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Sammanfattning 

Titel: Faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur – En kvalitativ studie av svenska 

industriföretag. 

Författare: Louise Rexander och Lina Sternelöw 

Handledare: Øystein Fredriksen 

Bakgrund: Finanskrisen 2008 påverkade kreditmarknaden och konsekvensen blev att företag 

fick det allt svårare att få lån beviljade samtidigt som lånevillkoren försämrades. Detta borde 

påverka företagens finansiering då de inte har samma möjlighet att välja sin kapitalstruktur 

och på så sätt utnyttja de fördelar som lånefinansiering medför. Vidare är det fortfarande 

oklart vad som påverkar företags val av kapitalstruktur. Det finns få kvalitativa studier gjorda 

inom ämnet varför det är av intresse att studera kapitalstrukturen och dess påverkande 

faktorer ur ett djupare perspektiv.  

Syfte: Syftet med studien är att studera vilka faktorer som påverkar företags val av 

kapitalstruktur och hur arbetet kring kapitalstrukturen ser ut samt studera om det förändrats 

till följd av finanskrisen 2008. 

Metod: Studiens metod är av kvalitativ karaktär och åtta företag har deltagit. För att uppnå 

studiens syfte har en representant från respektive företag intervjuats vilket tillsammans med 

tidigare forskning och teorier har legat till grund för diskussionen i analysen och de slutsatser 

som författarna har konstaterat. 

Slutsats: En mängd olika faktorer påverkar valet av kapitalstruktur men den främsta faktorn 

är verksamheten som bedrivs, vilka strategier och förutsättningar bolaget har. Samtliga 

företag föredrar att i första hand finansiera sig med egna upparbetade medel, sedan 

lånefinansiering och som ett sista alternativ genomförs nyemissioner. Andra faktorer som 

påverkar valet är till exempel utdelning och ägarstruktur. Majoriteten av företagen har ett mål 

med sin kapitalstruktur som är av övergripande karaktär. Finanskrisen verkar inte ha påverkat 

majoriteten av företagen, då de flesta inte har upplevt svårigheter med att få lån beviljade och 

högre lånekostnader. 

Nyckelord: Kapitalstruktur, soliditet, skuldsättningsgrad, finanskris, industriföretag    
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Abstract 

Title: Determinant factors on the choice of capital structure – A qualitative study of Swedish 

industrial companies 

Authors: Louise Rexander and Lina Sternelöw 

Mentor: Øystein Fredriksen 

Background: The financial crisis in 2008 affected the credit market and as a consequence 

companies found it more difficult to obtain loans and it became more expensive to do so.  

This should affect the companies financing as they don’t have the same opportunity to choose 

capital structure and thereby take advantage of the benefits of debt financing. Furthermore, it 

remains unclear what determines companies’ choice of capital structure. There are few 

qualitative studies done on the subject, why it is of interest to study the capital structure and 

its determining factors from a deeper perspective. 

Purpose: The purpose of the study is to examine the determinant factors on companies’ 

choice of capital structure and how they work with the capital structure. Furthermore, the 

study aims to examine if it has changed as a result of the financial crisis in 2008. 

Methodology: The study has a qualitative approach and eight companies have participated. 

To achieve the purpose of the study, one representative from each company was interviewed. 

The interviews together with previous research and theories have formed the basis of the 

discussion in the analysis and the conclusions. 

Conclusion: Many different factors affect the choice of capital structure but the main factor is 

the business conducted, which strategies and conditions the companies have. All companies 

prefer to primarily finance with own generated funds, then debt financing and as a last option 

issue equity. Other factors that affect the choice are for example dividends and ownership 

structure. The majority of the companies have a target with their capital structure. The 

financial crisis doesn’t seem to have affected the majority of companies, since most of them 

haven’t experienced difficulties with obtaining loans and higher expenses. 

Keywords: Capital structure, equity-to-asset ratio, leverage, financial crisis, industrial 

companies  
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Förord 

Denna studie genomfördes under vårterminen 2014 vid Linköpings universitet. Författarna 

vill först och främst tacka sin handledare Øystein Fredriksen för givande diskussioner och 

värdefulla tankar under arbetets gång.  

 

Författarna vill även rikta ett stort tack till sina intervjurespondenter som till stor del bidragit 

till studiens genomförande. Slutligen vill författarna även tacka sina opponentgrupper för all 

konstruktiv kritik som hjälpt till att utveckla studien på ett bra sätt.  
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Louise Rexander & Lina Sternelöw   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kreditmarknaden påverkades kraftigt av finanskrisen 2008 vilket har lett till att det blivit allt 

svårare att få lån beviljade samt att lånevillkoren har försämrats. Låneansökningar bedöms 

med mer försiktighet och man kräver säkerheter i allt större utsträckning och erbjuder högre 

låneränta. Nilsson och Öhman (2013) skriver vidare att kreditgivningen från svenska banker 

minskade med mer än 20 procent på två år efter finanskrisen enligt siffror från statistiska 

centralbyrån. En undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar att majoriteten av de 

tillfrågande företagen upplevde att det var svårare att finansiera sin verksamhet efter 

finanskrisen. De främsta anledningarna till dessa svårigheter låg i sämre möjligheter att få 

banklån samt att räntorna hade ökat (Appelgren et al., 2009). 

 

Nackdelarna med den förändrade kreditmarknaden är att det kan påverka företagens 

finansiering och framförallt deras andel skulder. Företagen har således inte samma möjlighet 

att utnyttja de fördelar lånefinansiering medför i form av avdragsgilla räntekostnader och 

bidrag till en högre räntabilitet på eget kapital (Modigliani & Miller, 1963). Dessa fördelar 

kan vara några av många förklarande faktorer bakom valet av företags kapitalstruktur. 

Tidigare studier som behandlat ämnet kapitalstruktur har visat att faktorer som kan tänkas 

påverka kapitalstrukturen är många, till exempel har Bexell och Johansson (2013) funnit att 

lönsamhet och företagsstorlek påverkar kapitalstrukturen. 

 

En annan faktor som kan påverka valet av kapitalstruktur är den ökade risken som 

lånefinansiering medför och Asgharian (1997) kom i sin studie fram till att det dessutom är 

särskilt riskfyllt för företag att vara högt belånade under en ekonomisk nedgång. Genom att 

studera företag och deras prestation under lågkonjunkturen i Sverige mellan 1990-1992 fann 

han att företag som var högt belånade hade en relativt sett kraftigare minskning i försäljning 

samt att aktiekursen påverkades negativt i större utsträckning. Då många företag drabbades av 

en hög skuldsättning under finanskrisen 2008, rekommenderas företag att ha en högre 

soliditet och således finansiera med en större andel eget kapital. Att ett företag är finansierat 

med en högre andel eget kapital innebär att man har en bättre långsiktig betalningsförmåga 

(Eriksson & Johansson, 2010). Tidigare ansåg man att 30 procent var en lämplig soliditet men 

i dagsläget anser man snarare att nivån bör ligga omkring 50 procent (EQT, 2014).  
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1.2 Problemdiskussion 

Vilka faktorer som kan tänkas påverka valet av kapitalstruktur är ett omdiskuterat ämne och 

många teorier inom ämnet har vuxit fram. Trade off-teorin menar att det finns en optimal 

kapitalstruktur där en viss sammansättning av eget kapital och lånat kapital balanseras på ett 

sätt så att företagsvärdet maximeras. Den optimala kapitalstrukturen innebär en avvägning 

mellan de fördelar som ytterligare lånefinansiering innebär samt de kostnader som uppstår när 

lånen ökar (Myers, 1984). En annan framstående teori inom ämnet är Pecking order-teorin 

som i motsats till Trade off-teorin förespråkar att företag inte har en optimal kapitalstruktur 

utan att de istället föredrar en viss finansiering framför andra vid behov av kapital. Detta på 

grund av den asymmetriska informationen som uppstår mellan ledningen och utomstående 

investerare. Enligt teorin väljer företag att först finansiera med interna medel, främst 

balanserad vinst och bundna reserver, och väljer som en sista utväg att finansiera med externa 

medel som till exempel lån och emittering av nytt aktiekapital (Myers & Majluf, 1984). 

 

Till skillnad från ovan nämnda teorier där fokus ligger på lånefinansieringens för- och 

nackdelar valde Baker och Wurgler (2002) att studera vad som påverkar emittering av eget 

kapital. Teorin benämns Market timing-teorin och innebär att företag tenderar att finansiera 

med eget kapital när marknadsvärdet är högt jämfört med det bokförda värdet och tidigare 

marknadsvärden. De fann att företag med låg skuldsättning anskaffade eget kapital när det 

värderades högt och företag med hög skuldsättning anskaffade eget kapital när det värderades 

lågt. Baker och Wurgler menar att resultatet som de fann, att marknadsvärdet på eget kapital 

påverkar kapitalstrukturen, är svårt att förklara utifrån de traditionella teorierna utan beskrivs 

bäst av Market timing-teorin. Lager och Östling (2013) studerade om Market timing-teorin 

kunde förklara företagens val av kapitalstruktur i Sverige. Studien visade ett statistiskt 

säkerställt negativt samband mellan företagens ”market-to-book ratio” och den 

marknadsmässiga skuldsättningsgraden. Utifrån sambandet konstaterade de att svenska 

företag använder sig av Market timing-teorin vid beslut om kapitalstruktur. 

 

Tidigare forskning har även visat att kapitalstrukturen inom samma bransch tenderar att vara 

liknande (Harris & Raviv, 1991). Samma slutsats har Frank och Goyal (2009) konstaterat och 

menar att sambandet kan förklaras av att företag inom samma bransch påverkas av liknande 

faktorer som påverkar finansieringsbeslutet, det vill säga valet av kapitalstruktur. Detta bidrog 

till att García och Lilja (2008), precis som författarna till denna studie, valde att endast 



INLEDNING 

3 

studera svenska börsnoterade industriföretag. García och Lilja fann att tillgångars 

realsäkringsvärde och storlek, mätt i antalet anställda och totala tillgångar, var de faktorer 

som påverkar skuldsättningsgraden. 

 

Majoriteten av tidigare studier har genomförts i andra länder, varför det är av intresse att 

studera ämnet ytterligare i Sverige. De studier som genomförts i Sverige har främst varit av 

kvantitativ karaktär där man försökt hitta samband mellan kapitalstrukturen och ett antal 

faktorer som kan tänkas påverka valet. Författarna ämnar därför genomföra en kvalitativ 

studie som kan bidra med ett djupare perspektiv i denna diskussion om vilka faktorer som 

påverkar valet av kapitalstruktur. Vidare avser författarna att studera om finanskrisen har haft 

inverkan på valet till följd av de förändrade villkoren på kreditmarknaden.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att studera vilka faktorer som påverkar företags val av kapitalstruktur 

och hur arbetet kring kapitalstrukturen ser ut samt studera om det förändrats till följd av 

finanskrisen 2008. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Vilka faktorer påverkar företags val av kapitalstruktur? 

Som inledningsvis nämnts är valet av kapitalstruktur ett omdiskuterat ämne och det 

finns ett flertal teorier som förklarar vilka faktorer som kan påverka valet. Författarna 

ämnar i denna forskningsfråga studera vilka faktorer som i praktiken påverkar 

företagens val av kapitalstruktur. Även likheter och skillnader mellan företagen 

kommer att studeras samt se vilka faktorer som stämmer överens med de mest 

framträdande teorierna.    

 

 Har företagen något mål med sin kapitalstruktur?  

I Trade off-teorin lyfts en optimal kapitalstruktur fram medan Pecking order-teorin 

förespråkar att företag inte har något uttalat mål med kapitalstrukturen. Författarna 

ämnar studera om företagen arbetar mot ett mål och hur viktigt det i så fall är att nå 

målet. Vidare är det även intressant att studera vad som ligger bakom ett eventuellt 

mål samt om det är konstant eller varierar med tiden. 
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 Har valet av kapitalstruktur förändrats till följd av finanskrisen 2008? 

Kreditmarknaden påverkades kraftigt av finanskrisen 2008 vilket resulterade i att det 

blev allt svårare att få lån beviljade samtidigt som lånevillkoren försämrades. Efter 

finanskrisen anses även en högre soliditet mer lämplig och författarna avser studera 

om företagen har påverkats av detta. 

 

 Hur ser arbetet kring kapitalstrukturen ut?   

För att öka förståelsen bakom valet av kapitalstruktur anser författarna att det är av 

intresse att studera hur företagen arbetar med sin kapitalstruktur och hur beslut för 

finansiering av investeringar tas. 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast omfatta Large och Mid Cap bolag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm inom branschen industri, då storlek och bransch har påvisats vara faktorer som 

påverkar kapitalstrukturen (Bexell & Johansson, 2013; Harris & Raviv, 1991). Författarna vill 

ta diskussionen inom ämnet djupare och har därför valt att utgå från företag med liknande 

förutsättningar, det vill säga storlek och bransch, för att se hur diskussionerna kring valet av 

kapitalstruktur förs utan att dessa faktorer påverkar. På grund av både begränsad tid och 

kapital har författarna endast möjlighet att studera en bransch. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Definition av kapitalstruktur 

Med kapitalstruktur avses fördelningen av ett företags sammansättning av eget kapital och 

skulder. Johansson och Runsten (2005) tar upp två olika mått som används för att mäta 

kapitalstrukturen. Soliditeten anger relationen mellan eget kapital och totalt kapital och mäter 

ett företags långsiktiga betalningsförmåga, ett företag med hög soliditet kan bära förluster 

under en längre tid. Skuldsättningsgraden anger relationen mellan skulder och eget kapital 

och vilket av måtten som används menar Eriksson och Johansson (2011) kan bero på vilket 

syfte och vilka preferenser man har. För att möjliggöra jämförelser över tiden menar de att det 

är viktigt att samma mått används. 

 

          
            

              
 

 

                   
       

            
 

 

I den här studien kommer båda dessa mått att användas då några av de deltagande företagen 

använder soliditet för att mäta kapitalstrukturen och några använder skuldsättningsgraden.  Ett 

annat mått som författarna har kommit i kontakt med i studien är en variant av 

skuldsättningsgraden, det vill säga nettoskuldsättningsgraden. Måttet mäter relationen mellan 

nettoskulden och eget kapital.  

  

                        
          

            
 

2.2 Förändrad kreditmarknad 

Bankernas intäkter består till stor del av ränteinkomster och det är därför av intresse för dem 

att öka sin utlåning och på så sätt öka sina intäkter. Åren innan finanskrisen framstod 

kreditrisken som minimal och många banker valde att öka sin utlåning då staten fungerade 

som garant. I september 2008 sprack finansbubblan i samband med Lehman Brothers konkurs 

vilket skapade stora osäkerheter på kreditmarknaden och utlåningen från bankerna minskade 
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drastiskt (Bonnier Utbildning, 2009). Enligt Appelgren et al. (2009) upplevde flertalet av de 

tillfrågade företagen att det var svårare att finansiera sin verksamhet efter finanskrisen. Den 

främsta anledningen ansågs vara att möjligheten att få lån beviljade hade försvårats samt 

innebar högre lånekostnader.  

 

Låneansökningar bedöms efter finanskrisen med mer försiktighet och bankerna kräver 

säkerheter i allt större utsträckning. Banktjänstemännen har efter finanskrisen fått ett 

begränsat handlingsutrymme och för att företag ska få låna kapital krävs det att de är 

finansiellt starka. Bankerna har dessutom i större omfattning börjat arbeta efter vissa riktlinjer 

och styrsystem för att reducera risken för kreditförluster, vilket har lett till att de har blivit allt 

mer försiktiga i sina bedömningar (Nilsson & Öhman, 2013). I banksektorn har man vidtagit 

åtgärder för att minska risktagandet och för att öka stabiliteten i det finansiella systemet, detta 

för att undvika framtida finanskriser. Basel III är ett nytt ramverk som ställer högre krav på 

bankernas kapitaltäckning vilket gör att företagens förutsättningar att få lån kan påverkas 

ytterligare (Finansinspektionen, 2013).  

 

Att utlåningen från monetära finansinstitut har förändrats över tiden kan även utläsas utifrån 

statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) i figur 2.1. Tillväxttakten ökade kraftigt innan 

finanskrisen då många företag valde att öka sin utlåning. Utifrån grafen kan även utläsas att 

utlåningen avtogs kraftigt under finanskrisen vilket även visar på att möjligheterna att få lån 

beviljade försvårades under denna period. Efter finanskrisen har tillväxttakten tilltagit men 

ligger inte på samma nivå som innan.  

 

 

Figur 2.1: Visar tillväxttakten i utlåning till icke-finansiella företag. Källa: SCB, 2014. 
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Finanskrisen påverkade inte enbart kapitalstrukturen genom sämre möjligheter till 

lånefinansiering utan Asgharian (1997) menar även att mängden investeringar samt 

marknadsvärdet på eget kapital kan påverka. Han fann skillnader i skuldsättningsgraden under 

lågkonjunkturen i Sverige mellan åren 1988 till 1992 vilket dels kan förklaras utifrån 

investeringskvoten, som framförallt under 1990 var hög, vilket förklarar en signifikant ökning 

av skuldsättningen. Han menar även att den högre skuldsättningen över perioden 1990-1992 

kan förklaras av att marknadsvärdet på eget kapital sjönk kraftigt. 

 

På liknande sätt studerade Edqvist et al. (2013) skuldsättningsgraden under två olika 

tidsperioder, en innan finanskrisen (Q1 2002 till Q2 2008) och en efter finanskrisen (Q2 2008 

till Q4 2011). De kunde urskilja en skillnad i skuldsättningen före och efter finanskrisen bland 

de stabila företagen. Innan finanskrisen hade företagen högre belåning medan de efter 

finanskrisen finansierar med en högre andel eget kapital. Slutsatsen blev att de stabila 

företagen har större möjlighet att påverka sin kapitalstruktur och därmed anpassa den efter 

rådande förutsättningar. Edqvist et al. menar också att skuldsättningsgraden påverkas av det 

egna kapitalets storlek och därmed måste även förändringar i företags vinster beaktas vilket 

kan förändra skuldsättningsgraden utan att mängden lån ändras.   

 

Att vara högt belånad under en ekonomisk kris kan vara kostsamt och Opler och Titman 

(1994) har i sin studie funnit att högt belånade företag under en nedgång förlorar större 

marknadsandelar och uppvisar lägre vinster än deras konkurrenter som har en lägre 

skuldsättningsgrad. Asgharian (1997) genomförde en studie med samma teoretiska 

tillvägagångssätt, dock användes en annan statistikmetod, och fann ett liknande samband på 

den svenska marknaden. Även han fann att företag med en hög skuldsättning möter en 

kraftigare nedgång i försäljningen och sämre utveckling på aktiekursen under en ekonomisk 

kris. Asgharian anser att det finns två möjliga förklaringar till sambanden. Det kan antingen 

vara ett resultat av chefers preferenser att effektivt minska aktiviteten i verksamheter med låg 

lönsamhet under en nedgång. Han menar då att minskningen i aktiekursutvecklingen kan 

förklaras som en direkt konsekvens av hävstångseffekten. Den andra förklaringen kan vara att 

kunderna har en ovilja att göra affärer med företag som befinner sig i finansiell oro. 
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Vilka faktorer som påverkar valet av kapitalstrukturen kan även skilja sig åt under en 

ekonomisk nedgång jämfört med de beslut som tas under normala perioder. Företag kan till 

exempel gå med förlust och därmed inte ha någon beskattningsbar inkomst vilket bidrar till att 

de inte kan utnyttja skattefördelarna med lånefinansiering (Asgharian, 1997). Asgharian 

studerade vilka faktorer som påverkade skuldsättning under perioden 1989 till 1992. 

Resultaten visade ett negativt samband mellan variationen i skuldsättning och utdelning, 

nuvarande vinstmarginal, aktieavkastning och förväntad skuldsättning. Ett positivt samband 

fanns mellan skuldsättningen och förväntad vinstmarginal. 

2.3 Faktorer som påverkar kapitalstrukturen 

2.3.1 Företagsvärde och lönsamhet 

Kapitalstrukturens påverkan på företagsvärdet är ett omdiskuterat ämne och Modigliani och 

Miller (1958) hävdade att finansieringsbeslut inte har någon betydelse på företagsvärdet givet 

en perfekt marknad där inga transaktionskostnader, konkurser, skatter eller asymmetrisk 

information existerar. De publicerade en reviderad version av sin tidigare publicerade artikel 

1963 där hänsyn togs till skatter och dess effekter. Modigliani och Miller (1963) menar då att 

tack vare den skattesköld man får vid belåning så kommer ett företag som är belånat att ha ett 

högre företagsvärde jämfört med om det enbart skulle vara finansierat med eget kapital. 

Skatteskölden uppkommer eftersom räntekostnader är avdragsgilla och företag behöver därför 

inte betala lika mycket skatt. Enligt Modigliani och Miller skulle således värdet på ett belånat 

företag vara högre än ett obelånat företag. Det högre företagsvärdet kan förklaras av att den 

genomsnittliga kapitalkostnaden sjunker tillföljd av skatteskölden och sambandet visas av 

formeln nedan. 

 

   
 

    
          

  

    
    

 

RT = Räntabilitet på totalt kapital 

RS = Genomsnittlig låneränta 

RE = Räntabilitet på eget kapital 

S = Skulder 

EK = Eget kapital 

t = skattesats 
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Vidare menar Modigliani och Miller (1963) att den förväntade avkastningen på eget kapital 

kan förklaras av ett linjärt samband med skuldsättningsgraden och visas av formeln nedan.  

 

      
 

  
               

 

Utifrån detta synsätt skulle det således vara fördelaktigt för ett företag att finansiera sin 

verksamhet med en större andel lån. Bexell och Johansson (2013) studerade detta samband 

bland svenska börsnoterade företag under perioden 2002 till 2011. De fann ett positivt 

samband mellan soliditet och lönsamhet, de företag som har en högre soliditet har också 

högre lönsamhet. Resultatet går emot Modigliani och Millers (1963) teori eftersom studien 

visar att finansiering med en större andel eget kapital är att föredra. Detta menar Bexell och 

Johansson kan förklaras av de ökade soliditetskraven av kreditgivarna och det faktum att man 

efter finanskrisen rekommenderar en högre soliditet i företagen. Detta kan ha medfört lägre 

räntor för företagen på sina befintliga skulder i och med en högre säkerhet. En annan 

förklaring de tar upp är att åren kring finanskrisen förmodligen förklarar en stor del av det 

positiva sambandet. Under finanskrisen var lönsamheten lägre och företagen var generellt sett 

högre belånade. Bexell och Johansson menar vidare att lönsamheten även påverkas av andra 

faktorer som tillväxt, företagsstorlek, index och räntebärande skulder och således inte enbart 

kapitalstrukturen.   

 

Sambandet som Modigliani och Miller (1963) fann utgår dock från antagandet om att 

marknaden är perfekt och således att inga transaktionskostnader, konkurser eller asymmetrisk 

information existerar. Då marknaden i verkligenheten inte är perfekt, har andra teorier vuxit 

fram för att förklara valet av kapitalstruktur.  

2.3.2 Konkurskostnader 

Lånefinansiering är mer riskfylld än finansiering med eget kapital eftersom företaget tar på 

sig skyldigheter i form av räntebetalningar. Om företaget inte kan hantera sina betalningar 

finns risk för konkurs vilket medför kostnader och enligt Kraus och Litzenberger (1973) 

måste hänsyn tas till de kostnaderna vid val av finansiering. Dessa kostnader utgörs enligt 

Berk och DeMarzo (2013) av sannolikheten och kostnaderna för att företaget hamnar på 

obestånd. Till skillnad från Kraus och Litzenberger menar de att det även innebär kostnader 

för företaget om de kommer på obestånd trots att de lyckas undvika konkurs. Enligt Myers 
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(2001) avser dessa kostnader dels rena konkurskostnader men även agentkostnader som 

uppkommer i samband med att företagets kreditvärdighet blir sämre.  

 

Konkurskostnader utgörs enligt Asgharian (1997) av både direkta och indirekta kostnader. De 

direkta kostnaderna består dels av kostnader från konkursprocessen, både juridiska och 

administrativa, men även av provisioner till agenter och återförsäljare vid likvidation av 

tillgångar. Tillgångarna kommer vid en likvidation säljas på en imperfekt andrahandsmarknad 

vilket gör att tillgångarna kommer säljas till ett pris som understiger dess värde. De indirekta 

kostnaderna består av lägre vinster för företagen till följd av en ovilja av kunder, leverantörer 

och anställda att göra affärer med företag i finansiell oro.  

