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FÖRORD 
  
Enligt tidigare forskare är uppsatsprocessen en känslomässig berg- och dalbana med både 
framsteg och felsteg. I skrivande stund har vi själva upplevt en flygresa utan större 
turbulens. Nu när vi snart är framme vid slutdestinationen försöker vi formulera ord 
värdiga nog att avsluta denna uppsatsresa som sätter punkt för studietiden. 
 
Vi vill börja med att tacka uppsatsens kompetenta, trevliga och engagerade respondenter 
som avsatt tid för att vår uppsats ska bli så bra som möjligt. Utan er hade det inte blivit 
så här bra. Tack till August Lindberg som under sin fritid bidragit med kreativitet och 
tekniskt kunnande för att hjälpa oss att grafiskt spegla våra tankar. Vi vill även tacka vår 
seminariegrupp som med utvecklande synpunkter medverkat till att lyfta studien.  
  
Till sist vill vi tacka varandra för vår hängivenhet att alltid helhjärtat producera något att 
vara stolta över.  
 
Trevlig läsning, 
 
Halmstad 2018-05-10 
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SAMMANFATTNING 
 
Hur företag väljer att finansiera sin verksamhet grundas på många faktorer. Tidigare 
forskning har visat att företagsspecifika förutsättningar som storlek och bransch är 
viktiga. På samma sätt kan personliga attribut hos finansiella beslutsfattare påverka. 
Utöver detta kan omvärldsfaktorer, exempelvis regleringar, influera finansiering. 
Avdragsrätten för räntor har tills nu i princip alltid varit orörd men kommer begränsas 
inom EU. Uppsatsen undersökte hur en generell ränteavdragsbegränsning kan påverka 
kapitalstruktur och studerade samtidigt vilka faktorer som är viktiga när svenska företag 
tar beslut om kapitalstruktur. Undersökningen genomfördes kvalitativt genom intervjuer 
med tjänstemän som besitter kunskap och inblick inom ämnet. Resultatet visar att det 
finns flertalet faktorer som kan påverka företags val av finansiering. Storlek är den mest 
betydande faktorn huruvida företag aktivt arbetar med kapitalstruktur. Studien visar att 
större företag generellt arbetar med att effektivisera kapitalstrukturen. Mindre bolag gör 
inte detta i samma utsträckning men skulle kunna dra fördel av det. Enligt rapporten är 
bland annat bransch, konjunktur, ränteläge, ägarstruktur och riskattityd viktiga faktorer 
vid beslut om kapitalstruktur. Vidare visar resultatet att en ränteavdragsbegränsning 
skulle kunna påverka företags kapitalstruktur, i högre grad tungt belånade företag, till 
exempel fastighetsbolag. Resultatet indikerar att företag skulle behöva samla mer eget 
kapital för att göra investeringar vilket skulle förlänga investeringscykeln och därmed 
hämma företag som vill expandera.  
 
Nyckelord: Kapitalstruktur, ränteavdrag, ränteavdragsbegränsning, finansiering, 
finansiellt beslutsfattande, skuldsättning, skattesköldar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The corporate financing decision is based on multiple factors. Previous research show 
that corporate specific conditions such as size and industry are important. Personal 
attributes in financial decision makers can influence as well. Surrounding world aspects 
such as regulations can affect the financing choice. Interest deductions has basically been 
unviolated until now as it will be limited in the EU. The report investigated how a general 
interest deduction limitation can impact capital structure and which factors are most 
important when Swedish companies make capital structure decisions. The research was 
conducted with qualitative method by interviews with officials possessing knowledge and 
insight within the subject. The result shows that there are several factors that affect the 
financing choice. Size is the most considerable factor whether companies actively work 
with capital structure. The study implies that large companies generally optimize their 
capital structure. Small and medium-sized enterprises do not do this to the same extent 
but could benefit by doing so. Industry, the economic cycle, interest levels, shareholder 
structure and risk aversion are important factors for capital structure choice, according to 
the study. Furthermore, the result shows that an interest deduction limitation may affect 
corporate capital structure, especially highly leveraged businesses, for instance real estate 
companies. The result indicate that corporations would have to gather more equity for 
investments which would extend the investment cycle and consequently obstruct 
companies aspiring to expand.  
 
Keywords: Capital structure, interest deduction, interest deduction limitation, financing, 
financial decision making, debt, tax shields  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEGREPPSLISTA 
 

 Covenant - Krav på företag som föreskrivs i lånevillkor 
 Definitiva begrepp - Begrepp som är fasta när de väl har definierats 
 EBIT - Rörelseresultat, skillnaden mellan rörelsens intäkter och rörelsens 

kostnader. 
 EBITDA - Rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar  
 Hybrida missmatchning - Skillnader i länders skattesystem som kan utnyttjas av 

organisationer för att minska skattekostnader  
 Icke-skuldsättningsbaserad skattesköld - Exempel på detta är företagsägda 

livförsäkringar, förläggning av immateriella tillgångar i lågskatteländer, 
gränsöverskridande utdelningar och transfer pricing 

 Intressegemenskap - Definieras enligt inkomstskattelagen 24 kap. 10a § som att 
ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett 
väsentligt inflytande i det andra företaget, eller företagen står under i huvudsak 
gemensam ledning 

 Kapitalstruktur - Förhållandet mellan ett företags eget kapital och skulder 
 Marginalskattesats - Definieras som nuvärdet av nuvarande samt förväntade 

framtida skatter som betalas på en ytterligare intjänad krona idag  
 NSD - Näringslivets skattedelegation 
 Orelaterad diversifiering - Diversifiering genom affärsområden som inte är 

kopplat till företagets nuvarande verksamhet 
 Relaterad diversifiering - Diversifiering genom affärsområden som är kopplad 

till företagets nuvarande verksamhet 
 Rullning - Sätt att jämna ut skattepåverkan genom att skjuta fram skatt eller göra 

avdrag för förluster från tidigare år 
 Ränteskattesköld - Den avdragsgilla delen av företagets räntekostnader som 

uppkommer vid skuldsättning. 
 Räntesnurror - Metod för skatteplanering med lån mellan företag i olika 

skattejurisdiktioner 
 Sensitiva begrepp - Begrepp som är dynamiska till sin art och kan revideras under 

empiriinsamlingens gång 
 Skattesköldar - En form av avdrag företag kan göra för att reducera 

beskattningsbar inkomst och på så vis minska sin skattekostnad 
 Transfer Pricing - Koncernintern transaktion där priset skiljer från marknadspris  
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1. INLEDNING 
 
Nya EU-direktiv gör ränteavdraget aktuellt i samhällsdebatten. Diskussion om att 
begränsa denna rätt i Sverige har varit aktuell sedan 1970-talet och då med fokus på 
privatpersoners rätt till ränteavdrag. Först 2009 infördes regler angående företags 
begränsade rätt. Forskning har visat att flertalet faktorer kan påverka kapitalstruktur och 
att det kan finnas fördelar med lånefinansiering, delvis på grund av ränteavdraget. 
Uppsatsens avsikt är att öka förståelsen för den effekt en ränteavdragsbegränsning kan 
ha på finansiellt beslutsfattande angående företags kapitalstruktur samt vilka faktorer 
som är viktiga för detta beslut.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Kapitalstruktur1 är en väsentlig del av företags verksamhet och finansiering. 
Kapitalstruktur beskriver förhållandet mellan företags eget kapital och skulder samt kan 
justeras på många sätt. En del teorier beskriver att det finns fördelar med skuldsättning, 
bland annat genom att företag kan få en hävstångseffekt på eget kapital. Samtidigt är 
räntekostnaden för lånefinansiering avdragsgill vilket ger upphov till skattesköldar som 
kan öka bolagets värde (Brealey, Myers & Allen, 2016). Enligt huvudregeln är alla 
räntekostnader avdragsgilla i svensk företagssektor. Den 1 januari 2009 trädde 
kompletteringsregler i kraft. Syftet var att begränsa skatteplanering genom avdragsrätt. 
Ett av tilläggen var den så kallade tioprocentsregeln vilken innebär att ränteavdrag godtas 
förutsatt att företaget som erhåller ränteintäkten beskattas med minst tio procent. 
Regleringarna tog sikte på räntesnurror2 med vilka företag skatteplanerar genom 
ränteupplägg inom en intressegemenskap (Finansdepartementet, 2008). 
 
Skatteverket kartlade missbruk av ränteavdragsrätten och undersökte nyttan av att 
ytterligare begränsa denna. Undersökningen visade att företag, trots de kompletterande 
undantag som infördes 2009, kunde utnyttja kryphål genom internationella 
koncernstrukturer. Till exempel kan långivaren beskattas för ränteintäkter i ett land med 
väldigt låg eller ingen skatt och låntagaren får göra avdrag för sina räntekostnader i ett 
annat land (Skatteverket, 2011). Baserat på undersökningen föreslogs ytterligare 
ränteavdragsbegränsningar med anledning att värna om den svenska skattebasen. 
Regleringarna trädde i kraft den 1 januari 2013 och förordade att begränsningen avseende 
ränteavdrag skulle betrakta ränteutgifter på alla skulder inom en intressegemenskap3 
(Finansdepartementet, 2012).  
 
Dessutom rekommenderade denna rapport att tioprocentsregeln kompletterades med en 
möjlighet för Skatteverket att neka avdrag trots att det företag som erhåller ränteintäkten 
beskattas med tio procent eller mer. Avdrag kan nekas om det visas att skuldförhållandet 
uppstått inom en intressegemenskap med anledning att skapa en väsentlig skattefördel. 
Tidigare kunde ränteutgifter godtas som fullt avdragsgilla även ifall tioprocentsregeln inte 
uppfyllts om företaget kunde visa att skuldförhållandet var affärsmässigt motiverat. 
Utredningen föreslog att denna möjlighet begränsades till scenarion där räntemottagaren 
har sin hemvist inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) eller en stat 
vilken Sverige har skatteavtal med (Finansdepartementet, 2012).  
 
                                                             
1 Förhållandet mellan ett företags eget kapital och skulder 
2 Metod för skatteplanering med lån mellan företag i olika skattejurisdiktioner 
3 Definieras enligt inkomstskattelagen 24 kap. 10a § som att ett av företagen, direkt eller indirekt, genom 
ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget, eller företagen står under i 
huvudsak gemensam ledning 
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För att skatteflyktsmetoder genom hybrida missmatchningar4 inte ska urholka 
medlemsländernas skattebaser utgav EU-rådet 2016 nya direktiv. Syftet är att minska 
aggressiv skatteplanering och jämna ut skillnader i medlemsstaternas skattesystem. De 
nya reglerna skall träda i kraft senast 1 januari 2019. Direktivets räntebegränsningsregel 
innebär att bolag som mest kan göra avdrag för räntenetto upp till 30 procent av dess 
EBITDA5 (Europeiska unionens råd, 2016). 
 
Företagsekonomer har länge diskuterat fördelar med lånefinansiering på grund av 
ränteavdrag. Myers (1984) argumenterade för att belåning upp till en viss nivå är 
gynnsamt genom ränteskattesköldar6 och visade på så vis kapitalstrukturens betydelse för 
att maximera bolagets värde. Modigliani och Millers (1958) teori har sedan länge varit 
med i diskussionen kring kapitalstruktur. De menade att det ej existerar en optimal 
kapitalstruktur utan att alla är likvärdiga. Modigliani och Miller (1963) korrigerade sedan 
påståendet med ett tillägg om eventuella skattefördelar med skuldfinansiering genom 
ränteavdrag. Feld, Heckemeyer och Overesch (2013) analyserade tidigare forskning inom 
ämnet och visade att kapitalstruktur påverkas av skatteeffekter. De kom fram till att dessa 
skatteeffekter kan minskas genom ränteavdrag som uppstår vid belåning och att företags 
val av kapitalstruktur därför är betydelsefullt.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Företags långsiktiga syfte är vanligtvis att maximera ägarnas förmögenhet (Myers, 1984). 
Eftersom kapitalstruktur kan inverka på bolagets värde är skuldsättningsgraden viktig 
(Myers, 1984, Graham 2003, Frank & Goyal, 2009). Förhållandet mellan lånefinansiering 
och finansiering via eget kapital påverkar den risk investerare åtar sig och den avkastning 
de kan erhålla. Långivare exponeras för lägre risk eftersom de återbetalas först men har 
begränsad uppsida då avkastningen består av ränteintäkter. Risken att aktieägare ej 
erhåller avkastning är större än kreditgivarens, aktieägare har däremot obegränsad 
uppsida. (Finansdepartementet, 2012). 
 
Utdelningar betalas med beskattade medel vilket gör belåning skattemässigt fördelaktigt 
eftersom att räntekostnader är avdragsgilla. Det ökar incitamentet för företag att 
finansiera verksamheten genom belåning istället för eget kapital. Utgångspunkten är att 
affärsmässigt motiverade lån inte skall begränsas. Vissa förutsättningar, till exempel ej 
uppfyllelse av tioprocentsregeln eller lån inom intressegemenskap, kan begränsa 
avdragsrätten för räntekostnader (Finansdepartementet, 2012).  
 
I juni 2017 publicerade Finansdepartementet (FD) ett förslag på nya skatteregler för 
företagssektorn som grundar sig i EU:s direktiv från 2016. FD avvek från direktivet och 
föreslog främst ett avdragsutrymme på 35 procent av EBIT alternativt 25 procent av 
EBITDA. Bland annat förordnas samtidigt en sänkning av bolagsskatten från 22 procent 
till 20 procent (Finansdepartementet, 2017).  
 
FD:s förslag skärper regelverket ytterligare baserat på tre samhällsekonomiska 
utgångspunkter. Den första är att öka neutraliteten mellan finansiering via eget och 
främmande kapital samt skattemässigt likabehandla branscher, investeringar och 
finansieringsformer. Vidare ska ekonomiska val endast i begränsad utsträckning påverkas 
av skattelagstiftningen och slutligen ska svensk skattelagstiftning utformas för att främja 

                                                             
4 Skillnader i länders skattesystem som kan utnyttjas av organisationer för att minska skattekostnader 
5 Rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar 
6 Den avdragsgilla delen av företagets räntekostnader som uppkommer vid skuldsättning 



3 
 

skattebasen. Med den föreslagna tröskeln på 100 000 kronor för negativa räntenetton 
skulle 10,54 procent av de svenska företagen påverkas av förslaget med en EBIT-modell. 
Motsvarande siffra med en EBITDA-modell är 9,2 procent (Finansdepartementet, 2017).  
 
FD (2017 s.108) beskriver hur det svenska företagsklimatet skall behandlas:  
 
“Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat är grunden för tillväxt och 
jobbskapande. Villkoren för företagande ska vara internationellt konkurrenskraftiga, 
främja investeringar, innehålla förutsebara regelverk och stödja en sund konkurrens” 
 
Näringslivets skattedelegation (NSD) kritiserade FD:s förslag och menade att behov 
avseende bolags finansieringsbeslut förbises vilket påverkar riskfördelningen mellan 
aktieägare och långivare. De förklarar skillnader mellan eget kapital och främmande 
kapital samt påpekar att finansieringsformerna inte är perfekta substitut. NSD 
argumenterar att FD:s val att avvika från EU-direktivets huvudlinje inskränker på svenska 
bolags internationella konkurrenskraft och incitamenten att investera i Sverige på grund 
av ökade kapitalkostnader (Näringslivets skattedelegation, 2017).  
 
I mars 2018 publicerade regeringen ett slutgiltigt förslag om lagstiftande angående 
begränsning av ränteavdraget. Detta innebär att företag högst får dra av räntekostnader 
motsvarande 30 procent av EBITDA samt att negativa räntenetton oavsett får dras av upp 
till fem miljoner kronor. Samtidigt sänks bolagsskatten i två steg till 20,6 procent år 2021. 
Reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2019 (Finansdepartementet, 2018).  
 
Tidigare litteratur tar upp flertalet faktorer företagsledningar behöver beakta i sina 
finansiella beslut. Om ränteavdragsmöjligheten begränsas är det möjligt att företag 
anpassar sin finansiering eftersom att de positiva effekter som uppstår vid 
lånefinansiering kan avta ifall företag ej har möjlighet att utnyttja ränteavdrag fullt ut. 
Tidigare forskning har teoretiserat ränteavdragets förhållande till kapitalstruktur i stora 
nordamerikanska företag. Gapet denna artikel ämnar fylla är att beskriva vilka faktorer 
som är viktiga för val av kapitalstruktur hos svenska företag och undersöka eventuella 
effekter av en ränteavdragsbegränsning i Sverige. Detta forskningsgap är angeläget att 
fylla eftersom ränteavdraget kommer begränsas inom EU från år 2019.  
 
1.3 Problemformulering 
 
Vilka faktorer är viktiga när svenska företag tar beslut om kapitalstruktur och hur skulle 
en ränteavdragsbegränsning påverka finansiering och finansiellt beslutsfattande? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att explorativt identifiera och förklara vilka faktorer som 
påverkar kapitalstruktur samt beskriva ränteavdragets betydelse för att öka förståelsen för 
hur en ränteavdragsbegränsning kan påverka svenska företag.  
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1.5 Disposition 
 
I kapitel två redogörs för studiens teoretiska referensram. Inledningsvis 
presenteras studiens teorimodell. Vidare diskuteras etablerade teorier 
angående kapitalstruktur. Avslutningsvis avhandlas flertalet faktorer 
som sammanhänger med kapitalstruktur, ränteavdrag och finansiella 
beslut.  
 
Kapitel tre inleds med en presentation av studiens vetenskapliga 
forskningsansats vilken skett på ett Hermeneutisk vis med induktiv 
metod och kvalitativt tillvägagångssätt. Fortsättningsvis förklaras hur 
rapportens litteratur- och empiriinsamling fullbordats. Vidare diskuteras 
studiens reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas genom att behandla 
objektiva och etiska aspekter av forskningen. 
 
Kapitel fyra består av studiens empiriska information. Denna har 
ackumulerats genom kvalitativa intervjuer med fem företagsekonomer, 
fem banktjänstemän, en redovisningskonsult och en vd. Intervjuerna 
presenteras först var för sig och kapitlet avslutas med en sammanfattning 
av vilka faktorer som behandlats.  
 
I kapitel fem analyseras det empiriska materialet. Inledningsvis 
presenteras studiens analysmodell. Tolkning och analys av 
ackumulerade data sker i symbios med studiens teoretiska underlag. 
Avsikten med detta kapitel är att resonera kring hur företag arbetar med 
kapitalstruktur och analysera vilka implikationer en reglering avseende 
ränteavdrag kan ha på finansiellt beslutsfattande. 
 
I kapitel sex presenteras studiens resultat i anslutning till uppsatsens 
problemformulering och syfte. Först redovisas viktiga faktorer för 
kapitalstruktur och sedan diskuteras eventuella implikationer av en 
ränteavdragsbegränsning.  
 
Kapitel sju baseras på analysen och resultatet för att framställa studiens 
slutsatser. Slutligen diskuteras studiens bidrag samt förslag på fortsatt 
forskning inom ämnet. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Inledningsvis presenteras studiens teorimodell som sammanfattar de viktiga faktorer som 
enligt litteraturen kan påverka kapitalstruktur. Fortsättningsvis avhandlas konceptuella 
teorier och modeller som sammanhänger med kapitalstruktur. Vidare redogörs 
kapitalstruktur utifrån risk och beslutsfattande. Avslutningsvis beskrivs 
kapitalstrukturens samband med flertalet faktorer som är betydelsefulla för val av 
kapitalstruktur. 
 
2.1 Studiens teorimodell 

 
    Figur 1: Studiens teorimodell.  
 
Figur 1 illustrerar studiens teoretiska modell vilken innehåller de nyckelbegrepp som 
behandlas i uppsatsen. Kapitalstruktur bestäms av finansiella beslutsfattare vilka influeras 
av flertalet faktorer (se Tabell 1). Inledningsvis diskuteras företagsspecifika faktorer som 
inverkar på finansiellt beslutsfattande. Vidare har yttre omständigheter effekt på 
finansiellt beslutsfattande. Avslutningsvis berörs personliga attribut vilket kan vara 
avgörande för hur företagsledaren agerar.  
 
