

 

Intervjurespondenten anser inte att storleken för företag H skulle påverka dem i dagens 

läge. De har låg skuld och bibehåller fortfarande god kontakt med banker för att bevara 

möjligheten att öka skulden om behovet kommer i framtiden. Däremot anser 

respondenten att det är en skillnad på börsnoterade och onoterade företag, där 

transparensen måste finnas bland de förstnämnda och att de företagen måste arbeta mer 

med sin kapitalstruktur. Strategiska val behöver kommuniceras ut och de behöver anpassa 

sina val efter vad de har publicerat. 

 

“Vi hade tänkt helt annorlunda om vi varit mindre, eller avklippta från moderbolaget” 

(Respondent H, 190326). Respondenten anser att de hade agerat annorlunda om företaget 

hade varit i en annan position. En policy skulle vara nödvändig för att visa den finansiella 

ställningen och hur det skulle implementeras i kapitalstrukturen. Företaget hade också 

haft andra villkor mot bankerna om de inte skulle vara en del av koncernen. Svarande tror 

dock att de fortfarande skulle ha möjlighet att öka sin skuld mer än vad de idag har, men 

priset skulle vara dyrare. Slutligen tycker respondenten att det skulle vara enklare att låna 

pengar om ett företag är börsnoterat, för det finns då också möjligheten att genomföra en 

nyemission vid behov av kapital. I allmänhet är det lättare att hålla en högre belåning för 

ett börsnoterat företag än för ett privat. 
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4.8.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen 

 

Företag H tar inte hänsyn till reporäntan, varken hur de arbetar idag eller ur ett historiskt 

perspektiv. “Reporäntan är vad den är och vi kan inte påverka den.” (Respondent H, 

190326). Det är endast en tillfällighet att skulderna har ökat i dagsläget, och det var inte 

ett taktiskt beslut utan endast en effekt av att förvärven har ökat exponentiellt. 

Kapitalkostnaden påverkas däremot enligt respondenten under nuvarande marknadsläge. 

Vid ett förvärv behöver de prissätta kostnaden med hänsyn till den räntan du betalar men 

när företag H hittar ett intressant företag så kommer förvärvet ske oavsett om det är 

minusränta eller positiv ränta. Effekten av minusräntan är att tillgångspriserna ökar och 

att alla kassaflöden diskonteras med en lägre kapitalkostnad. Under senaste åren har detta 

skett men respondenten tror inte någon vet hur länge det kommer fortsätta. 

Kapitalmarknaden har som resultat av minusräntan förändrats där det blivit en 

tillgångsbubbla och exempelvis efterfrågan på obligationsmarknaden har ökat. Priserna 

på företag är dyrare och vid förvärv är därmed multiplarna högre vilket är en orsak att fler 

transaktioner har skett till följd av minusräntan. Det har också påverkat viljan för företag 

att sälja sin verksamhet tack vare de höga multiplarna Ägare av företag som är till 

försäljning drar nytta av de låga räntorna och den mängd kapital som finns på marknaden 

då de får bra betalt för det aktuella kassaflödet. 

 

4.9 Företag I 

 

Företag I är ett medelstort noterat bolag. Företaget arbetar både i Sverige och 

internationellt. 

 

4.9.1 Kapitalstruktur 

 

Företag I finansierar sin verksamhet genom att använda aktiemarknaden, skuld och de 

genererade kassaflöden. Kapitalstrukturen i företaget består idag huvudsakligen av 

seniora banklån och obligationer. Som en följd av företagets internationella omfattning 

skapar de intäkter och kostnader i olika valutor. Detta har inneburit att valutafluktuationer 

historiskt sett har påverkat företagets balans- och resultaträkning. För att undvika 

fluktuationerna förändrade företag I sin kapitalstruktur för ett antal år sedan. Innan 

förändringen var företagets banklån enbart i svenska kronor. Idag anpassar de istället 
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kapitalstrukturen internationellt med finansiering från olika länder för att matcha 

företagets operationella arbete. Genom den nya strategin har möjligheter skapats för att 

undgå de fluktuationer som skett i den svenska kronan under de senaste åren. Slutligen 

menar intervjurespondenten att dessa förändringar i kapitalstrukturen har drivits till följd 

av tidigare problem med valutasvängningar i samband med den internationella 

expansionen.  

 

Förändringen i kapitalstrukturen och arbetet kring den har gjort att företagets riskprofil 

minskat markant. Genom en kombination av förbättrad förfallostruktur av skuld med 

mindre löptider, minskad valutaexponering och företagets långsiktiga vy kring 

verksamheten anser respondenten att risken har minskat och idag är på en mycket lägre 

nivå. Vidare anser respondenten att detta har en tydlig påverkan på företagets prestation 

och värde. Tillväxtbolag strävar efter att expandera vilket vanligtvis tenderar att medföra 

en högre skuldsättningsgrad. En högre skuld multipel pressar ner aktiekursen då det 

medför en högre riskpremie som i sin tur påverkar värderingen av bolag. Vidare påverkas 

företagets prestation genom arbetet med kapitalstrukturen och det utrymme som skapas 

för nya investeringar och förvärv. 

 

Företaget arbetar kontinuerligt med en målsättning kring kapitalstrukturen. “Vi strävar 

efter att finansiera verksamhet och expansion på sådant sätt att man minimerar risken i 

valutasvängningar kostnadseffektivt samtidigt som vi får en så naturlig hedge som 

möjligt” (Respondent I, 190327). Företaget arbetar med finansiella mål där de eftersträvar 

ett Net Debt / EBITDA runt 3x. De finansiella målen arbetar företaget aktivt med både 

på kort och lång sikt. Arbetet är utformat efter företagets övergripande tillväxtstrategi och 

framtidsutsikter. Genom olika investeringar och förvärv kombinerar företaget olika 

finansieringsalternativ för att kontinuerligt ligga runt eller under det angivna målet. 

Historiskt sett har företagets faktiska kapitalstruktur varit lägre än den målsatta vilket är 

en följd av att behovet för ökad skuld inte varit aktuellt. 

 

Företag I arbetar aktivt med kapitalstrukturen genom att variera finansieringsalternativ 

beroende på storlek på förvärv och investeringar. Företaget föredrar främst det egna 

kassaflödet som finansieringsmedel och därefter externt med skuld eller nyemission. 

Intervjurespondenten menar samtidigt att finansieringsmöjligheter handlar om en bra 

bankrelation. Genom att aktivt behålla relationen med långivarna skapas förutsättningar 
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för goda finansieringsalternativ. Att arbeta med relationen påverkar även arbetet med 

kapitalstrukturen som då påverkas av flexibiliteten. Denna faktor anses vara viktig för att 

skapa möjlighet till lämplig finansiering. Hur ramverket för finansieringen är utformad 

vägs mot kostnaden för att skapa en högre flexibilitet. Respondenten menar “... allting 

har ett pris, desto högre flexibilitet desto dyrare. Om jag har väldigt strikta kovenanter 

får jag väldigt förmånliga villkor, men vill jag ha mer flexibilitet ökar risken för banken 

vilket höjer kostnaden” (Respondent I, 190327). 

 

4.9.2 Företagets storlek och ägarstruktur 

 

Företag I anser att storlek och ägarstruktur påverkar arbetet med kapitalstrukturen. 

Intervjurespondenten menar att dessa faktorer påverkar företagets rating från 

ratinginstitut vilket då påverkar möjligheten att använda obligationsmarknaden med goda 

villkor. Generellt sett kommer storlek tillsammans med bättre villkor på 

obligationsmarknaden. Bättre villkor menas en lägre spread och inte så strikta kovenanter. 

Beroende på om ett företag är börsnoterade eller inte sänder det en viss signal till 

marknaden. Genom att vara börsnoterad menar respondenten att de syns på marknaden 

vilket kan ses som en tydlig fördel när det kommer till att söka finansiering. Vidare menar 

respondenten att det även kan vara en nackdel att vara börsnoterad av samma anledning. 

Ett noterat bolag har krav att kontinuerligt dela information kring företaget för marknaden 

oavsett om det är en positiv eller negativ. Informationen kan direkt påverka företagets 

aktiekurs såväl som intressenters uppfattning om bolaget. 

 

4.9.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen 

 

Reporäntan är en faktor företaget ser på vid strategiska och finansiella beslut kring 

kapitalstrukturen. Respondenten menar att skuld idag är ett billigt alternativ att växa 

genom låg kapitalkostnaden och därav att ränteläget har förändrat kapitalmarknaden. 

Minusräntan har skapat möjligheter att låna billigt men samtidigt bidragit till en kostnad 

att ha likvida medel på ett bankkonto. Historiskt sett har företaget sett till reporäntan i 

större utsträckning då de tidigare enbart lånade i Sverige. Som en följd av att de nu har 

en bredare internationell finansieringsbas är företaget inte lika beroende av den svenska 

räntan. Generellt är företagets tankar kring reporäntan och kapitalstruktur snarare kopplat 
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till den ökade risken som kommer till följd av en större andel skuld och därmed vad 

kostnaden för skuld är. 

 

4.10 Företag J 

 

Företag J är ett litet icke börsnoterat bolag som enbart är aktivt i Sverige.  

 

4.10.1 Kapitalstruktur 

 

Företag J arbetar aktivt för att enbart ha en kapitalstruktur som består av egen finansiering. 