 

Utifrån detta synsätt har Trade off-teorin vuxit fram som bygger vidare på Modigliani och 

Millers (1963) teori men menar på att marknaden inte är perfekt och att man måste ta hänsyn 

till de kostnader som belåning medför. Enligt Trade off-teorin bestäms ett företags optimala 

kapitalstruktur genom en avvägning mellan de kostnader och fördelar som uppkommer vid 

lånefinansiering. Det innebär att företag kommer att låna till den punkt där nuvärdet av 

skatteskölden är lika stor som nuvärdet av konkurskostnader, vilket visas i figur 2.2 (Myers, 

1984).  

 

Figur 2.2: Egen illustrering av  Trade off-teorin (Myers, 1984). 

 

Värdet på ett belånat företag (VL) motsvaras en av värdet på ett obelånat företag (VU) plus 

nuvärdet av skatteskölden minus nuvärdet av konkurskostnader (Brealey et al., 2010). 
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Konkurskostnader är således en faktor som kan påverka valet av kapitalstruktur. Edqvist et al. 

(2013) argumenterar för att dessa nackdelar med lånefinansiering, konkurskostnader, är det 

som förklarar det negativa sambandet mellan skuldsättning och företagsvärdet hos 

tillväxtföretag som deras studie visar.  Fördelarna med lånefinansiering väger inte upp 

nackdelarna för företag med hög tillväxt vilket förklarar att en ökad skuldsättning leder till ett 

lägre företagsvärde. Detta förklaras av att tillväxtföretag dels har sämre förutsättningar att ta 

upp lån samt har högre räntekostnader till följd av att de generellt sett har en högre risk i 

företaget. Det skulle kunna vara en förklaring till att tillväxtföretagen generellt sett har en 

lägre skuldsättning än stabila företag.   

 

Sambandet mellan företagsstorlek och soliditet som Bexell och Johansson (2013) fann, att 

större företag har lägre soliditet, kan förklaras av att de har lägre konkurskostnader. Deras 

resultat är i enlighet med tidigare forskning
1
. Sambandet förklaras av att större företag ofta är 

mer diversifierade vilket bidrar till mer stabila kassaflöden. Det bidrar till bättre lånevillkor 

samt lägre konkurskostnader som gynnar en högre andel lånefinansiering. Bexell och 

Johansson menar också att sambandet kan förklaras av att stora företag har en bättre 

förhandlingsposition med långivare vilket också kan vara en möjlig förklaring till sambandet. 

En annan förklaring till sambandet kan vara att stora företag generellt sett vill främja sina 

aktieägare genom utdelningar vilket gör att all vinst inte återinvesteras i företaget som leder 

till att eget kapital inte ökar i samma utsträckning.   

 

Ett liknande samband fann Frank och Goyal (2009) som studerade sambandet mellan 

skuldsättning och volatila kassaflöden. Vidare menar de att företag med volatila kassaflöden 

ställs inför högre konkurskostnader och har därmed en lägre skuldsättning. Möjligheten att 

använda skatteskölden kan eventuellt inte utnyttjas fullt ut vilket även indikerar på en lägre 

skuldsättning.  Detta resonemang stöds av Asgharian (1997) som hävdar att företag med hög 

volatilitet på resultatet har en högre risk att hamna i konkurs vilket leder till en högre 

förväntad konkurskostnad. Ett liknande samband fann Bradley et al. (1984), ett negativt 

samband mellan volatilitet i företagens resultat och skuldsättning. Tillskillnad från dessa 

studier kunde Titman och Wessels (1988) inte urskilja att volatiliteten var en påverkande 

faktor. 

                                                 
1
 Frank och Goyal (2009), Antoniou et al. (2008), Rajan och Zingales (1995) och Titman och Wessels (1988) 
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I motsats till ovanstående samband som indikerar på att företag agerar i enlighet med Trade 

off-teorin, har Bexell och Johansson (2013) även funnit ett samband som talar emot teorin. De 

fann ett positivt samband mellan räntabilitet på totalt kapital och soliditet, det vill säga att 

lönsamma företag tenderar att ha en högre soliditet. Detta samband går inte att förklara utifrån 

Trade off-teorin då denna teori förespråkar att det borde föreligga ett negativt samband mellan 

lönsamhet och soliditet. Lönsamhet möjliggör en ökad lånefinansiering för företagen då 

konkurskostnaderna borde bli lägre, vilket resulterar i bättre lånevillkor och därmed ökar 

andelen lån och inte eget kapital som Bexell och Johanssons studie visar på. 

2.3.3 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information kan påverka valet mellan intern och extern finansiering och innebär 

att ledningen vet mer om sitt företags utsikter, risker och värde än vad utomstående 

investerare gör (Myers & Majluf, 1984). Ett samband som stödjer detta är det positiva 

samband mellan lönsamhet och soliditet som Bexell och Johansson (2013) fann, lönsamma 

företag finansierar med en högre andel eget kapital. En förklaring till detta samband kan vara 

att företagen till största del undviker skuldfinansiering. Sambandet är i enlighet med tidigare 

studier
2
, vilka menar att mindre lönsamma företag är i större behov av externt kapital. En 

annan förklaring anser Bexell och Johansson kan vara att finansiering med eget kapital 

signalerar finansiell styrka till intressenterna varför det är att föredra. Frank och Goyal (2009) 

hävdar dock att lönsamhet som en förklarande faktor till kapitalstrukturen har minskat i 

betydelse med åren. Innan 1980 hade lönsamheten en stor betydelse för kapitalstrukturen men 

under senare tidsperioder kan den inte förklara kapitalstrukturen i samma utsträckning. Det 

negativa sambandet mellan lönsamhet och skuldsättning är dock fortfarande signifikant.  

 

En teori som bygger på antagandet om asymmetrisk information är Pecking order-teorin som 

förespråkar att företag väljer att finansiera med interna medel framför externa (Myers & 

Majluf, 1984). Enligt teorin föredrar företag att finansiera med balanserad vinst och bundna 

reserver och i de fall extern finansiering är nödvändig utnyttjar företag det säkraste 

alternativet, det vill säga lånefinansiering och väljer sist att emittera nytt aktiekapital (Myers, 

1984). Teorin bygger på att ledningen vill sälja värdepapper som är övervärderade av 

marknaden, men om investerarna har mindre information om värdet på företagets tillgångar 

                                                 
2
 Frank och Goyal (2009), Antoniou et al. (2008), Myers (2001) och Titman och Wessels (1998) 
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kommer försäljningen av värdepapper att uppfattas som en signal på att företaget är 

övervärderat. Det leder till en underprissättning på värdepappret av marknaden. Genom att 

finansiera med interna medel undviker företaget att sälja underprissatta värdepapper 

(Asgharian, 1997).  

 

Även till denna teori finns både samband som talar för teorin men även emot, till exempel 

fann Bexell Johansson (2013) att större företag har högre skuldsättning medan Pecking order-

teorin förspråkar att det finns ett positivt samband mellan dessa variabler. Detta eftersom stora 

företag har större möjlighet att bygga upp en större andel eget kapital genom balanserade 

vinster och kan därmed välja att finansiera med större andel eget kapital. Bexell och 

Johansson förklarar detta genom att större företag har en lägre informationsasymmetri mellan 

företagsledning och långivare då mer information är offentlig och därmed bidrar till större 

insyn i företaget. Den lägre informationsasymmetrin möjliggör således lånefinansiering hos 

kreditgivare och finansiärer på obligationsmarknaden.  

2.3.4 Risk 

Företagets finansieringspolitik, val av kapitalstruktur, påverkas till stor del av hur riskaverta 

företagen är. Man kan dela upp ett företags totala risk i rörelserisk och finansiell risk. 

Rörelserisken är den risk som är förknippad med företagets investeringspolitik, 

produktpolitik, prispolitik, marknadspolitik och övriga delar av företagspolitiken förutom 

finansieringspolitiken. Rörelserisken mäts som spridningen i räntabiliteten på totalt kapital. 

Den totala risken mäts som spridningen i räntabiliteten på eget kapital och påverkas av den 

totala företagspolitiken inklusive finansieringspolitiken. Finansieringspolitiken påverkar den 

finansiella risken som blir större desto högre skuldsättningsgrad företaget har (Johansson & 

Runsten, 2005).  

 

 

 

Företagets val av kapitalstruktur och därmed villighet att ta finansiell risk kommer att 

påverkas av både rörelseriskens förväntade storlek och målet för totalrisken (Johansson & 

Runsten, 2005). Rörelserisken omfattar enligt Carlson (2004) både affärsrisk, det vill säga 
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risker från företags möte med omvärlden, och strukturell rörelserisk, det vill säga risker 

förknippade med kostnadsstruktur eller strukturen på investeringar och personal. Forskning 

gjord på sambandet mellan affärsrisk och kapitalstruktur har visat på flera skilda resultat. 

Ghosh et al. (2000) fann ett kvadratiskt samband, när företag har en låg affärsrisk kommer de 

ha en högre andel lån men om företaget har hög risk kommer andelen lån att vara lägre. Detta 

resultat är det motsatta till vad Kale et al. (1991) fann i sin studie. De fann att andelen lån 

minskar vid låga nivåer av affärsrisk och att andelen lån ökar vid höga nivåer av affärsrisk. 

 

Sambandet har även studerats på den svenska aktiemarknaden och Bergqvist et al. (2004) 

studerade svenska bolag noterade på A-listan under perioden 1980 till 2002. Affärsrisken 

mätte de som förändring i räntabiliteten på totalt kapital och studerade tre olika 

förändringsmått. Finansiell risk mätte de med skuldsättningsgraden (S/E). Resultaten visade 

utifrån alla måtten att det finns ett linjärt negativt samband mellan skuldsättningsgraden och 

∆RT. Förklaringsgraden var dock relativt låg och var som högst 2,81 procent. De menar att en 

anledning till den låga förklaringsgraden är att de i sin studie utgått från historiska RT och inte 

från den förväntade rörelserisken som teorin utgår från. Bergqvist et al. genomförde även 

multipelregressioner där de inkluderade två kontrollvariabler, ett lönsamhetsmått och ett 

storleksmått. Resultaten visade att ett linjärt samband existerar och fick en något högre 

förklaringsgrad men den var fortsatt låg. 

 

Vidare studerade Bergqvist et al. (2004) också perioden 1993 till 2002 för att se om resultatet 

skilde sig åt då de inte tog hänsyn till bankkrisen i början av 90-talet. Förklaringsgraden var 

8,35 procent vilket var betydligt högre. De konstaterar att bankkrisen ökade 

riskmedvetenheten bland företagen. De kunde också urskilja att skuldsättningsgraden sjunkit 

under tidsperioden vilket även kan tyda på en ökad riskmedvetenhet och belåningens negativa 

effekter vid ekonomiska kriser. Det kan också bero på företags generella lönsamhetsökning 

till följd av högkonjunkturen i mitten av 90-talet. Bergqvist et al. studerade även sambandet 

på branschnivå och valde då att studera hela tidsperioden. Regressionerna visade att man 

inom industribranschen kan se ett signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och 

affärsrisk, där förklaringsgraden var 4 procent. Något högre förklaringsgrad fick de när de 

genomförde de multipla regressionerna och förklaringsgraden var då 6 procent. Deras slutsats 

av samtliga regressioner är att ∆RT ensamt inte är ett bra mått på affärsrisken (Bergqvist et al., 

2004). 
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2.3.5 Marknadsvärdering eget kapital 

Ovan nämnda teorier fokuserar främst på lånefinansieringens för- och nackdelar men även 

marknadsvillkoren kan påverka. Teorin benämns Market timing-teorin och innebär att företag 

föredrar att finansiera med eget kapital när det egna kapitalet värderas högt och köper tillbaka 

eget kapital när det värderas lågt (Baker & Wurgler, 2002). Baker och Wurgler fann att 

företagen med låg skuldsättning var de som anskaffade eget kapital när det värderades högt 

och att företagen med hög skuldsättning anskaffade eget kapital när det värderades lågt. De 

fann således att fluktuationer i marknadsvärdet på eget kapital påverkar kapitalstrukturen.  

Som en konsekvens av detta menar de att kapitalstrukturen är starkt korrelerad med historiska 

marknadsvärden.  

 

Även Elliott et al. (2008) kom fram till samma slutsats efter att ha undersökt ett stort antal 

företag, det vill säga att företag med övervärderat eget kapital med större sannolikhet kommer 

emittera eget kapital. Frank och Goyal (2009) menar att om Market timing-teorin kan förklara 

kapitalstrukturen så borde en högre ”market-to-book ratio” minska skuldsättningen eftersom 

företag utnyttjar felprissättningar på aktiemarknaden genom aktieemissioner. Hovakimian 

(2006) hävdar däremot att Market timing-teorin inte förklarar det negativa sambandet mellan 

”market-to-book ratio” och skuldsättning. Även om hänsyn tas till marknadsförhållanden vid 

emittering av aktiekapital så menar Hovakimian att dess påverkan på kapitalstrukturen är så 

liten och det inte har en långsiktig effekt på kapitalstrukturen.  

2.3.6 Övriga faktorer 

Utöver ovan nämnda samband har även andra faktorer påträffats som kan tänkas förklara 

valet av kapitalstruktur. Marsh (1982) fann att tillgångssammansättningen är av betydelse för 

kapitalstrukturen. Sambandet har även funnits av Rajan och Zingales (1995) som anser att 

långivare är mer villiga att tillhandahålla lån till företag som har en större andel materiella 

tillgångar eftersom det kan fungera som en säkerhet. En större andel materiella tillgångar 

borde även bidra till att tillgångarna behåller ett högre värde vid likvidation. Företag med stor 

andel materiella tillgångar tenderar således att ha en högre skuldsättning. Frank och Goyal 

(2009) menar att det kan förklaras av att materiella tillgångar som fastigheter, anläggningar 

och utrustning är lättare att värdera för utomstående än vad det är att värdera immateriella 

tillgångar. Detta samband var dock ingenting Titman och Wessels (1988) kunde finna stöd för 

i sin studie.  
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Även utdelningar har Frank och Goyal (2009) funnit har en påverkan på skuldsättningen. De 

företag som betalar utdelningar har en lägre skuldsättning än de företag som inte betalar 

någon utdelning. I motsats till detta anser Asgharian (1997) att det borde finnas ett positivt 

samband mellan tidigare utdelningar och skuldsättning eftersom utdelningar minskar 

mängden interna medel och därmed ökar behovet av extern finansiering. Han menar dock att 

företag med höga utdelningar inte påverkas av underprissättning vid emittering i samma 

utsträckning. Det ökar möjligheterna för finansiering med större andel eget kapital och skulle 

således kunna förklara det samband som Frank och Goyal fann.  

 

Det finns många studier som undersöker vilka faktorer som påverkar valet men Graham och 

Harvey (2001) har i sin studie även försökt urskilja i vilken grad olika faktorer påverkar 

kapitalstrukturen. Studien genomfördes i USA med enkäter och totalt deltog 392 finanschefer. 

De faktorer som främst påverkar andelen lånefinansiering är finansiell flexibilitet och 

kreditbetyg och faktorer som påverkar emittering av eget kapital är utspädning av vinst per 

aktie och aktiekursutveckling, men även graden av hur undervärderad aktien är. Andersson et 

al. (2005) genomförde en liknande studie i Sverige och finner i enlighet med Graham och 

Harveys studie att finansiell flexibilitet är den faktor som i störst utsträckning påverkar 

företagets skuldsättning. Sambandet menar Andersson et el. kan förklaras av att företag med 

finansiell flexibilitet snabbt kan agera när en bra investeringsmöjlighet uppkommer då tid för 

att ansöka om ny finansiering inte finns.  

 

Andersson et al. anser också att företagens kreditvärdering, precis som Graham och Harveys 

studie visar, är en viktig faktor vid val av skuldsättning. Även den utspädning som sker av 

aktieägarnas andel av företagets vinst per aktie vid en nyemission är en viktig faktor i båda 

studierna. En del skillnader mellan studierna kunde dock urskiljas och Andersson et al. fann 

till exempel att företag vill behålla en viss skuldsättningsgrad, vilket inte har en lika stor 

betydelse i Graham och Harveys studie. De fann även att en undervärderad aktie inte påverkar 

om en nyemission genomförs i Sverige, vilket är en hög förklarade faktor bland de 

amerikanska företagen. Aktiekursutvecklingen har inte heller någon påverkan på valet av 

kapitalstruktur bland de svenska företagen vilket också skiljer sig från de amerikanska 

företagen.  
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Ytterligare en faktor som kan påverka skuldsättningsgraden menar Frank och Goyal (2009) är 

branschen företagen verkar inom. Om branschen har en hög median på skuldsättning kommer 

företagen inom den branschen också att ha en hög skuldsättning. En förklaring till detta kan 

enligt Frank och Goyal vara att ledningen använder medianen i branschen som riktmärke när 

beslut fattas kring den egna kapitalstrukturen. De anser också att sambandet kan bero på att 

företag inom samma bransch påverkas av liknande faktorer som påverkar 

finansieringsbeslutet. Det skulle till exempel kunna förklaras av branschers heterogenitet med 

liknande tillgångar, affärsrisk, teknik eller reglering. 

 

Kapitalstrukturen påverkas inte endast av företagsspecifika faktorer utan även samband med 

makroekonomiska faktorer har funnits. Frank och Goyal (2009) fann att den förväntade 

inflationen påverkar kapitalstrukturen, om inflationen förväntas bli hög tenderar företag att ha 

en hög skuldsättning. Det var dock den enda makroekonomiska faktorn som de studerade 

vilket gör att även andra makroekonomiska faktorer kan vara av betydelse. Frank och Goyal 

förklarar också att resultaten från deras studie skiljde sig åt beroende på om de utgick från en 

skuldsättning baserad på marknadsvärden eller en skuldsättning baserad på bokförda värden. 

Skulle de utgått från de bokförda värdena hade den förväntade inflationen inte varit en 

förklarande faktor. Anledningen till detta tror de beror på att skuldsättningen baserat på 

marknadsvärden är framåtblickande, precis som den förväntade inflationen, medan 

skuldsättningen baserad på bokförda värden är tillbakablickande (Frank & Goyal, 2009). 

 

Ett liknande tankesätt har Rajan och Zingales (1995) som undersökte om institutionella 

faktorer kunde förklara kapitalstrukturen och inte endast företagsspecifika faktorer. De 

studerade vad som påverkade valet av kapitalstruktur i G7-länderna. Syftet var att studera om 

kapitalstrukturen i de olika länderna påverkades av liknande faktorer. Rajan och Zingales 

valde att studera faktorerna: andel materiella tillgångar, ”market-to-book ratio”, 

företagsstorlek och lönsamhet. Dessa valdes på grund av att de utgör de faktorer som främst 

varit korrelerade med skuldsättningen i tidigare studier i USA. Rajan och Zingales fann att 

länderna är mer lika än vad man först förmodade och att skillnaderna inte enbart kan förklaras 

av institutionella skillnader. De faktorer som studerades verkar på ett liknande sätt korrelera 

med skuldsättningen i de övriga länderna i studien. Antoniou et al. (2008) studerade också 

kapitalstrukturen i olika länder, både marknadsbaserade ekonomier (Storbritannien och USA) 

och bankbaserade ekonomier (Frankrike, Tyskland och Japan). De fann många liknande 

samband i samtliga länder, skuldsättningen är positivt korrelerad med andelen materiella 
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tillgångar samt företagsstorlek och negativt korrelerad med lönsamhet, tillväxtmöjligheter 

samt aktiekursutveckling. Skuldsättningen påverkas också av marknadsförhållanden och 

förklaringsgraden för dessa samband varierar beroende på bland annat skattesystem, 

relationer mellan låntagare och långivare och exponering på kapitalmarknaden. 

2.4 Teoriernas tillämpning i praktiken 

Många studier har inte enbart undersökt vad som påverkar valet av kapitalstruktur utan även 

vilken av de befintliga teorierna som bäst förklarar företagens kapitalstruktur. Pinegar och 

Wilbricht (1989) genomförde en anonym enkätstudie för att studera hur väl teorierna 

förklarade företagens val av kapitalstruktur. Studien visar att de deltagande företagen har en 

rangordning för de olika finansieringsalternativen. Företagen föredrar att i första hand 

finansiera med internt kapital medan externt kapital utgör en sista utväg, vilket är i enlighet 

med Pecking order-teorin.  De deltagande företagen fick också gradera hur viktiga vissa 

utvalda faktorer är och studien visar att faktorer som finansiell flexibilitet, kassaflöde och 

kreditbetyg har störst betydelse. Enligt Pinegar och Wilbricht innebär det varken att Trade 

off- eller Pecking order-teorin bäst förklarar valet av kapitalstruktur, utan snarare teorier som 

bygger ”financial planning principle”.  

 

Med ”financial planning principle” avser Pinegar och Wilbricht (1989) sju faktorer: behålla 

finansiell flexibilitet, försäkra långsiktig överlevnad, behålla en förutsebar finansieringskälla, 

maximera värdet på värdepapper, behålla finansiellt oberoende, behålla ett högt kreditbetyg 

och behålla jämförbarheten med andra företag i samma bransch. Utöver dessa faktorer fann de 

även att prognostiserade kassaflöden, risken med de tillgångar som ska finansieras och att 

undvika utspädning för aktieägarna har hög betydelse och de menar att även dessa faktorer 

kan tillhöra ”financial planning principle”. Bancel och Mittoo (2004) gjorde en liknande 

studie på den europeiska marknaden. De fann att de viktigaste faktorerna som påverkar 

kapitalstrukturen är finansiell flexibilitet och den utspädning av vinst per aktie som sker vid 

en nyemission. Sammantaget visar studiens resultat att företag har en optimal kapitalstruktur 

som vägts fram genom att ta hänsyn till faktorer som skattesköld, konkurskostnader, 

agentkostnader och tillgängligheten till extern finansiering vilket talar för Trade off-teorin.  
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På den svenska marknaden fann Asgharian (1997) samband som främst stödjer teorier som är 

baserade på asymmetrisk information, det vill säga Pecking order-teorin. Han fann bland 

annat ett positivt samband mellan tillväxt och skuldsättning och ett negativt samband mellan 

skuldsättning och lönsamhet. Hans studie visar dock ett samband som snarare är i enlighet 

med teorier baserade på konkurskostnader, ett positivt samband mellan skuldsättning och 

företagsstorlek. Tillskillnad från ovanstående studier undersökte De Jong och Verwijmeren 

(2010) vilken typ av företag som tenderar att agera i enlighet med vilken teori. Studien visar 

att små företag är mer sannolika att följa Pecking order-teorin eftersom de utsätts för mer 

asymmetrisk information. De fann också att för företag som agerar enligt Pecking order-teorin 

minskar faktorerna lönsamhet och ”market-to-book” belåningen men så är inte fallet för 

företag som agerar i enlighet med Trade off-teorin. Dessa påverkas istället av storlek och 

materiella tillgångar.  

2.5 Sammanfattning 

Tabell 2.1 sammanfattar de teorier som tagits upp i referensramen och som beskriver företags 

val av kapitalstruktur.  

 

Teori Innebörd 

Modigliani & Miller 

(1963) 

Företagsvärdet påverkas positivt av lånefinansiering på grund av en skattesköld. 

De fann även ett linjärt samband mellan RE och skuldsättningsgrad. 

 

Trade off-teorin Ett företags optimala kapitalstruktur bestäms genom en avvägning mellan de 

kostnader och fördelar som lånefinansiering medför. 

 

Pecking order-teorin Företagen föredrar att finansiera enligt en viss finansieringshierarki på grund av 

asymmetrisk information. 

 

Market timing-teorin Finansieringen av eget kapital påverkas av marknadsvillkoren. 

 

Tabell 2.1: Sammanfattning över teorierna 
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I tabell 2.2 sammanfattas kort de samband som de empiriska studierna har funnit påverkar valet av 

kapitalstruktur. 

 

Faktor Slutsats Författare 

Lönsamhet Positivt samband mellan lönsamhet och soliditet 

 

Bexell och Johansson 

(2013) 

 Negativt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättning 

 

Frank och Goyal (2009) & 

Asgharian (1997) 

Företagsstorlek Negativt samband mellan företagsstorlek och 

soliditet 

 

Bexell och Johansson 

(2013) 

Volatilitet Negativt samband mellan volatila kassaflöden och 

skuldsättning 

  

Frank och Goyal (2009) 

 Negativt samband mellan volatilitet i resultat och 

skuldsättning 

 

Bradley et al. (1984) 

 Inget samband mellan volatilitet och skuldsättning 

 

Titman och Wessels 

(1988) 

Risk Negativt kvadratiskt samband mellan affärsrisk och 

skuldsättning 

 

Ghosh et al. (2000) & 

Bergqvist et al.(2004) 

 Positivt kvadratiskt samband mellan affärsrisk och 

skuldsättning 

 

Kale et al. (1991) 

Tillgångssammansättning Positivt samband mellan materiella tillgångar och 

skuldsättning 

 

Rajan och Zingales (1995) 

& Frank och Goyal (2009) 

 

 Inget samband mellan tillgångssammansättning och 

kapitalstrukturen 

 

Titman och Wessels 

(1988) 

Utdelning Negativt samband mellan utdelning och 

skuldsättning 

 

Frank och Goyal (2009) 

 

Finansiell flexibilitet En av de främsta faktorerna som påverkar 

lånefinansiering 

Graham och Harvey 

(2001), Andersson et al. 