Modellen innehåller de olika aspekter som enligt litteraturen kan påverka finansiellt 
beslutsfattande; företagsspecifika faktorer, yttre omständigheter och personliga attribut. 
Med hjälp av denna modell kan det undersökas huruvida en yttre omständighet, en 
förändring av ränteavdraget, kan ha effekt på finansiellt beslutsfattande och vidare 
påverka svenska företags kapitalstruktur.  
 
Inledningsvis i kapitel två redogörs för konceptuella teorier och modeller som behandlar 
kapitalstruktur. Dessa ger en överblick och förståelse i ämnet samt visar dessutom flertalet 
faktorer som är viktiga för begreppen i teorimodellen, speciellt Intressenter och 
signalering. I 2.2.2 presenteras exempelvis tradeoff-teorin som sammankopplar 
ränteavdrag till kapitalstruktur. I 2.3 behandlas kapitalkostnad och risk som vidare bidrar 
till att identifiera faktorer och utveckla nyckelbegreppen. Kapitel 2.4 redogör för 
finansiellt beslutsfattande vilket kopplas till Personliga attribut i teorimodellen. I 2.5 
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presenteras forskning om kapitalstruktur där först Företagsspecifika faktorer behandlas 
vilket starkt bidragit till att utveckla detta nyckelbegrepp. Senare i detta kapitel avhandlas 
kapitalstrukturens koppling med skatter och andra yttre faktorer vilket bidragit till 
nyckelbegreppet Makroekonomiska faktorer, regleringar och skatt i teorimodellen.  
 

 
Tabell 1: Faktorer för finansiellt beslutsfattande 

 
Tabell 1 redogör de viktiga faktorer för kapitalstruktur som identifierats i litteraturen. 
Dessa 29 faktorer har sedan klassificerats under fyra nyckelbegrepp i studiens 
teorimodell.  
 
2.2 FINANSIERINGSTEORI 
 
2.2.1 Modigliani/Miller-teorin 
 
Modigliani och Miller (1958) menar att flertalet forskare har argumenterat för att för att 
det existerar en optimal kapitalstruktur med grund i förhållandet mellan avkastning och 
skuldsättning. Denna kapitalstruktur är något ledningen skall eftersträva för att arbeta i 
ägarnas bästa intresse. I kontrast till detta antagande förespråkar Modigliani och Miller 
att det ej existerar en optimal kapitalstruktur utan att alla kapitalstrukturer är likvärdiga 
baserat på kostnaden för kapital.  
 
Modigliani och Miller (1958) anser att argumentet om optimal kapitalstruktur baseras 
alltför mycket på antagandet att priset i förhållande till vinsten på aktier är kraftigt 
opåverkad av belåning upp till en viss nivå. Modigliani och Miller anser att detta 
antagande ej håller och tas för givet eller är uppbackat av argumentet att det helt enkelt 
är så marknaden beter sig. Däremot argumenterade forskarna att fördelar kan uppstå för 
ägarna med främmande kapital vid företagsbeskattning när ränteutgifter är avdragsgilla. 
Fördelarna är relativt små enligt författarna. 
 
Detta argument har Modigliani och Miller (1963) senare korrigerat med ett tillägg. 
Författarna menar att ett företag kan ha dubbelt så hög förväntad avkastning gentemot ett 
annat företag i samma riskklass utan att den faktiska avkastningen blir exakt dubbelt så 
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hög om företagens kapitalstruktur skiljer. Slutsatsen enligt forskarna är att 
skattefördelarna med skuldfinansiering är större än vad de tidigare föreslog. 
 
Modigliani och Miller (1963) poängterar att skattefördelen med lånefinansiering inte 
nödvändigtvis betyder att företag ska eftersträva att konstant använda maximal tillgänglig 
lånefinansiering. De argumenterar att kvarhållna vinstmedel kan vara ett billigare och mer 
attraktivt alternativ till lånefinansiering när den personliga inkomstskatten hos 
investerarna beaktas. Författarna påpekar att det kan finnas andra dimensioner av 
lånefinansiering som ej förklaras inom ramverket för statiska jämviktsmodeller. Exempel 
är de begränsningar Modigliani och Miller diskuterar (1958) som kreditgivare kan 
föreskriva i låneavtal. Dessa villkor kan begränsa ledningens manövreringsutrymme och 
möjligtvis även påverka företags kapitalstruktur. 
 
2.2.2 Tradeoff-teorin 
 
Myers (1984) beskriver den optimala skuldsättningen som en avvägning mellan kostnader 
och fördelar av belåning när firmans tillgångar och investeringsplaner är konstanta. Bolag 
värderar ränteskatteskölden mot konkurskostnader samt balanserar förhållandet mellan 
eget kapital och skulder för att maximera bolagets värde. Ur denna aspekt bör optimal 
skuldsättning vara relativt enkel att beräkna och följa förutsatt avsaknad av 
transaktionskostnader för att justera belåningsgraden. Myers menar däremot att det finns 
justeringskostnader som försvårar flytten mot bolagets optimum. Denna friktion kan få 
företag att avvika från sin optimala kapitalstruktur. 
 
Kostnader för finansiell oro består av juridiska och administrativa kostnader vid konkurs 
samt aspekter som kan påverka bolagets värde även om konkurs undviks. Dessa kostnader 
bör leda fram till två finansiella beteenden. De är att volatila företag lånar mindre och att 
företag med tillgångar som kan avyttras på en aktiv marknad lånar mindre (Myers, 1984). 
Företag med volatila intäkter har samtidigt en större risk att stöta på konkurskostnader 
(Ovtchinnikov, 2010). 
 

 
Figur 2: Tradeoff-teorin (Myers, 1984) 
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Figur 2 visar tradeoff-teorin som indikerar att företag bör belåna till den nivå nuvärdet av 
den marginella vinsten med mer belåning är likgiltig mot den marginella kostnaden av 
ytterligare belåning. Denna funktion börjar avta när summan av icke-
skuldsättningsbaserade skattesköldar7, nuvarande ränteskattesköldar och sannolikheten 
för förlust överstiger marginalnyttan av att addera ytterligare belåning till 
kapitalstrukturen (Graham 2003).  
 
Frank och Goyal (2009) anser att tradeoff-teorin beaktar flertalet viktiga faktorer för valet 
av skuldsättningsgrad som till exempel industrins medianbelåning, företagets storlek, 
företagets marknadsvärde i förhållande till bokfört värde och dess materiella tillgångar i 
relation till totala tillgångar. Forskarna framhåller samtidigt modellens empiriska 
begränsningar. De påpekar att mer lönsamma företag tenderar att ha lägre 
skuldsättningsgrad och förklarar att denna modell kan uppvisa omvänt förhållande mellan 
dessa faktorer.  
 
Vid analys av ett företags optimala kapitalstruktur utifrån tradeoff-teorin bör man 
samtidigt beakta hävstångseffekten som kommer vid ökad belåning. Lönsamheten kan 
öka vid högre belåning så länge avkastningen överstiger kostnaden för att låna. Likaså 
ökar skuldsättning konsekvensen av negativ överavkastning (Modigliani & Miller, 1958). 
 
2.2.3 Market Timing-teorin 
 
Market timing-teorin klargör hur finansiella beslutsfattare resonerar vid avvägningen 
mellan finansiering med eget kapital eller främmande kapital. Hypotesen är att den 
avgörande faktorn för valet av finansiering är företagets marknadsvärde då medel ska 
tillföras (Myers 1984). Market Timing-teorin differentierar sig därav gentemot 
Modiglianis och Millers antagande om att marknaden är effektiv. I ett sådant scenario 
skulle det ej finnas fördelar att opportunistiskt växla mellan eget kapital och skuldsättning 
(Modigliani & Miller, 1958). Om marknaden ej är helt effektiv kan det finnas fördelar för 
aktieägarna att ledningen anpassar valet av kapitalanskaffning utifrån det nuvarande 
marknadsvärdet (Baker & Wurgler, 2002).  
 
Empiriska studier har visat att Market timing-teorin beaktas i praktiken. Taggart (1977) 
studerade kapitalstruktur empiriskt och kom till slutsatsen att rörelser i företags 
långsiktiga marknadsvärden är en viktig faktor i hur företag finansierar sig. Marsh (1982) 
studerade finansieringen av brittiska företag och kom till slutsatsen att de lägger stor vikt 
vid marknadsvillkoren och att tidigare rörelser i aktiekursen har effekt. 
 
Då aktiepriset är högt är företag mer benägna att emittera nya aktier för att tillföra kapital. 
Om aktiepriset däremot är lågt föredras istället att söka extern finansiering genom 
belåning (Myers, 1984). Detta görs ofta med anledningen att utnyttja tillfälliga 
fluktuationer för att anskaffa kapital när det är relativt billigt (Baker & Wurgler, 2002). 
Utomstående har svårare att korrekt värdera företaget gentemot företagsledningen, därav 
kan nyemittering av aktier signalera att bolaget är övervärderat (Myers & Majluf, 1984). 
I förlängningen leder detta till en nedgång i aktiepriset (Smith, 1986).  
 
 
 
 

                                                             
7 Exempel på detta är företagsägda livförsäkringar, förläggning av immateriella tillgångar i 
lågskatteländer, gränsöverskridande utdelningar och transfer pricing 
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2.2.4 Pecking Order-teorin 
 
Myers (1984) beskriver hur företag rangordnar olika finansieringskällor. Denna 
turordning benämner författaren som pecking order-teorin vilken menar att företag väljer 
finansiering enligt följande: 
 

1. Internt genererade medel 
2. Justering av utdelningar beroende på investeringsmöjligheter 
3. Företagets egna likvida medel 
4. Extern finansiering genom exempelvis lån eller nyemission 

 
Företag föredrar att finansiera verksamheten med internt genererade medel. Om de är 
otillräckliga justeras utdelningar vilka företagsledningen normalt vill hålla stabila över 
tid. Under förutsättning att tidigare alternativ ej är möjliga använder företaget egna likvida 
medel. Slutligen söker företag extern finansiering i form av lån eller nyemission (Myers, 
1984). Turordningen baseras på informationsasymmetri mellan företagsledning och 
externa aktörer. Beslut fattas med hänsyn till intressenters förväntade reaktion. 
Exempelvis kan emittering av nya aktier indikera begränsade möjligheter att låna pengar 
(Majluf & Myers, 1984). Enligt Myers (1984) är kostnaden för att utfärda en säkerhet är 
viktigare än andra överväganden. Kostnaderna uppkommer när ledningen besitter icke-
offentliggjord information om värdet av värdepappret och använder den informationen 
vid beslut om utfärdande. Det är dessa kostnader som leder till ovan nämnda turordning 
vid finansiering av nya projekt. 
 
En implikation av denna teori är att nyemission kan tolkas av marknaden som att företaget 
är övervärderat vilket skulle leda till prisnedgång på företagets aktiekurs. Pecking order-
teorin förutspår att värdeminskningen vid extern finansiering bör vara störst vid 
nyemission, lägre vid konvertibla skuldebrev och lägst vid belåning (Wiswanath, 1993). 
Detta mönster har inte alltid visats i empirin (Mikkelson & Partch 1986; Eckbo 1986). 
Mikkelson och Partch (1986) visade negativt förhållande mellan värdepappers beroende 
av företagets värde och prissänkning. Eckbo (1986) hittade ingen korrelation mellan 
kvaliteten på det externa finansieringsvalet och prissänkning. Myers och Majluf (1984) 
menar att konsekvenserna av vad företagets finansiering signalerar till utomstående kan 
begränsa viljan att söka extern finansiering och i förlängningen försumma lönsamma 
investeringsmöjligheter. 
 
Pecking order lämnar ej utrymme för avvikelser. Samtidigt misslyckas denna teori att 
förklara företags agerande i alla lägen vilket indikerar att modellen ej alltid appliceras i 
praktiken. Studier har funnit att finansiella beslutsfattare inte alltid föredrar likvida medel, 
även om det är tillgängligt. Istället kan dessa personer välja andra kapitalkällor beroende 
på risken i projektet. Avvikelser verkar vara mer regel än undantag och därför behöver 
modellen expanderas för att förklara beteende avseende företagsfinansiering. Det krävs 
en modell som bättre fångar forskningsresultat samt verkar inom ett dynamiskt ramverk 
för att precist förklara finansiellt beslutsfattande (Wiswanath 1993).  
 
Frank och Goyal (2009) anser att pecking order-teorin ger god förklaring till faktumet att 
mer lönsamma företag tenderar att ha lägre skuldsättningsgrad. Författarna framför att 
den viktigaste aspekten avseende skuldsättning är vilken bransch företag är verksamma i 
och betonar att pecking order inte tar hänsyn till denna aspekt. Företagsstorlek och 
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förhållandet mellan materiella tillgångar och totala tillgångar är ytterligare viktiga 
faktorer som ej behandlas av modellen. Författarna anser att pecking order behöver 
utvecklas för att korrekt kunna förutspå valet av kapitalstruktur.  
 
2.3 Kapitalkostnad och risk 
 
2.3.1 Kapitalkostnad 
  
Många företag använder sin kapitalkostnad som en riskjusterad diskonteringsränta för 
nya investeringar (Brealey, Myers & Allen, 2016). Kapitalkostnaden beräknas genom ett 
viktat genomsnitt av förväntad avkastning på dess tillgångar och representerar vilken 
avkastning investerarna kräver. Skuldsättningsgrad och räntekostnader är kända men 
investerarnas förväntade avkastning är mer komplicerad att värdera eftersom den delvis 
beror på företagets risk i förhållande till marknadsrisken (Fama & French, 1999; Brealey, 
Myers & Allen, 2016). Kostnaden för eget kapital är högre än kostnaden för belåning på 
grund av aktieägarnas högre risk. Aktieägarna kommer efter långivarens fordran vid 
eventuell konkurs och långivare kan till skillnad från aktieägare vidta åtgärder om de inte 
erhåller ersättning för kapitalet som lånats ut (Brealey, Myers & Allen, 2016; Williamson, 
1988).  
 
När företag investerar i projekt går aktieägarna miste om möjligheten att själva investera 
de pengarna. Bolaget skapar värde genom att acceptera projekt som ger högre avkastning 
än andra placeringar kan ge aktieägarna. Om företaget investerar i ett riskfyllt projekt är 
investerarnas förväntade avkastning lika hög som de kan få genom att själva investera på 
finansmarknaden till samma risknivå (Brealey, Myers & Allen, 2016). 
 
Formeln Brealey, Myers och Allen (2016) använder för att räkna ut företagets viktade 
genomsnittliga kapitalkostnad kallas WACC. Formeln använder andelen av kapitaltypen 
multiplicerat med kostnaden för respektive kapitaltyp. WACC kan utvidgas för att beakta 
den effekt ränteavdrag har på kostnaden för främmande kapital genom avdragsrätt. 

 
E= Marknadsvärdet på företagets eget kapital 
D= Marknadsvärdet på företagets skulder 
V= Marknadsvärdet på företagets eget kapital och skulder 
Re= Kostnaden för eget kapital 
Rd= Kostnaden för skulderna 
Tc= Bolagsskatten 

 
Formeln implicerar att skattesatsen påverkar företags kapitalkostnad förutsatt att företaget 
inte endast finansieras med eget kapital (Brealey, Myers & Allen, 2016). 
 
2.3.2 Riskpolitik  
 
Företags totala risk kan simplifierat delas upp i affärsrisk och finansiell risk. Affärsrisken 
beror på hur känslig företagets affärsidé är för konjunktursvängningar. Känsligheten 
påverkas bland annat av konkurrensförutsättningar, personal, priselasticitet och 
regleringar. Finansiell risk beror på företagets ekonomiska förutsättningar, exempelvis 
risken för kapitalkostnadsförändringar, andelen fasta kostnader i förhållande till rörliga 
kostnader och känsligheten i kassaflödet (Brealey, Myers & Allen, 2016).  
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Carlson (2014) kopplar ihop företagets risk med hävstångsformeln och hävstångseffekten 
som kommer med ökad belåning.  
 

 
Figur 3: Företags totala risk (Carlson, 2014). 

 
Re = Avkastning på eget kapital  
Rt = Avkastning på totalt kapital 
Rs = Skuldränta på lånat kapital 
Rt-Rs = Förräntningsmarginalen 
S/E = Skuldsättningsgraden 
 
Figur 3 visar företagets totala risk genom att dela upp den i affärsrisk och finansiell risk. 
Hävstångsformeln visar hur aktieägarnas avkastning utväxlas med högre belåning. 
Förräntningsmarginalen bestämmer om högre skuldsättningsgrad påverkar positivt eller 
negativt. Hög skuldsättningsgrad ökar risken på det egna kapitalet (Carlson, 2014).  
 
Enligt Graham och Harvey (2001) är finansiell flexibilitet den viktigaste punkten för 
företagsledare vid beslut om bolagets skuldsättningsgrad. Företag vill skapa flexibilitet 
genom att minimera räntekostnader för att slippa krympa verksamheten vid ekonomisk 
nedgång.  
  
2.4 Finansiellt beslutsfattande 
 
2.4.1 Mänskliga element och personliga attribut 
 
Ett företags kapitalallokering influeras starkt av mänskliga element. Forskning har visat 
hur verkställande direktörer och ekonomichefer resonerar kring finansiellt 
beslutsfattande. Ofta präglas finansiella beslut av ett antal osäkra variabler. I dessa fall 
grundas besluten till viss del av beslutsfattarens magkänsla och rykte. Ytterligare en 
avgörande faktor är hur insatt den finansiella beslutsfattaren är i det givna ämnet eller 
affärshändelsen. Verkställarens personliga attribut är likaledes en viktig aspekt eftersom 
vissa beslut kan delegeras nedåt i hierarkin. Detta är mer förekommande i större bolag 
med fler segment och påverkas också av beslutsfattarens kunskap samt företagets policy 
(Graham, Harvey & Puri, 2015).  
 
Företagsledare värderar långsiktig framgång i bolaget samtidigt som de bryr sig om sitt 
eget rykte. På grund av detta har beslutsfattare visats vara motvilliga att förändra 
strategiska beslut trots att ekonomiska rapporter tyder på att förändring bör ske. En 
förändring av strategi skulle antyda att företagsledaren tidigare valt en sämre strategi. En 
implikation är att vid förändring av strategisk styrning kan det vara fördelaktigt att ersätta 
nuvarande företagsledare (Sliwka, 2007). 
 
Finansiella beslutsfattares risktagande är en viktig aspekt av strategisk ledning. För att 
förbättra bolags prestation och konkurrensfördel måste beslutstagare ta risk. Vid val av 
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olika strategier med samma förväntade avkastning tenderar finansiella beslutsfattare att 
välja den strategi som har lägst risk och minst volatilt utfall (Hoskisson et al., 2016). 
Riskbenägenhet hos finansiella beslutsfattare har visats vara negativt korrelerad med 
ålder. Äldre företagsledare reducerar i större utsträckning bolags risk genom 
diversifiering, mindre investering i forskning och utveckling samt lägre skuldsättning 
jämfört med vad yngre personer i samma befattning gör (Serfling, 2014).  
 
Övertro på egen förmåga har visats vara en påverkande faktor hos finansiella 
beslutsfattare (Malmendier, Tate & Yan, 2011). Detta karaktärsdrag har visat sig 
vanligare hos män än kvinnor (Huang & Kisgen, 2013). Personer med karaktärsdraget 
tenderar att överskatta framtida kassaflöde och därav anse att bolaget är undervärderat, 
därför föredrar dessa ofta intern finansiering över extern. När extern finansiering krävs, 
prefereras belåning trots högre risk framför nyemission (Malmendier, Tate & Yan, 2011). 
När intern finansiering är möjligt kan övertro på egen förmåga leda till överinvesteringar 
samtidigt som behov av externa medel kan leda till minskade investeringar (Malmendier 
& Tate, 2005). Övertro på egen förmåga leder vanligtvis till val av högre 
skuldsättningsgrad än genomsnittet (Malmendier, Tate & Yan, 2011).  
 