Det innebär att de varken använder lån eller krediter för att finansiera sin verksamhet. I 

dagsläget finns en del kortfristiga skulder som endast består av leverantörsskulder och då 

inte är räntebärande. När företaget skapades använde de skuld och eget kapital och har 

med åren betalat av skulden tack vare en snabb tillväxt. Den huvudsakliga anledningen 

att företaget inte använder en extern finansiering är för att bibehålla flexibiliteten för 

företaget och därmed friheten. Friheten att göra investeringar som påverkar företaget 

positivt är viktigare än att följa strikta ramverk som kommer från att använda extern skuld. 

Genom att belåna sig menar respondenten att de blir beroende av en tredje part vilket då 

hämmar företagets strategi och mål. Detta innebär att företaget i första hand föredrar 

finansiering via interna medel och sedan använder extern finansiering. Respondenten 

menar att om företaget skulle ha en större ambition för ännu större tillväxt skulle 

situationen vara annorlunda. För att nå en ännu högre tillväxt är skuld det primära valet 

då det ger företaget fler medel att röra sig med. Fokus på tillväxt är idag inte det primära 

målet för företaget utan ledningen har valt att fokusera på relationen bland de nuvarande 

kunderna. 

 

Företag J arbetar inte med specifika mål kring kapitalstrukturen vilket är en orsak att de 

inte använder externa medel. Kapitalstrukturen skall endast ge företaget möjlighet att 

överleva och ha en stabil verksamhet vilket idag är möjligt med egna medel. 

Intervjurespondenten menar att detta skapar en otroligt låg risk i bolaget. Att undvika 

krediter och lån minskar andelen förpliktelser företaget har gentemot andra parter vilket 

då minskar kapitalrisken ett företag besitter.  
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Intervjurespondenten anser att prestation och värde påverkas av ett företags 

kapitalstruktur. Skuld skulle hjälpa företaget att växa och skapa större möjligheter för att 

ta till sig affärer vilket då påverkar prestationen. En större andel skuld skulle då påverka 

företagets värde negativt. Anledningen är att eget kapital är det enda som ger värde medan 

skulden är en annan parts medel som behöver återbetalas. 

 

4.10.2 Företagets storlek och ägarstruktur 

 

Företag J anser att storlek och ägarstruktur har en stor påverkan på ett företags arbete med 

kapitalstrukturen. Som en konsekvens av att vara ett litet onoterat företag ger det större 

flexibilitet i den dagliga verksamheten och även mindre krav kring beslut. Som ett 

privatägt bolag menar intervjurespondenten att ledningen har fria händer att anpassa 

interna resurser efter behov. I jämförelse menar respondenten att ett börsnoterat bolag har 

högre krav på bland annat vinst och utdelningar. Detta tvingar bolaget att fokusera mer 

på finansiella siffror än det som företaget själv anser vara prioritet, respondenten uttrycker 

att “man måste ta beslut och göra saker för att upprätthålla en viss procentsats på den 

sista raden.” (Respondent J, 190327). 

 

Vidare anser intervjurespondenten att större företag utnyttjar kredittider för betalningar 

av kortfristiga skulder och krediter på ett sätt som mindre bolag inte har möjlighet att 

göra. För företag J kan detta i framtiden skapa ett behov av att ta banklån för att hantera 

kundernas utnyttjande av kredittider. Företaget måste därför idag ofta agera som bank på 

så vis att de tenderar att ha obetalda leverantörsskulder som de tillfälligt behöver lägga ut 

pengar för. 

 

4.10.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen 

 

Resultatet att företag J inte använder skuld påverkar besluten kring kapitalstrukturen inte 

av hur ränteläget på marknaden förändras. Respondenten menar att räntor blir en 

ointressant faktor oavsett om de är positiva eller negativa då de inte har en stor påverkan 

på företagets kapitalstruktur. Företaget hade som tidigare nämnt lån när företaget 

startades men de såg inte heller då till räntan. Vidare menar respondenten att 

marknadsläget är intressant om ledningen skulle ta beslut att förändra företagets 
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kapitalstruktur. Däremot tror respondenten inte att minusräntan har förändrat 

marknadsläget på kapitalmarknaden för företag utan snarare för privata aktörer vars 

belåning tydligt har ökat. Generellt sett finns det idag en stor mängd kapital på 

kapitalmarknaden vilket skulle kunna vara en konsekvens av den låga räntan. 

 

4.11 Företag K 

 

Företag K är ett litet onoterat bolag som är aktiva i Sverige. 

 

4.11.1 Kapitalstruktur 

 

Företagets kapitalstruktur består i dagsläget av banklån, checkräkningskredit och 

huvudsakligen eget kapital. Arbetet med kapitalstrukturen grundar sig i största del på 

riskhantering samt strategiska beslut kopplade till avkastning och likviditet. Företaget 

menar att kapitalstrukturen måste balanseras så innehaven som inte skapar avkastning kan 

finansiera utan att skada företagets likviditet. 

Företaget har inga publicerade mål med sin kapitalstruktur men granskar kontinuerligt att 

de operativa målen inte överstigs. De operativa målen består huvudsakligen av ett 

kortsiktigt mål kring balanslikviditet och ett långsiktigt mål kring företagets soliditet. 

Företaget strävar efter att dessa nyckeltal aldrig ska avvika negativt från det målsatta 

vilket historiskt sett har varit i linje med det operationella utfallet. Vidare arbetar företaget 

med riskhantering genom att säkra och binda valutor samt räntor. Det förekommer att 

företaget undviker att hedga genom att använda derivat om priser är för högt i relation till 

riskexponeringen.  

 

Företag K har ingen specifik preferens kring finansieringskällor. Detta är en följd av att 

företagets kapitalstruktur i stor grad påverkas av de operativa beslut som bestäms. Som 

en konsekvens arbetar företaget istället med att koordinera finansieringens längd genom 

att matcha den med investeringens varaktighet. Detta innebär att flexibilitet eftersträvas 

och är viktigt för företaget. Genom denna typ av durationsmatchning minskar de risken 

för refinansiering och att stora förfall skulle ske under ett sämre kvartal. Vidare anser 

intervjurespondenten att kapitalstrukturen påverkar både företagets värde och prestation. 

Hur företaget har arbetat med finansieringen är en stor anledning till den framgångssaga 
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och tillväxt som skapats. Respondenten menar att arbetet med kapitalstruktur styr både 

bruttointjäning och företagets resultat. Detta påverkar i sin tur företagets värdering.  

 

4.11.2 Företagets storlek och ägarstruktur  

 

Företag K anser att företagets storlek och ägarstruktur påverkar hur de arbetar med sin 

kapitalstruktur. Respondenten menar att företagets aktuella storlek bidrar till en högre 

kapitalkostnadsstruktur i jämförelse med konkurrenter som i dagsläget är av större 

storlek. Vidare menar respondenten att om ett företag har en stark huvudägare eller ett 

moderbolag förändras företagets möjlighet till finansiering. Att ha en större ägare ses som 

en trygghet och därmed är det vanligare att företagen tar en högre risk kring beslut. 

 

4.11.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen  

 

Företag K tar inte hänsyn till reporäntan vid strategiska och finansiella beslut kring 

kapitalstrukturen varken i dagsläget eller ur ett historiskt perspektiv. Respondenten menar 

att de kontinuerligt bevakar hur räntorna förändras på marknaden men att detta inte 

påverkar valet kring företagets finansiering. Företaget ser till reporäntan för att bedöma 

hur villiga kunderna förväntas vara att genomföra diverse projekt och därmed se 

kundernas villighet att utfärda mer kapital för investeringar.  

 

Intervjurespondenten menar att reporäntan har förändrat marknadsläget på 

kapitalmarknaden. Detta anser respondenten huvudsakligen vara i form av högre 

anskaffningskostnader av kapital. Respondenten menar att marknaden har reagerat på den 

lägre räntan och att det inte anses vara en tillfällig företeelse. Det medför tilltagande 

riskpremier vid finansiering vilket i sin tur ökar anskaffningskostnaderna. Slutligen 

menar respondenten att detta inte är fördelaktigt för företaget eller dess kunder. På den 

önskvärda marknaden bör den korta räntan överensstämma med den långa räntan på ett 

mer korrekt sätt. Respondenten menar att detta signalerar långsiktighet till marknaden 

och minskar det påslag av premier företagen får vid finansiering. 
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4.12 Företag L 

 

Företag L är ett stort onoterat bolag med operativa verksamheter världen över. 

 

4.12.1 Kapitalstruktur 

 

Idag är kapitalstrukturen för företag L uppbyggd med banklån, obligationer, 

preferensaktier och eget kapital. Under de senaste åren har företaget uppskattningsvis haft 

samma investerare inom finansiering av eget kapital, men försökt arbeta aktivt med 

företagets skuld för att öka antalet investerare. Respondenten anser att det är viktigt att få 

en diversifierad skuldportfölj, och använder därför både banklån och kapitalmarknaden 

för att kunna hantera skuldernas förfall. Anledningen till att emittera preferensaktierna 

var även för att öka antalet investerare inom bolaget då det är privat är det viktigt att ha 

och bevara en bred bas av investerare. Företag L har inget uttalat mål med sin 

kapitalstruktur. De arbetar för att möta riktmärket Investment Grade kriteriet som talar 

om hur ett företags kapitalstruktur får vara utformad. De jobbar därmed indirekt med 

dessa mål från de bolag som bestämmer företagets rating för att behålla och nå en högre 

rating med tiden.  