(2005), Pinegar och 

Wilbricht (1989) & 

Bancel och Mittoo (2004) 

 

Utspädning av vinst  

per aktie 

En av de främsta faktorerna som påverkar 

finansiering med eget kapital 

Graham och Harvey 

(2001), Andersson et al. 

(2005) & Bancel och 

Mittoo (2004) 

Bransch Liknande kapitalstruktur som medianen i branschen 

 

Frank och Goyal (2009) 

Förväntad inflation Positivt samband mellan förväntad inflation och 

skuldsättning 

 

Frank och Goyal (2009) 

Tabell 2.2: Sammanfattning över de empiriska studierna. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats och forskningsstrategi   

I studien ämnar författarna inte enbart studera vilka faktorer som påverkar industriföretagens 

val av kapitalstruktur utan även studera de bakomliggande orsakerna till varför ett företags 

kapitalstruktur ser ut som den gör och hur tankarna går kring de olika faktorerna. Vid val av 

metod har författarna utgått från studiens problemdiskussion och forskningsfrågor 

(Andersson, 2001). Författarna har på grund av detta valt en kvalitativ metod som 

kännetecknas av att tyngden vid insamling och analys snarare ligger på ord än kvantifiering 

(Bryman & Bell, 2013). Författarna anser att en kvalitativ metod ger ett djupare perspektiv 

och förståelse för problemområdet eftersom tonvikten i studien ligger på att undersöka 

företagens tankar om de faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Fördelen med att genomföra 

en kvalitativ studie anser författarna är att diskussionen i ämnet tas ett steg längre, det vill 

säga att man inte enbart studerar faktorerna i sig utan även får en djupare förståelse till varför 

och på vilket sätt faktorerna påverkar kapitalstrukturen. Författarna menar även att en 

kvalitativ metod ger möjlighet till att studera om vissa faktorer påverkar kapitalstrukturen mer 

än andra och vad det i så fall skulle bero på.     

 

Författarna har använt tidigare studier och teorier som utgångspunkt, vilket innebär att en 

deduktiv ansats har tillämpats. Dessa har främst använts för att konstruera intervjuguiden 

vilken är av central betydelse för studien. Genom att ha utgångspunkt i teorin skaffar sig 

författarna en förväntning om verkligheten och intervjuguiden har sedan använts för att se hur 

väl teorierna stämmer överens med empirin. Studien har en intensiv uppläggning då syftet är 

att fördjupa sig i vad som påverkar företagens val av kapitalstruktur och uppnå högsta möjliga 

förståelse av det fenomenet. Den intensiva uppläggningen bidrog till att författarna fick 

möjlighet att studera kapitalstrukturen mer detaljerat, vilket resulterade i att företagsspecifika 

skillnader kunde upptäckas (Jacobsen, 2002).    

 

Om författarna hade genomfört studien utifrån en kvantitativ metod hade de endast kunna 

studera eventuella samband mellan ett visst antal faktorer och kapitalstrukturen, men orsaken 

till varför det påverkar kapitalstrukturen hade uteblivit. Författarna hade inte heller fått den 

diskussion de eftersträvar om hur företagen ser och tänker kring dessa påverkande faktorer, 
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därför anser författarna att en kvalitativ metod lämpar sig bättre än en kvantitativ metod för 

att uppnå studiens syfte.   

3.2 Forskningsdesign  

I studien ämnar författarna att skapa sig ett bredare perspektiv om kapitalstrukturen, varför en 

mindre N-studie valts som forskningsdesign. När man genomför en mindre N-studie ingår det 

ofta mellan fem och tio stycken enheter, vilket gör att man har möjlighet att gå på djupet med 

varje enskild enhet. Strävan hos författarna har således varit att antalet deltagande företag ska 

ligga däremellan och studien omfattar åtta företag. Genom att inkludera olika företag i studien 

resulterar det i en mer utförlig beskrivning av fenomenet än om författarna endast skulle 

studerat ett enda fall, det vill säga ett företag (Jacobsen, 2002).  

 

I och med att det ingår flera företag i studien, ger det möjlighet till jämförelser företagen 

emellan och ett alternativ till en mindre N-studie hade varit en komparativ design. En 

komparativ design kallas även för flerfallstudie, det vill säga en fallstudie som omfattar mer 

än ett fall (Bryman & Bell, 2013). Författarna valde att inte genomföra en komparativ design 

då fokus inte ligger på att göra jämförelser mellan de företag som ingår i studien. Fokus i 

denna studie ligger istället på fenomenenet, vad som påverkar valet av kapitalstruktur och 

studera dessa faktorer snarare än att jämföra de deltagande företagen med varandra. Studien 

kommer ha ett visst inslag av jämförelser med det är inte där tonvikten ligger, varför en 

mindre N-studie valdes som design.  

3.3 Intervjuer 

3.3.1 Urval 

Studien har avgränsats till att endast omfatta industriföretag då dessa utgör grunden för 

svenskt näringsliv och dessutom utgör en stor del av svenska börsen. Vidare utmärker sig 

branschen med en relativt hög skuldsättning. Företagen inom industribranschen har även 

generellt sett varit verksamma under många år (Lanros & Glimskog, 2013) vilket gör det 

intressant att studera dessa bolag då författarna anser att företagen borde ha erfarenhet om hur 

de bäst ska finansiera sig utifrån respektive verksamhet. De företag som inkluderas i 

industribranschen återfinns i Appendix 1. 
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I studien inkluderas endast Large och Mid Cap bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

eftersom informationen är mer lättillgänglig. Anledningen till att Small Cap bolag inte 

studeras är att de förmodligen inte har samma möjlighet att arbeta med frågor avseende 

kapitalstruktur i samma utsträckning utan fokus ligger mer på att klara av att finansiera 

verksamheten. Då författarna lade stor vikt vid att enbart genomföra personliga intervjuer och 

både hade begränsad tid och ekonomiska resurser kontaktades endast företag som låg inom 

två till tre timmars resväg från Linköping. Ett selektivt val genomfördes och totalt 

kontaktades 25 stycken företag som låg inom den valda avgränsningen, 11 företag från Large 

Cap och 14 företag från Mid Cap. Då flera företag avböjde på grund av tidsbrist kom studien 

att omfatta åtta företag. Författarna har i övrigt inte satt upp några krav eller kriterier för de 

företag som kontaktades.  

 

I och med att studien omfattar åtta företag är författarna medvetna om att det är svårt att 

generalisera resultaten. Författarnas förhoppning var att studien skulle omfatta minst åtta 

företag men helst tio för att på så sätt få ett bredare perspektiv på fenomenet. Författarna anser 

dock att studiens syfte går att uppnå med de deltagande företagen eftersom fokus ligger på 

företagens tankar och agerande utifrån deras förutsättningar. 

 

Vid val av intervjurespondenter använde sig författarna av ett målinriktat urval som innebar 

att respondenterna inte valdes ut slumpmässigt utan i stället på ett strategiskt sätt, för att på så 

sätt få med relevanta respondenter utifrån studiens forskningsfrågor (Bryman & Bell, 2011). 

Författarna hade som ett kriterium att respondenten i fråga skulle vara insatt och arbeta med 

finansieringsfrågor som berörde kapitalstrukturen och som även kunde förmedla 

företagsledningens syn och tankar kring kapitalstrukturen. En viss befattningstitel sattes inte 

upp som ett kriterium eftersom befattningen samt arbetsuppgifter kan skilja sig mellan 

företagen, varför detta varierar bland intervjurespondenterna. I och med att befattningen 

varierar mellan intervjurespondenterna har kapitalstrukturen belysts ifrån olika synsätt, vilket 

har resulterat i ett bredare perspektiv inom ämnet. En nackdel med detta är att 

intervjurespondenterna säkerligen påverkas av det egna arbetet och lyfter fram de 

diskussioner som ligger närmast till hands.  
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3.3.2 Intervjudesign 

Studien omfattar som tidigare nämnts åtta intervjuer och i tabell 3.2 ges en överskådlig blick 

över intervjurespondenterna.   

Företag Intervjurespondent Titel Datum Plats Tid 

Addtech Kristina Willgård 

 

Chief Financial Officier 14/3 Stockholm 54 min 

Fagerhult Ulf Karlsson 

 

Financial Director 11/3 Habo 52 min 

Gunnebo Christian Gumaelius 

 

Group Treasurer 26/3 Göteborg 78 min 

Indutrade Kennet Göransson 

 

Chief Financial Officier 13/3 Stockholm 60 min 

NCC Charlotte Z. Lindstedt 

 

Financial Director 17/3 Stockholm 56 min 

Saab Ann-Sofi Jönsson Vice President, Head of 

Investor Relations 

Group Finance 

24/2 Stockholm 51 min 

Scania Börje Wigfeldt 

 

Deputy Group Treasurer 20/3 Södertälje 75 min 

Volvo Eva Lindebäck Brandt Director Corporate 

Finance 

11/4 Göteborg 63 min 

Tabell 3.2: Tabell över företagen som ingår i studien. 

 

Anledningen till att intervjuer valdes som forskningsmetod var att författarna ansåg att 

intervjurespondenterna är de som på bästa sätt kan förklara hur och varför de deltagande 

företagen agerar och resonerar som de gör när det gäller valet av kapitalstrukturen. 

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad karaktär eftersom författarna ville ge 

intervjurespondenterna möjlighet att ge sin syn på vad som är relevant och viktigt för 

företagen i valet. Författarna använde sig av en intervjuguide, det vill säga en översikt över de 

ämnen som skulle beröras under intervjun, för att på så sätt säkerställa att samtliga frågor och 

ämnen togs upp (Jacobsen, 2002).  

 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer blev intervjuerna mer flexibla till sin 

karaktär eftersom författarna hade möjlighet att ändra ordningsföljden på frågorna samt ställa 

följdfrågor beroende på vad intervjurespondenterna lyfte fram under intervjun (Bryman & 

Bell, 2013). Ett alternativ till semistrukturerade intervjuer hade varit att utföra ostrukturerade 

intervjuer, som innebär att intervjuerna hade genomförts utan både intervjuguide och fast 

ordningsföljd på frågorna. Det medför att det läggs få begränsningar på vad 

intervjurespondenten kan säga samtidigt som styrningen från intervjuaren blir begränsad 

(Jacobsen, 2002). Författarna ansåg att en semistrukturerad intervjumetod var mer lämplig 
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eftersom de ville belysa vissa ämnen under intervjun för att kunna återkoppla till de befintliga 

teorierna samtidigt som en viss struktur önskades. 

3.3.3 Förberedelser 

Intervjurespondenterna kontaktades via mail där författarna kortfattat presenterade sig själva 

och syftet med studien samt vilken typ av frågor som intervjun skulle fokusera på. I mailet 

framgick även den tid som intervjurespondenten skulle behöva ta i anspråk, detta för att 

undvika stress under själva intervjutillfället (Andersson, 2001). Det var ett medvetet val att 

inte be om för långa intervjuer då författarna var medvetna om att flera av de tänkbara 

intervjurespondenterna var upptagna under den aktuella tidsperioden som intervjuerna var 

tänkta att äga rum, vilket författarna anser påverkade antalet intervjurespondenter positivt. 

Intervjuer ska enligt Jacobsen (2002) inte vara längre än en och en halv timme till två timmar, 

vilket var en tidsram som författarna höll sig inom. Intervjuerna var inte heller för korta för att 

få fram relevant och fördjupad information. Det som bland annat avgör kvaliteten på den 

information intervjun ger är intervjuarens tidigare erfarenhet och skicklighet (Andersson, 

2001). För att öka kvaliteten på intervjuerna läste författarna på om olika intervjutekniker och 

vad man skulle tänka på vid formulering av intervjufrågor och under själva intervjun.  

 

Vid utformning av intervjuguiden utgick författarna från studiens forskningsfrågor och 

konstruerade öppna och korta frågor för att undvika att begränsa intervjurespondenterna vid 

ett visst antal svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013). Att använda öppna frågor var 

nödvändigt för att få fram vad intervjurespondenterna ansåg vara relevant, vilket har en 

väsentlig betydelse i denna studie då författarna inte enbart vill testa befintliga teorier utan 

även bidra med eventuella nya påverkande faktorer. Författarna har på grund av detta försökt 

styra intervjuerna så lite som möjligt för att undvika att endast få svar på det som författarna 

anser är viktigt (Jacobsen, 2002). Författarna övervägde noggrant i vilken ordningsföljd 

frågorna skulle ställas så att frågorna som berörde en viss kategori följde efter varandra. De 

inledande frågorna i intervjuguiden var mer av allmän karaktär och till för att 

intervjurespondenterna skulle bli ”varma i kläderna” samt berörde frågor om deras utbildning 

och tidigare anställningar. De resterande frågorna delades in i fyra kategorier, den första 

kategorin berörde frågor om hur kapitalstrukturen ser ut i dagsläget och hur den har sett ut 

historiskt.  Den andra kategorin berörde frågor om vilka faktorer som påverkar företagets val 

av kapitalstruktur. Den tredje kategorin behandlade frågor om mål och strategi med 

kapitalstrukturen. Den sista och fjärde kategorin behandlade frågor om hur arbetet kring 
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bestämmandet av kapitalstrukturen ser ut.  Författarna har under samtliga intervjuer använt en 

och samma intervjuguide vilket säkerställer en viss grad av jämförbarhet mellan intervjuerna 

då samtliga frågor tas upp vid varje intervjutillfälle (Jacobsen, 2002).  

 

Innan intervjuerna ägde rum skickade författarna ut frågorna till intervjurespondenterna för att 

ge dem möjlighet till att förbereda sig och på så sätt ge mer utförliga och genomtänkta svar 

under själva intervjun. I samband med denna kontakt bad författarna även om tillåtelse att 

spela in intervjuerna. Författarna gav tydliga instruktioner om vad som skulle hända med det 

inspelade materialet under och efter studiens genomförande. Författarna frågade även 

intervjurespondenten om tillåtelse att använda deras namn vid citat. 

3.3.4 Genomförande 

Författarna valde att enbart genomföra personliga intervjuer, eftersom det då är lättare att 

skapa sig en relation till intervjurespondenterna (Jacobsen, 2002). Den relation som uppstår 

kan i sin tur bidra med att intervjurespondenten blir mer avslappnad och trygg vilket medför 

att intervjun blir mer öppen och givande (Andersson, 2001). En annan fördel med personliga 

intervjuer är enligt Bryman och Bell (2013) att möjlighet ges till att studera 

intervjurespondenternas beteende och kroppsspråk. Författarna har under intervjuerna haft 

möjlighet till att ställa om vissa frågor eller förklara dess innebörd om man exempelvis sett att 

intervjurespondenten uppträtt osäkert eller känt sig obekväm med en fråga. Ett alternativ till 

personliga intervjuer hade varit att genomföra telefonintervjuer och då hade möjligtvis fler 

företag deltagit i studien eftersom urvalet varit större. Författarna anser att de fördelar som 

personliga intervjuer för med sig överväger det faktum att eventuellt fler företag hade haft 

möjlighet att delta i studien och såg således detta inte som ett alternativ. Att genomföra en 

enkätstudie ansåg författarna inte heller var ett alternativ då den metoden inte möjliggör 

öppna frågor, som redan diskuterats är viktigt för denna studie (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Vid samtliga intervjutillfällen deltog båda författarna och anledningen till det var att båda 

författarna skulle ha en gemensam och övergripande bild över intervjuerna. Enligt Andersson 

(2001) kan intervjurespondenterna känna sig underlägsna när en intervju genomförs av två 

intervjuare och därmed vara mer försiktiga vilket kan försämra kvaliteten på intervjun. 

Författarna hade detta i åtanke under intervjun men det var ingenting som de 

uppmärksammande under intervjuns gång. Samtliga intervjuer genomfördes på 

intervjurespondenternas respektive arbetsplats eftersom det är en välbekant plats för dem. 
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Författarna såg även en stor fördel med att föreslå att intervjun skulle äga rum på 

intervjurespondenternas respektive arbetsplats då författarna visade på flexibilitet som 

förhoppningsvis gav ett gott första intryck. För att undvika ytterligare störningsmoment som 

telefonsamtal och kollegor, genomfördes intervjuerna i mindre konferensrum (Andersson, 

2001). 

 

För att underlätta analysarbetet samt undvika risken för missförstånd är samtliga intervjuer 

inspelade och transkriberade. Tack vare inspelningen kunde all uppmärksamhet ägnas åt vad 

som sades under intervjun, vilket underlättade för författarna att ställa följdfrågor och 

uppmärksamma om något behövdes förtydligas, antingen från författarna eller från 

intervjurespondenten. Ytterligare fördelar med inspelningen av intervjuerna var att det 

minskade anteckningsförfarandet vilket resulterade i en mer naturlig samtalskontakt med 

intervjurespondenterna (Jacobsen, 2002). Författarna är medvetna om att vissa personer kan 

känna ett visst obehag med inspelning och att det i sin tur kan påverka kvaliteten på 

intervjuerna eftersom intervjurespondenterna kan bli mer försiktiga med vad de säger 

(Andersson, 2001). Författarna hade även detta i åtanke under intervjun och upplevde inte att 

respondenterna kände ett obehag inför detta. Respondenterna tillfrågades även en andra gång 

om deras godkännande för att spela in intervjun för att säkerställa att de kände sig bekväma 

med detta. 

 

Även intervjuaren kan påverkas negativt av inspelning av intervjuerna då de kan luras till att 

slappna av eftersom man har allt inspelat. För att undvika den falska förhoppningen har 

författarna fört en del anteckningar under intervjun. Den främsta anledningen till att 

författarna förde anteckningar var dock att få en överblick på vad som sagts under intervjun, 

vilket hjälpte författarna att ställa kompletterande följdfrågor. Anteckningarna underlättade 

även transkriberingen eftersom de fungerade som en innehållsförteckning över i vilken 

ordning olika ämnen togs upp under intervjun. Att föra anteckningar fungerar även som en 

signal till intervjurespondenterna att det som sägs är av intresse, vilket kan uppmuntra 

intervjurespondenterna till att prata mer öppet (Jacobsen, 2002).  

 



METOD 

28 

3.4 Etik 

Författarna har i studien förhållit sig till de etiska riktlinjer som gäller inom svensk forskning 

och följt Bryman och Bells (2013) rekommendationer. Författarna informerade 

intervjurespondenterna om studiens syfte och annan relevant information som ansågs vara 

nödvändig för att de skulle kunna ge sitt samtycke eller avböjande till att delta i studien.  

Författarna beskrev upplägget med studien och vilken typ av frågor som intervjun skulle 

beröra samt hur lång tid intervjun uppskattades ta. Innan intervjun genomfördes framgick att 

deltagandet var frivilligt och att intervjurespondenterna närsomhelst hade rätt att avbryta 

intervjun om de så önskade. Författarna uppmanade även de tänkbara intervjupersonerna att ta 

kontakt vid eventuella frågor eller vid andra oklarheter. I samband med intervjun förklarade 

även författarna vad som skulle hända med den information som de uppgett och vilka som 

kunde tänkas ta del av den.  

3.5 Presentation och analys av empiri 

De inspelade intervjuerna har transkriberats och legat till grund för empirin. Transkriberingen 

genomfördes så fort som möjligt efter intervjun för att underlätta detta arbete vilket har 

resulterat i en stor mängd text som har analyserats (Bryman & Bell, 2011).  Författarna valde 

att redovisa empirin utifrån respektive företag då de anser att detta upplägg underlättar 

förståelsen i analysen om man har en övergripande uppfattning om respektive företag. För att 

minska risken för missförstånd och feltolkningar har författarna låtit intervjurespondenterna ta 

del av ett första utkast av intervjuerna och låtit intervjurespondenterna ge sitt godkännande 

om att det som står är korrekt uppfattat (Bryman & Bell, 2011). Författarna fick godkännande 

från samtliga företag utom Saab som på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att gå igenom 

utkastet. Genom att intervjuerna är inspelade kunde författarna använda ordagranna citat 

vilket även minskar risken för missförstånd och feltolkningar (Jacobsen, 2002). 

 

För att analysera empirin har kodning använts och författarna har således utvecklat kategorier 

och begrepp för att få en övergripande bild över samtliga intervjuer. Författarna genomförde 

en kodning utifrån empirin genom att markera vissa ord, meningar eller större textavsnitt som 

författarna fann var av intresse. Vid en andra genomgång konstruerades koder för de ord 

meningar eller textavsnitt som författarna under den första läsningen tyckte var intressant. När 

författarna hade kodat all empiri jämfördes koderna med varandra för att se vilka likheter och 

skillnader det fanns mellan företagen (Fejes & Thornberg, 2009).  
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Genom att arbeta på detta sätt har författarna lyckats identifiera de faktorer som påverkar 

valet av kapitalstruktur baserat på de åtta företag som deltagit i studien. Författarna är 

medvetna om den kritik som riktar sig mot kodning vad det gäller att kontexten går förlorad i 

vad som sägs när man plockar ut enskilda textstycken ur sammanhanget och att kodning kan 

resultera i en sönderdelning av information och att innebörden i det som 

intervjurespondenterna säger går förlorad (Bryman & Bell, 2013). Detta är en av 

anledningarna till att författarna valde att redovisa empirin utifrån respektive företag och först 

i analysen tillämpa kodning. Författarna har även försökt att behålla kontexten i de ord eller 

meningar som har tagits med och placerat i vissa kategorier för att undvika detta.  

3.6 Studiens kvalitet  

3.6.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses huruvida ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 

forskare och hänför sig till resultatets konsistens och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att stärka studiens reliabilitet har författarna använt en och samma intervjuguide 

vid samtliga intervjutillfällen. I och med detta har författarna haft möjlighet att jämföra svaren 

för samtliga intervjurespondenter, vilket haft en positiv inverkan på studiens reliabilitet. Vid 

skapandet av intervjuguiden lade författarna stor vikt på att undvika ledande frågor och 

därmed kringgå att intervjurespondenten skulle känna sig låst vid ett antal svarsalternativ, 

som på så sätt skulle kunna påverka svaren och därmed tillförlitligheten (Björklund & 

Paulsson, 2012). Jacobsen (2002) menar att intervjuaren kan påverka resultatet och för att 

undvika denna intervjueffekt har författarna försökt att styra intervjuerna så lite som möjligt 

och givit intervjurespondenterna utrymme till att ta upp all relevant information om det 

fenomen som författarna studerade.  

 

Jacobsen (2002) menar även att kontexteffekten, det vill säga var intervjun äger rum, påverkar 

studiens reliabilitet. För att undvika detta har författarna valt att genomföra intervjuerna på 

respondenterna respektive arbetsplats. Författarna valde att spela in samtliga intervjuer och 

kan därmed ge en fullständig återgivning av samtliga intervjuer, vilket medförde att 

missförstånd och feltolkningar undveks, som även styrker tillförlitligheten i studien. 

Författarna valde även att skicka intervjuguiden till intervjurespondenterna i god tid innan 

intervjuerna skulle äga rum, för att på så sätt ge intervjurespondenterna möjlighet till att 

förbereda sig och därmed ge mer genomtänkta och utförliga svar. Författarna har även valt att 
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enbart genomföra personliga intervjuer vilket de anser bidrar till att studiens reliabilitet ökar, 

eftersom möjlighet gavs till att ställa kompletterande frågor om författarna såg att 

intervjurespondenten kände sig osäkra eller obekväma med en fråga. 

 

I de flesta fall är det svårt att replikera en kvalitativ studie metod eftersom det inte går att 

”frysa” en social miljö (Bryman & Bell, 2013). För att möjliggöra en replikering av studien 

har författarna beskrivit samtliga steg i genomförandet av studien och vilka företag och 

intervjurespondenter som har medverkat. Författarna har även bifogat den intervjuguide som 

användes vid samtliga intervjuer, vilken återfinns i appendix 2. Om en replikering av studien 

är möjlig beror till stor del på hur de deltagande företagens syn på kapitalstruktur kommer att 

förändras och även synen på de faktorer som ligger till grund för den valda kapitalstrukturen. 

En replikering påverkas också om man har möjlighet att få tag på samma intervjurespondenter 

som medverkade i den här studien eftersom deras svar har en central betydelse i studien. 