Malmendier, Tate och Yan (2011) visade att finansiella beslutsfattare uppvuxna under 
depressionen på 30-talet tenderar att vara motvilliga till skuldsättning. Samtidigt är 
finansiella beslutsfattare med militär erfarenhet mer aggressiva avseende kapitalstruktur 
och föredrar att belåna i större utsträckning. Författarna drar slutsatsen att betydelsefulla 
personliga händelser kan ha stor påverkan på finansiellt beslutsfattande för 
företagschefer. Liknande mönster har Bernile, Bhagwat och Raghavendra Rau (2017) 
upptäckt. Forskarna visade att finansiella beslutsfattare som upplevt katastrofer påverkas 
av detta i sitt arbetsliv. Ifall dessa händelser inte haft stora konsekvenser tenderar 
beslutsfattarna att agera mer aggressivt samtidigt som allvarliga konsekvenser av dessa 
händelser resulterar i att de blir mer försiktiga. 
 
Forskning har visat att finansiella beslutsfattare anpassar bolags finansiella policy efter 
sina personliga incitament. Riskökande incitament sammanhänger med högre och mer 
riskfylld belåning, lägre likviditet samt mer bokföringsmässiga åtgärder och 
intäktsutjämning. Generellt hänger bolags risktagande samman med finansiella 
beslutstagares incitament (Chava & Purnanandam, 2010). Graham, Harvey och Puri 
(2013) har visat att incitament hos företagsledare hänger samman med bolags finansiella 
policy. Forskarna visade dessutom att finansiella beslutsfattare överlag är mer 
optimistiska och risktoleranta jämfört med genomsnittet. Ökad risktolerans korrelerar 
med fler uppköp samtidigt som hög optimism hos finansiella beslutstagare ökar 
belåningen.  
 
2.4.2 Organisationsstruktur och strategi 
 
Howard (1988) förklarar att en beslutsanalysprocess består av fem steg, likt i Figur 4. Det 
första steget innebär att definiera vad problemet är. Steg två är formulering, att utforma 
olika lösningar på detta problem. Det tredje steget är utvärdering, att analysera vilka 
konsekvenser de olika alternativen medför. Fjärde steget innebär att bedöma de olika 
alternativen, att väga för- och nackdelar mot varandra och välja det alternativ som medför 
mest nettonytta. Det slutliga steget i modellen är åtgärd, vilket syftar på att verkställa det 
som bestämts genom beslutsanalysprocessen. 
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Figur 4: Modell för beslutsprocessanalys (Howard, 1988) 
 
Strategisk styrning är vanligtvis en komplex process som involverar flertalet parter. 
Organisationens struktur och dess inneboende politik är betydelsefulla faktorer för hur 
strategisk styrning kan implementeras och utföras. Processen bör vara konsekvent, 
återkommande och adaptiv för att i bästa möjliga mån assistera vid beslut samtidigt som 
kognitiv partiskhet bör undvikas. Utförd korrekt kan strategisk analys förse 
organisationen med ramverk vilka kan assistera vid utvärdering av nuvarande och 
framtida beslut för utvecklande av organisatorisk strategi. Strategisk analys kan på så sätt 
hjälpa organisationen att uppnå sina målsättningar (Thomas, 1984).  
 
Ett antal forskare har diskuterat att finansiella beslut och finansiella resurser har betydelse 
för företags strategi (Barton & Gordon, 1988; Chatterjee, 1990; Chatterjee & Wernerfelt, 
1991; Kochhar, 1996; Kochhar & Hitt, 1998). Företag diversifierar delvis för att använda 
resurser som i sin nuvarande verksamhet är överflödiga. Vilken typ av resurser företaget 
innehar inverkar på hur företaget diversifierar verksamheten. På grund av de stora resurser 
som krävs för diversifierande expansion behöver företaget ofta söka extern finansiering 
(Chatterjee & Wernerfelt, 1991). 
  
Diversifiering påverkar kapitalstruktur och inverkar därav på vilka tillgångar som 
anskaffas. Företags kapitalstruktur påverkar samtidigt vilken typ av diversifiering som 
tillämpas. Med andra ord finns en reciprok relation mellan företags finansiella strategi 
och dess diversifieringsstrategi. Bolag som diversifierar genom direkta etableringar inom, 
för bolaget, nya affärsområden förlitar sig på privata finansiärer och bolag som 
diversifierar genom uppköp använder publika finansieringskällor. Resursernas 
specificitet inverkar på transaktionskostnaderna vilket leder till ett moral hazard dilemma. 
Problemet kan delvis reduceras genom ett lämpligt val av finansieringsstruktur (Kochhar 
och Hitt, 1998). 
  
Williamson (1988) diskuterade att aktiekapital och skulder kan verka som alternativa 
bolagsmekanismer med olika egenskaper för att påverka och övervaka företagsledningens 
förvaltning. Långivare utvärderar risken för och vid betalningsinställelse under 
kreditbedömning. Om företaget inte kan återbetala har långivaren incitament att försätta 
bolaget i konkurs för att återvinna så mycket som möjligt av skulden. Om företaget 
präglas av specialiserade och firmaspecifika tillgångar riskerar kreditgivaren att erhålla 
endast en bråkdel av sin investering vid konkurs. Dessutom har de begränsad kontroll för 
att säkerställa att företaget drivs effektivt. Dessa risker gör långivare mindre villiga att 
finansiera den typen av företag om man inte genom högre räntor kan kompenseras för 
högre risk (Williamson, 1988). Finansiärer föredrar starkare styrning av bolag som kräver 
firmaspecifika specialiserade tillgångar (Kochhar, 1996). Bolagsstyrningen kan minska 
deras risk vilket gör aktiekapital mer lämpligt än skuldfinansiering för den typen av bolag 
(Kochhar, 1996; Williamson, 1988). 
  
Balakrishnan och Fox (1993) fann ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och 
den utsträckning företag ägnar sig åt forskning- och utvecklingsprojekt. Företagets 
skuldsättningsgrad har dessutom ett negativt samband med produktens sällsynthet 
(Titman och Wessels (1988). Beroende på graden av specialisering skiljer sig 
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transaktionskostnaderna mellan företaget och finansiären baserat på om investeringen i 
affärsområdet är relaterat eller orelaterat till företagets nuvarande verksamhet. Resultatet 
är ett moral hazard-dilemma för finansiären där det är svårt att kontrollera företagets 
verksamhet (Kochhar och Hitt, 1998). 
  
Direkta etableringar har längre återbetalningstid vilket försvårar riskbedömningen. 
Ledningens förmåga att verka i nya affärsområden är också svårbedömt. Den betydande 
informationsasymmetrin komplicerar riskbedömningen för projektet. Finansiärer 
hanterar risken genom att kräva högre räntor och riskpremier (Kochhar och Hitt, 1998). 
  
Finansiella beslut influeras av företagets diversifieringsstrategier. Relaterad 
diversifiering8 ger mer specifika tillgångar medan orelaterad diversifiering9 ger tillgångar 
som är mindre firmaspecifika. Hög specificitet antyder att finansiärer riskerar att förlora 
stora delar av sin investering om bolaget går i konkurs. Långivare har till skillnad från 
aktieägare relativt begränsad möjlighet att påverka ledningens styrning och möter därför 
högre risk för värdeförluster. Orelaterad diversifiering ger långivare, på grund av mindre 
specifika tillgångar, en lägre förväntad risk för värdeförluster. Aktieägare kan löpande 
kontrollera ledningens styrning av bolaget, därav är aktiekapital att föredra vid orelaterad 
diversifiering och skuldfinansiering att föredra vid relaterad diversifiering. Som ett 
resultat är kapitalstrukturen delvis beroende av karaktären på företagets tillgångar 
(Kochhar & Hitt, 1998). 
 
2.5 Forskning om kapitalstruktur  
 
2.5.1 Målsatt kapitalstruktur 
 
Företag använder sig generellt av målsatt kapitalstruktur (DeAngelo, DeAngelo & 
Whited, 2011; Flannery & Rangan, 2006; Frank & Goyal, 2009; Graham & Harvey, 2001; 
Hovakimian, Hovakimian & Tehranian 2004; Lemmon, Roberts & Zender, 2008). Bolag 
med högt marknadsvärde i förhållande till bokfört värde har vanligtvis lägre målsatt 
skuldsättningsgrad. Företag föredrar intern finansiering mot extern finansiering. Endast 
när bolag är olönsamma utnyttjas extern finansiering och nyemittering av aktier 
prioriteras före utfärdande av företagsobligation (Hovakimian, Hovakimian & Tehranian 
2004). Det går i linje med forskning från Lemmon, Roberts och Zender (2008) som visar 
att företag tenderar att ha stabila kapitalstrukturer över långa tidsperioder. Företag som 
har hög eller låg skuldsättningsgrad tenderar att behålla det över 20 år. 
 
Beroende på företags resultat kan möjlighet till att förändra kapitalstrukturen till lägre 
transaktionskostnader än normalt uppstå (Byoun, 2008). Bolag föredrar vanligtvis att 
minska sin skuldsättning för att i framtiden ha utrymme till belåning och på så vis undvika 
eventuella högre kostnader för kapitalanskaffning (Wiswanath, 1993). Preferensen att 
bibehålla utrymme och möjlighet för framtida skuldsättning resulterar i att återgången till 
målsatt kapitalstruktur sker långsammare när skuldsättningsgraden är under målsatt nivå 
gentemot när den överstiger uppsatt mål. Företag antas hastigare förändra 
kapitalstrukturen vid finansiellt underskott med lägre än målsatt skuldsättningsgrad eller 
ett finansiellt överskott med skuldsättningsgrad över målsatt nivå, till skillnad från 
situationer då de gör ett finansiellt överskott med lägre än målsatt skuldsättningsgrad eller 
finansiellt underskott med högre än målsatt skuldsättningsgrad (Byoun, 2008).  
 

                                                             
8 Diversifiering genom affärsområden som är kopplad till företagets nuvarande verksamhet 
9 Diversifiering genom affärsområden som inte är kopplat till företagets nuvarande verksamhet 
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Byoun (2008) har analyserat balansräkningarna hos 118 731 företag i USA under 
perioden 1971-2003. Skuldsättningsgraden är i genomsnitt 0,2308 och den 
genomsnittliga långsiktiga skuldsättningen är 0,1923. Förändringstakten mot målsatt 
kapitalstruktur har studerats och resultaten framgår av Tabell 2. 
 

 
Tabell 2: Förändringstakt kapitalstruktur (Byoun, 2008) 
 
Flannery och Rangan (2006) utförde en studie på 12 919 företag mellan 1966-2001 i 
vilken de kom fram till att företag generellt arbetar efter en målsatt kapitalstruktur. Efter 
förändringar i kapitalstrukturen är företag relativt snabba med att återgå till målsättningen 
igen. Genomsnittsföretaget justerar gapet mellan aktuell kapitalstruktur och målsatt med 
över 30 procent per år. Hovakimian och Li (2011) estimerade den årliga justeringen till 
mellan 5-8 procent.  
 
DeAngelo, DeAngelo och Whited (2011) förklarar att företag har målsatt kapitalstruktur 
vilken de tillfälligt kan avvika ifrån för att finansiera investeringar och att justeringen 
tillbaka till eftersträvad kapitalstruktur är relativt långsam. Forskarnas studie visade att 
den genomsnittliga rörelsen mot målsatt kapitalstruktur är 14,2 procent. De menar att 
företags kapitalstruktur är systematiskt relaterade till de investeringsmöjligheter som 
existerar för ett bolag. Baserat på detta har företag en långsiktig målsatt kapitalstruktur 
men på kort sikt är denna aningen dynamisk. Intervallet påverkas av de 
transaktionskostnader som krävs för att förändra kapitalstrukturen. 
Investeringsmöjligheter kan göra att bolag avviker åt ena hållet samtidigt som avsaknad 
av attraktiva möjligheter till investering kan göra att företag sparar utrymme för belåning 
till framtiden. Forskarna menar att finansiella beslutsfattare värderar möjligheten att låna 
för finansiering och på så vis har incitament att amortera för att ha utrymme till detta och 
slippa dyrare finansiering ifall en investeringsmöjlighet uppstår.  
 
Kostnaden för eget kapital är positivt relaterad till avvikelsen i skuldsättningsgrad. Det 
betyder ju längre bolagets kapitalstruktur avviker från målsatt kapitalstruktur, desto högre 
blir kostnaden för eget kapital när belåningen är över målet. Omvänt förhållande gäller 
när belåningen är under målsatt kapitalstruktur (Zhou et al., 2016).  
 
Graham och Harvey (2001) gjorde en undersökning med 392 ekonomichefer och fann 
visst stöd för att företag följer tradeoff-teorin och sätter mål för kapitalstruktur. Aspekter 
såsom fritt kassaflöde, förhandlingar med anställda, produktmarknaden, signalering, 
tillgångsutbyte, transaktionskostnader och underinvesteringskostnader påverkar valet av 
kapitalstruktur. Undersökningen kom fram till att 81% av ekonomicheferna hade en 
målsatt kapitalstruktur.  
 
2.5.2 Betydelsefulla faktorer  
 
Frank och Goyal (2009) visade, genom en studie på amerikanska börsnoterade företag 
mellan 1950 och 2003, vilka faktorer som är viktiga för att avgöra val av kapitalstruktur. 
Slutsatsen var att sex faktorer är avgörande för företags val av finansiering: 
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 Företag verksamma i industrier med hög genomsnittsbelåning tenderar att ha hög 

skuldsättningsgrad 
 Företag som har ett högt marknadsvärde i förhållande till bokfört värde tenderar 

att ha låg skuldsättningsgrad 
 Företag som har relativt mycket materiella tillgångar tenderar att ha mer 

skuldsättning  
 Företag som har högre vinster tenderar att ha mindre skuldsättning 
 Större företag (mätt i bokförda tillgångar) tenderar att ha hög skuldsättningsgrad  
 När inflationen förväntas vara hög tenderar företag att ha hög skuldsättningsgrad 

 
            (Frank & Goyal, 2009) 
 
Hovakimian, Opler och Titman (2001) studerade 39 387 amerikanska företag under 
tidsperioden 1979-1997 och fann att de senaste årens resultat var en viktig faktor för att 
avgöra kapitalstruktur. Aktiepriset är också en avgörande omständighet i bolags val av 
kapitalstruktur. Företag som upplever betydelsefulla prisuppgångar tenderar i större 
utsträckning att finansiera sig med eget kapital via nyemission än bolag som har sett 
nedgångar i aktiepriset. Dessa resultat är konsekvent med antagandet att finansiella 
beslutsfattare är motvilliga att utföra nyemission då de anser att aktiepriset är 
undervärderat och istället föredrar att öka belåning. Forskarnas slutsats är att när bolag 
förändrar sin kapitalstruktur tenderar de att röra sig mot målsatt kapitalstruktur men 
hinder kan uppstå vid denna rörelse, exempelvis transaktionskostnader. Bolags målsatta 
kapitalstruktur kan förändras över tid, i takt med vinsttillväxt och förändring i aktiepris. 
 
2.5.3 Kapitalstruktur och företagsbeskattning 
 
En metastudie utförd av Feld, Heckemeyer och Overesch (2013) sammanställde 48 
analyser om hur skatteeffekter påverkar företags kapitalstruktur. Resultatet visar att 
kapitalstruktur påverkas av skatter. Med beaktning till möjliga misstolkningar och 
snedvridningar uppskattar forskarna med meta-regressionsanalys att den marginella 
skatteeffekten på skuldsättning är 0.27. Exempelvis innebär detta att om skattesatsen 
förändras från 25 procent till 35 procent skulle ett företags skuldsättning i förhållande till 
totala tillgångar förändras från 0,6 till 0,627.  
 
I jämförelse med andra påverkande faktorer så är den förväntade skatteeffekten påtaglig 
(Feld, Heckemeyer & Overesch, 2013). Som referens kan denna effekt ställas i jämförelse 
mot effekten som förhållandet mellan materiella tillgångar och totala tillgångar har på 
kapitalstrukturen, vars marginella effekt beräknas till 0,126 (Frank & Goyal, 2009). Feld, 
Heckemeyer och Overesch (2013) argumenterar att resultaten i metastudien stödjer 
antagandet att skatter är en viktig faktor vid val av kapitalstruktur.  
 
Detta stöds av Hanlon och Heitzman (2010). Forskarna har gjort en genomgång av 
forskning på skatter och beskattning. Författarna menar att skatter är en faktor i finansiella 
beslutsfattares val av finanspolicy, investeringar, och organisationsform.  
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2.5.4 Skuldsättning och marginalskattesats  
 
Företag med hög marginalskattesats10 har större incitament att låna i förhållande till 
företag med låg marginalskattesats. Detta grundas i utnyttjandet av ränteavdrag och 
antyder en positiv relation mellan företags marginalskattesats och belåningsgrad. Även 
volatilitet kan påverka företags belåningsgrad då mer volatila företag skulle vara mindre 
benägna att låna med anledning av verksamhetens natur. Författaren menar att 
resonemanget ej är övertygande och att det är viktigare att beakta om volatiliteten 
påverkar möjligheten att utföra ränteavdrag (Graham 1996). 
 
Graham (1996) fann en positiv relation mellan skattesatser och användning av 
lånefinansiering. Indikationen är att lagstadgad skattesats påverkar val av skuldsättning. 
Sambandet gäller oberoende av företags tillväxttakt. Volatiliteten kring 
marginalskattesats går i linje med idén att företag med högre förväntad skattekostnad 
lånar i större utsträckning än bolag med lägre skattekostnad, oberoende av 
marginalskattesats.  
 
Enligt Graham (1996) är det osannolikt att ränteavdrag inte skulle påverka beslut 
avseende kapitalstruktur. Detta indikerar att skattenivåer påverkar kapitalstruktur trots att 
en del tidigare forskning misslyckas med att validera ett samband. Författaren menar att 
studiens resultat är konsekvent med framväxande forskning som visar att skattestatus 
påverkar finansiellt beslutsfattande. Forskaren argumenterar att företags möjligheter att 
bära fram förluster påverkar incitament till skuldsättning. Möjligheten att utnyttja tidigare 
förluster gör företag mindre benägna att låna för att utnyttja ränteavdrag.  
 
Graham (2003) har studerat Modigliani och Millers (1958) första antagande, att det ej 
existerar några skatter, vilket gör att finansiella beslut enligt dem är irrelevanta i en 
perfekt friktionslös värld. Graham (2003) kom fram till att då skatter existerar kan det 
finnas för- samt nackdelar med hur företag finansieras och lednings finansiella aktioner 
blir relevanta. Exempelvis påverkar skatteregleringar och möjligheten till avdragsrätt 
eventuella besparingar för företag. Vinsten av avdragsmöjlighet är en funktion av värdet 
på denna tillsammans med andra aspekter som bokföringsmässiga skatteåtgärder, 
internationella regler angående utdelningar och räntefördelningar, lagstadgade 
skattesatser, organisationens utformning, sannolikheten för förlust samt övriga 
skattelagstiftningar. Högtaxerade företag skuldfinansieras mer intensivt i förhållande till 
lågtaxerade företag. Större företag eftersträvar policys som ger skattefördelar. Med 
beaktning av fördelar vid skuldsättning tenderar företag att vara underbelånade. 
 
2.5.5 Skattesköldar  
 
Graham och Tucker (2006) undersökte 44 fall av företag som utnyttjade andra 
skattesköldar än sådana som uppstår vid skuldsättning och omfattade huvudsakligen stora 
bolag. Icke-skuldsättningsbaserade skattesköldar kan åstadkommas genom flertalet 
tillvägagångssätt. Exempel på icke-skuldsättningsbaserade skattesköldar är företagsägda 
livförsäkringar, förläggning av immateriella tillgångar i lågskatteländer, 
gränsöverskridande utdelningar och transfer pricing11. Fall av dessa slag är komplicerade 
att upptäcka vilket gör att urvalet består av företag som blivit anmälda för skattehantering. 
Urvalet visade att användande av icke-skuldsättningsbaserade skattesköldar var av 

                                                             
10 Definieras som nuvärdet av nuvarande samt förväntade framtida skatter som betalas på en ytterligare 
intjänad krona idag 
11 Koncernintern transaktion där priset skiljer från marknadspris 



18 
 

betydande storlek. Medianvärdet på årlig basis beräknades till nio procent av bolagens 
totala tillgångsvärde. Detta kan jämföras med att bolaget skulle ha en skuldsättningsgrad 
på 90 procent med tio procents ränta (Graham & Tucker, 2006).  
 