 

Intervjurespondenten förklarar att de arbetar aktivt med hela strukturen kring 

finansieringen till följd av att företaget kontinuerligt har en god tillväxttakt. För att 

bibehålla det krävs en långsiktig vy och mål med kapitalstrukturen. Däremot arbetar de 

inte med kapitalstrukturen på kort sikt eller försöker förändra finansieringen utan att ha 

en långsiktig plan. Kapitalstrukturen påverkar både företagets värde och prestation, där 

värdet baseras på om ett företag har en stabil kapitalstruktur så är resultatet fler 

investerare. Hur kapitalstrukturen är uppbyggd påverkar hur företagets värde ses av 

allmänheten. Flexibiliteten kan vara en effekt av hur ett företag presterar och prestationen 

kan öka den möjliga flexibiliteten. Möjligheten att göra förvärv vid rätt tillfälle, eller att 

göra investeringar som är nödvändiga påverkar företagets prestation som de kan anpassa 

sig till. 

 

Företag L växer snabbt och respondenten jämför företaget med konkurrenter som också 

är i en fas av god tillväxt. Konkurrenterna använder oftast en större andel lån för att öka 
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skuldsättningsgraden. Företag L vill vara självförsörjande och finansiera investeringarna 

med egna medel vilket de gjort över tid. Målet är att kunna växa som resultat av det egna 

genererade kassaflöden, det vill säga de interna medel som bolaget skapar. 

Intervjurespondenten anser att riskprofilen för företag L är väldigt låg med tanke på det 

aktiva arbetet för att nå Investment Grade kriterierna. Nivån Investment Grade sägs vara 

lägre risk och det är därför riskprofilen är låg. Vidare har företag L ett utnämnt mål att 

alltid ha en viss procent av nettoomsättning i likvida medel, för att alltid ha en 

likviditetsbuffert. Denna mängd får inte justeras eller ändras, även om stora förvärv eller  

investeringar görs.  

 

Företag L använder sig alltid av interna medel som finansieringsmedel vid investeringar, 

och därefter används externa medel. Valet skiljer sig beroende på hur dyra investeringarna 

är eller om det finns kapitalrestriktioner i ett visst land där de blir tvungna att använda 

skuld som finansieringsmedel. Respondenten anser att då företaget har en stark 

kapitalstruktur så används primärt interna medel för att finansiera verksamheten. 

Flexibiliteten är en avgörande faktor när finansieringsmedel väljs. Valet av att använda 

både banklån och obligationer var för att öka företagets flexibilitet. Att diversifiera 

finansieringar och minska risken är en följd av flexibiliteten företaget har. 

 

4.12.2 Företagets storlek och ägarstruktur 

 

Företagets storlek har en påverkan på hur marknaden och investerare ser på företaget. 

Företag L har en storlek som är ganska litet i jämförelse med de närmsta konkurrenter 

även då de är ett stort bolag. När marknaden ser på företagens kapitalstrukturen och 

balansräkningen jämför de med liknande konkurrenter vilket resulterar i hur villiga de är 

att investera i företaget. Synen på företaget i jämförelse med konkurrenter påverkar även 

kostnaden för att ta in externa medel. Det är lättare att ta in kapital för större bolag än 

mindre. Vidare baseras besluten också på hur mycket ett företag vill betala för att attrahera 

mer kapital. Företag L vill ha en konkurrenskraftig finansieringskostnad när de väl gör 

investeringar. Det kan också skilja sig mellan noterade och onoterade företag, men företag 

L försöker internt att arbeta som ett noterat företag. De skulle behålla samma mål och 

arbetet skulle se likadant ut om de valde att börsnoteras. Att inte vara börsnoterad innebär 

att de inte har aktier på börsen men respondenten anser att de till viss del är noterade då 

de använder obligationer som är noterade på obligationsmarknaden. Respondenten ser 
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fördelen med att vara onoterad genom att endast ha en stor ägare som vill påverka 

företaget. Om flera företag finns är risken att det blir mer komplicerat. “...att de alltid är 

en eller flera aktieägare som vill förändra strategin och agera.” (Respondent L, 190327).  

 

4.12.3 Räntelägets påverkan på kapitalstrukturen 

 

Företag L anser att reporäntan indirekt påverkar hur kapitalstrukturen möjligen kan se ut 

och hur de arbetar med dem. En direkt jämförelse är att lägga fokus på WACC5, där räntan 

är en komponent och påverkar resultatet. Att fokusera på den svenska delen och 

reporäntan anser respondenten inte direkt påverkar det aktiva arbetet. Räntebärande 

kapital har en lägre kostnad, men när en bedömning görs så lägger inte företaget fokus på 

ränteläget om de skall justera kapitalstrukturen. Arbetet har varit likadant historiskt sett 

och företaget har inte försökt att utnyttja fluktuationer i ränta.  

 

Kapitalmarknaden har förändrats markant under åren sedan minusränta implementerades. 

Intervjurespondenten har märkt skillnad då de har varit aktiva på kapitalmarknaden under 

en längre period. Vidare har de märkt av de låga nivåer som idag präglar marknaden och 

många utnyttjar den aktuella situationen. Risken har ökat tack vare att alla investerare 

“Hunting for yield, alla vill ha något som ger bra avkastning” (Respondent L, 190327). 

Investerare har börjat ta mer riskfyllda investeringar och arbeta med en högre risk. 

Svarande anser att hon känner oro till när räntan kommer att börja höjas. Anledningen till 

detta är att kapitalmarknaden blivit allt vanligare och där många företag nu söker 

finansiering, och det är olika risker bland bolagen som är aktiva där.  

 

Kreditbedömningen har minskat för de bolag som inte är en officiell rating. Risken är den 

att när de skall refinansiera sig själva kan i vissa tider banker vara restriktiva med lån, 

eller så kan kapitalmarknaden vara väldigt dyr när de är i behov av nya medel. Enligt 

intervjurespondenten finns det bolag som “Gått från bankfinansiering till att använda 

kapitalmarknaden till 100%.” (Respondent L, 190327) och med denna anledning är 

risken väldigt stor. Genom att endast använda en del av hela skuldmarknaden för att 

finansiera sig är risken hög om exempelvis räntan höjs och effekten för företagen blir stor 

där det kan äventyra verksamheten.  

                                                 
5 Weighted Average Cost of Capital 
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4.13 Sammanfattning 

 

I nedanstående tabell följer en sammanfattning över uppsatsens empiri med avseende att 

ge en överskådlig bild av studiens undersökning. 

 

Tabell 4.1 Sammanställning av studiens empiri 

Företag Kapitalstruktur Företagets storlek, noterat eller 

onoterat, ränteläget samt 

kapitalmarknaden 

A: Ett 

medelstort 

noterat företag 

 Företaget arbetar aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur: 

Stamaktiekapital, preferensaktier, 

obligationer, RCF och checkkredit 

 Historisk kapitalstruktur: Eget 

kapital och banklån 

 Mål: Net Debt / EBITDA 3.5x 

 Flexibilitet är viktigt 

 Medelhög risk 

 Företaget föredrar interna medel 

 Kapitalstrukturen påverkar 

företagets prestation och värde 

 Företagsstorlek och 

ägarstruktur påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Ränteläget påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Kapitalmarknaden har 

förändrats till följd av 

minusräntan 

  



 

 
 

 71 

B: Ett 

medelstort 

noterat företag 

 Företaget arbetar inte aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur:  

Banklån, checkräkningskredit, eget 

kapital och kassa 

 Historisk kapitalstruktur: Som 

nuvarande struktur samt 

företagsobligationer 

 Mål: Net Debt / EBITDA 2.5x 

 Flexibilitet är viktigt 

 Låg risk 

 Företaget föredrar interna medel 

 Kapitalstrukturen påverkar inte 

företagets prestation men företagets 

värde 

 Vet inte om företagsstorlek 

och ägarstruktur påverkar hur 

de arbetar med kapitalstruktur 

 Ränteläget påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Vet inte om kapitalmarknaden 

har förändrats till följd av 

minusräntan 

C: Ett litet 

onoterat 

företag 

 Företaget arbetar inte aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur:  

Eget kapital, icke-räntebärande 

skulder och checkräkningskredit 

 Historisk kapitalstruktur: Företaget 

har inte förändrat sin kapitalstruktur 

 Mål: Inga mål 

 Flexibilitet är viktigt 

 Låg risk 

 Företaget föredrar interna medel 

 Kapitalstrukturen påverkar inte 

företagets prestation men företagets 

värde 

 Företagsstorlek och 

ägarstruktur påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Ränteläget påverkar inte hur 

de arbetar med kapitalstruktur 

 Kapitalmarknaden har 

förändrats till följd av 

minusräntan 

D: Ett stort 

noterat företag 

 Företaget arbetar aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur: 

Eget kapital, banklån och kassa 

 Historisk kapitalstruktur: Samma 

som idag men har haft en större 

andel seniora lån 

 Mål: Net Debt / Equity 0.8x 

 Flexibilitet är viktigt 

 Låg risk 

 Företaget föredrar interna medel 

 Kapitalstrukturen påverkar 

företagets prestation men inte 

företagets värde 

 Företagsstorlek och 

ägarstruktur påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Ränteläget påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Kapitalmarknaden har 

förändrats till följd av 

minusräntan 
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E: Ett stort 

noterat företag 

 Företaget arbetar aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur:  