3.6.2 Validitet 

Validiteten hänför sig till sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande. Det handlar om hur 

väl en studie mäter det som den syftar till att mäta (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

säkerställa detta har författarna utgått ifrån en intervjuguide, som konstruerades utifrån 

forskningsfrågorna, befintliga teorier och tidigare studier. Författarna har sedan använt samma 

intervjuguide vid samtliga intervjuer för att säkerställa att alla frågor berörts. Författarna 

valde att enbart genomföra personliga intervjuer för att undvika problem med missförstånd 

och feltolkningar, vilket författarna anser har stärkt studiens validitet.  

 

Författarna måste även ställa sig frågan om de intervjuat rätt personer och om sann 

information om företaget har förmedlats (Jacobsen, 2002). Eftersom kapitalstrukturen arbetas 

fram i den dagliga verksamheten så finns det inte en specifik person som arbetar med den, 

varför det är svårt att avgöra om rätt personer har intervjuats. När författarna skickade ut 

intervjuförfrågan var kriteriet att personen i fråga skulle arbeta med finansieringsfrågor som 

berörde kapitalstrukturen samt att man skulle kunna förmedla företagsledningens tankar och 

syn på kapitalstrukturen. Författarna har därmed blivit rekommenderade personer som de 

sedan tagit kontakt med. Även om man har fått tag på de rätta personerna säkerställer det inte 

att de ger ifrån sig den riktiga informationen. Författarna har därför försökt bedöma om 

intervjurespondenterna kan ha haft något skäl till att inte återge all information eller ge en 

skev bild av vad som påverkar kapitalstrukturen (Jacobsen, 2002).          
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När man arbetar med intervjuer finns risken för att forskaren väljer att redogöra för de resultat 

som stämmer överens med vad forskaren vill bevisa i sin studie (Silverman, 2005). 

Författarna har för att undvika detta använt sig av respondentvalidering. 

Respondentvalidering innebär att intervjurespondenterna har fått ta del av intervjuutskrifterna 

och därmed givit sitt godkännande till att det som står är korrekt uppfattat. 

Intervjurespondenterna har även givits möjlighet till att kommentera om något i 

intervjuutskrifterna har uppfattats på fel sätt vilket har resulterat i att validiteten stärkts 

ytterligare. 

3.7 Källkritik 

I studien har författarna använt sig av både av primära och sekundära källor. De primära 

källorna utgörs av de åtta intervjuer som genomfördes. Vid intervjuer måste man vara 

medveten om att de svar man får kan vara snedvridna och utgöra intervjurespondenternas 

personliga uppfattning samtidigt som relevant information kan utelämnas. Dessa problem går 

inte att undvika fullt ut men författarna har under intervjutillfällena tagit hänsyn till hur 

intervjurespondenterna uppträtt vad det gäller kroppsspråk och ansiktsuttryck och även på 

vilket sätt de besvarat frågorna (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Författarna har även använt sig av sekundära källor som utgörs av vetenskapliga artiklar, 

litteratur, magisteruppsatser, kandidatuppsatser och elektroniska källor. Vid användandet av 

sekundära källor har författarna förhållit sig till ett kritiskt synsätt eftersom källorna kan vara 

vinklade (Lundahl & Skärvad, 1999). De artiklar som författarna använt sig av i studien är 

främst hämtade från akademiska tidskrifter som ”Journal of Finance”, ”Journal of Financial 

Economics” och ”American Economic Review”. Dessa artiklar får anses ha hög trovärdighet 

eftersom höga krav ställs på artiklar av denna karaktär samtidigt som de genomgår en 

noggrann granskning innan publicering. Den litteratur som använts i studien återfinns i 

tidigare forskning och får därmed anses ha hög trovärdighet. Författarna har i största mån 

försökt använda sig av originalkällor. Kanditatuppsatser och magisteruppsatser har även 

använts i studien då författarna anser att det är av stor vikt att ta med dessa eftersom de bidrar 

till att komma längre i förståelsen för problemområdet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

författarna inte grundat sitt resultat på dessa uppsatser. Vid val av elektroniska källor har 

författarna övervägt om de organisationer som ligger bakom källan kan anses vara trovärdiga, 

då det inte förekommer någon granskning av dessa källor (Rienecker & Jörgensen, 2008).  
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3.8 Generalisering 

När man genomför en studie med intensiv uppläggning får man fram relevant och detaljerad 

information om det som ska studeras. Den interna giltigheten är ofta stor i studien, det vill 

säga att resultatet stämmer väl överens in på de deltagande företagen. Ett problem med 

upplägget är dock att studierna i hög grad blir specifika, det vill säga att de enbart förhåller sig 

till en specifik kontext eller några få enheter (Jacobsen, 2002). Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att intervjustudier ständigt ställs inför frågan om resultaten är generaliserbara och en 

vanlig invändning brukar vara att det ingår för få intervjurespondenter för att kunna 

generalisera resultaten. Författarna är medvetna om den kritik som riktas mot studier med 

intensiva uppläggningar och menar att syftet med studien inte är att generalisera resultatet 

över samtliga industriföretag. Syftet med studien och den kunskap som författarna vill 

förmedla är istället att ge en djupare förståelse och en mer detaljerad beskrivning om vilka 

faktorer och på vilket sätt som de kan påverkar ett företags kapitalstruktur. Om studien hade 

omfattat fler företag, till exempel merparten av företagen noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm Large och/eller Mid Cap så hade författarna kunnat dra mer generella slutsatser 

om industriföretagens val av kapitalstruktur.   

 

Syftet är som sagt att föra diskussionen om valet av kapitalstruktur ett steg längre och ge en 

förklaring till varför kapitalstrukturen ser ut som den gör för de specifika företag som ingår i 

studien och även presentera deras tankar och syn på den valda kapitalstrukturen.  Författarna 

ser sin studie som ett bidrag till ökad förståelse av vad som påverkar kapitalstrukturen och 

anser att fler studier bör göras av denna karaktär gärna med ett större antal deltagande företag 

för att på så sätt kunna ge ett mer generaliserbart resultat.  
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4 Empiri 

4.1 Addtech 

Intervjurespondent Kristina Willgård 

Chief Financial Officer 

Nettoomsättning 6 089 Mkr  

Årets resultat 369 Mkr  

Soliditet 38,9 %  

Skuldsättningsgrad 1,57 ggr  

   

Endast baserad på räntebärande skulder och räntebärande avsättningar 

Skuldsättningsgrad 0,63 ggr Siffrorna avser år 2013/2014 

(Addtech, bokslutskommuniké 2013/2014) 

 

Addtech är en teknikhandelskoncern som verkar inom nischer för högteknologiska produkter 

och lösningar. Företaget tillför tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare 

och kund och deras kunder finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor 

(Addtech, årsredovisning 2012/2013).    

 

Addtechs vision: ”Addtech ska vara ledande inom värdeskapande teknikhandel.”(Addtech, 

årsredovisning 2012/2013).  

4.1.1 Kapitalstruktur och finansiella mål 

Addtech har inget externt uttalat mål om soliditeten men enligt en samsyn i styrelsen bör den 

överstiga 30-35 procent. Det finns en gemensam syn i ledningen om att en sund ekonomi 

bygger på att man har egna medel. Under de tio senaste åren har soliditeten legat runt 30-35 

procent som bolaget anser är en betryggande nivå. Addtech har en strategi att både växa 

organiskt och genom förvärv. Att växa genom förvärv kan göra det svårt att finansiera med 

egna medel och således måste finansiering ske med externt kapital. Bolaget önskar att 

skuldsättningsgraden ska ligga mellan 0,5-0,7. Bolaget har två finansiella mål som de styr 

hela sin verksamhet på och det första målet är att de ska växa 15 procent på resultatet vilket 

de även anser är det viktigaste målet. Det andra målet är lönsamhet, vilket mäts som 

rörelseresultat i förhållande till rörelsekapitalet (Rörelseresultat/ Rörelsekapital) och 

relationen ska överstiga 45 procent. Det finns en samsyn mellan samtliga huvudägare, både de 
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som sitter i styrelsen och utanför, att kapitalstrukturen kommer att hållas på samma nivå även 

i framtiden.   

4.1.2 Påverkande faktorer 

Bolaget framhäver att utgångspunkten i finansieringen är att ha en flexibilitet vilket resulterar 

i att bolaget ligger väldigt kort i sin finansiering. Addtech har inga långa lån utan har istället 

långa kreditfaciliteter, en så kallad revolver vilket betyder att bolaget mer eller mindre kan 

utnyttja kreditfaciliteterna efter behov. I första hand använder bolaget sig av det som finns på 

sin check och om de behöver ta upp mer finansiering så använder de sin revolver. Addtech 

framhäver att det som beskriver bolagets val av kapitalstruktur dels är investeringstempot men 

även det egna kassaflödet. Genom att arbeta aktivt med lönsamheten får bolaget fram ett bra 

kassaflöde som de sedan kan använda vid investeringar för att på så sätt undvika att öka den 

externa skuldsättningen.   

 

Addtech anser att det är en fördel affärsmässigt att vara finansiellt stark eftersom både 

bolagets leverantörer och kunder uppskattar en partner som är det, framförallt om det handlar 

om större projekt. Genom bolagets starka balansräkning har koncernen haft bra 

finansieringsmöjligheter då bankerna gärna lånar ut till bolag som har en stark balansräkning. 

Addtechs belåning påverkades inte av finanskrisen och bolaget förklarar att det till stor till 

beror på goda bankrelationer som de menar inte påverkas så länge bankerna vet hur bolaget 

hanterar situationen. Under finanskrisen lyckades bolaget anpassa sin verksamhet bra och 

hade inte en enda månad med röda siffror. Addtechs tankesätt, det vill säga hur de arbetar 

med lönsamhet ur ett finansieringsperspektiv, påverkades inte av finanskrisen och bolaget har 

inte heller ändrat på policys eller hur de arbetar internt. Bolagets uppfattning är att aktieägare 

i allmänhet anser att det är betryggande med bolag som har en högre soliditet och att det även 

påverkar företagets värde långsiktigt, men betonar att det är viktigare att titta på avkastning på 

eget kapital än att titta på P/E-talet.     

 

I dagsläget är både Addtech och deras huvudägare nöjda med kapitalstrukturen och den 

affärsmodell som bolaget har. Affärsmodellen har diskuterats med styrelsen och framförallt 

med de större aktieägarna om de har en önskan att bolaget ska skuldsätta sig mer för att på så 

sätt få en högre tillväxt, men det råder samsyn om att man ska fortsätta som tidigare. 

Aktieägarna är nöjda med den nuvarande nivån och således även med utdelningen. Addtech 

betonar att man inte vill öka sin investeringstakt och därigenom skuldsättning, utan anser att 
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det gäller att kunna hantera förvärven så att de levererar förväntad avkastning vilket även 

kräver management resurser och inte enbart kapital. Bolaget menar att det på papperet kan se 

väldigt enkelt ut att bara tillfälligt maximera skuldsättningen men tillväxten måste även 

hanteras operativt. ”... det är ju liksom inte bara en finansiell parameter utan det är lika 

mycket en operativ parameter.” (Kristina Willgård, 140314). Addtech föredrar att ha en 

tillväxt som inte är lika skarp eftersom det är av stor vikt att kunna hantera den, 

kapitalstrukturen blir således en avvägning mellan ökad risk och vad man klarar av att 

hantera.   

  

De skattefördelar som lån medför är ingenting som påverkar Addtechs val av kapitalstruktur 

och de tar således inte hänsyn till att räntor är avdragsgilla. Bolaget är i dagsläget en relativ 

stor skattebetalare och anser att om man är ett stort bolag i Sverige, ska man även betala skatt 

i Sverige. Vid finansieringsbeslut tittar inte Addtech på sina konkurrenters kapitalstruktur 

utan menar att det handlar om sunt företagande att finansiera med en hög andel eget kapital. 

De kan dock ibland titta på sina konkurrenter men har uppfattningen om att de flesta bolag 

anser att runt 25 procent i soliditet är en bekväm nivå att ligga på. Addtechs verksamhet är 

relativt diversifierad vilket reducerar risken i bolaget till viss del. Bolaget arbetar mycket mot 

nordisk tillverkningsindustri och menar att det alltid finns en risk eftersom 

industrikonjunkturen varit påfrestande de senaste åren. Addtech menar även att bolaget lärde 

sig en läxa av telekom-krisen 2001-2002, där lärdomen blev att man inte får vara för beroende 

av en part eftersom det bidrar till en alltför hög risk. Då verksamheten genomför en del 

förvärv tänker bolaget på vilka områden de ska investera i för att på så sätt sprida risken.   

 

Addtech har aldrig genomfört en nyemission utan har endast köpt tillbaka aktier vilket bolaget 

gjorde med anledning av att det för tillfället var mer lönsamt för aktieägarna då bolaget inte 

lyckades hitta förvärv som genererade en tillräckligt bra tillväxt. Addtech betonar att bolaget 

finns till för aktieägare som vill ha avkastning på sitt kapital och undviker helst finansiering 

via börsen vilket även är en anledning till att de hanterar sin balansräkning lite försiktigare. 

”Vi har aldrig behövt gå till börsen, tack och lov.” (Kristina Willgård, 140314). Ett annat 

ämne som diskuteras i sammanhanget är goodwill då Addtech förvärvar en del bolag och 

således har mycket goodwill i balansräkningen. I och med de ändrade redovisningsreglerna 

får man inte längre skriva av goodwill utan det ska istället varje år genomföras ett så kallat 

”impairment test” där en eventuell nedskrivning av posten kan bli aktuell vilket resulterar i att 

eget kapital minskar. Addtech arbetar efter ett mått som mäter relationen mellan goodwill och 
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eget kapital för att på så sätt undvika ansträngning i balansräkningen, bolaget anser att det kan 

vara bra att titta på den sidan också så att man inte bara fokuserar på skuldsidan.    

4.1.3 Arbetet kring kapitalstrukturen 

Arbetet med kapitalstrukturen är en process som ständigt pågår i ledningsgruppen och 

styrelsen. Frågor som diskuteras handlar bland annat om ifall bolaget vill ha mer finansiering, 

hur bolaget vill ligga på sin kapitalsida och om bolaget får tillräckligt med kassaflöde för att 

kunna genomföra investeringar. Detta innebär ett ständigt anpassande varje månad och varje 

år förs en diskussion med styrelsen där de bestämmer hur mycket de kan investera i 

nästföljande år och hur balansräkningen kommer att se ut, som sedan följs upp under året. 

Materialet inför diskussionen tas fram av finanschef och VD som sedan diskuteras i styrelsen. 

Det ligger i finanschefens arbetsuppgifter att se till att bolaget har den finansiering de anser är 

bra och som är tillräckligt billig och adekvat i förhållande till deras tillväxtmål. Vid förvärv 

förs en diskussion om hur det påverkar balansräkningen och hur den i så fall skulle se ut. Det 

finns inte något officiellt dokument över kapitalstrukturen utan bolaget betonar att det är en 

gemensam samsyn i ledning och styrelse som de ständigt diskuterar och arbetar fram. Då 

bolaget är förvärvsdrivna är det av stor vikt att finansieringen ska vara flexibel samtidigt som 

man vill ha en ram. Arbetet handlar om att förhandla ramens storlek och villkor.  

4.2 Fagerhult 

Intervjurespondent 

 

Ulf Karlsson  

Financial Director 

Nettoomsättning 3 095,2 Mkr  

Årets resultat 182,6 Mkr  

Soliditet 36,5 %  

Skuldsättningsgrad 1,74 ggr  

Nettoskuldsättningsgrad 0,86 ggr Siffrorna avser år 2013 

 

Fagerhult är ett belysningsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa och 

energisnåla belysningslösningar för professionella inomhus och utomhusmiljöer (Fagerhult, 

årsredovisning 2013).  

 

Fagerhults vision: ”Fagerhult ska bli en ledande global leverantör av belysningslösningar.” 

(Fagerhult, årsredovisning 2013). 
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4.2.1 Kapitalstruktur och finansiella mål  

Fagerhult har inget uttryckligt mål med soliditeten men anser att den inte bör understiga 30-35 

procent. Bolaget menar att med en alltför hög soliditet kan man ifrågasätta om tillgångarna 

verkligen utnyttjas på rätt sätt. Det främsta målet för Fagerhult är att generera en så hög 

avkastning per aktie som möjligt. ”Det vill jag nog säga är det viktigaste målet, det är det 

aktieägarna betalar för.” (Ulf Karlsson, 140311). De menar dock att kapitalstrukturen måste 

beaktas så att de har en kapitalstruktur som klarar av att driva verksamheten. Bolaget anser att 

kapitalstrukturen kan ha betydelse på företagets värde vid ett eventuellt uppköp, men i övrigt 

anser Fagerhult att det är avkastningen som avgör. Inställningen är att aktiekursen främst 

påverkas av hur den långsiktiga resultatutvecklingen ser ut och även av de löpande 

kvartalsboksluten, eftersom det är av intresse för aktieägarna. Fagerhult tittar även på andra 

finansiella mått som utgörs av deras covenanter, det vill säga de krav som bankerna har på 

bolaget, samt olika avkastningsmått.   

 

Historiskt sett har kapitalstrukturen i bolaget varit högre och innan 2004 uppgick soliditeten 

till 60-70 procent och uppfattningen var då att man hade mycket kapital som kunde användas 

på ett bättre sätt, vilket gjorde att de började förvärva bolag. Kapitalstrukturen ser således 

annorlunda ut i dagsläget eftersom de har behövt ta lån för att finansiera dessa förvärv och 

finansieringen kommer enbart från banker. Fagerhult betonar att de amorterar av skulden 

löpande för att på så sätt ha möjlighet att genomföra nya investeringar. Fagerhult framhäver 

att det endast är vid förvärv som bolaget behöver använda lånat kapital, den löpande 

verksamheten klarar bolaget att finansiera med egna medel. 

4.2.2 Påverkande faktorer 

Fagerhult betonar att det är själva verksamheten som är av betydelse för soliditetsnivån och 

att den således kan variera beroende på vilken verksamhet man har och vad bolaget vill satsa 

på. De anser även att valet av kapitalstruktur till stor del påverkas av företagets 

förutsättningar, det vill säga hur tillväxten historiskt har sett ut, vilka risker företaget har och 

hur man allmänt ser på verksamheten. Vid behov av finansiering lånar Fagerhult i första hand 

kapital från banken och den främsta anledningen är att den finansieringsformen är billigare än 

finansiering med eget kapital. Ett annat skäl till att lån från bankerna föredras är det faktum 

att de vill undvika att be aktieägarna om kapitaltillskott. Bolaget har en stor huvudägare och 

uppfattningen från Fagerhults sida är att det inte skulle vara några problem för aktieägarna att 
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skjuta till mer kapital för att möjliggöra en fortsatt expansion. Fagerhult betonar dock att det 

endast blir aktuellt som en sista utväg och att de i första hand utnyttjar de lånemöjligheter och 

den lånetillförsel som de har. Nyemissioner är ingenting som Fagerhult i vanliga fall 

genomför.   

  

Det som Fagerhult anser kan bli problematiskt med en stor andel lån är amorteringarna, att de 

inte klarar av att betala dem. Fagerhult menar att de egna upparbetade vinsterna inte enbart 

går till att betala tillbaka lånen utan även till att finansiera den löpande verksamheten och till 

aktieägarna i form av utdelning. Fagerhult har en policy om att hälften av vinsten efter skatt 

ska delas ut till aktieägarna. Bolaget är av uppfattningen att aktieägarna är nöjda med 

utdelningen och endast vill att skulderna ska öka vid eventuella förvärv. Vid bestämmandet av 

kapitalstrukturen utgår Fagerhult endast från sitt eget behov och tar således varken hänsyn till 

konkurrenternas eller branschens genomsnittliga kapitalstruktur. Bolaget menar dock att det 

kan vara användbart för långivaren att titta på detta, men betonar samtidigt att det är ingenting 

Fagerhult tittar på. 

 

Efter finanskrisen har Fagerhult ökat sina lån ytterligare och bolaget har inte upplevt några 

problem med att få finansiering. Bolaget anser att det till stor del beror på att bankerna tror på 

Fagerhults verksamhet och på deras aktieägare. Fagerhult har som tidigare nämnts en stor 

huvudägare, Latour, som i sin tur ägs av familjen Douglas. Bolaget menar att de gynnas av att 

familjen Douglas är kapitalstarka vilket bidrar till att bankerna inte ser utlåning till Fagerhult 

som särskilt riskfyllt. Fagerhult menar att man med fördel kan minimera risken, då den låga 

risken är en av anledningarna till att bankerna är villiga att låna ut kapital till bolaget. Någon 

direkt koppling mellan risk och valet av kapitalstruktur finns inte utan Fagerhult menar att det 

endast påverkar valet indirekt genom bankernas syn på verksamheten. Det finns inte så stora 

risker i Fagerhults verksamhet, men branschen är för tillfället inne i ett nytt teknikskifte och 

man övergår i allt större utsträckning till att använda led belysning. Denna utveckling kräver 

både mycket kapital och utvecklingsresurser, en risk skulle kunna utgöras av det faktum att 

Fagerhult inte lyckas ta fram tillräckligt bra produkter. Fagerhult ser i övrigt inga risker med 

sin verksamhet, man spekulerar inte i någonting samtidigt som bolaget endast förvärvar 

välfungerande belysningsföretag. 
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4.2.3 Arbetet kring kapitalstrukturen 

Beslut om förvärv tas av styrelsen medan beslut om den löpande verksamheten tas från 

huvudkontoret. Då Fagerhult har ett antal bolag utanför Sverige arbetar de med ”cash pools” 

för att undvika situationer som innebär att de inte kommer åt kapitalet utanför Sverige. Det är 

främst i förvärvssituationer som bolaget arbetar med kapitalstrukturen. Förhandling med 

bankerna och redovisning av covenanterna utgör även en del av arbetet. Annars menar 

Fagerhult att när styrelsen tagit ett beslut om förvärv faller sig finansieringen naturligt, om 

bolaget har medel så används dem annars tar de lån av banken. En annan fråga som diskuteras 

är, om bolag förvärvas utomlands, i vilken valuta lånen ska tas och hur valutarisken ska 

hanteras. Fagerhult betonar att de dagliga diskussionerna istället handlar om att se över 

likviditeten och se till att kapital finns tillgängligt för den löpande verksamheten.  

4.3 Gunnebo 

Intervjurespondent: Christian Gumaelius  

Group Treasurer 

Nettoomsättning 5 271 Mkr  

Årets resultat 102 Mkr  

Soliditet 34 %  

Skuldsättningsgrad  1,96 ggr  

Nettoskuldsättningsgrad 0,74 ggr Siffrorna avser år 2013 

 

Gunnebo är ett säkerhetsbolag och har ett brett erbjudande inom kontanthantering, 

säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet samt säkerhetsrelaterade 

tjänster. Bolagets kunder finns främst inom bank, handeln, värdetransportföretag, 

kollektivtrafik, offentliga och kommersiella fastigheter samt industri- och 

högriskanläggningar (Gunnebo, årsredovisning 2013).  

 

”Gunnebos vision är att vara en världsledande leverantör av en säkrare framtid” (Gunnebo, 

årsredovisning 2013).  

4.3.1 Kapitalstruktur och finansiella mål 

Gunnebo har som mål att soliditeten ska överstiga 30 procent, vad gäller 

nettoskuldsättningsgraden har bolaget inget uttalat mål, utan det är snarare ett inofficiellt mål 

som kommer från kraven gentemot bankerna. Målet är att nettoskulden dividerat med 
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EBITDA inte får överstiga 3,5. Bolaget har även andra finansiella mål, avkastningen på 

sysselsatt kapital ska minst uppgå till 15 procent, rörelsemarginalen ska minst uppgå till sju 

procent samt ska koncernen ha en organisk tillväxt som minst uppgår till fem procent per år. 

Sedan 2008 har soliditet inte understigit 30 procent. Gunnebo anser att soliditeten inte varierat 

så mycket över tiden utan att det istället är valutakursen som har påverkat soliditeten. Bolaget 

har som mål att både växa organiskt och via förvärv vilket förutsätter kapital. Investeringar 

finansieras med en kombination av eget kapital och lånat kapital. Generellt sett är Gunnebo 

nöjda med den kapitalstruktur som de har i dagsläget.         