Graham och Tucker (2006) studerade även icke-skuldsättningsbaserade skattesköldars 
effekt på utnyttjandet av ränteskattesköldar och ifall dessa kan var substitut till varandra. 
Undersökningen visade att bolag använder skuldsättning i mindre utsträckning då deras 
icke-skuldsättningsbaserade skattesköldar är stora. Forskarnas urval visade att 60 procent 
av de bolag som utnyttjar icke-skuldsättningsbaserade skattesköldar belånar sig i 
jämförelse med 70 procent av de som ej begagnar denna metod. Den genomsnittliga 
skuldsättningsgraden hos skatteskyddsbolag var 19,4 procent i jämförelse mot 27,4 
procent hos andra bolag. Resultaten visade dessutom att skuldsättningsgraden hos 
skatteskyddsbolag nästan skulle dubbleras från 19,4 procent till 36,6 procent ifall de ej 
utnyttjade icke-skuldsättningsbaserade skattesköldar. I kontrast skulle bolag som för 
tillfälligt inte utnyttjar dessa sköldar vid användandet av detta förändra sin 
skuldsättningsgrad från 27,4 procent till 15,3 procent. En implikation av detta är att bolag 
som anses underbelånade enligt statiska modeller inte nödvändigtvis alltid är det.  
 
2.5.6 Debt-substitution effect 
  
Skatter och agentkostnader anses vara viktiga faktorer vid val av kapitalstruktur, således 
är det troligt att bokföringsmässiga skatteåtgärder och bolagsstyrningsmekanismer 
påverkar företags skuldsättning (Richardson, Lanis & Leung, 2014). Varje företag har en 
unik optimal summa för skatteavdrag. Användandet av bokföringsmässiga skatteåtgärder, 
exempelvis i form av överavskrivningar, minskar fördelarna med skuldsättning eftersom 
de minskar det beskattningsbara resultatet. Följaktligen har bolag som i högre grad 
använder icke-skuldsättningsbaserade skattesköldar lägre skuldsättning, effekten kallas 
debt-substitution (DeAngelo och Masulis, 1980). Richardson, Lanis och Leung (2014) 
visade att skattemässiga avskrivningar korrelerar negativt med skuldsättning. DeAngelo 
och Masulis (1980) argumenterar att den optimala belåningsgraden i företag är en 
avtagande funktion av icke-skuldsättningsbaserade skattesköldar.  
 
2.5.7 Skattefördelar 
 
Graham (2000) förklarar att fördelen med skuldsättning är skattebesparingar som 
medföljer ränteavdrag. Delar av denna vinst försvinner då beskattning senare sker på 
individnivå. Det uppskattade värdet av ränteavdraget är i genomsnitt 9,7 procent av 
företags värde. Andelen skulle kunna stiga till 15 procent ifall företag hade optimal 
belåningsnivå. Resultatet indikerar att företag antingen har för låg belåning eller att 
förväntad kostnad för stegvis högre skuldsättning är väsentlig. Enligt Graham, Lang och 
Shackelford (2004) är optionsavdrag som skattesköld en del av förklaringen till att 
företags skuldsättning är relativt låg. Molina (2005) förklarar att det finns två anledningar 
till att företag är belånade förhållandevis lågt. Dessa två anledningar är finansiell oro och 
konkursrisk. Faktorerna är positivt korrelerade med hög belåning och har visats kunna 
neutralisera fördelarna med skuldsättning.  
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3. METOD 
 
Detta avsnitt är konstruerat med ändamålet att redovisa det tillvägagångssätt som 
använts under uppsatsprocessen. Avsikten är att förklara de metodval som använts för 
läsaren samt att kommunicera varför dessa är ändamålsenliga med uppsatsens syfte. För 
att förmedla en rättvisande bild presenteras dessutom brister med applicerad metod samt 
de aktioner som använts för att förebygga dessa svagheter. Som avslutning diskuteras 
uppsatsens trovärdighet.  
 
3.1 Teoretisk utgångspunkt 
 
3.1.1 Vetenskaplig forskningsansats 
 
Avsikten med Hermeneutisk vetenskap är att presentera och peka på viktiga aspekter men 
låta läsaren själv, utifrån sitt eget perspektiv och erfarenheter, tolka vad som presenteras. 
Eftersom det finns flera sätt att förstå världen eller företeelser, kan olika synsätt och 
språkbruk göra förståelsen relativ (Ödman, 2007; Jacobsen, 2002; Bergström & Boréus, 
2005). Rapporten identifierar och förklarar viktiga faktorer för kapitalstruktur samt 
beskriver eventuella implikationer av en ränteavdragsbegränsning. Vi sätter inga 
specifika siffror på optimal kapitalstruktur utan påvisar faktorer som bör beaktas vid val 
av finansiering. Studiens kunskap har samlats in genom intervjuer med flertalet personer, 
vilka bidrog med sina unika perspektiv. För att tolka och förstå informationen studien 
presenterar krävs, utöver viss förförståelse i ämnet, att informationen bedöms utifrån dess 
kontext. Med hjälp av insamlad litteratur har övergripande förståelse angående ämnet 
uppnåtts.  
 
Utan en känd helhet kan specifik fakta uppfattas som oförståelig och irrelevant. Ställs 
denna fakta i jämförelse till helhetsbilden blir betydelsen mer begriplig, förståelsen bättre 
och leder förhoppningsvis till insikt. Om helheten uppfattas som obegriplig kan förståelse 
uppnås genom att söka klarhet i dess beståndsdelar (Ödman, 2007; Jacobsen, 2002; 
Bergström & Boréus, 2005). På detta sätt har kunskapen ackumulerats under 
sammanställningen av studien. Ansatsen är ändamålsenlig för studiens syfte i och med 
ämnets komplexitet och dynamik. 
 
3.1.2 Förklaringsmodeller  
 
Induktivt förklaringssätt innebär att göra generaliserbara slutsatser baserat på 
observationer (Bryman & Bell, 2014). På detta sätt har vi kommit till rapportens resultat, 
genom att dra slutsatser baserat på de observationer som gjorts. Kvalitativt 
tillvägagångssätt är öppet för ny information eftersom data samlas in före 
teoriformulering och modellbyggande (Jacobsen, 2002). Deduktiv metod utgår istället 
ifrån befintlig kunskap inom ett ämnesområde för att skapa hypoteser vilka utgör grund 
till en empirisk undersökning (Bryman & Bell, 2014) vilket kan leda till att forskaren 
endast letar efter sådant denne finner relevant för studien (Jacobsen, 2002). I denna 
explorativa undersökning lämpar sig induktiv metod bäst för att inte förbise viktiga 
aspekter. Vi har studerat litteratur för att förstå ämnet och vilka faktorer som är viktiga. 
Med litteraturen som utgångspunkt utarbetades en modell utifrån vilken 
empiriinsamlingen utfördes. Efteråt analyserades denna empiriska data i symbios med 
den teoretiska referensramen för att se samband och dra slutsatser. 
 
En induktiv förklaringsmodell möjliggör förklaring av ränteavdragsbegränsning som 
fenomen genom att empiri om kapitalstruktur ligger till grund för slutsatserna. Samtidigt 
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kan deduktiva beståndsdelar till ett induktivt angreppssätt tillföra ytterligare förståelse av 
denna företeelse genom dynamik. Enligt Jacobsen (2002) kan forskaren med induktivt 
tillvägagångssätt insamla data som återger verkligheten korrekt och objektivt genom ett 
öppet förhållningssätt till vad som ska undersökas. Viktigt att beakta är att förutfattade 
meningar, medvetna eller omedvetna, riskerar påverka studien. Efter att data har 
ackumulerats kan relevansen bedömas för att därefter utveckla teorier.  
 
3.1.3 Vetenskaplig metod 
 
För att djupgående uppfatta det unika perspektivet hos varje respondent samtidigt som vi 
studerar det som ämnas att studeras har studien använt kvalitativt upplägg genom 
semistrukturerade intervjuer. Jacobsen (2002) förklarar att ett intensivt upplägg genom 
kvalitativ metod låter forskaren djupgående studera ett ämne. Kvalitativa studier lägger 
fokus på insamling och analys av ord (Bryman & Bell, 2014). Metoden begränsar inte 
respondentens svar i alltför stor utsträckning och forskaren kan därmed fokusera på 
enskildheter och nyanser. På så vis möjliggörs undersökning på detaljnivå vilket 
vanligtvis leder till hög intern validitet (Jacobsen, 2002).  
 
Denna rapport använder djupgående intervjuer för att empiriskt undersöka kapitalstruktur 
och en ränteavdragsbegränsning. Enligt Jacobsen (2002) kräver dessa vanligtvis mycket 
tid och resurser. Antalet respondenter blir därför ofta relativt lågt vilket kan påverka 
studiens externa validitet. Informationens kvalitet möjliggör djupgående förståelse 
samtidigt som mängden information gör datan komplex och svåröverskådlig. Genom 
denna metod har vi djupgående kunnat identifiera och förklara vilka faktorer som 
påverkar kapitalstruktur samt beskriva eventuella implikationer av en 
ränteavdragsbegränsning.  
 
För att bibehålla ett öppet förhållningssätt till de begrepp som används har intervjuguiden 
utgjorts av frågor där respondenterna haft utrymme att svara öppet och utveckla sina 
resonemang. Blumer (1954) diskuterar olikheter mellan definitiva12 och sensitiva13 
begrepp inom kvalitativ forskning och argumenterar emot användande av definitiva 
begrepp. Ränteavdragsbegränsning är till sin natur ett definitivt begrepp. I övrigt är 
många av de begrepp som behandlas i den teoretiska referensramen sensitiva. Att använda 
sensitiva begrepp är fördelaktigt i denna studie eftersom vi nödvändigtvis inte identifierat 
alla faktorer som exempelvis kan definieras som företagsspecifika faktorer eller 
personliga attribut utan kan stöta på nya under empiriinsamlingen.  
 
Kvalitativt tillvägagångssätt är lämpligt för att frambringa förståelse avseende ett begrepp 
eller fenomen (Jacobsen, 2002). Kvalitativ metod innebär att djupgående förståelse 
angående ränteavdrag och dess effekter kan tolkas och förstås. Detta avses att 
åstadkommas genom intervjuer med personer vilka kan antas besitta god kunskap och 
erfarenhet inom ämnet. Blumer (1954) förklarar att kvalitativa begrepp bör ha en viss 
dynamik. Ränteavdragsbegränsning är ett tydligt begrepp som är möjligt att konkretisera 
vilket är fördelaktigt för att undvika problematik och osäkerhet.  
 
 
 
 
 

                                                             
12 Begrepp som är fasta när de väl har definierats 
13 Begrepp som är dynamiska till sin art och kan revideras under empiriinsamlingens gång 
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3.2 Informations- och datainsamlingsmetod 
 
3.2.1 Litteraturgenomgång 
 
FD:s förslag från 2017 baserat på EU:s direktiv tillsammans med NSD:s ifrågasättande 
remissvar väckte engagemanget kring effekterna av en ränteavdragsbegränsning. Dessa 
källor belyste kapitalstruktur och finansiering vilket valdes som utgångspunkt vid 
sökandet av relevant teori och litteratur. Studiens teoretiska referensram är inhämtad från 
vetenskapliga artiklar, lagtext och böcker. Artiklarna är insamlade från databasen 
OneSearch på Högskolan i Halmstad. Sökord som använts är: capital structure, company 
taxation, corporate debt, debt policy, financial strategy, interest deduction, leverage, 
optimal capital structure, target capital structure och tax benefits. Böcker i fysiska 
exemplar lånades från biblioteket på Högskolan i Halmstad. Litteraturen utgör studiens 
sekundärdata. 
 
För att säkerställa kvalitet i artiklarna har förutsättningen varit att de är vetenskapligt 
granskade. Artiklarna är samlade från erkänt pålitliga journaler. Teorierna om 
kapitalstruktur är baserade på dess originalversioner som exempelvis Modigliani och 
Miller (1958) och Myers och Majluf (1984), deras versioner har sedan kompletterats med 
efterföljande forskning så att den teoretiska referensramen utgörs av nuvarande kunskap. 
De vetenskapliga källorna är således till viss del tidsmässigt spridda. Detta bör ej påverka 
giltigheten i den teoretiska referensramen eftersom teoriernas principiella ramverk är 
tillämplig idag. Under processen har vi tillämpat ett kritiskt förhållningssätt, bland annat 
genom att beakta urval och generaliserbarhet i den forskning som bidragit till studiens 
teoriunderlag.  
 
3.2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Studiens förutsättningar och karaktär resulterar i att individuella intervjuer lämpar sig bäst 
som datainsamlingsmetod. Enligt Jacobsen (2002) passar intervjuer när ändamålet är att 
få klarhet i hur individen uppfattar ett fenomen. En helt öppen intervju innebär ingen 
begränsning eller styrning av samtalet från forskaren. Vid en strukturerad intervju 
bestäms i förväg vilka frågor som skall tas upp vilket till viss del begränsar djupet och 
bredden på datainsamlingen (Jacobsen, 2002). För att ge intervjuobjekten utrymme att 
diskutera med viss flexibilitet användes semistrukturerade intervjuer. De förberedda 
frågorna fokuserades mot kapitalstruktur och spontana följdfrågor bidrar till att utöka svar 
och detaljer.  
 
Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte på respondenternas arbetsplatser och 
ljudinspelades samtidigt. Ansikte mot ansikte föredras vid intervjuer därför att det skapar 
personlig kontakt och gör respondenten mindre benägen att tala osanning. För att skapa 
en naturlig samtalssituation är ljudupptagning fördelaktigt eftersom forskaren inte 
behöver titta bort för att anteckna eller tappa fokus på samtalet. Dessutom lagras allt som 
sägs ordagrant vilket skapar bättre empiribildning och möjliggör direkta citat. Det är 
dessutom optimalt att utföra intervjuer i respondentens naturliga miljö (Jacobsen, 2002). 
 
Vissa respondenter efterfrågade tillgång till intervjufrågorna på förhand. Detta krav 
accepterades och intervjuguiden skickades till alla respondenter på förhand, med syfte att 
ge alla intervjuobjekt samma förutsättningar. Risken med att förmedla frågorna på 
förhand är att respondentens svar blir inövade och mindre spontana. Fördelen är 
respondentens kunskap inom ämnet kunde försäkras. Dessutom kan det ha förstärkt 
respondentens förståelse och därmed svarens kvalitet samt medfört bättre flyt i intervjun. 
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Intervjuerna genomfördes i lugn och ro på respektive respondents arbetsplats och tog 
mellan 30-56 minuter med en totaltid på åtta timmar och 31 minuter transkriberat 
material. De inleddes med en presentation av rapportens syfte och förutsättningar för att 
senare behandla de förberedda intervjufrågorna. 
 
3.2.3 Urval av respondenter  
 
Respondenter har valts för att utifrån deras olika perspektiv och infallsvinklar bidra till 
en form av triangulering för att stärka giltigheten. Jacobsen (2002) beskriver valideringen 
som att problemställningen studeras utifrån olika infallsvinklar. Parter som lämpar sig för 
studiens syfte är sådana som är insatta i företagande och kapitalstruktur. Roller som passar 
för ändamålet är banktjänstemän, finansiella beslutsfattare och företagsrådgivare. 
Bryman och Bell (2014) beskriver att en viss förförståelse är viktigt för att begreppen inte 
ska bli diffusa och problematiska. Respondenterna bidrar till insamling av studiens 
primärdata och för att säkerställa dess kvalitet ställdes höga krav på respondenternas 
företagsekonomiska kompetens. Alla respondenter är högt uppsatta inom sitt område och 
besitter kvalificerade kunskaper inom ämnet som undersöks. Kontakt med 
intervjuobjekten upprättades initialt via e-post för att boka tid för personlig intervju.  
 
Kvale (1997) förklarar att alltför mycket empiri blir omöjlig att analysera. Jacobsen 
(2002) menar att det med kvalitativ metod är omöjligt att eftersträva ett representativt 
urval. Glaser och Strauss (1967) beskriver mättnad som att ingen ny data framkommer 
med ytterligare intervjuer och att forskaren under empiriinsamlingen blir mer säker på att 
underlaget är tillräckligt för att dra relevanta slutsatser. Studiens urval av respondenter 
baseras på att eftersträva en nyanserad bild av ämnet genom att intervjua personer i olika 
yrkesroller med olika infallsvinklar. För att säkerställa ett urval som ger hög validitet 
intervjuades totalt tolv personer. För att studera olika perspektiv intervjuades fem 
företagsekonomer, fem banktjänstemän, en redovisningskonsult och en vd. Urvalet 
resulterade i sex respondenter med intern inblick och sex respondenter med extern inblick 
i svenska företag.  
 
3.2.4 Operationalisering 
 
Målsättningen med denna studie är att identifiera och förklara vilka faktorer som är 
viktiga när svenska företag tar beslut om kapitalstruktur och undersöka hur en 
ränteavdragsbegränsning hade kunnat påverka finansiering och finansiellt 
beslutsfattande. Tidigare forskning som utförts inom området är mestadels genomförd i 
Nordamerika på större företag, ofta börsnoterade. Studiens teoriunderlag har naturligtvis 
baserats på forskningen som finns vilket gör att de bolag som tidigare har studerats både 
kan ha likheter samt skilja sig från de som vår studie ämnar undersöka. Genom att studera 
tidigare litteratur har vi identifierat flertalet viktiga faktorer som klassificerades till 
nyckelbegrepp vilka låg till grund för studiens teorimodell. Nyckelbegreppen i rapportens 
teorimodell är företagsspecifika faktorer, intressenter och signalering, makroekonomiska 
faktorer, regleringar och skatt samt personliga attribut. Intervjuguiderna (se bilaga 1, 2 
och 3) har sedan baserats på denna teorimodell och empiriinsamlingen grundades således 
på tidigare litteratur. Intervjuguiderna anpassades genom tre olika versioner, baserat på 
vilken roll respondenten har; banktjänsteman, finansiell beslutsfattare eller 
företagsrådgivare. Genom att ställa frågor utifrån dessa nyckelbegrepp har 
respondenterna öppet diskuterat de viktigaste underliggande faktorerna för 
kapitalstruktur. För att undvika ledande frågor eftersträvade vi att undvika antaganden i 
frågeställningarna, därför formulerades vissa frågor med alternativet att svara ja eller nej. 
Därefter uppmuntrades respondenten att utveckla sitt resonemang genom att förklara hur 
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och varför. Den insamlade empirin analyserades sedan genom studiens analysmodell med 
den hermeneutiska pendlingen mellan del och helhet. Litteraturen jämfördes med empirin 
genom att växla mellan dessa två för att upptäcka lik- och olikheter.  
 
3.3 Reliabilitet och validitet  
 
Extern reliabilitet beskriver den utsträckning vilken en undersökning kan replikeras vilket 
vanligtvis är komplicerat i kvalitativ forskning. (Bryman & Bell, 2014). Att göra en exakt 
kopia av denna undersökning är komplicerat på grund av tillvägagångssättet. För att 
kopiera denna studie krävs identiskt urval. Respondenternas svar kan förändras över tid 
och kontext beroende på erfarenheter och upplevelser. För att stärka den interna 
validiteten i studien har intervjuerna spelats in och sedan transkriberats för att eliminera 
misstolkningar och tidsaspekten med att vi inte ordagrant kan komma ihåg 
respondenternas svar. För att ytterligare säkerställa intern validitet har respondenterna 
innan publicering fått ta del av sina avsnitt i empiridelen för att försäkra att de återgivits 
korrekt. 
 