Eget kapital, obligationer och 

räntebärande lån 

 Historisk kapitalstruktur: Samma 

som idag men större andel lån 

 Mål: Net Debt / EBITDA 2–3x 

 Flexibilitet är viktigt 

 Låg risk 

 Företaget föredrar interna medel 

 Kapitalstrukturen påverkar 

företagets prestation och värde 

 Företagsstorlek och 

ägarstruktur påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Ränteläget påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Kapitalmarknaden har 

förändrats till följd av 

minusräntan 

F: Ett stort 

onoterat 

företag 

 Företaget arbetar aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur: 

Obligationer, banklån utan pant, 

RCF och eget kapital 

 Historisk kapitalstruktur: Tidigare 

ansvarade varje enskilt bolag för sin 

struktur, idag ansvarar moderbolaget 

 Mål: Inga specifika mål 

 Flexibilitet är viktigt 

 Låg risk 

 Företaget föredrar interna medel 

 Kapitalstrukturen påverkar 

företagets prestation men de vet inte 

om företagets värde påverkas 

 Företagsstorlek och 

ägarstruktur påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Ränteläget påverkar inte hur 

de arbetar med kapitalstruktur 

 Kapitalmarknaden har 

förändrats till följd av 

minusräntan 

 

G: Ett stort 

noterat företag 

 Företaget arbetar aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur: 

Obligationer, kort- och långfristiga 

lån samt eget kapital 

 Historisk kapitalstruktur: Densamma 

som idag  

 Mål: Inga specifika mål 

 Flexibilitet är viktigt 

 Låg risk 

 Företaget har ingen specifik 

preferensordning av 

finansieringsalternativ 

 Kapitalstrukturen påverkar 

företagets prestation men de vet inte 

om företagets värde påverkas 

 Företagsstorlek och 

ägarstruktur påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Ränteläget påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Kapitalmarknaden har 

förändrats till följd av 

minusräntan 
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H: Ett stort 

onoterat 

företag 

 Företaget arbetar inte aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur:  

Banklån och eget kapital 

 Historisk kapitalstruktur: Ingen 

skuld 

 Mål: Inga specifika mål 

 Flexibilitet är viktigt 

 Låg risk 

 Företaget föredrar att finansiera med 

interna medel 

 Kapitalstrukturen påverkar inte 

företagets prestation eller företagets 

värde 

 Företagsstorlek och 

ägarstruktur påverkar inte hur 

de arbetar med kapitalstruktur 

men generellt sett gör dessa 

faktorer detta 

 Ränteläget påverkar inte hur 

de arbetar med kapitalstruktur 

 Kapitalmarknaden har 

förändrats till följd av 

minusräntan 

I: Ett 

medelstort 

noterat företag 

 Företaget arbetar aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur:  

Seniora banklån, obligationer och 

eget kapital 

 Historisk kapitalstruktur: Tidigare 

har kapitalstrukturen enbart 

finansierats i SEK men sett 

densamma ut 

 Mål: Net Debt / EBITDA 3x 

 Flexibilitet är viktigt 

 Låg risk 

 Företaget föredrar att finansiera med 

interna medel 

 Kapitalstrukturen påverkar 

företagets prestation och värde 

 Företagsstorlek och 

ägarstruktur påverkar hur de 

arbetar med kapitalstrukturen 

 Ränteläget påverkar hur de 

arbetar med kapitalstruktur 

 Kapitalmarknaden har 

förändrats till följd av 

minusräntan 

J: Ett litet 

onoterat 

företag 

 Företaget arbetar aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur:  

Eget kapital 

 Historisk kapitalstruktur: Banklån 

och eget kapital 

 Mål: Inga specifika mål 

 Flexibilitet är viktigt 

 Låg risk 

 Företaget föredrar att finansiera med 

interna medel 

 Kapitalstrukturen påverkar 

företagets prestation och företagets 

värde 

 Företagsstorlek och 

ägarstruktur påverkar hur de 

arbetar med kapitalstrukturen 

 Ränteläget påverkar inte hur 

de arbetar med kapitalstruktur 

 Kapitalmarknaden har 

förändrats men huvudsakligen 

för privatpersoner 
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K: Ett litet 

onoterat 

företag 

 Företaget arbetar aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur:  

Banklån, checkräkning och eget 

kapital 

 Historisk kapitalstruktur: Samma 

som idag 

 Mål: Inga specifika mål 

 Flexibilitet är viktigt 

 Låg risk 

 Företaget har ingen specifik 

preferensordning av 

finansieringsalternativ. Det beror på 

dåvarande läge 

 Kapitalstrukturen påverkar 

företagets prestation och företagets 

värde 

 Företagsstorlek och 

ägarstruktur påverkar hur de 

arbetar med kapitalstrukturen 

 Ränteläget påverkar inte hur 

de arbetar med kapitalstruktur 

 Kapitalmarknaden har 

förändrats men huvudsakligen 

för privatpersoner 

L: Ett stort 

onoterat 

företag 

 Företaget arbetar inte aktivt med sin 

kapitalstruktur 

 Nuvarande kapitalstruktur:  

Banklån, obligationer, 

preferensaktier och eget kapital 

 Historisk kapitalstruktur: Samma 

som idag 

 Mål: Inga specifika mål 

 Flexibilitet är viktigt 

 Låg risk 

 Företaget föredrar att finansiera sin 

verksamhet med interna medel 

 Kapitalstrukturen påverkar 

företagets prestation och företagets 

värde 

 Företagsstorlek och 

ägarstruktur påverkar hur de 

arbetar med kapitalstrukturen 

 Ränteläget påverkar inte hur 

de arbetar med kapitalstruktur 

 Kapitalmarknaden har 

förändrats till följd av 

ränteläget 
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5. Analys 

 

Studien har skildrat tidigare litteratur, vetenskapliga artiklar samt teorier kring ämnet i 

avsnitt 2. Utöver detta har studien även redogjort för hur olika företag ser på nuvarande 

ränteläge, dagens kapitalmarknad samt redogjort för faktorer som påverkar hur de 

arbetar med sin kapitalstruktur i avsnitt 4. I följande avsnitt kommer en jämförelse att 

genomföras mellan empiri och referensram för att skildra olika företags åsikter och 

belysa dess likheter samt skillnader. Detta kommer därefter ligga till grund för studiens 

slutsats. I avsnittet diskuteras de faktorer som förväntas besvara studiens 

frågeställningar utefter de fyra segment som uppsatsen grundar sig i; stora noterade 

bolag, små och medelstora noterade bolag, stora onoterade bolag samt små och 

medelstora onoterade bolag. 

 

5.1. Utformning av kapitalstruktur 

 

Arbetet kring kapitalstrukturen och fördelningen mellan eget kapital och skuld varierar 

mycket mellan de olika analyserade segmenten och företagen. Författarnas resultat har 

samma utfall som Riksbankens (2011) studie kring finansieringsfrågor och hur ett 

företags finansieringsstruktur påverkas av makroekonomiska förändringar. Detta visar att 

större företagen besitter en bredare och fördelaktigare kompetens kring finansmarknaden 

och hur de påverkas av bland annat reporäntan. 

 

Segmentet stora företag, exklusive företag H, ett onoterat företag, anser att de till större 

grad arbetar med ett långsiktigt perspektiv kring ränta, kapital- och finansieringsstruktur. 

De anser att räntan påverkar alla val kring finansiering och förvärv eftersom det blir en 

avgörande faktor till möjligheten att genomföra dessa. Inom segmentet små och 

medelstora företag arbetar 4 av 6 aktivt med kapitalstruktur men genomför inte lika 

detaljerat arbete. De huvudsakliga anledningarna för de som inte arbetar aktivt är att de 

har en stor andel fritt kassaflöde eller att de är en del av en större koncern. Sammantaget 

visar studien att 4 av 6 onoterade företag inte arbetar aktivt med kapitalstrukturen och 1 

och 6 noterade. Företag C, ett litet onoterat företag, uttrycker att kapitalstrukturen hade 

sett helt annorlunda ut om de var börsnoterade och att de då arbetat mer aktivt kring 

kapitalstrukturen.  
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Skillnaden som kan dras är de företag som har en större ägare förlitar sig på denne för 

framtida finansiering. Resultatet visade att företagen med en stor andel eget kapital inte 

har samma fokus på att vara kostnadseffektiva kring valet av finansieringsmedel. Även 

de företag som genererar ett starkt kassaflöde ser ingen nödvändighet att arbeta aktivt 

med kapitalstrukturen då det endast ses som ett resultatet av det resterande arbetet. Detta 

beteende har ett tydligt samband med hur arbetet kring kapitalstruktur var utformat innan 

finanskrisen 2008 vilket är en konsekvens av att det inte finns en osäkerhet kring 

möjligheten till finansiering. 

 

Enligt Eberson och Liljenfeldt (2010) har ett företags storlek ett positivt samband med 

skuldsättningsgraden. På samma sätt menar Miglo (2016) samt Borgwing och Nilsson 

(2013) att större företag har en högre skuldsättningsgrad i jämförelse med mindre. Studien 

visar att de 3 stora börsnoterade bolagen historiskt drivits av högre skuldsättningsgrad. 

Resultatet i studien visar att 2 av 3 stora företag i både det noterade och onoterade 

segmentet har en högre skuldsättningsgrad än de två mindre segmenten. Detta stämmer 

därför inte överens med Borgwing och Nilssons (2013) antagande om att onoterade bolag 

har en högre andel skuld än de noterade. Författarnas studie bekräftar då de tidigare 

studiernas utfall i den utsträckning att större företag har högre skuld men inte att det finns 

en skillnad mellan noterade och onoterade.  