4.3.2 Påverkande faktorer 

Gunnebo menar att de i dagsläget, på grund av sin historik, inte har möjlighet att förändra 

kapitalstrukturen i så stor utsträckning, utan fokus i bolaget ligger på kärnverksamheten och 

att få den att växa. Den finansiering som Gunnebo eftersträvar ska vara så billig och säker 

som möjligt och de menar även att det är av stor vikt att ha en långsiktig garanterad 

finansiering. Gunnebo finansierar sig enbart via banker eftersom obligationsfinansiering blir 

dyrare för bolaget. Bolaget har finansiella covenanter gentemot sina banker vilket betyder att 

de måste hålla sig inom vissa nyckeltal. I dagsläget har bolaget mycket outnyttjade krediter 

vilket bidrar till en god finansiell beredskap. Gunnebo har långsiktiga relationer till sina 

banker vilket förmodligen skulle leda till att de skulle acceptera en tillfällig avvikelse vid en 

speciell omständighet, dock har bankerna rätt att dra tillbaka sina lån vilket de inte vill 

riskera. Gunnebo undviker helst att be aktieägarna om kapitaltillskott men menar samtidigt att 

det är möjligt som en sista utväg vid behov. ”Från huvudägarnas sida är, som i de flesta 

bolag, utdelningen helig och kapitaltillskott blir bara aktuellt om det är kris…” (Christian 

Gumaelius, 140326). Gunnebo betonar att en utebliven utdelning skulle sända negativa 

signaler till marknaden.  

 

Bolaget lånar för underliggande finansieringsbehov och menar att de skattefördelar som 

lånefinansiering medför är ingenting som beaktas. ”Vi lånar inte för att kunna dra av 

räntekostnader, utan det är i så fall en bonus om vi kan göra det.” (Christian Gumaelius, 

140326). Eftersom Gunnebo inte har någon beskattningsbar inkomst i Sverige till följd av att 

bolagen där gått sämre under flera år, kan de således inte göra ränteavdrag. Bolaget menar att 

skatt inte påverkar lånefinansieringen. I dagsläget är uppfattningen i bolaget att man är relativt 

högt belånade och det finns ingen önskan om att låna mer kapital. Gunnebo har en 

förhoppning om att på sikt komma ner i lånegrad gentemot vinst och även minska de externa 
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lånen. Gunnebo har två huvudägare, Stena Adactum och Vätterleden, och bolagets 

uppfattning är att de också är en aning obekväma med den höga belåningen. Det finns ingen 

uppfattning om att aktieägarna vill att bolaget ska låna mer för att på så sätt öka deras 

avkastning, Gunnebos uppfattning är snarare att aktieägarna vill att de ska minska sin 

belåning.  

 

Eftersom Gunnebo förvärvar bolag har de en hög post goodwill som påverkar 

kapitalstrukturen och framförallt sedan redovisningsreglerna angående goodwill ändrades. I 

och med att bolaget ska omvärdera värdet kan det påverka soliditeten om de inte kan försvara 

värdet på posten vilket skulle kunna medföra att Gunnebo hamnar under sitt soliditetsmål. På 

grund av andra ändrade redovisningsregler integreras pensionsskulden i nettoskulden som 

resulterade i att Gunnebo per automatik fick en högre nettoskuldsättning vilket medför att 

soliditetsmåttet är mer volatilt eftersom det även påverkas av valutarörelser i pensionsskulden. 

Gunnebo menar även att skuldsättningsgraden för ett kreditbedömt bolag är av stor vikt då 

skuldsättningsgraden påverkar kreditbetyget, vilket i sin tur kan påverka räntorna på 

företagsobligationerna.  

 

Den valda soliditeten påverkas inte av bolagets konkurrenter och deras kapitalstruktur vilket 

delvis kan förklaras av att säkerhetsbranschen är fragmenterad och därmed gör det svårt att 

göra jämförelser. Risken i bolaget är inte heller något som påverkar kapitalsturen då Gunnebo 

arbetar mycket med att reducera de risker som går att försäkra sig emot, men det medför inte 

att de är villiga att ta en större finansiell risk. Gunnebo anser även att soliditeten kan påverka 

företagsvärdet och om bolaget till exempel hade haft en soliditet på 10 procent så hade 

aktiekursen inte varit densamma som den är i dagsläget.  

  

Finanskrisen påverkade Gunnebo på det sättet att bolaget tog beslut om att inte ”hedga” i 

samma utsträckning som tidigare, både vad det gäller ”hedgar” för eget kapital och för 

transaktioner eftersom det blev extremt kostsamt under finanskrisen, vilket även bidragit till 

att bolaget blivit mer försiktiga. Bolaget är på så sätt mer riskbenägna vad det gäller 

volatiliteten i soliditeten på grund av rädsla att gå in i ”hedgar”. Enligt Gunnebo har 

möjligheterna till finansiering inte påverkats av finanskrisen utan bolaget får attraktiva lån 

som de anser beror på både deras stabila balansräkning och historik. Bolaget gick även med 

vinst under finanskrisen.  



EMPIRI 

42 

4.3.3 Arbetet kring kapitalstrukturen 

Gunnebo arbetar med att försöka matcha det underliggande kapitalet med sina lån i så stor 

utsträckning som möjligt vilket underlättas då bolaget har lokala krediter i ett antal länder. 

Detta resulterar i att volatiliteten i soliditeten blir begränsad eftersom bolaget har skulder och 

eget kapital i samma valuta. Enligt finanspolicyn har Gunnebo möjlighet att använda 

finansiella instrument, det vill säga att bolaget kan ”hedga” eget kapital i utländsk valuta om 

det inte skulle finnas några lån som matchar behovet. Det är dock ingenting som Gunnebo 

använder sig av i dagsläget men möjligheten finns om det skulle finnas behov för det. 

Gunnebo har en förvärvsavdelning som är ansvariga för förvärvsprocessen och finansieringen 

har ”Group Treasurer” och finanschef hand om. Vid finansieringsbeslut har de i åtanke om 

hur investeringarna ska finansieras för att säkerställa soliditeten men även 

nettoskuldsättningen. Om ett förvärv ska genomföras utomlands blir det även aktuellt att 

diskutera i vilken valuta lånet ska tas.   

4.4 Indutrade 

Intervjurespondent Kennet Göransson  

Chief Financial Officer 

Nettoomsättning 8 831 Mkr  

Årets resultat 587 Mkr  

Soliditet 37,8 %  

Skuldsättningsgrad 1,65 ggr  

Nettoskuldsättningsgrad 0,88 ggr Siffrorna avser år 2013 

  

 

Indutrade är ett teknikförsäljningsbolag och verkar främst på den nordeuropeiska marknaden 

för komponenter, system och tjänster till industrin (Indutrade, 2014).  

 

Indutrades affärsidé: ”Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster 

med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Genom att ha god kunskap om kundernas 

system och processer, i kombination med hög teknisk kompetens, ska Indutrade vara den mest 

effektiva samarbetspartnern för såväl kunder som leverantörer.” (Indutrade, årsredovisning 

2013). 
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4.4.1 Kapitalstruktur och finansiella mål 

Indutrades mål för kapitalstrukturen är att nettoskuldsättningsgraden inte ska överstiga 100 

procent vilket har funnits sedan bolaget börsnoterades 2005. Bolaget har bara vid något 

årsskifte överstigit 100 procent och vid 2013 låg den på 88 procent. ”Jag skulle nog säga att 

vi vill ligga nära 100, kanske till och med snarare på 102 än 98, för då har vi utnyttjat de 

resurser som ställts till vårt förfogande.” (Kennet Göransson, 140313). Indutrade anser att det 

är av stor vikt att inte överstiga målet med nettoskuldsättningsgraden annat än då och då. 

Bolaget kommunicerar även andra nyckeltal men det är enbart nettoskuldsättningsgraden det 

finns ett uttalat mål om. Andra finansiella mål bolaget har är att försäljningstillväxten och 

EBITDA-marginalen ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Bolagets 

skuldsättning har ökat sedan 2005 och orsaken till det är att förvärvstakten har tilltagits sedan 

VD-bytet och börsnoteringen 2005. En framtida förändring i kapitalstrukturen skulle 

förmodligen bero på en förändring i dynamiken mellan ledning och styrelse. Alternativt skulle 

det krävas någon förändring i synsättet eller ändrade redovisningsregler för att 

kapitalstrukturen skulle förändras. Indutrade framhäver att de ändrade redovisningsreglerna 

avseende goodwill påverkade bolaget.            

4.4.2 Påverkande faktorer 

Indutrade framhäver att de främsta faktorerna som påverkar kapitalstrukturen är den 

verksamhet som bedrivs och vilka möjligheter det finns till att växa eftersom det är där 

behovet av kapital startar. Bolagets verksamhet har ett begränsat kapitalbehov i och med att 

de inte behöver genomföra många investeringar i maskiner och inventarier, vilket bidrar till 

att de har ett bra kassaflöde men samtidigt kräver bolaget mycket kapital då de är 

förvärvsintensiva. Kassaflödet ska även gå till utdelningarna och Indutrade betonar att tillväxt 

av vinst är av stor betydelse som framförallt genereras via förvärv av bolag. För att 

möjliggöra dessa förvärv krävs det att externt kapital adderas utöver det kapital som skapas i 

verksamheten. Bolaget menar även att tillgången till externt kapital påverkar valet och under 

vilka villkor som långivaren är villig att låna ut.  

 

Indutrade menar att bolaget inte behöver arbeta med sin kapitalstruktur för att vara attraktiva 

för sin långivare på grund av bolagets breda exponering och låga rörelserisk i kombination 

med den nivå de har på kapitalstrukturen. ”Har man den kapitalstruktur som vi har idag så är 

min bild att vi har väldigt attraktiva villkor på finansieringen från banken och det gäller 
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oavsett om vi pratar riktigt korta pengar i banken eller längre lån i banken.” (Kennet 

Göransson, 140313). Sedan 2014 finansierar sig Indutrade via företagscertifikat och 

anledningen är att bolaget vill erhålla lägre räntor men även göra sig kända på 

kapitalmarknaden, eftersom det i framtiden kan bli attraktivt för bolaget att finansiera sig med 

obligationer.  

 

Riskaversionen hos beslutsfattarna i Indutrade påverkar också valet av kapitalstruktur. I regel 

trycker ledningen skuldsättningen uppåt samtidigt som de inte vill vara alltför exponerade vad 

det gäller balansen mellan främmande och eget kapital. Om bolaget skulle genomföra så stora 

förvärv att nettoskuldsättningsgraden avsevärt skulle överstiga 100 procent och att de inte i 

närtid skulle kunna ta sig tillbaka till rätt nivå, finns det en tydlighet från Indutrades 

aktieägare att skjuta till mer kapital för att fortsätta ligga inom ramarna för kapitalstrukturen. 

Hittills har bolaget inte ställts inför den frågan men betonar att det som rent hypotetiskt skulle 

påverka en nyemission är aktieägarnas preferenser. 

 

Bolaget tar sällan hänsyn till de skattefördelar som lån medför vid val av kapitalstruktur. 

Indutrade menar dock att det är en fördel att kunna dra av räntekostnader men att det till följd 

av de låga räntenivåerna som råder i dagsläget blir en begränsad effekt och således har låg 

betydelse för bolagets kapitalstruktur. Uppfattningen i bolaget är snarare att det finns stora 

skillnader i priset mellan lånat kapital och eget kapital och att det till viss del styr valet av 

kapitalstruktur. Enligt Indutrade finns det en viss samsyn om hur kapitalstrukturen i 

branschen bör se ut och bolaget tittar en del på sina konkurrenters kapitalstruktur. Bolaget 

framhäver att det finns en tydlig koppling mellan värdering och kapitalstruktur, eftersom 

kapitalet ger möjlighet till tillväxt vilket premieras av aktiemarknaden. Indutrade menar 

således att kapitalstrukturen påverkar tillväxtmöjligheterna vilket i sin tur påverkar 

företagsvärdet. Indutrade tydliggör dock att det inte är någonting som påverkar valet av 

kapitalstruktur och betonar att det styrs av andra faktorer. ”Man försöker inte använda 

kapitalstrukturen till att förmera värdet, det är min bild.” (Kennet Göransson, 140313).  

 

Indutrades finansiering påverkades inte av finanskrisen och bolaget är snarare av den 

uppfattningen att de i dagsläget har fått bättre finansieringsvillkor. Bolaget menar att det krävs 

stora förändringar för verksamheten för att de ska bli finansiellt exponerade vilket till stor del 

beror på bolagets kapitalstruktur samt den operativa risknivå de arbetar med. Indutrade menar 

att det inte finns något samband mellan den finansiella risken och den operativa risken, att 
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bolaget har en relativt låg risk resulterar inte i en högre finansiell risk. ”Om det beror på 

individernas aversion mot risk eller om det beror på att man inte vill utsätta sig för kritik eller 

vad det nu kan vara, det kan jag inte kommentera men min bedömning är att man inte låter 

den lägre operativa risknivån ge utrymme för en ökad finansiell risk.” (Kennet Göransson, 

140313).    

4.4.3 Arbetet kring kapitalstrukturen   

Indutrade menar att arbetet är relativt givet men arbetet utgörs av en framåtblickande 

diskussion där de analyserar olika utfall och konstaterar hur mycket bolaget klarar av att 

finansiera utan att överstiga 100 procent i nettoskuldsättningen. I jämna mellanrum tittar 

Indutrade på större förvärvsobjekt och funderar då på om bolaget skulle klara av det och hur 

det skulle påverka balansräkningen eftersom målet är en viktig parameter i hur bolaget styr 

och utvecklar koncernen. ”Jag tror inte styrelsen skulle ha några synpunkter på om vi hade 

140 procent med den historia som vi har, så det skulle vara väldigt lätt att motivera för en 

stretchning på det här måltalet.” (Kennet Göransson, 140313). Indutrade betonar att bolaget 

vid några tillfällen löpande under året, antingen i den långsiktiga planeringsprocessen eller i 

samband med förvärv funderar kring sin kapitalstruktur. Det är finanschefen som är drivande i 

arbetet medan styrelsen fattar beslut eller åtminstone lägger fram förslag till bolagstämman. 

Indutrade arbetar inte särskilt aktivt med kapitalstrukturen i sig utan arbetar desto mer aktivt 

inom kapitalstrukturen avseende allokeringen av långa och korta lån.  

4.5 NCC 

Intervjurespondent: Charlotte Z. Lindstedt 

Financial Director 

Nettoomsättning 57 823 Mkr  

Årets resultat 1 989 Mkr  

Soliditet 22,4 %  

Skuldsättningsgrad 3,47 ggr  

Nettoskuldsättningsgrad 0,7 ggr Siffrorna avser år 2013 

 

NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag och de utvecklar och bygger bostäder, 

kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar 

samt övrig infrastruktur (NCC, årsredovisning 2013).  
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”NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för 

arbete, boende och kommunikation.” (NCC, årsredovisning 2013).  

4.5.1 Kapitalstruktur och finansiella mål 

NCC:s finansieringsstrategi innebär att finansieringen ska diversifieras mellan banker, 

företagscertifikat och obligationer vilket gör att de kan minska den finansiella risken. Bolaget 

lånar för tillfället över hälften av kapitalet via obligationslån. Ett av NCC:s nyckeltal är att 

nettoskuldsättningsgraden inte ska överstiga 1,5 gånger eget kapital. Nettolåneskulden 

beräknas genom att ta räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och 

räntebärande fordringar (NCC, årsredovisning 2013). NCC anser att det är ett tydligt mål som 

uppskattas av marknaden. Anledningen till att bolaget använder nettoskuldsättningsgraden är 

att måttet endast tar med de räntebärande skulderna vilket medför att bolaget kan öka de 

räntefria skulderna utan att måttet till exempel påverkas av leverantörsskulder. Soliditeten 

tittar bolaget också på men det är nettoskuldsättningsgraden som styr, bolaget har även ett mål 

om att avkastningen på eget kapital efter skatt ska uppgå till minst 20 procent. Bolaget anser 

att det är viktigt att nettoskuldsättningsmålet inte överskrids och målet modifierades 2013 på 

grund av ändrade redovisningsregler som innebar att en viss finansiering integrerades i 

balansräkningen. Nettoskuldsättningsgraden i bolaget har varierat men har inte överskridit 

1,5. Bolaget förklarar att variationen till stor del beror på de säsongsmässiga variationerna i 

kassaflödet. NCC har oftast ett starkt kassaflöde under kvartal fyra som förklaras av att många 

fastigheter färdigställs och levereras till kund under den perioden, vilket resulterar i att 

nettoskuldsättningsgraden då är lägre. 

4.5.2 Påverkande faktorer 

Det som främst påverkar valet av kapitalstruktur är hur risken i den underliggande 

verksamheten ser ut, det vill säga vilket kassaflöde som finns i verksamheten och vad den kan 

generera för avkastning på sysselsatt kapital och eget kapital. Den underliggande 

exponeringen i tillgångarna påverkar också valet. Även kreditgivarna påverkar valet då de vill 

se att NCC har tillräckligt med eget kapital i förhållande till det lånade kapitalet. Det bygger 

på relationen mellan skuldsättning och risk, om risken blir högre får NCC betala mer för det 

lånade kapitalet, vilket förutsätter en högre avkastning på den underliggande verksamheten. 

 

NCC menar att risken i verksamheten inte påverkar skuldsättningen förutom att den 

säsongsmässiga variationen bidrar till att bolaget får hålla tillbaka risken för att inte överstiga 
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målet med nettoskuldsättningsgraden. Bolaget arbetar mycket med kapitalbindning genom att 

ta långa lån och skapa stabilitet och de menar även att det är viktigt att kunna frigöra kapitalet. 

Den ökade risken med belåning måste enligt NCC hänga ihop förmågan att dels ha en 

likviditet i sina tillgångar men även förmågan att få avkastning på de investeringar och den 

verksamhet som de driver. Under finanskrisen 2008 valde NCC att minska på risken genom 

att minska skuldsättningen samtidigt som bolaget var försiktigare med att starta nya projekt. 

Finanskrisen har utöver reduceringen i skuldsättningen inte påverkat bolaget. Enligt NCC är 

de skattefördelar som lån innebär ingenting som är avgörande för beslut om finansiering. 

Bolaget gör ingenting utifrån skatteplanering men däremot anpassar de sig till skattereglerna, 

om ett land till exempel har tunna kapitaliseringsregler så anpassas kapitalstrukturen i 

förhållande till det.  

 

NCC skulle inte direkt påstå att de tittar på sina konkurrenters kapitalstruktur. Bolagets 

konkurrenter har inte exakt samma typ av verksamhet och projekt vilket gör att det svårt att 

jämföra dem, NCC jämför sig dock med andra stora företag. Utdelningar är en faktor som 

påverkar valet av kapitalstruktur eftersom NCC har som mål att dela ut minst hälften av det 

egna kapitalet vilket gör att kapitalstrukturen påverkas av hur mycket de tjänar. Bolaget 

menar att utdelningen ska utgöra en avvägning mellan en bra avkastning till aktieägarna men 

som samtidigt ska möjliggöra investeringar och framtida tillväxt. NCC valde att dela upp 

utdelningen på två tillfällen för att bättre kunna matcha de kassaflöden som de har i 

verksamheten, för att undvika att låna upp ytterligare för att finansiera utdelningen. 

Kapitalstrukturen påverkas även av rörelsekapitalet som är viktig för NCC:s finansiering. 

NCC:s byggverksamhet kräver inte så mycket kapital och står för över hälften av kassaflödet, 

som sedan investeras i utvecklingsaffären som kräver mycket sysselsatt kapital. Den har 

däremot relativt sett högre avkastning eftersom den har en annan riskprofil. Risken kan vara 

lite kontracyklisk vilket innebär att man exempelvis i en lågkonjunktur satsar på att öka 

infrastrukturinvesteringar, vilket också balanserar risken till viss del. Det sysselsatta kapitalet, 

det lånade kapitalet och det egna kapitalet, är mycket högre i utvecklingsdelen och lägre i 

”construction”-delen.  

4.5.3 Arbetet kring kapitalstrukturen 

NCC har neutraliserat sina finansiella risker genom att bolaget har en särskild avdelning som 

arbetar med dessa risker. NCC har byggt upp en bank, en internbank, som koncernen gör sina 

affärer mot. Denna internbank underlättar arbetet eftersom bolaget har ”cash pools” i de 
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länder som de är verksamma i. Tack vare banken samlas alla kassaflöden vilket medför att 

överskott i ett bolag kan kvittas mot ett underskott i ett annat bolag som bidrar till att onödiga 

lån kan undvikas. I banken tar NCC upp lån, köper och säljer valutor på termin, hedgar inköp 

och hanterar övriga risker. Banken visar hela tiden nettopositionen vilket underlättar mycket 

för bolaget. Utfallet från nettoskulden sammanställs varje vecka och stäms sedan av mot 

respektive affärsområden för att se om det avviker och vad det i så fall kan bero på.  

  

NCC följer upp sin kapitalstruktur väl genom att se över kassaflöden, finansieringen, hur 

affärsområdena prognostiserar och vad de har för kapital. Bolaget arbetar även med att 

simulera olika utfall och hur det påverkar balansräkningen och skuldsättningsgraden. NCC 

menar att det krävs att de har en väl genomarbetad process för finansieringsbeslut, för att alla 

ska kunna genomföra ett bra arbete. NCC anser att de arbetar mycket med arbetet kring 

kapitalstrukturen och att det är nödvändigt. ”Vi känner vårt kassaflöde, känner vår 

skuldsättning väldigt väl.” (Charlotte Z. Lindstedt, 140317).  

4.6 Saab 

Intervjurespondent 

 

Ann-Sofi Jönsson 

Vice President, Head of Investor Relations Group Finance 

Försäljningsintäkter 23 750 Mkr   

Årets resultat 742 Mkr  

Soliditet 43,8 %  

Skuldsättningsgrad 1,28 ggr  Siffrorna avser år 2013 

 

Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och civil 

säkerhet och har en marknadsledande position inom stridsflyg, trafikövervakningssystem och 

understödsvapen (Saab, årsredovisning 2013). 

 

Saabs vision: ”Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker.” (Saab, årsredovisning 

2013).  

4.6.1  Kapitalstruktur och finansiella mål 

Saab har som mål att soliditeten ska överstiga 30 procent vilket har funnits sedan bolaget 

börsnoterades 1998. Saab betonar att en stark balansräkning är önskvärd och framhäver att det 

krävs att den är stark på flera olika parametrar. Företaget har andra finansiella mål som utgörs 

av att den organiska försäljningstakten i genomsnitt ska uppgå till 5 procent över en 
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konjunkturcykel. Ett annat mål är att rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent. De 

senaste åren har bolaget endast uppnått soliditetsmålet.         

 

Saab finansierar i dagsläget sin verksamhet med hjälp av ett MTN lån, ”medium term note”, 

och utöver det så finansierar bolagets kassa verksamheten. Förutom MTN lånet har Saab 

företagscertifikat och klubblån, som de kan använda vid behov. Saab säljer även kortfristiga 

kundfordringar vilket i många fall blir billigare än att finansiera med lånat kapital eftersom 

deras kunder utgörs av stater som är relativt kreditsäkra. Saab poängterar att de i dagsläget 

inte har något lånebehov men att det är viktigt att ha kreditlinor som exempelvis garantier för 

att säkerställa finansieringen i verksamheten. På grund av ändrade redovisningsregler 

påverkades det egna kapitalet när pensionsskulderna togs med i balansräkningen. Detta stärkte 

nyckeltalet soliditet men förutsättningarna i övrigt förändrades inte.         

4.6.2 Påverkande faktorer 

I dagsläget befinner sig Saab i en cykel med ett negativt kassaflöde som både påverkar 

balansräkningen och kassan negativt. Om Saab inte hade haft en stark balansräkning hade de 

behövt låna kapital för att kunna finansiera sitt rörelsekapital och det är således någonting 

som påverkar kapitalstrukturen. En annan anledning till att en stark balansräkning eftersträvas 

är på grund av bolagets kunder. Kunderna köper produkter med en livslängd på mellan 30 och 

40 år och vill därmed försäkra sig om att bolaget kommer att finnas kvar så länge för att 

kunna serva och hjälpa dem med produkterna. Saab framhäver att de således måste vara 

konservativa i hur de hanterar sin kapitalstruktur.”… vi är väl ganska unika på det sättet … vi 

väljer att vara så konservativa som vi är.” (Ann-Sofi Jönsson, 140224). Bolaget anser, 

åtminstone inom den närmsta framtiden, att de kommer att ha en uttalad strategi om att ha en 

stark balansräkning och att de inte kommer att utsätta balansräkningen för stora risker. ”… de 

operativa riskerna är väldigt stora… jag skulle vilja säga att de operativa riskerna 

tillsammans med omvärldsriskerna och de politiska riskerna gör att vi inte vill ha risker på 

balansräkningen.” (Ann-Sofi Jönsson, 140224). Saab finansierar stora projekt som ibland har 

ett ordervärde på två till tre gånger balansomslutningen och det är därför av stor vikt att 

säkerställa att de kan finansiera det. Bolaget menar att kapitalstrukturen hade varit mindre 

konservativ om de istället haft mindre projekt i verksamheten.        