Denna kvalitativa studie ämnar att djupgående intervjua flertalet respondenter med olika 
erfarenheter och infallsvinklar för att på så vis uppnå mättnad. Enligt Bryman och Bell 
(2014) beskriver validitet inom kvalitativ forskning den omfattning slutsatserna kan 
generaliseras. I vår studie avgör därför samstämmigheten hos respondenterna 
slutsatsernas generaliserbarhet. Inom flertalet aspekter påpekade respondenterna i hög 
utsträckning samma eller liknande faktorer vilket bidrar till slutsatsernas överförbarhet. 
 
LeCompte och Goetz (1982) förklarar att tillförlitlighet är en styrka i kvalitativ forskning 
eftersom delaktigheten och den varaktiga närvaron möjliggör för forskare att säkerställa 
överenskommelsen mellan observationer och begrepp i en social kontext. Kvalitativt 
tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer har möjliggjort att se samband mellan 
insamlad teori och empiri. Tillvägagångssättet möjliggjorde att vi under intervjuns gång 
kunde säkerställa samstämmigheten mellan litteratur och empiri. Den personliga aspekten 
av att utföra alla intervjuer ansikte mot ansikte tillät oss klargöra att vi förstod vad de 
menade och vice versa vilket förstärkte studiens validitet.  
 
3.4 Objektivitet och etiska överväganden 
 
Med objektivitet menas att forskaren eftersträvar att garantera att denne handlar i god tro. 
Det ska vara obestridligt att utförandet och slutsatserna av undersökningen inte påverkats 
medvetet av forskarens teoretiska inriktning eller sina personliga värderingar (Bryman & 
Bell, 2014). I vår roll som forskare agerar vi självständigt och har inga incitament att på 
något sätt dölja eller förvränga data och resultat. Vi utgår dessutom från att 
respondenternas svar är sanningsenliga och ärliga. Enligt vår uppfattning har 
respondenterna ingen anledning att ge missvisande svar.  
 
I vår position som forskare har vi efterföljt de etiska principer som är grundläggande i 
forskningsvärlden. I och med detta har vi beaktat behandlingen av de personer som 
intervjuats och övervägt de aktiviteter som vidtagits för att erhålla nödvändig data för att 
framställa denna uppsats. Jacobsen (2002) beskriver tre grundkrav som forskaren ska 
arbeta efter i kontakten med intervjuobjekten. Dessa är informerat samtycke, krav på 
privatliv och krav att bli korrekt återgiven. Informerat samtycke innebär att personen 
förstår studiens syfte, besitter rätt kompetens och inte blir pressad att delta. Detta har 
uppfyllts genom frivilligt deltagande och att intervjuerna inleddes med en presentation av 
oss själva, studiens syfte samt ämne. Krav på privatliv handlar om känsligheten i 
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informationen som inhämtas från respondenten. I vår forskning är informationen inte 
känslig och därför behövs inte anonymisering av respondenterna. Krav på korrekt 
återgivning betyder att informationen som lämnas presenteras på ett rättvisande sätt i sin 
kontext. För att uppfylla detta har intervjuerna spelats in, transkriberats och slutligen 
godkänts av respondenterna.  
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4. EMPIRI  
 
Studiens empiri är baserad på olika yrkesroller med inblick inom företagsfinansiering. 
Respondenterna bidrar med erfarenhet från olika branscher vilket ger flera perspektiv. 
Ekonomernas perspektiv redovisas genom intervjuer med Claes Rössel, Janet Norbeck, 
Carina Landström Ring, Hans Bengtsson och Philip Jacobson. Banktjänstemännens 
perspektiv skildras genom intervjuer med Elisabet Granrot, Annika Werner Brynéus, Per 
Greiff, Daniel Enberg och Catarina Jahnzon. Vidare bidrar Jan Berntsson med sitt 
perspektiv som redovisningskonsult. Verkställande direktör Anders Sandell avslutar 
empiriavsnittet. Intervjuguiden anpassades beroende på respondentens yrkesroll. För att 
på bästa sätt presentera det empiriska underlaget sammanfattas varje intervju med de 
viktigaste delarna enligt studiens problemformulering och syfte.  
 
4.1 Respondent 1-5 - Ekonomer 
 
4.1.1 Claes Rössel, CFO, National Gummi AB 
 
Claes Rössel har studerat till ingenjör på högskola och har därefter studerat ekonomi på 
IHM Business School. Claes har arbetat på National Gummi sedan 1999 som tekniker 
och projektledare. 2012 tog han över rollen som ekonomichef på företaget. National 
Gummi är ett familjeägt företag utanför Halmstad som producerar gummidetaljer till 
bland annat fordonsindustrin. Företaget omsatte knappt 300 miljoner kronor 
räkenskapsåret 2017. Intervjun genomfördes klockan 13.00 den 13 mars 2018 på National 
Gummis kontor i Trönninge. 
 
Kapitalstruktur  
Claes tror att svenska företag generellt arbetar med kapitalstruktur och har gränser för hur 
mycket företaget ska låna och ha i kassa. National Gummi har som uttalad målsättning 
att inte låna men har försiktigt börjat ändra detta resonemang på senare tid. Företaget har 
historisk haft en relativt stor kassa. Detta har gjort att bolaget ej varit i behov av belåning 
samtidigt som kapital har kunnat flyttas upp till ett ägande holdingbolag för att 
verksamheten endast ska arbeta med rörelsekapital.  
 
“Vi har alltid haft en stark kassa, därför har vi inte så mycket lån. Men nu har vi lånat 
lite pengar när vi har byggt ut. Detta gjorde vi aldrig förr men pengar är så billigt idag.”  
 
Claes tycker det är viktigt att ha en bra kassa, speciellt när det är sämre tider. Han förklarar 
att National Gummi följer den allmänna konjunkturen så just nu går det bra eftersom att 
det säljs mycket bilar och lastbilar.  
 
“Det kommer sämre tider, det vet vi, det vet alla. Man måste ha lite cash.” 
 
Kapitalstruktur är viktigt vid ingående av affärer, enligt Claes. Han berättar att National 
Gummi alltid gör en kreditbedömning på potentiella nya kunder för att se hur belånade 
de är. Detta är något som görs initialt men inte fortlöpande. Ser det inte bra ut får de sämre 
betalningsvillkor. National Gummi utgår ifrån företagens kreditbetyg vid beslutet genom 
rapporter från ett kreditupplysningsföretag. Claes tror att andra företag säkert kollar på 
deras kapitalstruktur ifall National Gummi ska göra affärer med dem. Han menar att 
kunderna kollar på deras bokslut och inte vill ha en leverantör som går dåligt, de måste 
ha sina produkter imorgon och nästa år också.  
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Fördelen med lånefinansiering är enligt Claes att det är billigt. Istället för att bara använda 
eget kapital kan företag genom lånefinansiering expandera samtidigt som det egna 
kapitalet växer. Claes berättar att ränteavdragsrätten är en fördel men att en nackdel är att 
företaget blir beroende av banken som inte är snäll om man får betalningsproblem. Därför 
kan det vara lättare att använda eget kapital. Claes förklarar att banken inte ställer 
soliditetskrav på National Gummi på grund av den långa relationen sinsemellan och 
företagets historia.  
 
“Relationen till banken är en fördel vid belåning. Det är lättare att få lån om man har en 
bra historia, räntenivån kan ju bli lägre. Om inte så finansierar vi det själva. Till exempel 
vid ett uppköp funderade vi på att lånefinansiera det, men det blev för krångligt och dyrt 
så vi finansierade det själva istället.” 
 
Claes tycker det är bäst att finansiera investeringar med egna medel för att inte vara 
beroende av någon annan. Han menar att det är fördelaktigt att äga själv, går det dåligt 
har företaget ändå ett värde i tillgången. Claes förklarar att de leasar vissa bilar men 
tidigare köpte alla bilar och än idag köper alla truckar. Anledningen till att National 
Gummi har börjat leasa är för att inte binda lika mycket kapital.  
 
Finansiellt beslutsfattande 
Claes har utrymme att själv ta vissa finansiella beslut för företaget. Annars är det Claes 
och hans bröder, ägarna tillsammans, som tar beslut gemensamt för National Gummi AB.  
 
“Vi tar finansiella beslut när vi behöver det, om vi behöver låna pengar tar vi det beslutet, 
det är inget vi har satt upp innan. I National Gummi går vi mycket på magkänsla.” 
 
Claes förklarar att ägarbilden kan påverka beslut om kapitalstruktur i företag. Ifall det 
finns en styrelse som ska vara delaktig i besluten blir det en längre beslutsprocess. Claes 
menar att beslutet kan bli bättre om det går igenom en styrelse men det är inte garanterat. 
I National Gummi är alla delägare aktiva i företaget och arbetar ihop dagligen. Detta gör 
att beslut kan fattas snabbt. Om inte alla ägare hade arbetat aktivt i företaget så tror Claes 
att de haft en annan syn på finansieringen av verksamheten.  
 
Claes tror definitivt att personliga attribut hos finansiella beslutsfattare kan spela in vid 
valet av kapitalstruktur. Han menar att det beror på befogenheten. På National Gummi 
har Claes stort handlingsutrymme men han tror att i mer uppstyrda bolag kanske det är 
svårare för ekonomichefen. Enligt Claes kan riskbenägenhet påverka samt vilken historia 
denne har. Han ger ett eget exempel: 
 
“Vi var nära konkurs 1980, då var banken nära att fälla oss. Då sa vår far att vi aldrig 
skulle ha med banker att göra mer. Därför har vi varit motvilliga till att låna sedan dess, 
det finns ju en historia och anledning till att vi inte haft några lån tidigare. Så jag tror att 
tidigare erfarenheter kan påverka företags val av kapitalstruktur idag.” 
 
Erfarenheten sitter djupt hos ägarna eftersom företaget tvingades att göra accord för att 
överleva. På grund av detta har ägarna länge varit motvilliga till belåning. På senare tid 
har företaget belånat sig en aning vilket beror på räntenivåerna, enligt Claes. Han förklarar 
att de definitivt hade resonerat annorlunda i ett normalt ränteläge.  
 
Ränteavdragsbegränsning  
Claes menar att möjligheten till ränteavdrag spelar in i valet av kapitalstruktur. Det är 
lättare att få pay-back på en investering om räntekostnaden är avdragsgill. Claes förklarar 
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att en ränteavdragsbegränsning definitivt skulle minska investeringarna hos svenska 
företag. Det är många bolag som lånar mycket pengar för att finansiera sin verksamhet 
och dessa skulle klart påverkas. Detta kan enligt Claes leda till dålig utveckling på sikt. 
Claes säger att en begränsning av ränteavdraget måste påverka företags kapitalstruktur. 
Bolag får öka sina kassor och minska investeringar. Han tror definitivt att det skulle bli 
mer i kassa och mindre lån om företag inte kan göra avdrag för alla räntekostnader. 
 
Claes tror att generell industri skulle kunna påverkas eftersom de expanderar och 
investerar mycket. Han förklarar samtidigt att det inte skulle påverka National Gummis 
kapitalstruktur eftersom att de inte har mycket lån. Claes menar däremot att det vid en 
eventuell expansion skulle påverka, med effekten att det skulle ta längre tid. Han berättar 
att om alla är försiktiga så blir det mindre utveckling, det minskar tillväxten hos bolag. 
Kostar det för mycket kanske företaget inte gör den investering som tar det till nästa steg, 
förklarar Claes.  
 
“Vi köpte ett bolag som vi finansierade med lån. Detta uppköp hade inte skett om det 
blivit för dyrt. Ränteavdrag var en förutsättning, hela affären byggde på att vi kunde låna 
upp pengarna, blir det för dyrt så hoppar man det.” 
 
Att växa organiskt tar tid och kräver kraft, därför är det intressant med belåning och 
uppköp för att skapa snabbare tillväxt, enligt Claes. Han menar att dagens låga räntenivåer 
har gjort det dyrare med uppköp eftersom det är billigt att låna. Claes förklarar att 
National Gummi genom sin kassa har friheten att betala av lån snabbare ifall det är 
nödvändigt, till exempel om räntorna sticker.  
 
4.1.2 Janet Norbeck, CFO, MTA Bygg och Anläggning i Halmstad 
 
Janet Norbeck är utbildad civilekonom med bakgrund inom revision och skatterevision. 
Hon har arbetat inom byggbranschen i 30 år. MTA i Halmstad omsatte drygt 700 miljoner 
kronor under räkenskapsåret 2016. Intervjun genomfördes klockan 10.00 den 16 mars 
2018 på MTA:s kontor i Halmstad.  
 
Kapitalstruktur  
Janet tror absolut att svenska företag arbetar med målsatt kapitalstruktur, vilket MTA 
också gör. Hon menar att det finns i själva systemet. Byggbolag är väldigt beroende av 
kreditvärderingar och på grund av detta måste de arbeta med kapitalstruktur. Janet 
förklarar att byggbolag inte bara kan blåsa på utan måste tjäna pengar, ha bra balans och 
en vettig soliditet. Hon berättar att tankesättet angående kapitalstruktur är något som sitter 
i bakhuvudet, till exempel att vissa nyckeltal ska se ut på ett visst sätt.  
 
Janet förklarar att det i byggbranschen finns en viss standard avseende kapitalstruktur. 
Det finns vissa vinst- och avkastningsmål som krävs för att uppnå och bibehålla det egna 
kapitlet. Företag inom byggbranschen strävar efter soliditet på 25-30 procent. För att klara 
detta krävs vinst på ungefär fyra procent berättar Janet. Hon förklarar att det inte finns 
anledning att ligga högre samt att företag bör ligga jämt över tid. Janet utvecklar och 
berättar att byggbranschens balansräkningar består av pågående arbeten, upplupna 
lönekostnader, lite leverantörsskulder, lite kundfordringar och slutligen bankmedel, inga 
lån. 
 
Janet tror att bransch, fas och strategi är viktigt för företags kapitalstruktur. Janet förklarar 
att det i byggbranschen inte krävs långfristiga lån utan endast kortfristig likviditet, därför 
är kärnan i verksamheten att få betalt innan företaget behöver betala. Janet berättar att de 
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bedömer kapitalstrukturen hos kunder och leverantörer. Det som studeras är vissa 
nyckeltal.  
 
“Byggbranschen är egentligen som ett stort logistikprojekt och får vi inte leveranserna 
som vi beställt får vi jätteproblem. Dels med att klara tidsplanen och dels att hantera 
beställaren. Kan inte vi leverera enligt tidsplan riskerar vi vite. Därför är det så viktigt 
för oss att kolla upp leverantörerna.”  
 
Janet förklarar att vissa branscher är beroende av att låna, till exempel 
fastighetsbranschen. Hon förtydligar än en gång att fasen spelar roll, ett nystartat bolag, 
som MTA, kan exempelvis behöva lånefinansiera mer än ett äldre bolag. Själv gillar inte 
Janet att vara belånad eftersom det begränsar rådigheten för företaget då banken ställer 
krav. 
 
Janet berättar att konjunktur är en viktig faktor för kapitalstruktur på grund av 
hävstångseffekten med belåning. På MTA gör de däremot inga konjunkturprognoser. De 
håller istället koll på vissa nyckeltal. Vidare tror hon att yttre faktorer kan påverka och 
förklarar att byggbranschen är beroende av vad politikerna hittar på. Exempelvis kan 
investeringsbidrag för att bygga ge en drivande effekt på branschen.  
 
Vid investering i nya projekt beror finansieringen till stor del på volymen och vilka 
muskler företaget har, menar Janet. Hon berättar att MTA kan samarbeta med partners 
som har betydligt mer kapital men inte deras kunnande. Vill företaget ha projektet själv 
är det bankfinansiering som gäller. Stora företag har möjlighet att utnyttja andra 
finansieringsformer, till exempel ge ut företagsobligationer på kapitalmarknaden. 
Nystartade bolag vill helst ha så mycket belåning som möjligt förutsatt att de kan generera 
bra kassaflöde. Företag får anpassa sig efter möjligheterna de har.  
 
Finansiellt beslutsfattande 
Janet förklarar att hur riskbenägen en person är kan spela roll vid val av kapitalstruktur. 
Företagande handlar om riskhantering och vissa är mer riskbenägna än andra, förklarar 
Janet. Hon menar att risktagare är mer benägna att belåna och hitta alternativa 
finansieringslösningar. Janet tycker det är bäst att ha en mix av personer med olika drag 
för att få bättre balans, exempelvis i en styrelse. 
 
Ränteavdragsbegränsning  
Janet förklarar att det med en ränteavdragsbegränsning kan bli ganska dramatiska 
förändringar i hur företag investerar och agerar. Utan avdragsrätt för räntor försvinner 
intresset i belåning men det beror på också på villkoren och hur skattesystemet ser ut, 
menar Janet. En ränteavdragsbegränsning skulle helt klart påverka företags möjligheter 
och vilka val de gör.  
 
Janet berättar att en ränteavdragsbegränsning hade påverkat kostnaden av kapital. MTA:s 
fastighetsverksamhet hade försökt avveckla belåning och istället finansierat med eget 
kapital för att få bättre avkastning på det. Janet menar att en begränsning av ränteavdraget 
inte direkt hade påverkat själva verksamheten för MTA utan att det är finansieringen som 
kan förändras eftersom att de kanske hade behövt se över hur de ska bli mer lönsamma. 
Det hade kunnat påverka MTA:s investeringsvilja och vilka projekt de ger sig in i, 
åtminstone initialt. Janet förklarar att det vid regleringar tar tid tills företag anpassar sig 
till nya regelverk samt hittar möjligheter i dessa. När förutsättningar förändras stannar 
saker och ting upp, företag gör kanske inte de investeringar som planerats utan funderar 
ett tag till. Janet har svårt att tänka sig att ränteavdraget begränsas eftersom det skulle bli 
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ramaskri hos vissa men poängterar samtidigt att det kan bli ett nollsummespel om 
bolagsskatten samtidigt sänks. Janet säger att vissa skulle gynnas och vissa skulle 
missgynnas av en ränteavdragsbegränsning. Branscher med tunga investeringar, främst 
fastighetsbranschen skulle påverkas, menar Janet. Hon förklarar samtidigt att det alltid 
finns lösningar och andra sätt att öka kostnaderna på för att kompensera.  
 
4.1.3 Carina Landström Ring, CFO, Holmbergs Safety System Holding AB 
 
Carina Landström Ring har studerat ekonomi med controllerinriktning i Växjö och tog 
examen 1992. Efter examen har hon arbetat som controller i flertalet internationella 
tillverkande bolag. Sedan sju år tillbaka arbetar Carina som CFO på Holmbergs Safety 
System Holding AB. Företaget arbetar med säkerhetslösningar i fordon och 2016 omsatte 
koncernen knappt 300 miljoner kronor. Intervjun genomfördes klockan 13.00 den 16 
mars 2018 på Holmbergs kontor i Halmstad.  
 
Kapitalstruktur 
Carina förklarar att Holmbergs arbetar med kapitalstruktur på ett pragmatiskt vis då de 
arbetar med det utan att aktivt tänka på det. Holmbergs har en bolagsstruktur så att lån 
och finansiering ligger i det ägande holding-bolaget vilket finansierar dotterbolagen som 
bedriver den operativa verksamheten i olika länder. Detta är delvis för att dotterbolagen 
inte ska begränsas av bankernas covenanter alltför mycket. Hon berättar att revisorerna 
assisterar med rådgivning kring finansiering och kapitalstruktur.  
 
Carina tror att företag ofta har soliditetsmål. Hon förklarar att vinsten tillfaller ägarna och 
inte banken och att det kan uppstå hävstångseffekt vid belåning. Däremot vet Carina att 
det finns familjeföretag som inte vill belåna sig för att vara oberoende. Bankens 
covenanter kan vara hämmande för vissa investeringsbeslut eftersom företag inte vågar 
fresta kassaflödet. Bankens covenanter testas varje kvartal och blir tuffare med tiden 
vilket minskar bolags handlingsfrihet, enligt Carina. Covenanter är strikta och bryts dessa 
kan banken säga upp kreditavtalet eller ta aktierna. Hon berättar också att banken måste 
godkänna utdelning till ägarna eftersom det vid skuldsättning är en fråga om vem som 
ska ha pengarna. Hon menar att för stor belåning kan vara en riskfaktor. Carina menar att 
kapitalstruktur helt klart påverkas av företagets ägarstruktur. Hade hon själv drivit företag 
hade hon föredragit hög soliditet. Hon upplever samtidigt att det skett en förändring efter 
finanskrisen 2008 genom att kraven banken ställer på företags eget kapital har ökat sedan 
dess.  
 