 

Författarna anser att det faktum att studien inte finner en skillnad mellan noterade och 

onoterade företag gällande andel skuld är av intresse då en notering tillför krav från fler 

parter. Noterade företag begränsas i större utsträckning kring andelen skuld som de kan 

använda eftersom att en större andel lån ökar den totala risken. Författarna har däremot 

inte identifierat att detta är fallet idag eftersom att ingen skillnad går att se mellan 

onoterade och noterade företag. Som tidigare nämnt har de stora företagen en högre andel 

skuld än de små och medelstora företagen men denna andel är lägre än vad vi sett 

historiskt. Detta kan ses som en konsekvens till att det inte går att identifiera någon 

skillnad mellan noterade och onoterade företag. Om fallet hade varit så att de stora 

företagen hade haft en skuldsättningsgrad som var i linje med historiska nivåer, hade 

resultatet troligtvis skiljt sig avsevärt då den totala risken blivit så pass stor att det 

påverkat de noterade företagens aktieägarna i större utsträckning. Företag A, ett 
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medelstort noterat företag, menar t.ex. att många företag på den svenska börsen har en 

alltför låg skuldsättningsgrad. 

 

Miglo (2016) menar att små och medelstora företag tenderar att vara i en svårare situation 

till följd av konkurrens, krav på kostnadsminimering, begränsad information, finansiering 

och lägre nivå av kompetens i ledningarna. På samma sätt anser majoriteten av studiens 

undersökta företag att så är fallet bortsett från kompetens i ledningen som inget företag 

uttryckt sig påverkar. Genom studien ses en trend att de studerade företagen inom 

segmentet små och medelstora är mer påverkade av finansiering. Tack vare den högre 

andel skuld de stora företagen har i absoluta tal anses de befinna sig i ett bättre 

förhandlingsläge. Brav (2004) menar att större bolag enklare kan ta in eget kapital eller 

utfärda obligationer. På samma sätt uttrycker de stora företagen D, F, G och I att bolagens 

storlek har öppnat upp obligationsmarknaden genom bättre villkor och förutsättningar att 

växa. Samtidigt menar företag A, ett medelstort noterat företag, att börsnoteringen har 

möjliggjort att använda sig utav nyemissioner och preferensaktieemissioner. Detta visar 

att även noterade bolag har fler möjligheter att samla kapital. 

 

Studien visar att ett företagens storlek har en direkt påverkan på möjligheten att emittera 

obligationer och att en notering bidrar till förenklad åtkomst till kapital. Detta är i linje 

med tidigare resultat i vilket vi sett att storlek har en positivt koppling till högre andel 

skuld. Genom möjligheten att kunna använda mer skuld förbättras förutsättningarna att 

nå fördelaktiga villkor i finansieringsalternativen, i vilket obligationer är ett av dem. Att 

vara aktiv inom obligationsmarknaden har ett positivt samband med ränteläget där 

priserna kan skilja sig mellan tidsperioder. Företag som använder obligationsmarknaden 

bör därmed arbeta mer aktivt med kapitalstrukturen och förstå den yttre påverkan vilket 

studien bekräftar. 

 

Enligt Faulkender och Peterson (2004) skiljer sig kapitalstrukturen markant beroende på 

om företaget är noterat eller inte. Detta är i linje med studiens resultat som visar att 11 av 

12 företag anser att ägarstruktur påverkar hur de arbetar med sin kapitalstruktur. Enbart 

företag B, ett medelstort noterat bolag, anser inte ha kunskap kring påverkan men 

konstaterar att finansiering inte har varit ett problem historiskt. Detta anses 

motsägelsefullt då de menar att förändringar inom ägarstrukturen historiskt sett drivit 

förändringar i kapitalstrukturen. Vidare menar Faulkender och Peterson (2004) samt 
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Larsson (2000) att det ställs större krav på noterade bolag att dela information vilket ger 

investeraren eller borgenären större inblick i bolaget. Utav de noterade företagen belyser 

enbart företag D och I att en börsnotering kräver större transparens. Av de onoterade 

företagen nämns detta av företag C och H. Generellt sett ser vi att en notering gör 

kapitalstrukturen till ett mer diskuterat ämne även om majoriteten av företagen arbetar 

aktivt med den. Detta ses som en konsekvens av att en notering ställer krav på företag 

kring målsättning och att fler parter har möjlighet att framföra sin åsikt. 

Företagsledningen får därför inte samma möjlighet att enskilt besluta kring företagets 

kapitalstruktur vilket gör att diskussionen kring ämnet blir mer omfattande i jämförelse 

med onoterade bolag. 

 

Företagens antagande stämmer överens med Larsson (2000) som menar att en 

börsnotering kommer tillsammans med hårdare krav på företag och ökad bevakning. 

Samtidigt menar han att en notering kan ge fördelar då det är enklare att lösa ut ägare och 

att privat kapital inte behöver bindas i företaget. Utifrån ovan diskussion menar 

författarna att arbetet med kapitalstrukturen har en direkt koppling till de krav som ställs 

utifrån. Oavsett om ett företag är noterat eller icke följer både positiva och negativa 

konsekvenser. För noterade bolag finns fler finansieringskällor samtidigt som de blir mer 

begränsade genom ökad andel ägare. För onoterade bolag sker motsatt situation, de har 

inte samma möjlighet att öka andelen kapital även om de kan göra detta på ett friare sätt. 

Skillnaden mellan att vara börsnoterad eller icke blir därför tydlig. Det ställs olika krav 

beroende på om företaget är noterade på börsen eller inte och företag måste aktivt arbeta 

för att nå de specifika förutsättningar som främjar sin egen situation. 

 

5.2 Finansieringspreferenser 

 

Myers och Majluf (1984) studerade finansieringshierarkin genom Pecking Order Teorin. 

Denna teori fokuserar på val av finansieringslösningar och preferensordning. Studiens 

utfall visar att majoriteten av företagen bland alla segment prioriterar att utnyttja internt 

genererade medel innan externa medel används. Lånefinansiering är det näst prioriterade 

alternativet och sista utvägen är att ta använda externt eget kapital i form av exempelvis 

nyemissioner. Detta i enlighet med Mac an Bhairds (2010) studie där små och medelstora 

företag inte ansåg att själva skatteskölden var det viktigaste utan företagets egna 

kassaflöde och att nivån på räntan påverkade valet. Majoriteten av det små och medelstora 
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segmentet föredrar interna medel fram tills det inte längre är tillräckligt och då används 

skuld som finansieringsalternativ. Att företag föredrar interna medel ses delvis vara en 

följd av att det idag är negativ avkastning på likvida medel men även för att ökad andel 

lån höjer företagets risk. Vid minusränta blir det fördelaktigt att ta lån då den erbjudna 

räntan är lägre men det blir samtidigt dyrt att ha likvida medel på ett konto.  

Att svenska företag inte är benägna att öka sin skuldsättningsgrad kan bero på flera 

anledningar. Tidigare kriser kan delvis stå till svars för detta tillsammans med upplevda 

regleringar och en rädsla för ökad ränta. Den stora effekten av att alltid använda interna 

medel framför skuld är att det ger en lägre avkastning till ägarna. Kostnaden att bära mer 

skuld skulle idag inte innebära en mycket högre kostnad men öka den totala risken. 

 

Studiens resultat är i enlighet med Larsson (2000) som menar att företag väljer den typ 

av finansiering som passar bäst för tillfället men kan begränsas i de fall då skulden blir 

för hög. Det uttrycks viss skillnad bland företag och olika segment där företag G, ett stort 

noterat företag, och K, ett litet onoterat företag, inte har en specifik preferensordning. 

Valet av finansiering baseras på den aktuella investeringen eller förvärvet som förväntas 

att ske. Alla segment uttrycker däremot att vid större investeringar eller förvärv blir det 

först aktuellt att använda externa medel som skuld då de interna medlen oftast anses 

otillräckliga. Företag B, ett medelstort noterat företag, anser att en nyemission endast är 

aktuellt om belåningen skulle överstiga det officiella målet. Företag E, ett stort noterat 

företag, förklarade att eget kapital är dyrt och undviker det i möjligaste mån.  

 

Synen på den totala skulden bland företagen anses vara viktigare än vad själva kostnaden 

för att bära skulden är vilket blir tydligt då flera bolag uttrycker att de vill begränsa andel 

skuld i sin kapitalstruktur. Detta visar att reporäntans koppling till företagens arbete med 

kapitalstruktur begränsas i den mån att de specifika villkoren ett finansieringsalternativ 

erbjuder är en avgörande faktor. Som en följd av detta ses räntan och den finansiella 

kostnaden som erbjuds som en sekundär aspekt som företagen tar i hänsyn vid val av 

kapitalstruktur. 

 

Denna studie visar att samtliga företag anser att risk och flexibilitet i 

finansieringsalternativen är viktiga aspekter vid arbete kring kapitalstruktur. Studien visar 

inga skiljaktigheter i denna åsikt baserat på om företaget är börsnoterat, onoterat eller 

företagets storlek. För samtliga företag är möjligheten till flexibilitet i 
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finansieringsalternativet en avgörande faktor för hur de väljer att strukturera upp sin 

kapitalstruktur då detta påverkar företagets riskprofil och möjligheter till operationella 

handlingar. Dessa villkor anses vara de primära faktorerna som företag ser till vid val av 

finansiering.  

 

Studiens resultat är i linje med Goedhart, Koller och Rehms (2006) studie kring hur 

kapitalstruktur kan användas för att ge ett företags strategi de bästa fördelarna. De menar 

vidare att strategin måste samverka med kapitalstrukturen för att skapa värde och 

flexibilitet av finansiering. Vikten av flexibilitet, risk och strategi förstärks därmed 

ytterligare då dessa faktorer tillsammans avgör vad ett företag kommer kunna genomföra. 