 

Bolaget anser att det finns stora risker med hög belåning och Saab har hittills inte hamnat i en 

situation där de behövt låna kapital för att kunna genomföra en större investering, vilket är i 
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linje med deras strategi. När Saab ska ta ett lån förs diskussioner om vad kapitalet ska 

användas till, hur mycket lånet kostar och hur mycket avkastning de får för kapitalet de lånar. 

Bolaget har som krav att avkastningen på investeringen ska överstiga kapitalkostnaden. 

Fördelar med lånefinansiering i form av avdragsgilla räntor är ingenting Saab tar hänsyn till. 

Saab har tagit aktiva beslut om att inte ta nya lån vilket är en fråga som diskuteras konstant 

och någonting som aktieägarna ifrågasätter. Aktieägarna anser att Saab ska låna mer kapital 

för att kunna investera mer och på så sätt skapa tillväxt och få avkastning på kapitalet. Saab 

betonar att det är viktigt att ha deras långa affärscyklar i åtanke och att det kan ta upp till 10 år 

innan en investering ger avkastning. Detta förutsätter ett långsiktigt ägande som gör det 

möjligt att hålla kapitalstrukturen på en relativt konstant nivå, och att man inte tar de risker 

som kortsiktigt kan vara väldigt attraktiva men långsiktigt kan innebära stora risker för 

bolaget. ”Det är lite så vi tänker, vilket är lite motsägelsefullt kortsiktigt men långsiktigt så 

har det historiskt sett visat sig att det är rätt vägval för vår verksamhet att göra.” (Ann-Sofi 

Jönsson, 140224).   

 

Efter finanskrisen 2008 är Saab av den uppfattningen att efterfrågan på försvarsmaterial 

minskar om kapital inte finns. För att stå emot dessa konjunktursvängningar anser de att det är 

viktigt att ha en stark kassa. Saab är utvecklingsberoende vilket medför att de satsar mycket 

pengar på utveckling. För att kunna driva sina projekt förutsätter det att bolaget hela tiden har 

pengar i kassan. Saabs verksamhet omfattar även stora politiska risker i och med att affärer 

kan avbrytas från en dag till en annan. Andra risker utgörs av projektledningsrisk och 

utvecklingsrisk. Efter finanskrisen är Saab mer restriktiva i hur de aktiverar kostnader. 

Tidigare aktiverades mycket av utvecklingskostnaderna på balansräkningen som sedan skrevs 

av under nyttjandetiden. I dagsläget aktiverar Saab i stort sett ingenting och anledningen till 

det är att den kommersiella risken har ökat.  

 

Saab tittar relativt mycket på sina konkurrenters kapitalstruktur men menar samtidigt att man 

måste ha i åtanke att Saab är en relativt liten aktör med en bred portfölj. De flesta av Saabs 

konkurrenter är 10-20 gånger så stora som bolaget och har möjligen även en mindre portfölj. 

Saab anser att det är viktigt att ständigt ha en del av portföljen som genererar kapital för att på 

så sätt finansiera de delar som inte lyckas med det. Portföljsarbetet styr stor del av 

kapitalallokeringen. Saabs konkurrenter har således en annan portföljstrategi och exponering 

mot andra branscher vilket gör det svårt att genomföra jämförelser mot sina konkurrenter.            
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4.6.3 Arbetet kring kapitalstrukturen 

Investeringar som Saab genomför är bland annat förvärv av bolag, materiella 

anläggningstillgångar eller rörelsekapitalinvesteringar. Saab har en särskild 

investeringsprocess där ett omfattande material måste presenteras. Det måste motiveras varför 

investeringen ska genomföras och även hur det är i linje med Saabs strategi. Det ska även 

framgå vilka synergier som kan uppnås med investeringen och hur investeringen skulle 

påverka resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödet. Man måste även kunna bevisa att 

avkastningen på investeringen överstiger kapitalkostnaden. Det är inom ”Strategy board” som 

de flesta diskussioner kring investeringar sker. I vissa fall kan även strategiska frågor vägas in 

för att säkerställa att lönsamhetsmålen uppnås. De som fattar besluten om investeringar är 

strategichefen, finanschefen och till viss del koncernledningen. Inom bolaget finns en liten 

grupp som ständigt beaktar kapitalstrukturen och överväger vilket alternativ som är det bästa 

då portföljen ständigt förändras. Saab betonar att de följer upp kapitalstrukturen aktivt men att 

de inte arbetar lika aktivt. 

4.7 Scania  

Intervjurespondent: Börje Wigfeldt 

Deputy Group Treasurer 

Nettoomsättning 2013 86 847 Mkr  

Årets resultat 2013: 6 194 Mkr  

Soliditet 2013: 31,4 %  

Skuldsättningsgrad 2013: 2,18 ggr  

Nettoskuldsättning 2013:  0,91 ggr Siffrorna avser år 2013 

 

 

Scania är idag en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och 

marinmotorer. Bolaget tillhandahåller även ett stort utbud av tjänsterelaterade produkter och 

finansiella tjänster (Scania, 2014).  

 

”Scanias vision är att vara det ledande företaget i branschen genom att skapa bestående 

värde för sina kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter.” (Scania, 2014).   

4.7.1 Kapitalstruktur och finansiella mål 

Målet med kapitalstrukturen är att hålla soliditeten på en relativt konstant nivå men Scania har 

inget uttalat mål om soliditeten. ”Något tydligt soliditetsmått kommunicerat har jag aldrig 
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hört det kommunicerats om.” (Börje Wigfeldt, 140320). Scanias ledningsfilosofi är att 

utnyttja kunskap och erfarenhet från företagets förbättringsarbete vilket innebär att större vikt 

läggs på metoder än på traditionella resultatmål (Scania, årsredovisning 2013). Scania ställer 

därför inte upp finansiella mål för koncernen i traditionell mening som även styrks av 

intervjun ”… men generellt så styr inte Scania på mål utan vi styr på ständiga förbättringar.” 

(Börje Wigfeldt, 140320). 

 

Scania har en policy om att försöka dela ut 50 procent av resultatet efter skatt, vilket de gör så 

länge Scania har en tillfredsställande soliditet. Att bolaget försöker ha en utdelning på 50 

procent är en siffra som är ”tagen ur luften” men som bolaget sett över tiden ger en lagom 

soliditet. Scania betonar att bolaget har rätt att behålla kapitalet genom förbehållsrätt beroende 

på var de anser att kapitalet arbetar bäst. Bruttoskulderna består delvis av utstående lån och 

obligationer som antingen placerats eller lånats ut i leasekontrakt, för att på så sätt stödja 

försäljningen av lastbilar. När kreditvärderingsbolag tittar på Scania så ”nettar” man, det vill 

säga om bolaget har en krona lånad och en krona i ett leasingkontrakt så nollar man det och 

ser sedan hur mycket som blir kvar till industridelen vilket då utgör nettoskulden. Scania har 

för tillfället en negativ nettoskuld, det vill säga en nettokassa, som bolaget menar att man kan 

se som ett ställningstagande på hur Scania väljer att hanterar sin kapitalstruktur.      

4.7.2 Påverkande faktorer 

På presskonferenser uttalar sig Scania om att vara konservativa och försiktiga, bolaget tar 

kostnaden för att ha en kassa för att på så sätt ha en betalningsberedskap. ”Vi är extremt 

konservativa, vi har hellre koll på vår kassa än att dela ut dem och så länge som vi avkastar 

så bra på vår industridel så är det svårt att slå oss på fingrarna att det är rätt taktik.” (Börje 

Wigfeldt, 140320). Innan finanskrisen 2008 höll Scania sin kassa kort och 

skuldsättningsgraden var hög. Efter finanskrisen ville Scania ta bort sin skuld eftersom de 

ansåg att det både var dyrt och svårt att få tag i kapital. Bolaget gick ifrån en nettoskuld på 

ungefär 11 miljarder kronor till att 2013 ha lika mycket i kassan fast åt motsatt håll. Enligt 

Scania skulle en möjlighet vara att dela ut mer pengar då bolaget har en stor kassa men 

eftersom de har en stor aktieägare, Volkswagen, skulle den största delen av utdelningen 

tillfalla dem. Frågan är då om kapitalet skulle användas bättre i Volkswagen än i Scania 

eftersom bolaget har en högre EBIT-marginal och på så sätt kan man säga att varje krona 

avkastar mer i Scania. 
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Scania betonar även att det är aktieägarnas ansvar att bestämma kapitalstrukturen på de 

investeringar som bolaget genomför. Bolaget anser att kapitalstrukturen hade varit av större 

betydelse om Volkswagen inte hade haft majoritetsägande i Scania. Sedan Volkswagen tog 

sitt majoritetsägande i Scania har bolaget haft samma kreditbetyg som Volkswagen, dock 

lånar Scania lite dyrare eftersom Volkswagen inte äger 100 procent vilket medför att andra 

osäkerheter rörande Scanias framtid reflekteras i priset. Scania tar inte hänsyn till de 

skattefördelar som lån medför vilket till stor del beror på att bolaget inte varit i behov av att ta 

lån på mer än fyra år. Däremot försöker bolaget vara skatteeffektivt i sina dotterbolag och 

Scania har en avdelning som enbart arbetar med den här typen av frågor. Scania framhäver att 

det enda som egentligen kan förändra kapitalstrukturen är antingen att dela ut pengar eller att 

nyemittera aktier. Bolaget har inte genomfört en nyemission på länge och menar att det endast 

blir aktuellt vid förvärv eller om bolaget går med förlust. Eftersom Scania inte har gått med 

förlust sedan 1934 och i princip inte förvärvat något bolag på 103 år så elimineras 

anledningarna till att genomföra en nyemission. Scania menar dock att bolaget genomfört 

mindre förvärv utomlands men att det handlar om förhållandevis små summor. ”Vi märker 

inte ens kassaflödet hos oss, och vi hanterar ju hela kassan runt hela världen.” (Börje 

Wigfeldt, 140320). Den främsta anledningen till dessa förvärv menar bolaget är att etablering 

i nya länder.   

 

Det finns en hel del risker i verksamheten men Scania anser att det inte är någonting som 

påverkar kapitalstrukturen och att de arbetar med att reducera dem. En operativ risk för 

bolaget skulle kunna vara att de har ungefär hälften så många komponenter i sina lastbilar 

jämfört med sina konkurrenter eftersom Scania då har färre leverantörer på lika många 

lastbilar. Scania är medvetna om den risken och löser det genom att inte lägga alla sina ordrar 

hos samma leverantör. En annan risk för bolaget är teknikskiftet. Bolaget hanterar 

konjunkturrisker genom att låna till rörlig ränta då de anser att Riksbanken i en 

konjunkturnedgång kommer att sänka räntan och vid en konjunkturuppgång höja den. Bolaget 

anser att man då har råd att betala mer ränta samtidigt som de vill betala mindre när 

konjunkturen går ned.  

4.7.3 Arbetet kring kapitalstrukturen 

Som tidigare nämnts så är det aktieägarnas ansvar att bestämma kapitalstrukturen på de 

investeringar som bolaget genomför. Mycket av det som diskuterats ovan har Scania särskilda 
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individer, avdelningar och enheter som arbetar med. Även bolagets finanschef och ledning är 

involverade i arbetet men det är styrelsen som fattar beslut.   

 

Scanias finansiella risker är små och anledningen är att bolaget inte vill äventyra sitt resultat 

genom att ha finansiell risk. De arbetar med att reducera dessa risker och alla ränte- och 

valutarisker som koncernen har sköter Treasury avdelningen. Scania har även en 

kundfinansieringsverksamhet som finns i ungefär 25 länder där bolaget hjälper till med 

finansiering till sina kunder.       

4.8 Volvo 

Intervjurespondent Eva Lindebäck Brandt 

Director Corporate Finance 

Nettoomsättning 272 622 Mkr  

Periodens resultat  3 802 Mkr  

Soliditet 22,4 %  

Skuldsättningsgrad 3,46 ggr  

Nettoskuldsättningsgrad 0,26 ggr Siffrorna avser år 2013 

 

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

anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer (Volvo, årsredovisning 2013).  

 

”Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar genom 

att: skapa värde för kunder inom utvalda segment, leda utvecklingen av produkter och 

tjänster för transport- och infrastrukturindustrin, driva kvalitet, säkerhet och omsorg om 

miljön, arbeta med energi, passion och respekt för individen.” (Volvo, årsredovisning 2013). 

4.8.1 Kapitalstruktur och finansiella mål  

Volvos mål är att den finansiella nettoskuldsättningsgraden för industriverksamheten, 

exklusive pensionsskulder, ska understiga 35 procent under normala förhållanden. Bolaget ser 

målet som en finansiell restriktion och betonar att de är ett av få bolag, i alla fall inom sin 

industri, som gått ut med restriktionen externt och det är därmed viktigt att hålla målet. 

Restriktionen med nettoskuldsättningen har funnits sedan 2006. Det är styrelsen som beslutar 

vilka mått och vilken nivå på kapitalstrukturen som bolaget ska arbeta efter. Volvo har andra 

finansiella mål, den årliga organiska försäljningsökningen ska vara lika med eller högre än ett 
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viktat genomsnitt för jämförbara konkurrenter. Rörelsemarginalen ska varje år vara bland de 

två högsta vid en jämförelse med respektive konkurrenter (Volvos årsredovisning, 2013).   

 

År 2013 ändrades målet med nettoskuldsättningsgraden från 40 procent till 35 procent på 

grund av ändrade redovisningsregler som innebar att pensionerna skulle värderas på ett annat 

sätt. Volvo ansåg att det blev svårt att ha med pensionsskulden i nettoskulden vilket gjorde att 

bolaget valde att exkludera dem från nettoskulden som bidrog till att bolaget sänkte 

skuldsättningsgraden till 35 procent för att på så sätt få en motsvarande restriktion som de 

hade innan. Med jämna mellanrum diskuteras andra tänkbara finansiella mått och det har till 

exempel diskuterats om bolaget eventuellt ska använda sig av ett kassaflödesmått i 

förhållande till skulden. Detta på grund av att kreditratingbolagen tittar mycket på 

kassaflödesmått men beslutet togs att Volvo istället skulle använda nettoskuldsättningsgraden 

då det är ett externt kommunicerat mål och ett mått som bland annat deras investerare tittar 

på. ”Om jag var ett kreditvärderingsbolag skulle jag gärna kunna tänka mig ett mer debt to 

EBITDA mål, för det säger kanske mer om skuldsidan.” (Eva Lindebäck Brandt, 140411).  

4.8.2 Påverkande faktorer 

Volvo anser att kapitalstrukturen bestäms bland annat av bolagets verksamhet ”… jag menar 

att den finansiella kapitalstrukturen är en effekt av allt som händer i verksamheten.” (Eva 

Lindebäck Brandt, 140411). Bolaget befinner sig i en relativt volatil bransch samtidigt som 

verksamheten är global och diversifierad. Volvo har en kundfinansieringsverksamhet som gör 

att bolaget har ett konstant behov att låna kapital på marknaden och de framhäver att det är 

viktigt att vara en stor aktör på kapitalmarknaden. Det är även viktigt för Volvo att ha flera 

olika finansieringskällor samt en likvid reserv. Bolaget har ytterligare en säkerhet i form av 

kreditfaciliteter som kan användas vid behov. Volvo har under de senaste åren genomfört 

tunga investeringar och har således haft en investeringstakt utöver den vanliga, vilket också 

har påverkat kapitalstrukturen. 

 

Fördelar med lånefinansiering i form av avdragsgilla räntor är ingenting som Volvo tar 

hänsyn till. ”Det är ju inte så att vi sitter och räknar hävstång enligt Modigliani och Miller 

teorin.” (Eva Lindebäck Brandt, 140411). Volvo anser även att kapitalstrukturen påverkar 

företagsvärdet och menar att det kan vara positivt att ha en skuld, att det finns ett värde i det. 

De menar samtidigt att det är viktigt att det finns en buffert om det inte går som bolaget tänkt 

sig. I en ren finansiell modell är prognosen detsamma som utfallet medan så är inte fallet i 
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verkligheten, därför anser bolaget att det måste finnas en buffert. ”… och då tror jag, ja jag 

är ju rätt färgad av mitt jobb också med kreditvärderingsbolagen, det är ju inte bra att vara 

för skuldbelagd.” (Eva Lindebäck Brandt, 140411). 

 

Bolaget menar även att det ska finnas en balans mellan långivare och aktieägare där båda 

parter ska vara nöjda. Eftersom Volvo befinner sig i en konjunkturkänslig bransch anser de att 

en stor belåning kan bli ansträngande och vill av den anledningen inte ha för mycket skulder. 

Kreditbetyg är också en faktor som påverkar Volvos kapitalstruktur. Om bolaget har en hög 

andel lån minskar bufferten och högre krav ställs på bolaget att generera ett tillräckligt stort 

kassaflöde för att på så sätt kunna finansiera sin skuld. Volvo menar att kreditinstituten även 

tittar på bolagets finansiella styrning och ledarskap, det är därför viktigt att de följer de 

uppsatta målen. Volvo betonar att kreditinstituten i det här sammanhanget även tittar på 

bolagets nettoskuldsättning men inte nyckeltalet i sig.       

 

Volvo hade en svår tid under finanskrisen och finansieringen blev betydligt dyrare men 

bolaget lyckades ändå få de lån som de behövde vilket de anser beror på att bolaget ständigt 

arbetar med att vara tillgängliga på kapitalmarknaden. Efter finanskrisen har Volvo samma 

mål med nettoskuldsättningen som tidigare. Arbetssättet har i övrigt inte förändrats förutom 

att bolaget möjligtvis arbetar mer med sina kärnbanker då de såg hur viktigt det var att ha 

dessa relationer under finanskrisen. Volvo anser att kärnbankerna ska få andra affärer även i 

goda tider och arbetar med att koordinera det på ett bra sätt och betonar att man värdesätter 

långsiktiga bankrelationer.   

  

Bolaget tittar även en del på sina konkurrenter och vad de har för kapitalstruktur men 

förklarar att kapitalstrukturen kan skilja sig åt beroende på vilken typ av bolag de jämför sig 

med. På grund av detta kan det således vara svårt att jämföra sig med sina konkurrenter och 

skuldsättningen är inte det främsta som Volvo tittar på när de jämför sig med sina 

konkurrenter. Även aktieägarna påverkar valet av kapitalstruktur då det är de som i slutändan 

beslutar om exempelvis utdelning. Ränteläget är också något som kan påverka 

kapitalstrukturen, Volvo menar att om räntan till exempel är skyhög så kan en nyemission 

vara ett alternativ. Nyemission kan också vara ett alternativ om bolaget redan är högt belånat 

men behöver ytterligare finansiering. Bolaget framhäver dock att det är betydligt svårare och 

mer omständligt att genomföra en nyemission än vad det är att låna kapital. Enligt Volvo är 

det primära alternativet dock att påverka den operativa verksamheten genom att dra ner på 
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investeringar, dra ner på kostnader och genomföra åtgärder för att få in mer kassaflöden vilket 

möjliggör avbetalning av skulden.   

4.8.3 Arbetet kring kapitalstrukturen  

Utifrån de prognoser som genomförs för den operativa verksamheten tittar Volvo på var 

skuldsättningen kommer att hamna. Det utgör en viktig del till beslut om bland annat 

investeringar och ”Merger & Acquisition” projekt. Restriktionen med 

nettoskuldsättningsgraden är ingenting som bolaget funderar kring då det är ett styrelsebeslut.  

Volvo följer upp kapitalstrukturen kontinuerligt och vad det gäller restriktionen så följs den 

upp både varje månad och kvartal tillsammans med bolagets andra mål. Om kapitalstrukturen 

skulle skilja sig från hur den ska se ut så tittar bolaget på vad de kan göra åt det. Det är en 

funktion av vad som händer ute i verksamheten och det är svårt att påverka detta ur ett 

kortsiktigt perspektiv. ”Det är ju ingenting som man två dagar innan kvartalet är slut kan 

säga att ”net debt to equity” blev lite högt här, kan jag göra någonting åt det, det funkar ju 

inte…” (Eva Lindebäck Brandt, 140411). 

 

En stor del av arbetet kring kapitalstrukturen är att se till att målet följs. Volvo menar att det 

är svårt att uttryckligen säga hur de arbetar med kapitalstrukturen eftersom allt de gör i sina 

dagliga arbetsuppgifter påverkar kapitalstrukturen. Det finns dock en process som påbörjas 

vid en avvikelse från de finansiella målen. Efter det bestäms om aktiviteterna skall vara 

operativa eller finansiella, eller både och. Gällande de finansiella aktiviteterna så förbereds 

beslutsmaterial till management i första hand och till styrelse och/eller bolagsstämma om 

rekommendationen är relaterat till utdelning eller nyemission.   
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4.9 Sammanfattning 

Författarna har i tabell 4.1 kort sammanfattat det som har tagits upp i empirin för att ge en 

lättöverskådlig bild över den mest väsentliga informationen. 

 

 Finansiella mål Påverkande faktorer Arbetet 

Addtech Soliditeten ska överstiga 

30-35 % 

 

Skuldsättningsgraden ska 

ligga mellan 0,5-0,7 ggr. 

- Känns tryggt och sunt 

- Vill ha flexibilitet i finansieringen 

- Vill undvika att be aktieägarna om 

kapitaltillskott 

- Måste klara av att hantera tillväxten 

operativt 

- Måste ha ett bra kassaflöde 

- Affärsmässig fördel att vara 

finansiellt stark 

- Redovisning av goodwill 

- Långa bankrelationer 

Pågående diskussion i 

ledningsgruppen och styrelsen. 

 

Årlig diskussion i styrelsen om 

kommande investeringar och 

balansräkningen. 

 

Förhandling med bankerna. 

Fagerhult Soliditeten ska inte 

understiga 30-35 %. 

 

Målet är inget de har i 

fokus. 

 

- Strävar inte efter en alltför hög 

soliditet då de vill utnyttja 

tillgångarna 

- Bolagets förutsättningar 

- Billigare att finansiera med lån 

- Vill undvika att be aktieägare om 

kapitaltillskott 

- Mängden upparbetade vinster 

- Gynnas av att ha en kapitalstark 

huvudägare 

Styrelsebeslut 

 

Måste uppfylla covenanter från 

bankerna. 

 

Se över att bolaget har 

likviditet. 

Gunnebo Soliditeten ska överstiga 

30 %. 

 

Nettoskulden/ EBITDA får 

inte överstiga 3,5. 

- Historiken i bolaget 

- Billig och säker finansiering 

- Ändrade redovisningsregler 

- Vill undvika att be aktieägarna om 

kapitaltillskott 

- Måste uppfylla covenanter från 

bankerna 

- Viktigt med utdelning 

- Påverkades av finanskrisen 

Försöker matcha 

underliggande kapital med lån 

i samma valuta. 

 

Kapitalstrukturen diskuteras 

främst i samband med förvärv. 
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Indutrade Nettoskuldsättningsgraden 

ska normalt inte överstiga 

100 %. 

 

Målet har funnits sedan 

börsnoteringen. 

 

Viktigt att inte överstiga 

målet mer än vid enstaka 

tillfällen. 

 

- Verksamheten de bedriver och 

möjligheterna för tillväxt 

- Tillgången till externt kapital och till 

vilka villkor 

- Riskaversion hos beslutsfattarna 

- Stor prisskillnad mellan lånat kapital 

och eget kapital 

- Vill hålla bankerna på avstånd 

Kapitalstrukturen studeras vid 

den långsiktiga 

planeringsprocessen eller i 

samband med förvärv.  

 

Drivande i arbetet är 

finanschef och beslut tas av 

styrelsen. 

NCC Nettoskuldsättningsgraden 

ska understiga 1,5 ggr. 

 

Målet är viktigt och ett 

tydligt mål uppskattas av 

marknaden. 

- Säsongsmässiga variationer 

- Den underliggande affären 

- Utdelningar 

- Likviditet i balansräkningen 

- Kreditgivarna 

- Måste kunna finansiera 

rörelsekapitalet 

Följer upp kapitalstrukturen 

väl genom att se över 

kassaflöden, prognoser osv. 

 

Bolaget har en egen internbank 

som samlar deras risker och 

behov. 

Saab Soliditeten ska överstiga 

30 %. 

 

Viktigt att nå målet och 

målet har varit konstant 

sedan börsnoteringen. 

- Visa sig finansiellt stabila för sina 

kunder. 

- Möjlighet att kunna finansiera sitt 

rörelsekapital. 

- Hänsyn måste tas till deras långa 

affärscyklar 

- Måste klara av att finansiera stora 

projekt 

- Stora risker gör att de inte vill ha 

stora finansiella risker 

- Mer restriktiva efter finanskrisen  

- Tittar mycket på sina konkurrenter 

Har en särskild 

investeringsprocess. 