Carina förklarar att makroekonomiska faktorer kan inverka på kapitalstruktur. Hon 
nämner till exempel att valutarisker bör vägas in i beslutet. Carina beskriver att den 
amerikanska dollarn är volatil och förklarar att företag som är exponerade mot denna 
valuta kan behöva högre soliditet för att fånga en nedgång. Hon berättar att Holmbergs 
valt att fördela sina lån efter de valutor verksamheten genererar kassaflöden i för att 
balansera valutarisken och ha en soliditetsbuffert för att fånga förändringar i konjunktur, 
priser och valutor.  
 
Carina berättar att konjunktur samt företagets konjunkturkänslighet är viktiga faktorer för 
kapitalstruktur. Hon ger exempel på den senaste finanskrisen 2008 då många bolag hade 
negativ orderstock, frågan varje morgon var inte hur många ordrar som inkommit utan 
hur många som förlorats. Carina menar att kapitalstruktur är betydelsefullt när företag ska 
ingå längre samarbetsavtal eftersom det är viktigt att veta om partnern finns kvar under 
avtalets löptid. Hon berättar att företag sällan vill samarbeta med någon som har alltför 
låg soliditet.  
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Finansiellt beslutsfattande 
Carina tror att personliga egenskaper kan inverka vid val av kapitalstruktur. Som hon 
tidigare förklarat kan familjeföretag vilja vara obelånade för att vara oberoende. Hon 
berättar också att riskbenägenhet självklart påverkar. Carina förklarar att hon ser sig själv 
som försiktig och skulle helst inte ha ett enda lån.  
 
Ränteavdragsbegränsning  
Carina tror inte att det kommer beslutas om en begränsning av ränteavdraget men 
poängterar att internationella bolag om så sker har möjlighet att studsa det. Hon berättar 
att ett sådant beslut skulle hämma investeringsmöjligheter vilket skulle göra det svårare 
för små företag att växa. Carina förklarar att det alltid är företag med låg marginal samt 
underleverantörer som är illa ute. 
 
“Ett företag kan inte köpa 1,2 maskiner, antingen köper du en eller två maskiner. Vid 
maskinköp måste företag ofta lånefinansiera, om räntekostnaden inte är avdragsgill blir 
det dyrare och steget mellan en och två maskiner större.” 
 
4.1.4 Hans Bengtsson, CFO, AB Tylösands Havsbad  
 
Hans Bengtsson arbetade som revisor innan han började på AB Tylösands Havsbad år 
1989. Idag arbetar han som CFO på företaget som ägs av Per Gessle och Björn 
Nordstrand. Bolaget är verksamma inom hotell, spa, konferens och restaurang. 2016 
omsatte verksamheten cirka 190 miljoner kronor. Intervjun genomfördes klockan 15.00 
den 19 mars 2018 på Tylösands Havsbads kontor utanför Halmstad. 
 
Kapitalstruktur  
Hans utgår ifrån att svenska företag generellt arbetar med kapitalstruktur. Han säger att 
kapital är en viktig del av verksamheten och förklarar att antingen genererar företaget det 
självt eller får företaget låna. Hans tror att hur aktivt bolag arbetar med kapitalstruktur 
skiljer mellan olika typer av bolag.  
 
Hans berättar att Tylösands Havsbad, som har gott om likvida medel, har problem med 
dagens negativa ränta eftersom ingen vill ha deras pengar. För närvarande får de betala 
för att ha pengar på banken och därför tittar de vart pengarna kan placeras till maximal 
avkastning utan risk, vilket Hans poängterar inte är enkelt. Han berättar att ägarna är 
tydliga med att bolaget ska riskera så lite som möjligt och det är hotellverksamheten 
företaget ska tjäna pengar på. Ägarnas strategi är att först tjäna pengar och sedan investera 
dessa istället för att låna och sedan tjäna pengar, berättar Hans. Han berättar att de däremot 
har lånat pengar en gång.  
 
“Vi har lånat pengar en gång. Vi äger fastigheten själva, vilket vi gjort i alla år. Normalt 
sett gör inte hotell det eftersom de inte vill binda kapital i fastigheten. Men vi gör det och 
jag tycker det är väldigt fördelaktigt att inte ha en extern fastighetsägare att bråka med, 
vi fattar våra egna beslut. Vi har en hotelldel, strandhuset, som vi rev och byggde nytt 
2011. Det gick på drygt 145 miljoner kronor, eftersom vi inte hade egna pengar till allt 
lånade vi upp 80 miljoner kronor för att finansiera bygget och det är enda gången vi har 
lånat. Annars finansierar vi allt med eget kapital vilket är en tydlig strategi från ägarna.” 
 
Hans berättar att ägarna inte vill sätta sig i för stor skuld och även om pengar nästan är 
gratis idag på grund av låg ränta så kommer det en morgondag också. Företag får större 
handlingsfrihet när de inte har mycket lån, säger Hans. Han förklarar att de till stor del 
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har kunnat undvika belåning på grund av det goda kassaflödet i bolaget. Hans berättar att 
Tylösands Havsbad alltid varit väldigt lönsamma vilket Hans såklart tycker är trevligt. 
Han förklarar däremot att det inte enbart är positivt eftersom leverantörerna också vet att 
företaget tjänar bra med pengar vilket gör att det kan bli tuffa förhandlingar.  
 
Hans anser att vilka tillgångar ett företag har och behöver är viktigt för val av 
kapitalstruktur. Han berättar att i och med att de äger fastigheten själva har det krävts viss 
belåning. Hans förklarar att hotellbranschen har bra kassaflöde eftersom privatgästerna 
betalar i förskott vilket är fördelaktigt. Han fortsätter och förklarar att Tylösands Havsbad 
helst inte vill låna pengar för att på så vis slippa vara beroende av bankerna och deras 
beslut. Tylösands Havsbad är ute efter flexibilitet och frihet, säger Hans. Han menar att 
nackdelen med belåning är att företag hamnar i händerna hos banken samtidigt som 
ränteaspekten finns. Hans förklarar att bolaget vet vad räntenivån ligger på idag men att 
det inte går att veta vilken nivå som gäller om 4-5 år. Han nämner samtidigt att fördelen 
med belåning är att ägarna slipper att stoppa in pengar.  
 
Hans berättar att Tylösands Havsbad inte bedömer kapitalstruktur hos kunder och 
leverantörer. Han menar att de tittar mer på priser och vill arbeta långsiktigt med stora 
leverantörer. Vidare berättar Hans att det däremot är viktigt i de långsiktiga relationerna 
att leverantören finns kvar på marknaden i framtiden.  
 
Hans säger att räntan är en viktig yttre faktor som vägs in i kalkylen för investeringar och 
givetvis påverkar beslut. Han fortsätter berätta att konjunkturen självklart också påverkar 
eftersom en bra konjunktur likt den vi har i nuläget också ger bättre kassaflöde. 
 
“Det går ju bra för alla just nu och i den här branschen går det jättebra. Då är det bra 
inflöde med likvid. Under sämre tider är det sämre inflöde av likvid och då kanske företag 
inte har de pengar som behövs för att kunna investera med egna pengar. I sådana fall får 
man ifrågasätta ifall man ska göra investeringen och hur vi ska finansiera den om vi inte 
kan göra det med egna pengar.” 
 
Hans säger att företag egentligen inte ska investera i högkonjunktur utan att det är bättre 
att göra detta i lågkonjunktur, förutsatt att bolaget har möjlighet till det. Han förklarar att 
byggherrarna tar väldigt bra betalt när det är högkonjunktur vilket gör investeringar 
dyrare. Om Hans själv får välja föredrar han att investera med egna medel under 
lågkonjunktur när konkurrensen är hårdare bland byggföretagen.  
 
Finansiellt beslutsfattande 
Hans berättar att det är Tylösands Havsbads ägare som har bestämt företagets 
kapitalstruktur. Han poängterar att det främst är Björn Nordstrand, med sin erfarenhet 
inom industrin, som anser att det är viktigt med en stark balansräkning. Han har varit 
tydlig med att bolaget inte ska belåna sig utan istället vara självfinansierat. Björn vill inte 
att företaget ska bli beroende av banken och hamna i deras händer. Hans förklarar vidare 
att beslut grundas på den information och erfarenhet företaget har vid tillfället och tar så 
bra beslut som möjligt utifrån det. 
 
Ränteavdragsbegränsning  
Hans tror att en ränteavdragsbegränsning kan påverka kapitalstruktur eftersom det 
påverkar kalkyler när bolag räknar på investeringar. Hans tror effekten av en 
ränteavdragsbegränsning blir att företag får betala mer skatt och det främst kommer slå 
mot högt belånade branscher, speciellt fastighetsbranschen där det kommer slå stenhårt. 
Hans menar att risken är att bostadsbyggandet dämpas när det egentligen behöver ökas. 
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Hans tror även det skulle kunna drabba industriverksamheter, till exempel om de behöver 
investera i en ny maskin för att utveckla verksamheten. Han säger att det skulle vara 
negativt för Tylösands Havsbads verksamhet med en ränteavdragsbegränsning men att 
det inte skulle påverka deras kapitalstruktur eftersom de egentligen inte lånar till 
investeringar. 
 
“Investeringar blir dyrare, då kanske företag inte gör den investeringen, vilket skulle 
hämma utvecklingen i Sverige. Det blir dyrare att investera helt enkelt och det är inte 
positivt, då kanske företag lägger fabriken i Estland istället.” 
 
Hans säger att för att företag ska utvecklas och växa måste det finnas billigt kapital för 
finansiering. Han poängterar att en ränteavdragsbegränsning kommer påverka alla i 
längden och för att samhället ska drivas framåt krävs investeringar, utveckling och nya 
industrier.  
 
4.1.5 Philip Jacobson, ekonom, Halmstads Fastighets AB  
 
Philip Jacobson är utbildad Bygg- och fastighetsekonom på Högskolan i Halmstad och 
arbetar som ekonom på Halmstads Fastighets AB (HFAB). Philip arbetar med 
investerings- och finansfrågor. HFAB är ett kommunalt fastighets- och bostadsbolag i 
Halmstad som omsätter cirka 700 miljoner kronor per år. Intervjun genomfördes klockan 
15.00 den 21 mars på Halmstads Fastighets kontor i Halmstad.  
 
Kapitalstruktur  
Philip tror att vissa företag arbetar med kapitalstruktur samtidigt som vissa företag inte 
gör det. Han tror det beror på ägarstrukturen samt vilka krav ägaren ställer. Philip tror att 
mindre privatägda företag endast arbetar efter att skapa kassaflöde samtidigt som 
börsnoterade företag arbetar mer med kapitalstrukturen för att maximera företagets värde. 
HFAB arbetar efter ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige, vilka bland annat 
sätter ett visst avkastningskrav. HFAB:s avkastningskrav är fyra procent i genomsnitt 
över tre år samt krav på att bygga ett visst antal lägenheter. Philip förklarar hur HFAB 
finansierar sig. 
 
“Vårt löpande kassaflöde klarar inte ensamt att finansiera de byggprojekt som planerats. 
På grund av detta måste vi låna.” 
 
Han säger att om HFAB vore privatägt hade de haft fler finansieringsmöjligheter och 
eventuellt arbetat lite annorlunda. Philip anser att utöver ägarbilden är företagets 
intressenter en viktig faktor för kapitalstruktur. Han säger att företag ska ha ett bra 
förhållande mellan lån och eget kapital eftersom bolag inte bör belåna sig så mycket att 
det får negativ effekt på dess värde. Philip säger att finansnettot är viktigt att hålla koll på 
för att ägarna ska få avkastning på sina investerade pengar. Enligt Philip går HFAB 
igenom kunder och leverantörers resultat- samt balansräkning för tidigare år för att se om 
de är en seriös part och uppfyller vissa mått.  
 
Philip förklarar att belåning kan vara fördelaktigt eftersom det möjliggör expansion. Han 
poängterar vikten av att få avkastning på investerade pengar. Han säger också att det beror 
på hur ägarna mäter verksamhetens prestationer och resultat eftersom företag styrs efter 
specifikt uppställda mål. Philip förklarar att en nackdel med belåning kan vara kraven 
som ställs. Han poängterar att företag bara bör låna för att expandera och inte för att täcka 
upp det löpande kassaflödet. Philip berättar att kommunen bland annat ställer krav på 
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HFAB:s diversifiering av låneförfall så att kommunen kan begränsa 
refinansieringsrisken. 
 
Räntan är viktig vid val av kapitalstruktur och räntan påverkas av inflationsmål samt 
konjunkturen, säger Philip. Han menar att både finans- och penningpolitik spelar roll och 
hur landet styrs påverkar inflationen. Philip tror att företag beaktar vad som händer i 
omvärlden och att det är viktigt att bevaka både korta och långa räntor. Han utvecklar och 
förklarar att den korta räntan beskriver vad som händer på den inhemska marknaden 
samtidigt som den långa räntan kan ge indikationer på marknadstron. Baserat på detta kan 
företag avgöra vilken löptid som är lämplig för sitt lån samt vilken ränta som ska användas 
i kalkylen.  
 
Finansiellt beslutsfattande 
Philip berättar att ekonomiavdelningen arbetar fram beslutsunderlag angående 
finansfrågor men förklarar att det sedan är vd och ekonomichef som diskuterar och tar 
beslut om detta för HFAB. Han berättar att nästa steg är att stämma av med kommunen, 
som agerar bank åt HFAB. Kommunen har också vissa specifika förhållanden som de styr 
sina dotterbolag efter, förklarar Philip. Han berättar att HFAB betalar marknadsmässig 
ränta till kommunen.  
 
Philip tror absolut att personliga egenskaper kan påverka val av kapitalstruktur. Han 
menar att personers framtidstro och förväntan kan påverka kalkyler och prognoser. Det 
kommer påverka hur de väljer att styra företaget, olika personer tycker och tänker olika 
vilket så klart kan spela in, säger Philip.  
 
Ränteavdragsbegränsning  
Philip tror att en ränteavdragsbegränsning skulle påverka val av kapitalstruktur eftersom 
det påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket används till investeringar. 
Han säger att det absolut kommer att ha påverkan på företag men olika påverkan beroende 
på vilken typ av företag det är. Philips spontana tanke är att det beror på var företag får 
sina intäkter från och att holdingbolag som bara får finansiella intäkter kommer påverkas. 
Hans generella tanke är att det inte spelar så stor roll vilken bransch ett företag är i utan 
mer vilken bolagsstruktur och kapitalstruktur företaget har. Kortsiktigt tror inte Philip att 
en ränteavdragsbegränsning kommer påverka HFAB de närmsta åren men att det kommer 
påverka i framtiden. Han säger att HFAB får se över sin kapitalstruktur eftersom det är i 
projekten deras största utbetalningar sker. Philip menar att en ränteavdragsbegränsning 
får ses ur ett skattemässigt perspektiv och effekten beror på vilka andra avdrag som kan 
göras för att matcha det som ej kan dras av med räntekostnader. 
 
4.2 Respondent 6-10 - Banktjänstemän 
 
4.2.1 Elisabet Granrot, företagschef, Länsförsäkringar Halland 
 
Elisabet Granrot tog examen på Handelshögskolan i Göteborg år 2001 och har sedan dess 
arbetat inom bankbranschen. Nu jobbar Elisabet som chef för företag och lantbruk på 
Länsförsäkringar i Halmstad där hon arbetar med allt från enskilda näringsidkare till 
företag som omsätter 50 miljoner kronor. Intervjun genomfördes klockan 15.00 den 12 
mars 2018 på Länsförsäkringars kontor i Halmstad.  
 
Kapitalstruktur  
Elisabet säger att storleken på företaget ofta är avgörande ifall det arbetar aktivt med 
kapitalstruktur. Hon menar att de mindre bolagen hon träffar sällan arbetar med en strategi 
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angående kapitalstruktur. Elisabet berättar att det blir viktigare att arbeta med 
kapitalstruktur när företag växer sig större och att det också beror på ägarstrukturen. Om 
ett bolag har fler ägare ställer vanligtvis dessa andra krav på företaget än vad som är fallet 
i fåmansbolag. Hon förklarar att arbete med kapitalstruktur är viktigare för företag som 
har tunga balansräkningar. Enligt Elisabet blir det viktigare att arbeta med kapitalstruktur 
om banken har covenanter och krav på hur balansräkningen ska se ut, till exempel att 
vissa nyckeltal inte får under- eller överstiga specifika mått.  
 
Elisabet upplever att mindre företag arbetar efter andra målsättningar än kapitalstruktur 
och istället vanligtvis fokuserar på expansion, tillväxt och ökad omsättning samt 
investerar efter behov. Hon berättar att Länsförsäkringar ofta diskuterar kapitalstruktur 
med sina kunder eftersom det är ett viktigt ämne vid finansiering då banken kräver att 
viss del av kapitalet ska vara ägarfinansierat. Elisabet berättar att vissa kunder är väldigt 
optimistiska och vill låna för hela finansieringen. I sådana scenarion får Länsförsäkringar 
som bank resonera med kunden, förklarar Elisabet. Hon säger att många företag även kan 
få rådgivning från sin revisionsbyrå. Vad som finns i balansräkningen och bolagstyp är 
viktiga faktorer för kapitalstruktur, enligt Elisabet. Hon menar att de som bank vill se en 
balansräkning som är sund hos sina kunder och förklarar att vad en sund balansräkning 
är varierar mellan branscher. Elisabet utvecklar och exemplifierar fastighetsbranschen. 
 
“Fastighetsbranschen har tunga balansräkningar med liten andel egen insats men 
samtidigt god realsäkerhet och bra kassaflöde. Det gör att de kan ha lite tyngre 
balansräkning.” 
 
Elisabet berättar att Länsförsäkringar kollar på varje unikt fall och jämför med 
branschsnitt när de gör kreditvärderingar för att se om företaget ligger under eller över 
detta mått. Hon berättar att en bra soliditet i en bransch kan vara dålig i en annan. Enligt 
Elisabet tittar Länsförsäkringar på balansräkningen och jämför med tidigare år för att se 
trender. 
 
Företags kapitalstruktur är viktig för relationen med banken, enligt Elisabet. Hon säger 
att det bästa är när kunder löpande uppdaterar banken om balansräkningen, då det ofta är 
där problem syns i bolag. Elisabet berättar att balansräkningen kan indikera framtida 
likviditetsproblem och att resultaträkningen är själva motorn i företaget som visar hur bra 
bolaget är på att generera pengar samt vinst. Enligt Elisabet är fördelen med belåning att 
företag kan göra investeringar utan att ha hela kapitalet själv vilket gör att företag kan 
expandera snabbare än med egen kraft. För henne är belåning en nödvändighet för en god 
samhällsekonomi.  
 
“Belåning möjliggör för företag att göra investeringar, vilket är dragloket i hela 
ekonomin. Ränteavdraget är nästan en förutsättning för att klara det.” 
 
Samtidigt förklarar Elisabet att risken med belåning är att företag inte får den avkastning 
som krävs för att klara räntor, amorteringar och avskrivningar. Hon menar att vissa bolag 
tar på sig för stor kostym vilket begränsar företagets handlingsutrymme. Det Elisabet ser 
som problematiskt är när företag har dåligt kassaflöde i förhållande till balansräkningen.  
 