I och med detta blir räntan en sekundär aspekt att se till eftersom att det enbart påverkar 

företagets resultat och kostnader i jämförelse med möjlighet till operationella handlingar. 

Författarna anser att samtliga företag och segment tycker att flexibilitet är viktigt men att 

anledningen varierar beroende på företag till företag, det går inte att generalisera. En orsak 

till behovet av en god flexibilitet anses vara den upplevda tidigare finanskrisen 2008 där 

belåning försvårades och behovet av kapital var högt. Detta skapade ytterligare fokus på 

arbetet med kapitalstruktur genom de ökade kovenanterna och kraven från bankerna. Den 

finansiella krisen 2008 ses därför som en konsekvens till att fokusen på företagens 

kapitalstruktur har ökat och anses vara en anledning till att fler företag idag arbetar aktivt 

med påverkande faktorer såsom räntan och möjlighet till amortering. 

 

Vilken kapitalstruktur företag väljer att använda sig av beror även på risk. Rexander och 

Sternelöw (2014) menar att företagets finansiella risk avgörs av hur riskaverta företag är 

samt att ökad skuld ökar den finansiella risken. Detta stämmer överens med studiens 

resultat. Majoriteten av de intervjuade bolagen anser att de tar en låg risk i sin 

kapitalstruktur och hänvisar att detta är en följd av flexibilitet, riskspridning, ränta, 

variation i finansierings längd samt möjlighet till amortering. Generellt sett avviker 

företag A, B och E från detta antagande. De 2 förstnämnda, medelstora noterade företag, 

anser att det tar en rimlig alternativ medelhög risk till följd av hög andel förvärv. Det 

sistnämnda bolaget, ett stort noterat företag, hänvisar istället till att risk generellt sett inte 

är en stor fråga internt.  

 

Samtliga företag, förutom de små onoterade företagen J och K, har uttryckt att de arbetar 

med förvärv vilket enligt Zhang (2017) generellt sett innebär en ökad risk för företaget. 
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Detta bör innebära att fler företag analyserat kring denna aspekt då de anser att stora 

förvärv oftast sker med skuld som finansieringsmedel. Att skuldsättningsgraden påverkas 

av hur frekvent ett företag gör förvärv stämmer då överens med hur stor risk företaget tar. 

Genom en högre operationell risk till följd av förvärv är det sannolikt att företagen 

försöker behålla en lägre finansiell risk. Detta är även i enlighet med Damodaran (2012) 

som menar att ökad skuldsättningsgrad höjer företagets totala risk. Författarna ser därför 

att företagen gör en avvägning mellan finansiell risk och operationell risk för att bibehålla 

en låg risk. Minusräntan erbjuder företag att låna billigare men följden av att detta bidrar 

till bland annat ökad risk. Detta är ett kortsiktigt anledning till varför att de studerade 

företagen inte valt att öka andelen skuld. Förklaringen är också att de studerade företagen 

har visat god lönsamhet och då inte är i behov att förändra sin kapitalstruktur. Risken 

anses vara en viktigare aspekt än möjligheten till en billig lånefinansiering. 

 

5.3 Målsättning 

 

De positiva aspekterna med skuldsättning analyseras av Modigliani och Miller (1963) 

med Trade Off Teorin. I Modigliani och Millers (1963) teori är målet att uppnå en optimal 

kapitalstruktur. Med en optimal kapitalstruktur kan företagets värde maximeras och det 

innebär därmed att företagen bör arbeta med en målsättning kring balansen mellan skuld 

och eget kapital. Författarnas studie visar en delad mening kring synen på att nå en 

balanserad kapitalstruktur och ha uppsatta mål kring kapitalstrukturen. Utav de studerade 

bolagen har 5 av 6 noterade bolag uttalade mål med sin kapitalstruktur men inga 

onoterade bolag har uttalade mål. Som tidigare nämnt finns inga krav på transparens för 

onoterade företag vilket kan förklara de saknade målen. Företag G, ett stort noterat 

företag, är det enda noterade bolaget som inte har uttalade mål kring själva 

kapitalstrukturen. Företaget anser att mål kring kapitalstrukturen skulle begränsa 

möjligheterna till förvärv eller investeringar då de vill kunna agera när de behagar. Detta 

gör att de skiljer sig från de andra noterade företagen.  

 

Författarna menar att det finns en tydlig skillnad mellan hur noterade och onoterade 

företag arbetar med mål. För de noterade bolagen finns en trend att ha mål och 

grundtanken bakom samtliga företags kapitalstruktur är att alltid bibehålla möjligheten 

för förändringar. Det ställs även vissa krav på noterade bolag kring finansiella mål vilket 

bidrar till varför de används i större utsträckning än de onoterade bolagen. Vidare anser 
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författarna att studien inte följer Trade Off Teorin då endast hälften arbetar mot uppsatta 

mål. Studien finner inte att dessa mål har som utgångspunkt att maximera företagets 

värde. Själva målsättningen kring kapitalstrukturen har skapats kring företagens 

verksamhet, men vanligt nämnt är att målsättningen är ett intervall som inte får över- eller 

understigas. Frågan är dock vad detta får för innebörd om de noterade bolagen enbart har 

mål för att det är ett krav från ägarna eller om det är en strävan efter att uppnå en bättre 

kapitalstruktur? Studien finner inga belägg för att företagen aktivt arbetar för att nå en 

optimal kapitalstruktur eller att de arbetar aktivt med skatteskölden. Om målen enbart 

finns till följd av krav vid börsnotering anses de inte uppfylla ett större syfte och eventuellt 

ge en innebörd för strategin. De noterade företagens målsättning anses därför 

huvudsakligen finnas som en säkerhet för investerarna. 

 

Larsson (2000) menar att företag bör ha en utpräglad strategi kring hur de ska hantera sitt 

kapital och en kontinuerlig uppföljning av sin framtidsutsikt och mål. De börsnoterade 

företagen visar detta genom att ha ett högre mål kring skuldsättningsgraden än de behöver 

på en daglig basis. De höga målen är en konsekvens av att de alltid vill ha möjligheter att 

genomföra framtida investeringar eller förvärv och därmed skapa tillväxt. Företag F, ett 

onoterat stort företag, menar däremot att för mycket arbete med strategier, mål och 

visioner kan vara meningslöst och att fokusen snarare ska vara på att bibehålla 

flexibiliteten. Företaget menar därför att strategi och flexibilitet inte nödvändigtvis 

behöver gå hand i hand om arbetet kring strategi, vision och mål blir för omfattande att 

det begränsar flexibilitet i finansieringsalternativen. 

 

Författarna menar att de onoterade bolagen följer Agarwals (2013) tankar kring vikten av 

en långsiktig plan. Även om dessa inte har strikta uttalade mål med sin kapitalstruktur 

uttrycker de onoterade företagen tydliga åsikter till varför inga uttalade mål finns. Företag 

H och L, stora onoterade företag, och företag K, ett litet onoterat företag, menar att de har 

interna mål som de arbetar med genom fokus på finansieringens tidshorisont, kassaflöde 

och vilka förpliktelser som uppstår vid beslut kring kapitalstruktur. Det kan även 

konstateras att majoriteten av företagens arbete med målsättning har sett annorlunda ut 

historiskt. Som en följd av finanskrisen 2008 ökade kravet på transparens för noterade 

bolag, detta ökade även kravet på tydliga mål.  
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Författarna ser inte att Trade Off Teorin kan förklara valet av kapitalstrukturen. Företagen 

med mål kring kapitalstrukturen är inte av den omfattningen som eftersträvar en specifik 

nivå för att maximera värdet. Detta är i linje med ovan analys i vilken målen inte har en 

avgörande roll. Samtliga företag har uttryckt att flexibiliteten och risken är det viktigaste, 

det bör därför vara tillräckligt att fokusera på dessa faktorer istället för mål om dessa 

begränsar företagets operationella handlingar. Då majoriteten av de studerade företagens 

mål är långt ifrån uppnådda begränsar de inte handlingarna men fyller inte heller ett större 

syfte eftersom företagen inte aktivt arbetar för att nå dessa. 

 

5.4 Räntans betydelse i kapitalstrukturen 

 

Studien visar att 6 av de 12 studerade företagen tar hänsyn till reporäntan vid strategiska 

och finansiella beslut. Det är tydligt att de företag som tar hänsyn till räntan är 

börsnoterade medan de onoterade inte beaktar räntan enligt resultatet. 

 

Market Timing Hypotesen (Baker & Wurgler, 2002) baseras på hur ett företag väljer sin 

finansiering genom skuld eller eget kapital. Detta grundar sig på marknadens utveckling 

för att uppnå kostnadseffektivitet och använda den finansieringskälla som är mest 

fördelaktig i stunden. Detta är i linje med resultatet för de noterade bolagen där företag A 

och I, medelstora noterade företag, anser att det är billigt att växa då kapitalkostnaden är 

låg. Företag G, ett stort noterat företag, uttrycker att de har haft tankar att öka andelen lån 

tack vare goda villkor. Vidare anser företaget att minusräntan gör det dyrt att ha likvida 

medel på ett bankkonto. Dessa åsikter är i linje med Damodaran (2012) som menar att ett 

företag kan sänka sin kapitalkostnad genom att förändra mixen av skuld och eget kapital. 