 

Diskussioner kring 

kapitalstrukturen sker inom 

Strategy board.  

 

Har en särskild grupp som 

arbetar med kapitalstrukturen 

och de alternativ de har. 

 

Scania Inget uttalat mål men vill 

hålla soliditeten på en 

relativt jämn nivå. 

- Mer restriktiva efter finanskrisen 

- Konservativa och tar kostnaden för 

att ha en kassa och därmed 

betalningsberedskap 

- Styrelsebeslut, ägarnas ansvar att 

bestämma kapitalstruktur 

- Stor och stark majoritetsägare 

Styrelsen som fattar beslut. 

Har särskilda avdelningar och 

enheter som arbetar med olika 

delar som rör kapitalstrukturen.  

 

Arbetar med att minimera 

finansiella risker. 
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Volvo Nettoskuldsättnings-

graden ska understiga 35 

% under normala 

förhållanden. 

 

Målet ändrades 2013 

tillföljd av ändrade 

redovisningsregler. 

- Påverkas till stor del av bolagets 

verksamhet 

- Balans mellan långivare och 

aktieägare 

- Kreditrating 

- Påverkades av finanskrisen 

- Viktigt med bra bankrelationer 

- Konjunkturkänsliga 

- Investeringstakt 

- Tillgång till likviditet 

Kapitalstrukturen beaktas vid 

prognoser och är en viktig 

input till exempelvis beslut om 

investeringar. 

 

Kapitalstrukturen följs upp 

kontinuerligt. Volvo arbetar 

med att målet följs. 

Tabell 4.1: Sammanfattning av empirin
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5 Analys 

Den här studien har, precis som tidigare forskning, visat att kapitalstrukturen påverkas av en 

mängd olika faktorer. Nedan kommer författarna diskutera de likheter och skillnader som 

funnits bland företagen samt återkoppla till tidigare forskning och teorier. Författarna kommer 

även utifrån egna reflektioner försöka förklara vad som ligger bakom valet av kapitalstruktur 

för att på så sätt uppnå studiens syfte och besvara forskningsfrågorna. Utifrån empirin har 

författarna valt ut de faktorer som påverkar flera företag vilka kommer att diskuteras nedan. 

5.1 Mål 

En optimal kapitalstruktur förespråkas av Trade off-teorin där en viss sammansättning av eget 

kapital och lånat kapital balanseras på ett sätt som medför att företagsvärdet maximeras, vilket 

innebär att företagen har ett mål med kapitalstrukturen. Till skillnad från denna teori menar 

Pecking order-teorin att företag inte har något specifikt mål med sin kapitalstruktur utan att 

fokus istället ligger på att välja finansiering efter en viss rangordning. Av de studerade 

företagen har sju av åtta ett mål med sin kapitalstruktur, antingen uttryckt i soliditet eller 

skuldsättningsgrad. Även om det inte varit ett uttalat mål i alla företag så finns det en samsyn 

om vilken nivå de vill ligga på. Det företag som urskiljer sig är Scania som inte har något 

uttalat mål med sin kapitalstruktur, förutom att de vill hålla soliditeten relativt konstant. Att 

Scania inte har något uttalat mål kan förklaras av att bolaget inte styr på mål utan att de 

istället styr på ständiga förbättringar.   Författarnas resultat stämmer väl överens med 

Andersson et al. (2005) som också fann att svenska företag har ett mål med sin 

kapitalstruktur.  

 

Författarna anser trots detta att resultatet inte överensstämmer med Trade off-teorin. 

Företagen har visserligen ett mål med sin kapitalstruktur men målen är inte av den karaktären 

att de eftersträvar en specifik nivå. Målen är istället mer övergripande, antingen att soliditeten 

ska överstiga en viss nivå eller att skuldsättningen ska understiga en viss nivå. I många fall är 

målen dessutom historiska och har således funnits i flera år utan att de har ändrats. Även detta 

tyder på att Trade off-teorin inte främst kan förklara kapitalstrukturen avseende denna fråga, 

då det blir tydligt att någon aktiv avvägning mellan fördelar och nackdelar inte genomförs 

bland de deltagande företagen. Författarna anser även att Pecking order-teorin inte 

överensstämmer med resultatet eftersom företagen faktiskt har ett mål med sin kapitalstruktur.  
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Hur viktiga målen är för bolagen skiljer sig åt och Volvo, NCC och Indutrade anser att det är 

viktigt att förhålla sig till de mål som bolaget har satt upp. Volvo anser att det är av stor vikt 

eftersom det är ett externt kommunicerat mål. Övriga företag menar att det inte är någon 

större fara om målet skulle över- eller underskridas under en kortare period så länge det finns 

en förklaring till det. För dessa företag är inte målet i fokus utan det viktiga menar Addtech 

och Saab är att de visar sig finansiellt stabila samtidigt som Fagerhult menar att de måste ha 

en kapitalstruktur som klarar av att driva verksamheten. Författarna anser därför att man 

skulle kunna säga att vissa företag är mer i enlighet med Pecking order-teorin eftersom de inte 

lägger någon större vikt vid målen.  

5.2 Skattefördelar 

Modigliani och Miller (1963) förespråkar i sin studie att ett belånat företag kommer ha ett 

högre företagsvärde än ett obelånat företag, som förklaras av den skattesköld som 

lånefinansiering medför. Av företagen i studien så är det ingen av dem som uttryckligen sagt 

att skattefördelar är en huvudsaklig anledning till att de väljer att finansiera med lån. Precis 

som Indutrade betonar, anser författarna att det kan finnas en fördel med att kunna dra av 

räntekostnaderna men att de låga räntenivåerna i dagsläget medför att det får en begränsad 

effekt. Det finns dock andra sätt att påverka skatten och NCC och Scania menar att de inte gör 

något utifrån skatteplanering men att de däremot anpassar sig till skatteregler i olika länder. 

Kapitalstrukturen i deras dotterbolag kan således se annorlunda ut beroende på vad som är 

lönsamt, men på koncernnivå är det ingenting som påverkar. Skatteminimering är däremot 

ingenting som Addtech arbetar med utan de anser att om man är ett bra bolag så ska man 

betala skatt. En förutsättning för att kunna få nytta av denna effekt är att bolagen går med 

vinst och i Gunnebos fall kan de inte göra dessa skatteavdrag då de inte har någon 

beskattningsbar inkomst i Sverige.  

 

Författarnas resultat är därmed inte i enlighet med Modigliani och Millers (1963) teori som 

menar att skatteskölden påverkar kapitalstrukturen. Författarna anser att detta främst beror på 

att effekten av dessa ränteavdrag inte är så stor att det i praktiken påverkar hur företagen 

väljer att finansiera sin verksamhet. Det är många andra faktorer, som kommer diskuteras 

senare i analysen, vilka är av mer väsentlig betydelse. Som ovan nämnts anser författarna 

även det faktum att bolag med dotterbolag i andra länder har möjlighet att påverka skatten på 

annat sätt, kan vara en bidragande faktor till att skatteskölden inte påverkar valet. 
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Då samtliga företag har någon form av lånefinansiering så blir det tydligt att det är andra 

faktorer som påverkar om företagen väljer lånefinansiering eller inte. Volvo menar att de är 

medvetna om sambandet mellan skuld och företagsvärde och anser att det kan vara bra att ha 

en skuld, att det finns ett värde i det. I motsats till detta menar Addtech och Gunnebo att det 

påverkar företagsvärdet positivt att ha en högre soliditet och således en lägre skuld. De menar 

att företagsvärdet påverkas positivt eftersom företaget uppfattas som stabilt och säkert. Detta 

är i enlighet med Bexell och Johanssons (2013) resultat, som fann att företag med en högre 

soliditet har en högre lönsamhet och att det således är att föredra att finansiera med en högre 

andel eget kapital. Ett annat synsätt har Fagerhult som anser att det inte existerar ett samband, 

utan att det som påverkar företagsvärdet är avkastningen på eget kapital och tydliggör att 

företagsvärdet i sig inte påverkar valet av kapitalstruktur.    

5.3 Ökad risk med belåning 

Enligt Trade off-teorin är marknaden inte perfekt utan hänsyn måste tas till de kostnader som 

belåning medför (Myers, 1984). Att det finns nackdelar med en alltför hög skuldsättning blir 

tydligt då nästan alla bolag har ett mål med sin kapitalstruktur, det vill säga en gräns för hur 

skuldsatta de maximalt vill vara. Anledningen till varför bolagen inte vill vara alltför 

skuldsatta varierar men den huvudsakliga orsaken är att de anser att det är för riskfyllt att ha 

en alltför stor skuld. De anser att de är mer finansiellt stabila om de har en högre soliditet eller 

en lägre skuldsättningsgrad. Precis som Fagerhult menar, anser författarna att det är viktigt att 

företagen klarar av sina amorteringar och räntor och att det kan vara en bidragande faktor till 

att de håller skuldsättningen på en begränsad nivå. Detta är även i enlighet Kraus och 

Litzenberger (1973) som menar att belånade företag har skyldigheter gentemot sina långivare 

vilket bidrar till att finansieringen med skulder begränsas. En annan anledning som några 

företag lyfter fram är att de vill visa sig finansiellt stabila för sina kunder och kreditgivare och 

kanske inte främst risken för konkurs. Saab vill till exempel övertyga sina kunder om att de 

kommer att finnas kvar i framtiden och på så sätt kan serva produkterna de säljer. Författarna 

anser även att det är viktigt för företagen att visa sig finansiellt stabila gentemot sina 

kreditgivare eftersom det bidrar till bättre lånevillkor. Indutrade menar att det bland annat är 

tack vare sin kapitalstruktur som de har bra lånevillkor.  
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Enligt Trade off-teorin sker en avvägning mellan de kostnader och fördelar som uppkommer 

vid lånefinansiering för att bestämma ett företags optimala kapitalstruktur. Skattefördelar är, 

som tidigare nämnts, ingenting som företagen tar hänsyn till men däremot verkar bolagen 

väga andra fördelar och nackdelar mot varandra avseende lånefinansiering. Författarna har i 

studien konstaterat att den ökade risken med belåning är kopplad till förmågan att dels ha 

likviditet i sina tillgångar men även till förmågan att få avkastning på de investeringar och den 

verksamhet som man driver. Indutrade menar att de har behov av externt kapital för att klara 

av att växa via förvärv. Således kan man säga att företagen gör en egen avvägning mellan för- 

och nackdelarna med lånefinansiering. Författarna menar dock att fördelarna med 

lånefinansiering snarare utgörs av möjligheten för företagen att kunna driva och utöka sin 

verksamhet.   

5.4 Finansieringshierarki 

Denna studie visar att samtliga företag föredrar att i första hand finansiera med egna 

upparbetade medel, sedan lånefinansiering och väljer som en sista utväg att genomföra 

nyemissioner. I första hand väljer företagen som sagt att finansiera med interna medel men 

poängterar att kapitalet även måste användas till att finansiera den löpande verksamheten och 

utdelningar. Det är även viktigt att ha en likvid reserv och tillgång till likviditet enligt Volvo 

och Scania. Detta bidrar till exempel till att all vinst inte kan användas för att finansiera 

investeringar. Författarnas resultat är även i enlighet med Pinegar och Wilbricht (1989) som 

genomförde en studie på stora företag och fann, precis som författarna, att företagen har en 

rangordning för de olika finansieringsalternativen. Författarnas resultat stöds även av Bexell 

och Johansson (2013) och Asgharian (1997) som fann att företag som har möjlighet att 

finansiera med eget kapital föredrar det framför lånefinansiering.  

 

De bakomliggande orsakerna till finansieringshierarkin har dock inte varit den asymmetriska 

informationen som Pecking order-teorin förespråkar. En anledning till att författarna inte 

funnit att den asymmetriska informationen påverkar finansieringen kan bero på att författarna 

endast studerat relativt stora bolag och författarna menar att resultatet eventuellt varit 

annorlunda om mindre bolag hade studerats istället då de ofta har högre grad av asymmetrisk 

information. Att den asymmetriska informationen är låg eller obefintlig anser författarna även 

kan förklaras av att flera bolag har goda och stabila bankrelationer, vilket bidrar till att 

bankerna har en god insyn i bolagen.     
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Det är oftast vid större förvärv det blir aktuellt att ta in externa medel och bolagen väljer då 

lånefinansiering framför nyemission. Orsaken till detta varierar mellan företagen, både 

Indutrade och Fagerhult menar att den främsta anledningen är att det är en stor skillnad 

mellan priset på lånat kapital och eget kapital. Samtliga deltagande företag visar även en 

ovillighet till att be aktieägarna om kapitaltillskott och ser endast det alternativet som en sista 

utväg. Volvo menar att om de skulle hamna i en situation där de inte har möjlighet att ta mer 

lån skulle de i första hand genomföra operativa åtgärder istället för att be aktieägarna om 

kapitaltillskott. Författarna anser att om företagen hamnar i den situationen så ställs de inför 

en avvägning mellan att genomföra operativa åtgärder, överstiga sitt skuldsättningsmål, göra 

en nyemission eller avstå utdelning. Det är dock ingen av företagen i studien som nyligen 

genomfört en nyemission utan samtliga företag klarar sig för tillfället med den 

lånefinansiering som de har. Om aktiekursen har betydelse för en eventuell nyemission är 

ingenting som har diskuteras då det inte varit aktuellt för något av bolagen. Författarna 

förmodar att Market timing-teorin inte verkar tillämpas i särskilt stor utsträckning i den 

bransch som studerats. 

  

Ett annat skäl till att lånefinansiering föredras anser författarna är den flexibilitet och säkerhet 

som den medför. Många företag har en säkerhet på så sätt att de har en stor kredit som de kan 

utnyttja och därmed väljer hur mycket de vill använda. Det resulterar i att de inte behöver 

vara mer belånade än nödvändigt samtidigt som de är medvetna om att de kan låna mer vid 

behov. Detta betonar även Addtech som menar att de ligger väldigt kort i sin finansiering av 

just den anledningen, de utnyttjar checkkrediten i första hand för att på så sätt ha en 

flexibilitet. Detta stöds även av tidigare studier då Graham och Harvey (2001), Andersson et 

al. (2005) och Bancel och Mittoo (2004) fann samma samband. Andersson et al. förklarar att 

det är viktigt med flexibilitet eftersom företagen då kan agera snabbt om en bra 

investeringsmöjlighet uppkommer.  

5.5 Kreditmarknad 

Enligt Appelgren et al. (2009) upplevde de tillfrågade företagen att det var svårare att 

finansiera sin verksamhet efter finanskrisen. Den främsta orsaken var att möjligheten att få lån 

beviljade hade försvårats samt att lånen var dyrare. Detta har dock majoriteten av företagen i 

den här studien inte upplevt några problem med. Volvo påverkades visserligen av 
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finanskrisen till följd av en hög skuldsättning, men lyckades ändå få de lån de önskade även 

om det var dyrare. Även Scania påverkades av finanskrisen då de ansåg att det både var svårt 

och dyrt att finansiera sig med lån. Båda bolagen var högt belånade innan finanskrisen och 

detta är i enlighet med Asgharian (1997) och Opler och Titman (1994) som menar att högt 

belånade företag drabbas hårdare av en nedgång.   

 

Asgharian (1997) menar att sambandet skulle kunna förklaras av en ovilja hos kunderna att 

göra affärer med företag i finansiell oro. Detta anser även författarna skulle kunna vara en 

förklaring då Addtech anser att deras kunder och leverantörer vill ha en partner som är 

finansiellt stark. Saab menar också att de vill ha en stark balansräkning på grund av sina 

kunder för att på så sätt försäkra dem om att bolaget kommer att finnas kvar i framtiden. En 

annan förklaring till sambandet anser Asgharian kan vara chefernas preferenser att minska 

effektiviteten i verksamheter med låg lönsamhet under en nedgång. Även detta anser 

författarna kan förklara sambandet då NCC valde att minska sin skuldsättning under 

finanskrisen och var även försiktiga med att starta nya projekt. Edqvist et al. (2013) menar 

dock att det främst är stabila företag som har möjlighet att påverka sin kapitalstruktur och 

anpassa den efter rådande omständigheter.  

 

Majoriteten av företagen upplevde inga svårigheter med att få lån beviljade och ansåg inte att 

det var så mycket dyrare. Däremot har Saab och Gunnebo efter finanskrisen genomfört vissa 

förändringar i arbetssättet kring kapitalstrukturen för att undvika allt för höga kostnader. I 

övrigt upplever de deltagande företagen att de inte påverkades av finanskrisen, NCC och 

Fagerhult har snarare en något högre skuldsättning efter finanskrisen än innan. Detta är inte i 

enlighet med Edqvist et al. (2013) som i sin studie kunde urskilja en skillnad i skuldsättningen 

före och efter finanskrisen. Det enda företaget som inte har gått tillbaka till sin ursprungliga 

kapitalstruktur till följd av finanskrisen är Scania. De andra företagen har i stort sätt ungefär 

samma skuldsättning eller soliditet i dagsläget som de hade innan finanskrisen. I studien har 

författarna inte kunnat urskilja att det finns en önskan bland de deltagande företagen att 

finansiera sig med en högre andel eget kapital till följd av finanskrisen.   

 

En förklaring till att företagen inte upplevde svårigheter med att få lån beviljade eller fick 

högre lånekostnader anser författarna kan bero på att några av företagen finansierar sig via 

olika finansieringskällor och blir således inte endast beroende av en enda kreditgivare. Detta 

är dock förmodligen inte den främsta förklaringen då både Saab och Volvo, som påverkades 
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av finanskrisen, finansierar sig via olika finansieringskällor. Den främsta förklaringen till att 

företagen inte har påverkats anser författarna beror på att de har goda och långvariga 

relationer till bankerna. Addtech menar att de långvariga relationerna inte påverkas så länge 

bankerna vet vad man gör och hur man hanterar en nedgång. Efter finanskrisen arbetar till 

exempel Volvo ännu mer med sina kärnbanker då de under finanskrisen insåg att det var av 

stor vikt att ha dessa relationer.  

   

Bankerna och relationen till dem verkar således påverka valet av kapitalstruktur. Addtech och 

Indutrade menar att de har gynnats av sin höga soliditet på kapitalmarknaden och att det är en 

anledning till att de väljer att ha en hög soliditet. Kreditgivarna vill att företag ska ha 

tillräckligt med eget kapital i förhållande till det lånade kapitalet och vissa banker ställer krav 

på företagen de lånar ut till. Dessa krav påverkar till exempel kapitalstrukturen i Fagerhult 

och Gunnebo. De måste hålla vissa nyckeltal över eller under en förutbestämd nivå, annars 

har banken rätt att dra tillbaka lånen. Det är ingenting bolagen vill riskera och strävar således 

efter att ha marginal till dessa mått. Även kreditvärderingsbolag tittar på liknande mått, vilket 

till viss del påverkar Volvos kapitalstruktur. Nyckeltalen de tittar på tar ofta hänsyn till 

kassaflödet i förhållande till skulden då det till exempel är intressant att veta hur snabbt 

bolaget kan betala tillbaka sina skulder.  

5.6 Risk i verksamheten 

Enligt Johansson och Runsten (2005) utgörs den totala risken i ett företag av både affärsrisk 

och finansiell risk. De menar att affärsriskens förväntade storlek och målet för totalrisken 

kommer att påverka företagets val av kapitalstruktur. Det innebär att företag med hög 

affärsrisk kommer att välja en låg finansiell risk, det vill säga en låg skuldsättningsgrad. Detta 

är en av orsakerna till att Saab inte vill ha stora risker på balansräkningen eftersom de både 

har stora operativa risker och omvärldsrisker. Även i Volvo kunde författarna se detta 

samband då deras bransch är konjunkturkänslig vilket medför att om de skulle ha en för stor 

andel lån skulle de bli för utsatta vid en konjunkturnedgång. På liknande sätt har NCC stora 

säsongsvariationer vilket gör att om de har en för stor andel lån skulle de riskera att 

överskrida sina mål under något kvartal. Fagerhult menar även att den operativa risken 

indirekt kan påverka kapitalstrukturen. Har företagen högre risk kan det innebära att de får en 

högre kostnad för finansiering eller att de inte får den finansiering som önskas. Författarna 

menar att tillgången till externt kapital och även under vilka villkor man kan få finansieringen 
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påverkar valet av kapitalstruktur. Detta är i enlighet med tidigare forskning av Ghosh et al. 

(2000) som fann att företag med hög risk kommer att ha en lägre andel lån. 

 

Majoriteten av de deltagande företagen menar dock att risken inte påverkar kapitalstrukturen 

på det sättet. Indutrade menar att det endast är en teoretisk diskussion och att deras låga 

operativa risk inte får dem att ta mer finansiell risk. Liknande synsätt har även övriga företag 

och menar att de arbetar mycket med sina risker och försöker minimera dem, men det är 

ingenting som har betydelse vid valet av kapitalstruktur.  Författarnas resultat skulle även 

kunna vara i enlighet med Kale et al. (1991) som menar att andelen lån minskar vid låga 

nivåer av affärsrisk. Detta på grund av att författarna har fått uppfattningen att de företag som 

anser att det är riskfyllt med mycket lån även anser att det är viktigt att hantera de operativa 

riskerna. Det skulle således kunna påvisa det samband som Kale et al. har funnit. 

5.7 Verksamhet 

Harris och Raviv (1991) menar att företag inom samma bransch har liknande kapitalstruktur, 

vilket enligt Frank och Goyal (2009) dels kan förklaras av att medianen på kapitalstrukturen 

används som ett benchmark men även att företagen påverkas av liknande faktorer. Av de 

undersökta företagen tittar majoriteten inte på sina konkurrenter och deras kapitalstruktur då 

de menar att verksamheterna skiljer sig åt för mycket för att kunna göra bra jämförelser. Även 

de företag som tittade på sina konkurrenter, Saab och Volvo, menar att det är svårt att hitta 

konkurrenter som exakt motsvarar sin egen verksamhet. Uppfattningen hos Indutrade är att 

det finns en stor samsyn i branschen om hur kapitalstrukturen ska se ut. Övriga företag i 

studien tittade varken på sina konkurrenter eller branschgenomsnittet och det var således 

ingenting som påverkade valet av kapitalstruktur. Författarnas uppfattning är att branschen 

inte används som ett benchmark som Frank och Goyal menar var förklaringen till sitt funna 

samband. Författarna anser att sambandet även kan påverkas av vilken bransch som studeras. 

Som tidigare nämnts menar de deltagande företagen att verksamheterna skiljer sig från 

konkurrenternas vilket försvårar en eventuell jämförelse och i en annan bransch med mer 

liknande verksamheter hade detta möjligen kunnat vara en förklaring.  

 

Frank och Goyal (2009) menar också att sambandet kan bero på att företag inom samma 

bransch utsätts för liknande faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Denna förklaring anser 

författarna snarare kan förklara sambandet bättre då många av företagen i studien menar att 
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det är faktorer som berör verksamheten som i första hand påverkar kapitalstrukturen. Vilka 

förutsättningar företaget har påverkar också kapitalstrukturen, då de har olika möjligheter att 

exempelvis finansiera med egna upparbetade medel. Fagerhult menar att de inte har några 

problem med finansieringen då de är och alltid har varit ett bolag som tjänar pengar. Gunnebo 

menar också att bolagets förutsättningar styr kapitalstrukturen då de har en historik i bolaget 

som resulterar i att deras främsta fokus ligger på kärnverksamheten och att de inte har någon 

möjlighet att förändra kapitalstrukturen även om så önskades. NCC menar att det som främst 

påverkar finansieringen är hur den underliggande verksamheten ser ut. Vilket kassaflöde och 

vilken avkastning affärsverksamheten kan generera är av stor vikt och detta synsätt delar även 

Saab som har ett mål att avkastningen på sina investeringar måste överstiga kapitalkostnaden 

för att investeringen ska genomföras.  

 

Vilken strategi företagen har är också en faktor som genomgående i studien har haft stor 

betydelse för företagen i valet av kapitalstruktur. Saab betonar att det är strategin som avgör 

vilken typ av investeringar och vilka projekt som de genomför. Även Indutrade och Addtech 

vars verksamheter till stor del utgår från att växa via förvärv påverkar deras kapitalstruktur då 

de måste ha möjlighet att växa vilket förutsätter externt kapital. Utifrån detta kan författarna 

även konstatera att investeringstakten är något som påverkar kapitalstrukturen vilket även 

stöds av Volvo som förklarar sin relativt höga skuldsättning med en ovanligt hög 

investeringstakt. Att strategin påverkar kapitalstrukturen blir även tydligt om man tittar på 

skuldsättningen historiskt hos Indutrade, då man ser förändringar i skuldsättningen efter den 

tidpunkt som bolaget bytte VD. Företaget fick i samband med det en ny strategi som innebar 

en ökad skuldsättningsgrad.     