Elisabet förklarar att bolag naturligtvis söker billigast möjliga finansiering och var 
företaget hittar denna beror delvis på vilken bransch de är verksamma i. Hon säger att 
banker är ganska traditionella och föredrar att finansiera branscher som de känner sig 
bekväma med. Elisabet ger exempel på it-branschen efter it-kraschen 2001/2002, då var 
det svårt att hitta banker som var villiga att finansiera denna bransch. Hon förklarar att då 
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fick it-företagen hitta andra finansieringskällor beroende på vem som var villig att låna ut 
till företaget. Elisabet vidareutvecklar och beskriver att idag finns det flera andra 
alternativ utöver banken, i form av crowdfunding, affärsänglar etcetera. Hon nämner även 
att regleringar självklart kan påverka svårighetsgraden i kapitalanskaffning. Det kan ske 
både juridiska- och marknadsregleringar. Elisabet ger finanskrisen 2008 som ett exempel 
på marknadsreglering då bankerna blev mer restriktiva.  
 
Elisabet förklarar att dagens ränteläge är lågt och har varit så under en lång tid. Detta är 
något som enligt henne bör beaktas vid val av kapitalstruktur. Elisabet säger att om ett 
företag inte har pengar över idag blir det extremt tufft när räntan gå upp. Hon berättar att 
många företagare räknar optimistiskt på räntan och baserar den långsiktiga 
räntekostnaden på dagens ränteläge. Elisabet menar att detta är problematiskt eftersom 
när räntorna väl stiger till normala nivåer har de ingen motståndskraft. Hon säger att 
företagare förutom att ofta vara optimistiska med räntan ofta är detsamma med budgetar 
och kostnader. 
 
Elisabet kan tänka sig att bolagsstrukturen, om företaget har styrelse eller flera delägare, 
kan påverka hur företaget arbetar med kapitalstruktur eftersom det blir analyserat på ett 
annat sätt samt mer kravställt. En styrelse kan till exempel kräva att soliditeten ska upp 
till en viss nivå innan företaget gör ytterligare investeringar. Att ha en styrelse tror 
Elisabet kan vara positivt förutsatt att de förstår bolagsstyrning och nyckeltal. Hon säger 
att ensam- eller fåmansbolag tar risken själva och inte har någon som har synpunkter på 
verksamheten men om företaget har externa ägare som vill ha avkastning på eget kapital 
kräver varje investering en viss avkastning.  
 
Finansiellt beslutsfattande 
Elisabet menar att revisorer och rådgivare har stort ansvar när det gäller företags 
kapitalstruktur. Hon säger att det är viktigt att bolag lägger finansiering på rätt ställe för 
att matcha avskrivningar med amorteringar. Elisabet betonar att det är viktigt med 
samspel mellan finansiella beslutsfattare i företag och dess rådgivare. Hon ser skillnad i 
det finansiella tänket mellan olika åldersgrupper, där äldre människor värderar säkerheter 
samtidigt som yngre fokuserar mer på kassaflöde, ett karaktärsdrag hon ser både hos 
bankmän och företagskunder. En annan skillnad hon upplever är att äldre personer tycker 
det är finare att äga än att hyra, till exempel maskiner.  
 
Ränteavdragsbegränsning 
Elisabet berättar att rätten till ränteavdrag kan avgöra hur företag väljer att finansiera sin 
rörelse. Hon tror en begränsning skulle slå hårt mot bolag som har tunga balansräkningar, 
till exempel fastighetsbolag. Hon tror också det skulle kunna påverka vilken 
finansieringslösning företag väljer för objektsfinansiering. Elisabet tror att leasing i 
sådana fall blir mer attraktivt, förutsatt att hela leasingkostnaden är avdragsgill. Hon 
poängterar samtidigt att redovisningskonsulter och revisorer är duktiga på att hitta 
tillvägagångssätt för att få resultatet dit företaget vill.  
 
Elisabet säger att en ränteavdragsbegränsning skulle hämma företag som är i 
expansionsfas och inte har jobbat upp så mycket eget kapital. Hon menar att det skulle bli 
mer utmanande och att många företag skulle behöva hitta andra finansieringslösningar 
vid sidan om banken där företaget inte har räntekrav på samma vis, till exempel EU-stöd. 
Elisabet tror att många branschorganisationer skulle motsätta sig en generell 
ränteavdragsbegränsning. Många av de bolag Länsförsäkringar arbetar med skulle få 
svårt att hantera en sådan regelförändring eftersom att de är enskilda firmor som ofta är 
tungt lånefinansierade. Hon tror också finansbolagen skulle få ändra sitt 
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finansieringsupplägg genom att kräva högre kontantinsats, vilken hon menar skulle 
hämma investeringsviljan hos många företag som måste samla mer pengar i kassan innan 
de kan investera. Elisabet tror det på så vis skulle bli en längre investeringscykel. 
 
“En ränteavdragsbegränsning skulle göra att även om ett företag skulle behöva göra 
investeringar så kanske de tvingas vänta. Detta skulle sänka farten i investeringar och 
minska efterfrågan vilket i längden skulle ge effekter på inflationen. Detta kan vara 
problematiskt för Riksbanken och få konsekvenser på reporäntan helt klart.” 
 
Elisabet tror att företag skulle få tänka om och prioritera sina investeringar ifall det skulle 
bli en generell ränteavdragsbegränsning. Hon säger att företag kanske har en 
investeringsplan fem år framåt i tiden men tvingas skjuta upp vissa investeringar och 
endast prioritera sådant som är absolut nödvändigt. Hon säger att företag kanske tvingas 
göra tillfälliga lösningar på sådant som måste göras men företaget inte kan finansiera. 
Hon tror det hade blivit effekter i branscher med svag lönsamhet och att företag som är 
mindre beroende av extern finansiering hade navigerat lättare i ett sådant regelverk.  
 
4.2.2 Annika Werner Brynéus, kontorschef, SEB i Halmstad 
 
Annika har studerat till civilekonom vid Lunds universitet. Efter examen arbetade hon ett 
antal år som revisor i Göteborg på Arthur Andersen. Senare har hon arbetat med företag 
på SEB, där hon varit kontorschef i över tio år. Intervjun genomfördes klockan 15.00 den 
22 mars 2018 på SEB:s kontor i Halmstad. 
 
Kapitalstruktur  
Annika tror att hur aktivt företag arbetar med kapitalstruktur beror på dess storlek. Hon 
säger att en majoritet av SEB:s företagskunder i Halmstad är mindre och tänker inte aktivt 
på kapitalstruktur. Deras fokus är främst att driva verksamheten och de funderar först 
kring kapitalstruktur när de behöver låna pengar för att göra en investering. För större 
företag tror hon att det är vanligare med en ambition att företaget ska ha ett visst 
förhållande mellan eget kapital och skulder. Hon tror också att det kan bero på vilken 
ägarstruktur ett företag har, vilken bransch det är verksamt i och vilken fas företaget är i. 
Annika berättar att SEB resonerar med sina kunder kring kapitalstruktur. I de bolag 
Annika träffar är ägaren och styrelsen vanligtvis samma person.  
 
När företag väljer finansiering är det viktigt att verksamheten kan bedrivas på lång sikt, 
säger Annika. Hon förklarar att desto mer skulder ett företag har desto mindre fallhöjd 
har de och då blir företaget mer sårbart för räntehöjningar och nedgångar i marknaden. 
Höga skulder innebär även att företaget får mindre handlingsfrihet vid oförutsedda 
händelser, menar Annika. Hon säger att det är viktigt att företag hela tiden har en 
kapitalstruktur som ger utrymme att hantera vissa situationer, till exempel att tappa en 
viktig kund eller kunna köpa in en ny maskin. Den optimala kapitalstrukturen beror på 
risken och känsligheten i affärsidén, menar Annika. Hon säger att vid expansiva faser kan 
företag behöva gå upp lite i belåning för att ta nya marknader och därför tillfälligt avvika 
från sin normala kapitalstruktur.  
 
Annika berättar att SEB vid varje samtal med kunder då krediter kommer på tal diskuterar 
kapitalstruktur. Hon säger att banken ska vara en partner och ha ett gott samarbete med 
sina kunder, på grund av detta är det viktigt att förklara bankens perspektiv. Det är viktigt 
att banken är transparent i hur de resonerar och förklarar varför de agerar på ett visst sätt, 
säger Annika. Hon förklarar också att bankens roll är att vara en rörelsefinansiär och det 
är ägaren som ska finansiera riskpengar. 
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Annika anser att fördelen med belåning är att företag kan göra saker de inte klarar av 
själva. Om företag får hjälp att frigöra likviditet har de möjlighet till expansion, säger 
hon. Annika förklarar att det är relativt billigt att låna pengar för närvarande. Annika 
förklarar att allt som händer omkring ett företag kan påverka. Hon nämner exempelvis 
konjunktur och regelverk som inverkande faktorer och att framtida förväntningar kan 
påverka investeringsvalet.  
 
Finansiellt beslutsfattande 
Annika tror att personliga egenskaper hos en person kan påverka beslut personen tar i sitt 
arbete. Ett exempel är riskbenägenhet. Hon säger att människor är den person de är samt 
att de präglar sin omgivning, även arbetsplatser och företag. Är du en extern vd däremot 
så har du ofta ägardirektiv att följa vilket kan begränsa effekten av de personliga 
egenskaperna på företaget, säger Annika. Annika tror att försiktiga personer vid osäkerhet 
kan avvakta med att agera i en situation samtidigt som vissa resonerar att sådant de inte 
vet något om kan de inte ta hänsyn till utan de går på det beslutsunderlag som är aktuellt 
för närvarande.  
 
Ränteavdragsbegränsning  
Annika tror att företagen resonerar om framtida osäkerheter men kan inte se att företagare 
fattar beslut efter det. Hon säger att anledningen till att företag lånar är för att de behöver 
det och inte för att räntan är avdragsgill. Hon tror att företagen inte resonerar så mycket 
kring avdragsrätten eftersom den alltid har funnits där.  
 
Annika tror att regeringens förslag om en generell ränteavdragsbegränsning kan påverka 
fastighetsägarna och att människor börjar fundera på om det kan påverka 
fastighetspriserna. Annika säger att det är klart en ränteavdragsbegränsning kommer 
påverka företags kapitalstruktur och att det annars skulle förvåna henne. Hon tror speciellt 
fastighetsbolag skulle påverkas men även rörelsedrivande bolag vilka är ganska 
kredittunga och effekten skulle variera beroende på bransch. Med förenklingsregeln tror 
hon inte det kommer att påverka de minsta bolagen. 
 
“Vi glömmer ofta bort att vi har ett exceptionellt lågt ränteläge idag och det kanske är 
därför det inte blir så stort fokus på ett sådant förslag nu. Man räknar med dagens 
ränteläge i kalkyler och det är mänskligt att leva i nuet” 
 
Annika tror en ränteavdragsbegränsning skulle kunna minska investeringsviljan hos 
företag. Hon säger att det är en fördel att veta spelreglerna och otroligt mycket lättare att 
fatta beslut när företag vet dessa. Osäkerhet är aldrig bra, det är mänskligt att resonera så, 
säger hon. Annika tror det är väldigt blandat hur företag väljer kapitalstruktur, 
personligheten är en viktig del i det precis som storlek på bolag, konjunktur och ränteläge. 
Hon anser att det självklart är en jättestor skillnad om räntenivån höjs samt avdragsrätten 
för räntor försvinner.  
 
4.2.3 Per Greiff, företagsmarknadschef, SEB i Halmstad  
 
Per Greiff har studerat juridik i Lund och arbetat i bankbranschen sedan 1985 då han 
började som bankjurist. Efter det har han bland annat arbetat som företagsmarknadschef 
på SEB i ett antal kommuner under de senaste 15 åren. Tjänsten innebär arbete med 
kredit- och företagsfrågor. Intervjun genomfördes klockan 10.00 den 23 mars 2018 på 
SEB:s kontor i Halmstad. 
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Kapitalstruktur  
Per tror att större företag generellt arbetar med kapitalstruktur samtidigt som mindre inte 
gör detta i samma utsträckning. Pers erfarenhet är att företag som omsätter upp till ett par 
hundra miljoner kronor är mer entreprenörsdrivna och lägger fokus på att sälja samt 
utveckla verksamheten. Han menar att väldigt få av dessa företag funderar kring 
kapitalstruktur utan bara vill få lån så billigt som möjligt för att skapa en hävstångseffekt. 
Per påpekar nyttan för företag att ha en revisor, rådgivare eller kompetent styrelse som 
funderar eller resonerar kring kapitalstruktur. Han berättar att detta ofta saknas i ägarledda 
bolag.  
 
Per berättar att SEB som bank har stort ansvar att förklara för företag varför det är viktigt 
att arbeta med resultat- och balansräkning. Han menar att det är viktigt att titta på 
affärsmodellen för att bedöma hur bolag kan binda så lite kapital som möjligt i 
verksamheten vilket är kritiskt för att skapa ett starkt företag. Per menar att det är en stor 
fördel om ett bolag kan finansiera tillväxten genom kunder samt leverantörer där 
omsättningshastigheten på lager är en nyckel. Han poängterar att det är viktigt att jobba 
med nyckeltal i sin balansräkning för att säkerställa att det operativa kapitalet arbetar 
effektivt. Per tycker företag ska binda så lite kapital som möjligt i sina balanser och låta 
andra finansiera så mycket som möjligt för att skapa bättre flöde. Han anser att 
infrastrukturen i Sverige ger bra förutsättningar för det eftersom denna fungerar väldigt 
bra vilket säkerställer leveranser. Genom att arbeta med kapitalstruktur på ett strukturerat 
sätt kommer det ge effekt på ett bolags resultat, förklarar Per.  
 
Per säger att kapitalstruktur påverkas av bland annat affärsidé, bransch, företagsstorlek, 
konjunktur och ägarstruktur. Han menar att förmågan för ett bolag att kommunicera sin 
affärsmodell till kunder och leverantörer är viktigt för att dessa intressenter ska få 
förståelse hur verksamheten fungerar vilket kan minska kapitalet som behöver bindas.  
 
Per säger att kapitalstrukturen är viktig för relationen med banken eftersom banken har 
en idé om hur saker och ting ska finansieras och detta beror på vad det är för typ av 
tillgång. För bankens del är det bara kassaflöde som gäller och inte säkerheterna som är 
viktiga, menar Per. Han menar att banken resonerar utifrån att de ska vara 
rörelsefinansiärer och inte riskfinansiärer samt att de bedömer detta genom att studera 
vissa nyckeltal. Per poängterar samtidigt vikten av att räkna med högre räntesatser än 
dagslägets låga nivå. Han berättar att SEB ofta diskuterar kapitalstruktur med sina kunder, 
speciellt i de scenarion banken inte kan bidra till en finansiering. Per förklarar att kraven 
som ställs på ett bolag beror på bankens riskaptit och inställning till den specifika 
branschen. 
 
Per berättar att belåning möjliggör investeringar som kan skapa expansion och tillväxt. 
Han förklarar att belåning är nödvändigt förutsatt att företaget inte har ett fantastiskt 
kassaflöde. Enligt Per är vissa företag mer aggressiva och vill ha krigskassor. Per menar 
samtidigt att för stor belåning kan försätta företag i en hörnposition gentemot banken och 
i värsta fall kan banken ta in panten. Han ger ett exempel med en metafor:  
 
“När det bara är banken som har likviditet, då hamnar du i en trång position och åker 
väldigt långt bak i bussen, du kör inte bussen längre, du har inte ens fingrarna på ratten 
längre och åker väldigt långt bak. Är det riktigt tråkigt kastar banken av dig från bussen.” 
 
Per betonar att bolag aldrig ska belåna sig så högt att det riskerar att mista handlingsfrihet. 
Han förklarar att finansieringsmöjligheterna skiljer sig mellan stora och små företag 
eftersom större bolag kan ställa ut obligationer och emittera aktier. Per tror detta är något 
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som även kommer att bli möjligt för mindre bolag och att kapitalmarknadens 
omstrukturering öppnar vägar för andra finansieringskällor än banken.  
 
Finansiellt beslutsfattande 
Per menar att mindre företag ofta fattar ekonomiska beslut genom konsultation med en 
revisor eller rådgivare. Han påpekar att ägarens intresse för ämnet är viktigt och att många 
mindre företag inte arbetar med kapitalstruktur då de inte ser kopplingen mellan 
kapitalstruktur och lönsamhet. Per förklarar att detta är en viktig faktor för att ett bolag 
ska vara framgångsrikt och lönsamt. 
 
Per tror att personliga egenskaper påverkar ekonomiska beslut väldigt mycket. Han menar 
att vissa personer av naturen är mer riskbenägna än andra. Per säger att entreprenörer 
måste ta risk för att vinna och att Sverige måste ha människor som vill ta risk men betonar 
samtidigt att det är viktigt att ta kalkylerad risk. Han berättar också att unga kan vara för 
akademiskt drivna och räkna sönder allt till skillnad från entreprenörer som vanligtvis har 
idéer och är mer riskbenägna.  
 
Ränteavdragsbegränsning  
Per tror att fastighetsbolag med stora räntekostnader skulle påverkas mycket av en 
ränteavdragsbegränsning och att det skulle bli en prisnedgång på större fastighetsbestånd. 
Han tror inte det kommer påverka rörelsedrivande bolag i större omfattning men att 
avkastningskraven kan förändras. Om bolag inte kan dra av räntekostnaderna måste de 
bli mer effektiva i sina investeringar, menar Per. Han förklarar att det varit ovanligt låga 
avkastningskrav de senaste åren vilket drivits av tre faktorer; osedvanligt låg ränta, 
högkonjunktur i nio år och mycket pengar på marknaden. Per menar dessutom att 
förvärvsfinansiering kan påverkas eftersom den vanligtvis innefattar mycket 
lånefinansiering.  
 
Per tror absolut att en ränteavdragsbegränsning skulle kunna påverka företags 
kapitalstruktur. Han menar att vissa bolag kan vänta med att investera tills de själva tjänat 
ihop pengarna istället för att finansiera genom lånefinansiering vilket kortsiktigt ger en 
annorlunda kapitalstruktur med mer eget kapital. Per tror dock att bolag efter en tidsperiod 
skulle anpassa sig genom att bli effektivare i processer, exempelvis på inköpssidan.  
 
4.2.4 Daniel Enberg, kontorschef företag, Nordea i Halmstad/Helsingborg 
 
Daniel Enberg har arbetat inom bankbranschen i 20 år varav tio som kundansvarig för 
företag. Nu är Daniel kontorschef för företag på Nordea i Halmstad och Helsingborg, en 
position han har haft i sju år. Daniel arbetar delvis med kreditbeslut på kontorsnivå vilket 
innebär arbetsuppgifter innefattande kreditbedömning och kapitalstruktur. Intervjun 
genomfördes klockan 10.00 den 27 mars 2018 på Nordeas kontor i Halmstad.  
 
Kapitalstruktur  
Daniel berättar att han främst arbetar med företag som omsätter 3-150 miljoner kronor 
och att det inom det segmentet inte är många som aktivt resonerar kring kapitalstruktur. 
Däremot säger han att större företag i högre utsträckning resonerar kring kapitalstruktur 
och funderar hur de ska skuldsätta bolaget för att få bästa möjliga avkastning på eget 
kapital.  
 
Daniel berättar att soliditet är ett väldigt viktigt mått för bankens kreditbeslut. Han anser 
att soliditet är ett väldigt konkret mått på hur ett bolag mår och bör ligga på minst 20-25 
procent men nämner att det såklart finns undantag samt att det skiljer mellan branscher. 
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Daniel förklarar att soliditetskraven kan variera beroende på bolagets storlek och bankens 
relation till dess ägare. För mindre bolag kan banken ibland släppa lite på kraven beroende 
på dessa faktorer. För större företag är banken striktare med de finansiella aspekterna då 
dessa är svårare att kompensera genom borgen för dessa bolag. Om företaget har låg 
soliditet ställs högre krav på ägarens egna insats, berättar Daniel. Utöver soliditet 
förklarar Daniel att kassaflöde är ytterligare ett centralt begrepp för banken. 
 