Detta är en följd av att skuld är billigare än eget kapital vilket resulterar i att 

kapitalkostnaden kan minska beroende på företagets fördelning av kapitalstruktur.  

 

Studien visar att de noterade företagen har liknande åsikter i vilket vi ser två sidor av 

nuvarande minusränta. Dels ger det möjlighet till billigare belåning men skapar också en 

negativ avkastning på likvida medel. Detta öppnar upp kapitalmarknaden då företagen 

söker investeringar som ger avkastning. Genom att utnyttja nuvarande ränteläge kan 

företagen därför ta del av dessa möjligheter eller ignorera dem. Detta kommer avgöras av 

hur aktivt arbete som respektive bolag genomför.  
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Studien visar ingen skillnad mellan stora samt små och medelstora företags bild av 

räntelägets roll vid strategiska och finansiella beslut kring kapitalstrukturen. Generellt sett 

ser vi en koppling till Market Timing Hypotesen i vilket företagen får möjlighet till 

billigare belåning som en följd av marknadens utveckling, i detta fall räntan. Studien visar 

däremot inte att nuvarande minusränta bidragit till ökad andel lån vilket anses vara en 

konsekvens av risk. Minusräntan ses därför som en faktor som skapat förändrade 

förutsättningar för företagen men inte som en faktor som förändrat majoriteten av de 

studerade företagens kapitalstruktur. Företag E, ett stort noterat företag, menar att 

billigare belåning inte behöver innebära att skulden ska öka. Istället har minusräntan gett 

andra effekter i termer av syn på amortering, investeringar och förvärv. De onoterade 

bolagen tar som tidigare nämnt inte hänsyn till reporäntan. Detta är i linje med företag H 

och L, stora onoterade företag, som uttrycker att det kontinuerligt sker fluktuationer i 

räntan men att det inte är en faktor som leder till en förändring av kapitalstrukturen. 

Vidare menar de mindre onoterade bolagen att de inte tar en hänsyn till följd av den låga 

eller icke-existerande skuldsättningen. Detta stämmer relativt bra överens med Miglo 

(2016) som fann att små bolag tidigare finansierade sig mer av nära relationer som familj 

och vänner samt att främmande kapital inte var aktuellt då det begränsade flexibiliteten.  

 

Studiens resultat visar att majoriteten av de små onoterade företagen inte har en stor andel 

skuld och att arbetet adresseras mer åt att bibehålla friheten i strukturen. Detta behöver 

inte nödvändigtvis innebära att finansieringen härstammar från familj och vänner men att 

extern finansiering inte används i samma utsträckning. Vidare är detta även i linje med 

de onoterade bolagens tankar kring ränteläget i vilket de inte tar någon hänsyn som en 

följd av att de låg skuldsättning. Författarna menar därför att det går att skilja på stora 

samt små och medelstora onoterade företag. De stora bolagen påverkas mer av räntan då 

de har mer skuld även om de inte tar hänsyn till den vid strategiska och finansiella beslut. 

Detta anses vara en följd av att räntan alltid förändras och de har inte möjlighet att påverka 

den. För de små bolagen handlar det snarare om brist på skuld vilket gör att räntan knappt 

får en inverkan på resultatet. 

 

Enligt Agarwal (2013) utgör kapitalmarknaden en viktig roll vid valet av kapitalstruktur 

därför att de förhållanden som råder på marknaden kommer att påverka aktörernas villkor. 

Detta innebär att påverkande marknadsfaktorer, så som landets tillväxt och 

konjunkturläge (Agarwal 2013), präglar företagets villkor. Detta är i linje med studiens 
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resultat i vilket 11 av 12 företag uttryckt att nuvarande minusränta har förändrat 

marknadsvillkoren på kapitalmarknaden. Det 12e bolaget, företag B ett medelstort noterat 

företag, menar att de inte vågar uttala sig kring minusräntans påverkan på 

kapitalmarknaden då de inte aktivt arbetar med sin kapitalstruktur. Samtidigt menar 

företaget att reporäntan har en påverkan vid strategiska och finansiella beslut vilket bör  

innebära att räntan har en koppling till kapitalstrukturen.  

 

Ur ett historiskt perspektiv tar enbart 4 av 12 företag hänsyn till reporäntan. Utav dessa 4 

är det enbart 2 företag som förändrat hur de arbetar med kapitalstrukturen som en följd 

av minusräntan. Företag A, ett medelstort noterat företag, menar att de har förändrat sitt 

arbete och försöker utnyttja situationen genom att handla med derivat mot räntan i tro att 

den skulle öka. Företag D, ett stort noterat företag, uttrycker att arbetet har förändrats på 

så vis att de förändrat sin skuldportfölj genom att diversifiera dess geografiska spridning.  

Studiens resultat visar att de undersökta företagen inte har förändrat sin syn på 

finansieringspreferenser till följd av räntan även om kostnaden för skuld idag är billigare 

än innan minusräntan implementerades. Författarna menar att preferensordningen av 

finansiella medel anses vara det viktigaste då interna medel alltid är det billigaste 

alternativet och att eftersträvan mot hög flexibilitet anses avgörande. Däremot uttrycker 

inget företag att interna medel sparas i likvida medel utan snarare att de används för att 

amortera skulder eller nya investeringar som en följd av en fördelaktig kapitalmarknad. 

Detta visar en viss koppling till förändrat arbete kring kapitalstrukturen i vilket 

minusräntan i kombination med nuvarande högkonjunktur har lett till förändrat beteende 

i termer av hur överflödigt kapital hanteras. Denna handling innebär inte en lika 

fundamental förändring som en större omvandling av företagets kapitalstruktur skulle 

medföra. Genom att företaget utnyttjar ränteläget på detta sätt hanterar de sitt kapital på 

ett fördelaktigt vis utan att behöva genomgå stora strukturella förändringar. De behöver 

därför inte betala större transaktionskostnader eller förändra kapitalstrukturens 

övergripande risk. 

 

Som tidigare nämnt uttrycker flera av de studerade företagen att minusräntan inte enbart 

har skapat möjlighet till billigare lån utan att minusräntan har förändrat kapitalmarknaden 

på så sätt att eget kapital har blivit dyrare. Företag A, ett medelstort noterat företag, och 

företag D, ett stort noterat företag, menar att företag idag behöver ta en högre risk om de 

vill ha avkastning på sitt kapital. Detta är i enlighet med tidigare forskning av Franzén 
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(2016) som menar att kapitalmarknaden tvingar företag att justera sin kapitalstruktur så 

att differensen mellan avkastning på eget kapital och räntan på skuld vägs upp i risk 

mellan eget och lånat kapital. Detta innebär att företag behöver ta en högre risk om de vill 

behålla samma avkastning som tidigare. Författarna menar därför att det finns ett samband 

mellan minusräntan och kapitalmarknaden som påverkar aktörerna på marknaden.  

 

Minusräntan har ändrat hur den traditionella kapitalmarknaden var och till viss del 

fungerade. Idag är det lättare för företag att hitta kapital och investerare som följd av 

nuvarande marknadsvillkor. Detta kräver då en högre risk för att få samma avkastning 

som tidigare. Effekten kan enligt författarna bli att företag fortsätter tro att det är lätt att 

hitta finansieringar vid behov. Om marknaden justeras som tidigare kan effekten bli 

annorlunda och företag kan tappa den frihet de är vana med idag kring villkor och ränta.  

5.5 Företagets värde och prestation 

 

Studien visar att majoriteten av de studerade bolagen anser att företagets värde och 

prestation påverkas av kapitalstrukturen. Enbart 3 företag anser att prestationen inte 

påverkas och 2 företag anser att värdet inte påverkas. Enbart företag F, ett stort onoterat 

företag, har uttryckt att de inte vet om företagets värde påverkas. Studiens resultat 

stämmer överens med Haraldsson och Lundgren (2010) som menar att det finns ett 

samband mellan kapitalstrukturen och företagets värde. Baker och Wurglers (2002) 

Market Timing Hypotes menar att vid höga värderingar och låg skuldsättningsgrad tar 

företag in nytt eget kapital då det anses vara billigt. Författarnas studie har inte funnit 

denna likhet då inget studerat bolag har nämnt detta. Studien visar dock att en klar 

majoritet av företagen menar att företagets värdering påverkas av kapitalstrukturen vilket 

tyder på en koppling mellan värdering och skuldsättning även om det specifika sambandet 

som Baker och Wurgler (2002) talar om inte kan fastställas. Det rådande marknadsläget 

har påverkat företagens resultatet till det positiva. Samtidigt har detta gjort att eget kapital 

anses dyrt och därför går studiens resultat delvis i linje med Market Timing Hypotesen. 

 

Vidare anser Baker och Wurgler (2002) att företag bör behålla en balanserad andel skuld 

mot eget kapital beroende på marknaden för att nå den bästa kostnadseffektiviteten. Detta 

kan kopplas till företagets prestation då det finns ett tydligt samband mellan finansiella 

kostnader och resultat. Fortsättningsvis är detta i linje med resultatet då majoriteten av 

företagen anser att kapitalstrukturen påverkar företagets prestation. Författarna menar 
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därför att studien visar att majoriteten av de studerade bolagen anser att både värde och 

prestation påverkas av kapitalstrukturen. Ingen skillnad kan noteras mellan de olika 

segmenten utan de företag som avviker från majoriteten härstammar från enskilda 

anledningar som inte kan generaliseras eller stödjas för att inverka på det övergripande 

resultatet.  