5.8 Ägarstruktur 

I den här studien verkar företagens ägare utgöra en viktig faktor vid valet av kapitalstruktur. 

Kapitalstrukturen är ett styrelsebeslut vilket gör att det således är ägarna som bestämmer. Det 

gör att kapitalstrukturen påverkas av ägarnas önskemål och direktiv samt deras riskaversion. 

Enligt hävstångseffekten gynnar en högre skuldsättning i bolaget aktieägarna då avkastningen 

på eget kapital ökar. Aktieägarna vill generellt sett se en högre skuldsättning medan 

kreditgivarna vill se att bolaget har tillräckligt med eget kapital i förhållande till det lånade 

kapitalet. Det gäller att ha en kapitalstruktur där både kreditgivarna och aktieägarna är nöjda. 

Av företagen i studien är det endast Saab som menar att deras aktieägare önskar en högre 
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skuldsättning än vad bolaget har i dagsläget. Överlag verkar uppfattningen i bolagen vara att 

deras aktieägare är nöjda med kapitalstrukturen och avkastningen. Uppfattningen i Gunnebo 

är snarare däremot att ägarna anser att bolaget är för högt belånade i dagsläget och därmed 

borde minska belåningen, vilket går emot teorin bakom hävstångseffekten. 

 

Författarna menar att ägarstrukturen inte endast påverkar kapitalstrukturen direkt utan även 

indirekt genom att en viss ägarstruktur i sin tur kan bidra till bättre möjligheter att få lån och 

även att få bättre lånevillkor. Både Fagerhult och Scania anser att de gynnas av sina stabila 

och kapitalstarka ägare. Fagerhult menar till exempel att deras huvudägare är den främsta 

anledningen till att bolaget inte har svårt att få lån i och med att utlåning till bolaget inte ses 

som särskilt riskfyllt. På liknande sätt gynnas Scania av att Volkswagen är deras 

majoritetsägare och har samma kreditbetyg som bolaget. Scania menar således att deras 

kapitalstruktur har mindre betydelse av den anledningen.      

5.9 Egna upparbetade medel 

Som tidigare nämnts finns det en önskan bland företagen i studien att i första hand finansiera 

med egna upparbetade medel. Möjligheten till detta bestäms bland annat av vinstens storlek 

och hur mycket av vinsten som återinvesteras i företaget. Ju mer bolaget tjänar desto mer kan 

bolaget låna eftersom relationen mellan lån och eget kapital blir densamma. Några av de 

deltagande företagen har poängterat att det är viktigt att ha tillgång till likviditet, till exempel 

har Scania på grund av den anledningen valt att ha en nettokassa istället för en nettoskuld. Det 

är viktigt att kunna finansiera den löpande verksamheten och däribland rörelsekapitalet. 

Addtech menar att det är viktigt för dem att växa på ett sätt som skapar ett bra kassaflöde. 

Även Saab anser att det är viktigt för dem att driva företaget på ett sätt som gör att de har 

tillgång till en kassa för att kunna finansiera de stora projekt de har.  

 

Att ha likviditet i balansräkningen påverkar även möjligheten att klara av en högre 

skuldfinansiering i form av amorteringar och räntebetalningar. Det är viktigt att kunna frigöra 

kapitalet och ju mer likvid balansräkning man har desto högre skuldsättning klarar bolaget. 

Liknande tankesätt framför Marsh (1982), Rajan och Zingales (1995) och Frank och Goyal 

(2009) som i sina studier fann ett samband mellan tillgångssammansättningen och 

skuldsättningen. Det som främst studerats är andelen materiella tillgångar och argumenten 

bakom detta är att materiella tillgångar kan fungera som en säkerhet vid lånefinansiering samt 
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att de är lättare att värdera för utomstående parter. Företag med högre andel materiella 

tillgångar skulle således ha en högre skuldsättning.  Detta kan vara en förklarande faktor till 

att den bransch som författarna har studerat inte har så hög soliditet. Av de studerade 

företagen är det inget av bolagen som har en soliditet i närheten av 50 procent, vilket skulle 

kunna förklaras av att industribranschen har en hög andel materiella tillgångar som skulle 

kunna möjliggöra en högre skuldsättning. 

 

Många av de deltagande företagen framhäver att det är av stor vikt att kunna dela ut pengar 

till sina aktieägare och Scania, NCC och Fagerhult försöker dela ut 50 procent av vinsten efter 

skatt. Som NCC framhåller så ska utdelningen vara en avvägning mellan en bra avkastning 

till aktieägarna men samtidigt möjliggöra investeringar och framtida tillväxt. Utdelningen 

minskar således de upparbetade vinsterna och påverkar kapitalstrukturen. Det finns tidigare 

studier som har studerat sambandet mellan skuldsättning och utdelning. Asgharian (1997) 

menar, precis som författarna, att ett positivt samband borde föreligga mellan utdelning och 

skuldsättning eftersom utdelningar minskar mängden interna medel och således ökar behovet 

av extern finansiering. I motsats till detta fann Frank och Goyal (2008) i sin studie att företag 

som betalar utdelning har lägre skuldsättning än företag som inte betalar utdelning. En 

förklaring till det sambandet anser författarna kan vara att företag endast delar ut pengar om 

de har möjlighet till det. Av de deltagande företagen i studien har ingen haft ett uttryckligt 

mål med utdelningen, utan endast policys om hur mycket de försöker dela ut vilket gör att de 

kan välja att avstå från utdelningen om det skulle anses vara nödvändigt. Under finanskrisen 

och en kort tid efter valde till exempel Volvo att inte ge någon utdelning då det inte fanns 

utrymme för det. Således kan det vara så att endast företag som har tillräckligt med 

upparbetade medel väljer att genomföra utdelningar vilket skulle visa på ett liknande samband 

som Frank och Goyal fann.  

 

Författarna anser att företagen ändå försöker betala utdelningar om det är möjligt eftersom en 

avstådd utdelning skulle sända dåliga signaler till marknaden. Även Bexell och Johansson 

(2013) menar att stora företag vill främja sina aktieägare i form av utdelningar, vilket skulle 

kunna förklara det negativa sambandet mellan storlek och soliditet som de fann. Att utdelning 

är någonting som prioriteras kan författarna se då NCC till exempel valde att dela upp 

utdelningen på två tillfällen för att bättre matcha med de kassaflöden de har i sin verksamhet 

för att undvika att låna upp ytterligare för att finansiera utdelningen.  
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5.10 Redovisningsregler 

Denna studie har visat att redovisningsregler har betydelse för kapitalstrukturen. Till följd av 

ändrade redovisningsregler har några av de tillfrågade företagen fått en annan kapitalstruktur 

och justerat sina mål efter det. De redovisningsregler som framförallt diskuterats avser 

goodwill och pensionsskulder. Gunnebo och Addtech betonar att de har en stor post i 

goodwill eftersom de förvärvar eller har förvärvat bolag. De nya goodwillreglerna innebär att 

företagen inte längre får skriva av goodwill utan att de årligen ska nedskrivningspröva posten. 

En eventuell nedskrivning av posten resulterar i en minskning av eget kapital som således 

påverkar kapitalstrukturen. Denna risk är någonting Addtech är medvetna om och de arbetar 

med ett eget mått som mäter relationen mellan goodwill och eget kapital för att inte anstränga 

balansräkningen. 

 

Även reglerna för pensionsskulderna har ändrats genom att pensionsskulderna från och med 1 

januari 2013 ska tas med i balansräkningen. Detta har stärkt soliditeten för Saab då 

omvärderingen av nettopensionsförpliktelsen påverkade deras egna kapital positivt. De 

ändrade reglerna påverkade också Volvo som valde att exkludera pensionerna från 

nettoskulden då effekterna av pensionsomvärderingen skulle påverka nettoskulden i för hög 

grad. Detta medförde att de sänkte nettoskuldsättningsmålet från 40 procent till 35 procent för 

att få en motsvarande restriktion som innan.  

 

På grund av redovisningsreglerna har således kapitalstrukturen ändrats utan att några 

förutsättningar i bolaget har ändrats. Författarna anser att detta är någonting som tidigare 

studier inte har tagit hänsyn till men som kan ha påverkat utfallen, framförallt i de studier där 

samband med kapitalstrukturen har studerats över en tidsperiod. Hur stor effekten av ändrade 

redovisningsregler är beror både på vad reglerna avser men även hur stora belopp företagen 

har i den posten som påverkas. Författarna menar att det kan vara svårt att justera för detta 

men att det samtidigt är viktigt att ha det i åtanke.   

5.11 Arbetet kring kapitalstrukturen 

Hur arbetet kring kapitalstrukturen ser ut varierar bland de deltagande bolagen och som Volvo 

påpekar, är det svårt att uttryckligen säga hur arbetet ser ut eftersom kapitalstrukturen är en 

effekt av allt som händer i verksamheten. Majoriteten av bolagen kommer i kontakt med 

kapitalstrukturen främst vid planeringen av verksamhetens framtid då de ser över vilken nivå 
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skuldsättningen hamnar på givet olika utfall. Diskussionen uppkommer även vid de faktiska 

investeringarna och bolagen tittar då även på hur skuldsättningen eller soliditeten skulle 

påverkas. Addtech menar till exempel att de möjligen skulle avvakta med ett förvärv för att 

inte påverka skuldsättningen i för stor utsträckning.  

 

En stor del av arbetet upplevs vara att se till att de mål och restriktioner som bolagen har 

efterföljs. Fagerhult måste till exempel varje kvartal redovisa hur de ligger till med sina 

covenanter till bankerna. Utöver detta menar Fagerhult, Addtech och Indutrade att arbetet är 

relativt givet efter att förhandling med bankerna skett om villkor och liknande. Många av 

bolagen verkar titta och följa upp kapitalstrukturen men de gör inte så mycket aktivt och det 

är eventuellt inte förrän vid en avvikelse som bolagen agerar. Indutrade menar att de främst 

arbetar med allokeringen av korta och långa lån, och det är där författarna anser att mycket av 

arbetet ligger men det är någonting författarna inte valt att studera närmare då det inte 

omfattas i denna studie. Mycket av arbetet kretsar också kring hanteringen av finansiella 

risker och vid eventuella förvärv i andra länder menar Fagerhult och Gunnebo att det till 

exempel förs en diskussion kring vilken valuta lån ska tecknas i och hur man ser på 

valutarisken. Mycket av Gunnebos arbete med kapitalstrukturen innebär att se till att matcha 

deras egna kapital med lån i samma valuta.  

5.12 Valet av kapitalstruktur i praktiken 

Ovan diskuterade faktorer har till viss del varit i enlighet med befintliga teorier och tidigare 

forskning medan vissa faktorer inte varit det. Författarna till denna studie har även diskuterat 

några faktorer som de inte återfunnit i den befintliga teorin eller forskningen inom området. 

De främsta teorierna inom ämnet är Trade off-teorin och Pecking order-teorin. För att kort 

sammanfatta vad författarna kommit fram till avseende dessa teorier så är författarnas 

uppfattning att varken Trade off-teorin eller Pecking order-teorin fullt ut kan förklara 

företagens val av kapitalstruktur. Företagen har mål men de har inget specifikt mål, det vill 

säga ingen optimal kapitalstruktur, mer än att målet antingen ska överstiga eller understiga en 

viss nivå. Detta gör att författarna anser att det kan vara av vikt att diskutera hur viktiga målen 

faktiskt är för bolagen. Uppfattning författarna har fått från de flesta bolagen är att det inte har 

så stor betydelse vad nivån ligger på så länge bolagen anser att den är på en rimlig nivå och 

håller sig inom målet. Utifrån detta synsätt skulle man kunna säga att det inte är målet i sig 
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som ligger i fokus hos bolagen utan snarare att företagen föredrar att finansiera enligt en viss 

finansieringshierarki.  

 

Några av företagen har även påpekat att de inte strävar efter en alltför hög soliditet eftersom 

man då kan ifrågasätta om de verkligen utnyttjat de resurser som de har till förfogande. En 

alltför hög skuldsättning är inte heller önskvärt då det bland annat anses påverka kreditgivare 

och kunder negativt. Författarnas uppfattning är att de flesta företagen ändå tillämpar någon 

sorts avvägning mellan för- och nackdelar med lånefinansiering. Även här måste hänsyn dock 

tas till att det inte är skattefördelarna med lån och konkurskostnaderna som främst ligger 

bakom avvägningen. I det stora hela kan man säga att författarna funnit liknande tankesätt för 

både Trade off-teorin och Pecking order-teorin men att de egentligen inte kan förklara valet 

av kapitalstruktur för de studerade företagen. Författarna anser att verkligheten är för 

komplicerad för att förklaras utifrån dessa teorier.  

 

Den här studien omfattar endast åtta företag och författarna kan därför endast uttala sig om 

dessa vilket gör det svårt att dra generaliserbara slutsatser. Faktorerna som har diskuterats har 

varit många och vissa likheter har funnits mellan företagen. Det som dock varit den främsta 

förklarande faktorn i studien har varit företagsspecifika faktorer som vilken typ av verksamhet 

som bedrivs, vilken strategi och vilka förutsättningar man har. Även faktorer som ägarstruktur 

har legat till grund för valet av kapitalstruktur hos flera bolag. I och med att dessa faktorer till 

stor del legat bakom valet av kapitalstruktur resulterar det i att författarna anser att det är svårt 

att ta fram en enda teori som skulle kunna ta hänsyn till alla dessa faktorer och som skulle 

kunna generaliseras på alla industribolag.  

 

I figur 5.1 har författarna sammanställt faktorerna som de funnit påverkar valet av 

kapitalstruktur. Valet av kapitalstrukturen utgörs av en avvägning mellan tillgången till 

kapital, de egenskaper som efterfrågas på finansieringen samt en kapitalstruktur som 

möjliggör drivandet av verksamheten. Även ägarstrukturen och målen måste beaktas.  
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Figur 5.1: Modell över faktorer som påverkar företags val av kapitalstruktur. Källa: Egen bearbetning 

 

Författarna finner det även intressant att flera av företagen menar att de inte vill vara allt för 

skuldsatta då det innebär en ökad risk, samtidigt som flera bolag har en soliditet runt 30 

procent vilket enligt författarna är en relativt låg soliditet. Många bolag drabbades av en hög 

skuldsättning efter finanskrisen och författarna ställer sig frågan om företagen är medvetna 

om den risk de ändå tar genom att ha en så pass låg soliditet. Som tidigare diskuterats är 

uppfattningen att en soliditet runt 50 procent är lämplig och samtliga bolag i denna studie är 

långt ifrån denna nivå. Vissa av företagen har till och med en högre skuldsättning i dagsläget 

än innan finanskrisen och frågan är om företagen verkligen tagit lärdom av finanskrisen.  

 

Samtidigt kan detta säkerligen skilja sig åt mellan branscherna då flera studier visat att 

skillnader finns. Lanros och Glimskog (2013) fann att industribranschen urskiljer sig med en 

relativt hög skuldsättningsgrad. Då författarna endast studerat åtta bolag är det svårt att skaffa 

sig en uppfattning om var resterande bolag inom branschen ligger. En förklaring till att de 

deltagande företagen upplever att de har en hög soliditet kan vara att andra bolag inom 

branschen har en mycket lägre soliditet och att dessa åtta företag således urskiljer med en hög 

soliditet. Författarna anser i så fall att företagen inte endast bör jämföra sig med företag inom 

sin egen bransch då detta ger bolaget en felaktig uppfattning om en ”bra soliditet” utan bör 
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titta på kapitalstrukturen mer övergripande. Författarna anser dessutom att bolagen i dagsläget 

är nöjda med kapitalstrukturen så länge de ligger inom målen vilket gör att författarna anser 

att det kan vara gynnsamt för bolagen att arbeta med interna mål som de enkelt kan justera 

istället för endast övergripande mål. Detta skulle kunna bidra till att företagen lägger större 

fokus på kapitalstrukturen, eftersom samtliga företag strävar efter att nå målen, och därmed 

kan arbeta för en högre soliditet.  

 

Författarna finner det även förvånande att företagen inte drabbades hårdare av finanskrisen, 

då de hade en relativt hög skuldsättning, och anser att företagen kan ha påverkats mer än vad 

de ger sken av. En anledning till detta kan vara att företagen på lång sikt inte har påverkats i 

någon större utsträckning då samtliga bolag i dagsläget inte upplever några konsekvenser av 

finanskrisen. På grund av detta har författarna fått uppfattningen att finanskrisen inte ligger i 

fokus i bolagen då krisen inte satte djupare spår. Skulle en liknande studie genomförts 

närmare krisen hade förmodligen resultatet varit annorlunda. Samtidigt anser författarna att 

företagen förmodligen vill framhäva bolaget på bästa sätt och således kanske inte medger att 

företaget drabbades hårdare av finanskrisen. 
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6 Slutsats 

Nedan kommer författarnas slutsatser presenteras genom att besvara studiens 

forskningsfrågor. Vidare kommer författarna ge förslag till vidare forskning inom ämnet 

kapitalstruktur. 

 

Vilka faktorer påverkar företags val av kapitalstruktur? 

Författarna har funnit att det är en mängd olika faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur 

och många av faktorerna är företagsspecifika. Den främsta faktorn som påverkar valet av 

kapitalstrukturen är verksamheten, de strategier och förutsättningar bolagen har. Även 

ägarstrukturen påverkar då kapitalstrukturen är ett styrelsebeslut och således påverkas av 

ägarnas önskemål och riskaversion. Samtliga företag finansierar enligt en viss 

finansieringshierarki och företagen menar att det är viktigt att finansieringen är likvid och 

flexibel. Författarna fann att de företag som arbetar mycket med sin affärsrisk, även vill ha en 

låg finansiell risk vilket skulle kunna visa på ett positivt samband. Bolagen vill inte vara 

alltför skuldsatta vilket främst kan förklaras av att det är för riskfyllt. De studerade bolagen 

verkar tillämpa en egen avvägning mellan för- och nackdelar med lånefinansiering där 

fördelarna utgörs av möjligheten att driva och växa sin verksamhet. Flera av faktorerna är 

som sagt företagsspecifika vilket leder till att författarna anser det svårt att förklara företags 

val av kapitalstruktur utifrån en enda teori på motsvarande sätt som Trade off-teorin och 

Pecking order-teorin har försökt att göra. 

 

Har företagen något mål med sin kapitalstruktur? 

Majoriteten av företagen har ett mål med sin kapitalstruktur och även om målet inte varit 

uttalat i alla företag så finns det en samsyn inom företagen vad målet bör vara. Då samtliga 

mål endast varit av övergripande karaktär, där antingen soliditeten ska överstiga en viss nivå 

eller skuldsättningsgraden ska understiga en nivå, anser författarna att bolagen inte har den 

optimala kapitalstruktur som Trade off-teorin förespråkar. Målen är dessutom i många fall 

historiska och har funnits i många år utan att ändras. Författarnas uppfattning är att det är 

viktigt att nå målen men att det annars inte är av så stor betydelse vilken nivå 

kapitalstrukturen ligger på. På grund av detta anser författarna att Pecking order-teorin till viss 

del snarare kan förklara målsättningen då det inte verkar vara målen som ligger i fokus hos 

bolagen. Författarna anser att det vore gynnsamt för företagen att arbeta med specifika interna 

mål och inte endast de övergripande målen.  
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Har valet av kapitalstruktur förändrats till följd av finanskrisen 2008? 

Finanskrisen påverkade kreditmarknaden då det blev svårare att få lån beviljade samtidigt 

som lånevillkoren försämrades. Detta menar dock majoriteten av företagen i den här studien 

att de inte har påverkats av. Författarna anser att en förklaring till detta kan vara att företagen 

har goda och långvariga relationer till sina kreditgivare. Majoriteten av bolagen vill inte 

finansiera sig med mer eget kapital efter finanskrisen utan kapitalstrukturen ser i stort sett 

likadan ut efter som den gjorde innan. Författarna anser att företagen med fördel skulle kunna 

finansiera med mer eget kapital med anledning av den risk som belåning medför. Att 

soliditeten inte är högre kan bero på att industribranschen urskiljer sig med en hög 

skuldsättningsgrad.  

 

Hur ser arbetet kring kapitalstrukturen ut? 

Arbetet kring kapitalstrukturen varierar bland bolagen och det är svårt att uttryckligen förklara 

hur arbetet ser ut eftersom kapitalstrukturen är en effekt av allt som händer i verksamheten. 

En stor del av arbetet innebär förhandlingar med banker och se till att mål och restriktioner 

efterföljs. Bolagen följer upp kapitalstrukturen och studerar vad den blir givet olika utfall i 

verksamheten. Mycket av arbetet kretsar också kring hanteringen av finansiella risker.  

6.1.1 Förslag till vidare forskning 

Kapitalstrukturen är ett omdiskuterat ämne och majoriteten av tidigare studier är av 

kvantitativ karaktär varför författarna finner det intressant att studera ämnet ytterligare genom 

en kvalitativ studie. Tidigare forskning har funnit många samband mellan kapitalstrukturen 

och olika faktorer men författarna anser att förståelsen bakom sambanden behöver utökas. Då 

denna studie endast omfattar åtta företag finner författarna intresse av att studera 

industribranschen ytterligare för att se om liknande slutsatser kan konstateras med ett större 

deltagarantal. Författarna finner det även intressant att genomföra liknande studier inom andra 

branscher för att se om diskussionerna är liknande och belysa de skillnader och likheter som 

eventuellt förekommer.  
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Appendix 

Appendix 1 – Urval 

I tabell 3.1 återfinns de företag som klassificeras som industriföretag. Bolagen är hämtade 

från Thompson Reuters.  

 

Large Cap Mid Cap 

ABB Addtech 

Alfa Laval Arcam 

Assa Abloy B&B TOOLS 

Atlas Copco Beijer Alma 

Hexagon G & L Beijer 

NCC Bufab Holding 

NIBE Industrier Cavotec 

Peab Concentric 

Saab Fagerhult 

Sandvik Fingerprint Cards 

Scania Gunnebo 

Securitas Indutrade 

Skanska ITAB Shop Concept 

SKF Lagercrantz 

Trelleborg Lindab 

Volvo Loomis 

 Nederman 

 Nolato 

 OEM 

 Opus Group 

 Proffice 

 Sanitec 

 Sweco 

 Systemair 

 ÅF 

Tabell 3.1: Noterade industriföretag på Large- och Mid Cap. 
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Appendix 2 - Intervjuguide 

Allmänna frågor om intervjurespondenten:  

 Hur länge har du jobbat på företaget? 

 Hur länge har du haft din nuvarande anställning? 

 Vad har du arbetat med tidigare? 

 Vad har du för utbildning?  

 

Frågor om Kapitalstrukturen:  

 Skulle du kunna beskriva hur kapitalstrukturen för företaget ser ut i dagsläget?  

o Är ni nöjda med hur kapitalstrukturen ser ut? 

o Eller arbetar ni med att förändra kapitalstrukturen? 

 Skulle du kunna beskriva vilka faktorer som påverkar ert val av kapitalstruktur?  

o Skattefördelar med lån? 

o Konkurskostnader (ökad risk med belåning)? 

o Finanskrisen? 

o Konkurrenter och bransch? 

o Risk? 

o Market timing? 

(Har dessa faktorer inte nämns vid svaret på den öppna frågan, har författarna 

ifrågasatt varför dessa inte har haft betydelse. Denna del skickades inte ut till 

företagen då författarna ville hålla frågan öppen och fungerade främst som 

stödord) 

 Hur har kapitalstrukturen sett ut historiskt? 

 Skulle du säga att ni har ett mål med kapitalstrukturen som ni strävar efter att uppnå? 

o Hur viktigt är det att nå uppsatta mål?   

 Hur ser er strategi ut för att nå/behålla det målet?   

 Är målet med kapitalstrukturen konstant eller varierar den med tiden? 

o Om den varierar med tiden, vilka faktorer tar man främst hänsyn till då? 

 Vad skulle du säga är de viktigaste faktorerna som avgör ert företags kapitalstruktur? 

 Tror du att kapitalstrukturen kan påverka företagets värde? 

 Skulle du säga att företaget föredrar en viss form av finansiering framför andra? 

o Finns det några särskilda situationer där ni föredrar att finansiera med lån? 
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o Finns det några särskilda situationer där ni föredrar att finansiera med eget 

kapital?  

 

Frågor om arbetet kring kapitalstrukturen 

 Skulle du kunna beskriva hur arbetet går till vid bestämmandet av kapitalstrukturen?  

o Vilka personer ingår i arbetet? 

o Vad har du för roll i arbetet? 

o Vem tar det slutgiltiga beslutet? 

 Hur aktivt arbetar ni med kapitalstrukturen? 

 