 

Fransson och Persson (2013) studie fann att företag under lågkonjunktur använde 

kapitalmarknaden för att ta in eget kapital när företagens market-to-book ratio var högt 

värderad vilket är delvis i linje med denna studie då företagen valt att undvika eget kapital 

då det för tillfället är dyrt. Idag har vi en högkonjunktur och värderingar fortsätter att öka 

tillsammans med billiga lån. Företag A, ett medelstort noterat företag, menar att idag 

behövs en hög skuldsättningsgrad för att nå en hög avkastning på eget kapital. Detta 

svarar på varför företagen inte idag väljer att genomföra en nyemission utan istället väljer 

att använda befintliga interna medel eller skuld. 

 

En begränsning i analysen är att författarna inte funnit belägg om det finns ett samband 

mellan de företag som minskat skulderna och om dessa utfärdat eget kapital. Mellan de 

olika segmenten finns ingen tydlig trend i hur företagets värde och prestation får dem att 

agera i sin kapitalstruktur. Då Market Timing Hypotesen baseras på psykologisk ekonomi 

följer detta också författarnas diskussion. Många realistiska aspekter kring 

skuldsättningsgrad bör sannolikt variera kring kostnader och givna fördelar beroende på 

marknadsläget. Detta kommer då leda till att optimala lägen justeras med tiden och 

konjunkturen. En intressant aspekt är hur det aktuella marknadsläget påverkar företagen. 

Tillväxttakten främjas till följd av minusräntan i kombination med högkonjunkturen där 

företagen har en större möjlighet att växa snabbt till följd av lägre kostnader. En växande 

obligationsmarknad är en god utväg för att höja skulden om företagen inte har möjlighet 

att utöka banklån. Författarna ser dock inte att detta förväntas ske eftersom företagen inte 

valt att öka skulden vid rådande minusränta.  
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6. Slutsats 

6.1 Tar företag olika räntelägen i beaktning vid val av kapitalstruktur? 

 

Studiens resultat visar att industriföretagen tar hänsyn till ränteläget till följd av 

förändrade villkor på kapitalmarknaden. Majoriteten av företagen arbetar aktivt med 

kapitalstrukturen men enbart hälften av företagen anser att ränteläget påverkar hur de 

utformar och arbetar med sin kapitalstruktur. Det innebär inte nödvändigtvis 

fundamentala förändringar utan snarare att de utnyttjar marknadsläget på ett sätt som 

passar dem vilket anses delvis stämma överens med Market Timing Hypotesen. För de 

flesta handlar detta om hantering av överflödigt kapital i form av amorteringar, 

investeringar eller förvärv alternativt anpassning av hur de hanterar sina nuvarande 

tillgångar. Studien visar även att ett varierande ränteläge inte nödvändigtvis leder till en 

operationell handling men att majoriteten av företagen tar hänsyn till ränteläget för att 

förstå marknaden, deras kunder och investerare.  

 

Vidare visar studien att räntan generellt sett anses vara en sekundär aspekt vid strategiska 

och finansiella beslut kopplat till kapitalstrukturen. Flexibilitet och total risk är de primära 

faktorerna som driver förändringar i kapitalstrukturen vilket gör att företag enbart agerar 

på räntan om de inte begränsar arbetet med dessa faktorer.  

 

6.2 Har arbetet kring kapitalstruktur förändrats sedan minusränteläget började i 

februari 2015? 

 

Sedan minusräntan implementerades i februari 2015 har kapitalmarknaden förändrats och 

det är idag lättare att hitta investerare. Detta har däremot inte förändrat hur 

industriföretagen arbetar med sin kapitalstruktur. Företagen är medvetna om 

möjligheterna som nuvarande marknadsläge skapar genom lägre ränta på lån och negativ 

avkastning på likvida medel. Däremot väljer majoriteten att inte förändra sitt arbete med 

kapitalstrukturen som en följd av detta. De företag som tidigare arbetat med aktiva 

förändringar av kapitalstrukturen vid ränteförändringar har identifierats vara de som 

fortsatt utnyttjar marknadsläget. Ingen förändring av kapitalstrukturen har därav 

identifierats vara en följd av förändrat arbete tack vare minusränteläget. Resultatet visar 

därför inte att företagen har förändrat sin preferensordning kring finansieringskällor. 
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Precis som tidigare använder de internt genererade medel i första hand. Idag motiveras 

detta delvis vara en följd av den ökade kostnaden att ha likvida medel vilket är i linje med 

Pecking Order Teorin i den utsträckningen att företagen väljer interna medel för att 

minimera kostnaden på kapital. 

 

6.3 Vilka likheter och skillnader finns det i arbetet kring kapitalstruktur med 

utgångspunkt från rådande ränteläge mellan noterade, onoterade, stora, små 

och medelstora företag? 

 

Industriföretagens arbete med ränteläget varierar beroende på analyserat segment. 

Samtliga företag anser att flexibilitet och risk är de viktigaste faktorer som avgör hur 

arbetet med kapitalstrukturen kommer att utformas vilket i sin tur avgör hur stor del 

arbetet med räntan är. De noterade företagen tar hänsyn till ränteläget vid strategiska och 

finansiella beslut kopplade till kapitalstruktur medan de onoterade inte gör detta. Detta är 

en konsekvens av det ökade kravet på transparens vid en börsnotering och den större 

andelen ägare som har åsikter kring beslut och strategier.  

 

Resultatet visar att samtliga segment anser att nuvarande marknadsvillkor har öppnat upp 

kapitalmarknaden och skapat fler möjligheter. Till skillnad anser däremot de noterade och 

stora företagen att det finns fler fördelaktiga sätt att utnyttja nuvarande marknadsvillkor i 

jämförelse med de onoterade små och medelstora företagen. Detta är en följd av att de 

har en bättre utgångspunkt för att kunna utnyttja marknadsläget. För de stora företagen är 

detta en konsekvens av en högre andel skuld och för de noterade bolagen en följd av 

enklare åtkomst till kapitalmarknaden via aktiemarknaden.  

 

Slutligen finner studien inget samband mellan segmenten och företagens åsikter kring en 

optimal kapitalstruktur. Inget segment uttrycker att en optimal kapitalstruktur som 

maximerar företagets värde eftersträvas utan de anpassar kapitalstrukturen efter 

möjligheter, mål och marknadsläge. Studien finner därför inga belägg att något av de 

analyserade företagen eller segmenten arbetar mot en optimal kapitalstruktur i enlighet 

med Modigliani och Millers första proposition. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 

 

Kapitalstruktur är ett diskuterat ämne i vilket tidigare forskning i stor utsträckning 

studerat kvantitativa samband och påverkande faktorer. Författarna anser därför att det 

finns utrymme för ytterligare undersökning av detta ämne av kvalitativ karaktär. Denna 

studie har konstaterat att företag tar hänsyn till räntan men att de agerar på olika sätt. Det 

skulle därför vara av intresse att undersöka detta ytterligare genom att fokusera på 

avvägningen mellan skuld och eget kapital för att förstå hur företag tänker kring 

avkastning och vad som leder dem till olika arbetssätt. Vidare har denna studie enbart 

undersökt svenska industribolag. Detta skapar utrymme för en studie som analyserar en 

bredare bas med internationellt spridda företag alternativt av jämförande karaktär med ett 

annat land som också har en minusränta. Detta skulle skapa en större möjlighet att 

generalisera resultatet. 
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Appendix 

Appendix 1 – Intervjuguide 

Frågor infor intervju  

Frågor kring kapitalstruktur, ränteläge och strategisk samt finansiella beslut  

1. Hur ser er nuvarande kapitalstruktur ut? 

- Hur länge har den varit utformad på detta sätt?  

- Hur har den sett ut ur ett historiskt perspektiv?  

- Vad har drivit förändringar i strukturen?  

 

2. Har ni några specifika mål med er kapitalstruktur? 

- Arbetar ni aktivt för att nå dessa mål på kort respektive lång sikt? 

- Om ni arbetar med dessa mål, hur arbetar ni? 

- I vilket utsträckning har den målsatta kapitalstrukturen stämt överens med den 

faktiska? - Hur skulle du beskriva er riskprofil i kapitalstrukturen?  

 

3. Skulle du säga att er position och storlek på marknaden (stort / litet eller medel / noterat 

/ ej noterat) har en påverkan på hur ni arbetar med er kapitalstruktur? 

Om ja: 

- På vilket sett?  

4. Tar ni hänsyn till reporäntan när ni gör strategiska och finansiella beslut kring 

kapitalstruktur?  

Om ja:  

- På vilket sätt tar ni hänsyn till reporäntan? 

- Har nuvarande marknadsläge bidragit i större omfattning än tidigare i och med att vi 

för första gången har en minusränta? 

- Hur ser ni på risken i och med ökad skuld?  

Om nej:  

- Varför inte? 

- Har det någonting att göra med risken som kommer i och med ökad skuld? 

- Har ni historiskt sett tagit hänsyn till reporäntan vid strategiska- och finansiella beslut?  



 

 
 

 x 

5. Anser du att minusräntan har förändrat marknadsläget på kapitalmarknaden?  

Om ja:  

- På vilket sätt?  

 

6. Hur ser ni på val av finansiering form? Vilken typ föredrar ni och varför?  

- I vilka fall föredrar ni att använda skuld respektive eget kapital? 

- Hur stor hänsyn tar ni till flexibiliteten i finansieringsalternativet?  

 

7. Tror du att er kapitalstruktur påverkar företagets prestation och värde?  

Om ja:  

- På vilket sett?  

 