Fördelar med belåning enligt Daniel är att bolag kan frigöra kapital för nyinvesteringar 
och expansion samt skapa buffert för oförutsedda händelser. Han menar att banklån, 
bortsett från ägarkapital, är den billigaste finansieringskällan och en mycket vettig sådan. 
Daniel förklarar att en nackdel med belåning är att bolaget inte längre är helt självstyrande 
eftersom det finns intressenter bolaget behöver ta hänsyn till. Han anser att det kan hämma 
bolag genom att de måste lägga tid på att sammanställa rapporter och uppdatera 
intressenter. Daniel förklarar att bankerna har portföljtänk och tittar mycket på 
konjunkturen samt branschtrender vilket kan påverka viljan att investera i en bransch. 
Detta påverkar också kraven banken ställer på egen insats.  
 
Finansiellt beslutsfattande 
Daniel menar att beslut om kapitalstruktur ofta fattas indirekt genom dialog med banken 
där behov och krav för att möjliggöra en investering diskuteras. Han berättar att banken 
sätter kreditbetyg på bolag och att kapitalstrukturen är väldigt viktig för detta betyg. 
Kreditbetyget påverkar i sin tur räntesättning, priser och amorteringskrav för bolaget 
baserat på risknivå, därför menar Daniel att bolag har intresse av att arbeta med 
kapitalstruktur.  
 
Daniel förklarar att ägarstruktur kan påverka hur bolag agerar med kapitalstruktur. Han 
berättar att större företag ofta har ägare med hårda avkastningskrav. Det gör att 
kapitalstruktur spelar större roll då de vill låna mycket för att få överavkastning som 
tillfaller ägarna. Daniel säger att personliga egenskaper och erfarenheter helt klart kan 
påverka finansiellt beslutsfattande. Människor har olika syn på olika branscher och 
belåningsvilja kan skilja mellan en riskkapitalist och någon som byggt upp ett bolag från 
grunden, menar Daniel.  
 
Ränteavdragsbegränsning  
Daniel tror inte ränteavdragsrätten har påverkat finansiering mycket tidigare. Han säger 
att ränteavdragsrätten är viktigare för högt belånade bolag. Daniel tror att billig utlåning 
hade blivit en mer betydelsefull faktor för bolag om ränteavdraget skulle begränsas men 
tror inte belåning skulle bli mindre intressant. Samtidigt säger Daniel att bolag i högre 
utsträckning skulle värna om soliditeten eftersom bättre soliditet möjliggör bättre 
lånevillkor. Han tror att lönsamhetsutveckling vinner över ränteavdraget och att bolag 
trots detta skulle göra de investeringar som krävs. Daniel tror däremot att kredittunga 
branscher som exempelvis fastighetsbranschen skulle kunna påverkas och att det även i 
industribranscher kan bli stor effekt. Daniel menar samtidigt att större bolag skulle kunna 
flytta till andra länder för att kringgå en ränteavdragsbegränsning och nämner att det inte 
är bra för Sverige som land om detta sker.  
 
4.2.5 Catarina Jahnzon, kundansvarig företag, Nordea i Halmstad  
 
Catarina Jahnzon har arbetat med företag på Nordea i över 25 år. Catarina arbetar 
mestadels med företag som omsätter 20-200 miljoner kronor. Intervjun genomfördes 
klockan 14.00 den 6 april 2018 på Nordeas kontor i Halmstad.  
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Kapitalstruktur  
Catarina berättar att storlek är en viktig faktor för huruvida bolag arbetar med målsatt 
kapitalstruktur. Hon menar att börsnoterade bolag absolut arbetar med kapitalstruktur 
men företagen Catarina arbetar med är oftast familjeägda och arbetar sällan med en 
strategi avseende detta. Hon förklarar att större företag har en ekonomiavdelning som kan 
resonera kring kapitalstruktur men berättar att det är ägarnas intressen som påverkar 
strategin. I mindre bolag är ofta företagsledarens personlighet viktig och denne får ofta 
fundera kring finansiering själv, ibland med rådgivning från banken eller revisorer.  
 
Catarina anser att kapitalstruktur är viktig i företagets förhållande till banken då banken 
vid kreditgivning tittar på ett antal nyckeltal, bland annat soliditet. Hon berättar att Nordea 
bedömer varje bolag enskilt men förklarar att 20-25 procent eget kapital är något slags 
minimikrav, det varierar däremot mellan olika branscher. Catarina menar att detta är en 
stor del i kreditbetyget som ligger till grund för räntesättningen. Hon berättar att banken 
diskuterar och rådger kring kapitalstruktur med kunden och bolag med för dålig 
kapitalstruktur kanske inte har möjlighet att låna överhuvudtaget. Catarina menar att hur 
en företagare väljer att finansiera verksamheten beror på personens riskbenägenhet, hur 
den vill bygga sitt företag, vilken potential den ser i marknaden samt hur snabbt bolaget 
ska utvecklas.  
 
Catarina berättar att bolag med hjälp av belåning kan växa snabbare än med endast egna 
medel. Hon menar att nackdelen är att lån ska betalas tillbaka oavsett verksamhetens 
resultat och företagets risk kan öka om ett bolag har fler fordringsägare. Skuldsättning 
kan begränsa bolags verksamheter eftersom banken ställer krav, enligt Catarina.  
 
Catarina menar att det alltid finns regleringar och skatter som kan påverka bolag och 
besluten som tas. Hon anser att framtidstro och konjunkturförväntningar är viktigt, 
exempelvis om bolaget tror att efterfrågan på deras tjänster kan minska i framtiden kan 
de bli mindre investeringsbenägna idag. Hon ger exempel på hur det såg ut efter 
finanskrisen år 2008: 
 
“Efter finanskrisen 2008 hade vi en period då många företag var väldigt försiktiga och 
väntade med investeringar för att istället slita på vad de hade. Efter ett par år var de 
tvungna att investera och då blev det mer positivt vilket har ökat efterfrågan på 
finansiering hos oss.”  
 
Catarina tycker att kunderna i nuläget är optimistiska men berättar att det tog ett tag innan 
de glömde finanskrisen och började investera igen. Hon berättar att hon i dagsläget har 
vissa kunder med planer på att köpa sin egen fastighet istället för att hyra. Catarina 
förklarar samtidigt att många företag är medvetna om att världsekonomin gått bra under 
många år och undrar hur länge det fortsätter.  
 
Finansiellt beslutsfattande 
Catarina ser skillnader bland företags finansiering där vissa vill bygga verksamheten 
endast med eget kapital samtidigt som vissa vill låna allt av banken. Hon menar att de 
som endast använder eget kapital värnar om handlingsfrihet. Catarina berättar att Nordea 
vid kreditärenden alltid har en dialog med kunden om kapitalstruktur där det diskuteras 
hur och när banken kan gå in samt vad som krävs av ägaren. Catarina berättar att det 
många gånger är först vid kreditärendet som bolag blir medvetna om kapitalstruktur. 
Catarina berättar att personlighet och riskbenägenhet är viktiga faktorer vid ekonomiska 
beslut. Hon menar att det finns två olika typer av företagare.  
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“Det finns två olika typer av företagare. Den första är sådana som vill känna sig trygga 
och ha kontroll på expansionsfasen genom att denna sker långsamt så att de alltid har 
likviditet. Den andra typen är sådana som ser en otrolig potential i marknaden och en 
supermöjlighet att öka omsättningen, då måste de göra den här jätteinvesteringen.” 
 
Catarina berättar att företag i vissa fall vill expandera lite för fort innan de själva hunnit 
bygga upp eget kapital. Hon förklarar att banken inte finansierar riskkapital utan att bolag 
får finansiera den biten själva alternativt hitta en extern finansiär.  
 
Ränteavdragsbegränsning 
Catarina berättar att effekten av en ränteavdragsbegränsning är att extern finansiering blir 
dyrare. Hon tror bolag som har möjlighet att avvakta med en investering kanske gör det 
och hellre väntar tills de kan finansiera denna själv. Catarina förklarar att konsekvenserna 
i dagens låga ränteläge inte är betydande men blir större om räntan går upp. Enligt henne 
har företag i många fall inte marginaler för högre ränta. Catarina tror att bolag som måste 
expandera skulle göra det ändå eftersom räntefrågan inte är den stora frågan generellt. 
Hon berättar dock att i fastighetsbolag är ränteaspekten viktig eftersom den många gånger 
är den största kostnaden. Därför hade en ränteavdragsbegränsning drabbat 
fastighetsbranschen tillsammans med andra högt belånade branscher.  
 
4.3 Respondent 11 - Redovisningskonsult  
 
4.3.1 Jan Berntsson, redovisningskonsult, LRF Konsult i Halmstad 
 
Jan Berntsson är utbildad lantbruksekonom och arbetar som redovisningskonsult på LRF 
Konsult där han främst arbetar med mindre företag. Intervjun genomfördes klockan 10.00 
den 19 mars 2018 på LRF Konsults kontor i Halmstad.  
 
Kapitalstruktur  
Jan arbetar mestadels med mindre företag och enskilda näringsidkare vilka han upplever 
inte arbetar aktivt med kapitalstruktur. I enskilda firmor är det en stark koppling mellan 
företagarens egen plånbok samt företagets ekonomi och beslut tas när verksamheten 
kräver en investering. Han tror att större företag skiljer från mindre i den aspekten och 
arbetar mer aktivt med kapitalstruktur.  
 
Kapital inte är något problem idag utan det viktigaste är att hitta den billigaste 
finansieringen, enligt Jan. Han säger att mindre företag är försiktiga i allmänhet och delvis 
lånefinansierar men generellt håller goda marginaler. Han berättar att det finns en 
osäkerhet med dagens ränteläge. Han utvecklar och förklarar att många av hans klienter 
varit med länge och vet att räntorna är ovanligt låga för tillfället och kommer höjas, frågan 
är bara när.  
 
Enligt Jan är det viktigt att bevaka omvärlden eftersom den påverkar Sverige. Kapital 
flödar blixtsnabbt i dagens samhälle och inflation utomlands påverkar oss, förklarar han. 
Jan tror att kapitalkostnad, lönsamhet, finansieringsalternativ och bransch är viktiga 
faktorer för kapitalstruktur. Han säger att företag som kräver stora investeringar ofta är 
räntekänsliga och nämner att företag med få kunder har större affärsrisk. Han säger att 
belåning är ett måste i de flesta branscher men möjlighet och behov varierar beroende på 
bransch. 
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Finansiellt beslutsfattande 
Enskilda näringsidkare resonerar ofta själva samt diskuterar med banken och andra 
rådgivare angående kapitalstruktur. I större företag fungerar det på ett annat vis, förklarar 
Jan. De får ställa olika alternativ mot varandra och utreda vad som är bäst. Han förklarar 
att större företag har andra resurser och möjligheter att ta in pengar, till exempel genom 
nyemission.  
 
Jan berättar att LRF Konsult diskuterar kapitalstruktur med sina kunder. Möjligheten att 
belåna beror till stor del på företagets lönsamhet och investeringsmöjligheter. Han menar 
att personliga egenskaper självklart påverkar kapitalstruktur eftersom alla människor är 
olika. Riskbenägenhet skiljer från person till person och påverkar viljan att låna. Enligt 
Jan är LRF Konsults kunder förhållandevis försiktiga.  
 
Ränteavdragsbegränsning  
Jan tror att en ränteavdragsbegränsning kan påverka kapitalstruktur och det beror på vad 
det finns för alternativ. Han säger att det speciellt påverkar de som lånar mycket, till 
exempel fastighetsbolag. Han förklarar att FD:s nuvarande förslag gäller aktiebolag och 
att LRF Konsult är oroliga för att liknande lagstiftning ska ske gentemot enskilda firmor. 
Han menar att det skulle vara förödande mot lantbruk eftersom de ofta har låga 
marginaler. Jan förklarar att dagens låga ränteläge är viktigt att beakta, i ett normalt 
ränteläge skulle en ränteavdragsbegränsning slå mycket hårdare.  
 
Jan säger att leasing hade kunnat bli mer attraktivt men att det förmodligen lagstiftas mot 
detta också genom att en del av leasingkostnaden beaktas som ränta, annars hade det blivit 
lätt att komma undan denna begränsning. Han tror en kombination av 
ränteavdragsbegränsning samt sänkt bolagsskatt hade kunnat omfördela beskattningen 
och påverka enskilda företag. Jan avslutar med att säga. 
 
“Sån är världen, det sker ständigt förändring, varför skulle det inte ske här? Ändrar de 
räntan, avdragsrätten eller beskattningen så kommer folk anpassa sig, inget är statiskt. 
Förändringar sker snabbare och snabbare.” 
 
4.4 Respondent 12 - Verkställande direktör 
 
4.4.1 Anders Sandell, VD, Holmbergs Safety System Holding AB  
 
Anders Sandell är utbildad utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad och tog 
examen 1990. Han har huvudsakligen arbetat med försäljning och marknadsföring i 
tillverkande bolag och dessutom arbetat utomlands under 10-12 år. Anders är vd på 
Holmbergs där han arbetat sedan 2008. Intervjun genomfördes klockan 13.00 den 16 mars 
2018 på Holmbergs kontor i Halmstad.  
 
Kapitalstruktur 
Anders förklarar att Holmbergs självklart arbetar med kapitalstruktur och berättar att 
företagets soliditet är 40 procent. Detta är en avvikelse från normal nivå som uppkommit 
på grund av en lånesituation eftersom bankens covenanter kräver viss mängd eget kapital. 
Bolagets strategi är att kontinuerligt öka soliditeten ifall de ej ämnar förvärva ett bolag, i 
sådana fall krävs ökad belåning. 
 
Anders säger att företag generellt arbetar med kapitalstruktur och att soliditet på 30 
procent är minimum för att kunder och leverantörer ska ha förtroende för företaget. 
Anders berättar att Holmbergs bedömer kapitalstruktur hos kunder och leverantörer 
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eftersom de inte vill göra affärer med bolag som har låg soliditet. Han förklarar att alla 
som har intresse i ett bolag, exempelvis leverantörer, kunder, banker och anställda kan 
beakta bolagets kapitalstruktur eftersom de vill göra långsiktiga affärer. Anders tror det 
är vanligt att företag håller en viss soliditetsnivå och delar ut resten till ägarna. Han 
nämner att vissa privatägda företag, till exempel familjeföretag, kanske inte arbetar med 
kapitalstruktur utan delar ut pengar när det behövs. Anders menar att det beror på vilket 
alternativ som ger bäst avkastning, att förränta det i bolaget eller placera någon 
annanstans.  
 
Anders berättar att Holmbergs sedan 2017 ägs av riskkapitalister och att företaget därav 
vill låna så mycket som möjligt tills banken säger stopp. Anders förklarar att allt företaget 
tjänar utöver räntan banken kräver är positivt för ägarna. Han säger att lönsamma bolag 
gärna vill låna mycket kapital eftersom ägarna får utväxling på det egna kapitalet. Anders 
tror att bolags- och ägarstruktur spelar stor roll för kapitalstruktur. Han berättar att 
Holmbergs har valt kapitalstrukturen utifrån de kassaflödesgenererande enheterna i 
verksamheten för att eliminera valutarisken.  
 
“Valutarisken är enorm, om du lånar 100 miljoner kronor och dollarn går ned 30 
procent, då har lånet gått upp 30 procent och det blir mycket dyrare att betala tillbaka. 
Det beaktar vi när vi väljer vår egen kapitalstruktur.”  
 
Anders förklarar att det finns fler nackdelar med belåning. Han säger att bolag som lånar 
stora belopp blir räntekänsliga. Stiger räntan kraftigt och bolaget är tungt belånat går en 
stor del av kassaflödet till att betala räntor. Anders berättar att detta skedde för många 
bolag under finanskrisen 2008. Han nämner att risken med belåning är att 
hävstångseffekten också fungerar åt andra hållet.  
 
“Har man lånat 100 000 kronor är man fast i banken, har man lånat 200 miljoner kronor 
så är banken fast i en själv.” 
 
Anders berättar att dagens ovanliga ränteläge har effekt. Den nuvarande negativa räntan 
har åstadkommit att Holmbergs betalar för att ha pengar på ett vanligt bankkonto, vilket 
för närvarande är verkligheten för många företag. Eftersom bankerna inte vill ha 
Holmbergs pengar tvingades företaget i två omgångar dela ut pengar till aktieägarna. 
Detta är en makroekonomisk effekt som kan påverka bolag enligt Anders eftersom när 
riksbanken tar betalt av bankerna för överlikviditet smittar det av sig på bolagen som i sin 
tur måste betala. Andra makroekonomiska faktorer Anders anser kan inverka på 
kapitalstruktur är tillgång på kapital och valutor. Han förklarar också att konjunkturen är 
viktig och konjunkturförväntningar kan påverka val av kapitalstruktur. Anders berättar 
att han själv föredrar att gå in i en lågkonjunktur med en rejäl soliditet eftersom mer eget 
kapital ger större frihet. Han förklarar att med låg soliditet tål företag lite och kan 
försvinna efter minsta lilla nedgång.  
 
Finansiellt beslutsfattande 
Anders berättar att Holmbergs som är internationellt verksamma påverkas av hur olika 
stater agerar och reglerar. Han berättar också att ålder, personlighet och riskbenägenhet 
kan påverka finansiella beslut och val av kapitalstruktur.  
 
Ränteavdragsbegränsning 
Anders tror definitivt att en ränteavdragsbegränsning skulle ha effekter. Ifall räntorna inte 
är avdragsgilla blir räntan 23 procent dyrare, säger Anders. Han förklarar att de förslag 
som varit på remiss under 2017/2018 inte skulle påverka Holmbergs. Anders säger att 
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bolag måste kunna låna för att växa. Han förklarar att en ränteavdragsbegränsning skulle 
vara negativt för Sveriges konkurrenskraft och ifall det inte är möjligt att dra av räntor till 
sin helhet kan det vara bättre att bygga fabriker utomlands. Anders utvecklar och förklarar 
att internationella bolag är rörliga och anpassningsbara vilket gör att de inte behöver ligga 
i Sverige. Han menar att företag inte drivs av nationalism utan drivs av kapitalismens 
grundkrav att tjäna pengar åt aktieägarna. Vilka delägare företaget har kan påverka rätt 
mycket, menar Anders. Han tror att lagstiftarna genom en ränteavdragsbegränsning vill 
åt bolag med hög belåning, till exempel fastighetsbolag.  
 
Anders berättar att ränteavdrag hänger samman med skatter eftersom skatter påverkar hur 
bolag organiserar sig. Företagsledningens uppdrag är att göra det bästa för aktieägarna. 
Anders säger att skattenivån påverkar värdet av ränteavdraget och detta kan påverka 
vilken kapitalstruktur bolag väljer. Med höga bolagsskatter blir det attraktivt att vara 
lånefinansierad eftersom företaget på så vis får högre rabatt på räntan. Anders kopplar 
FD:s förslag till nuvarande ränteläge. Han påpekar vikten av att vara medveten om att 
förslaget är framtaget när räntorna är ovanligt låga. Anders menar att vid en normal ränta 
på 4-5 procent är det många fler bolag som påverkas.  
 
4.5 Sammanfattning av empiri  
 

 
Tabell 3: Empiriskt identifierade faktorer  

 
Tabell 3 visar hur faktorerna som identifierats i litteraturen (se Tabell 1) stöds i empirin. 
De rödmarkerade har inte behandlats av respondenterna. Intervjuerna beskriver att storlek 
är den avgörande faktorn huruvida företag aktivt arbetar med kapitalstruktur. De ljust 
blåmarkerade faktorerna diskuterades av de flesta intervjuobjekten. De vitmarkerade har 
indirekt eller direkt i mindre utsträckning avhandlats i intervjuerna.  
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska underlaget med stöd av det teoretiska 
fundamentet. Analysen baseras på de nyckelbegrepp som behandlats samt definierats i 
den teoretiska referensramen och avsnittets struktur är upplagd enligt dessa. Begreppen 
analyseras enskilt med syftet att skapa en helhet vilket leder fram till ett svar på studiens 
problemformulering: Vilka faktorer är viktiga när svenska företag tar beslut om 
kapitalstruktur och hur skulle en ränteavdragsbegränsning påverka finansiering och 
finansiellt beslutsfattande? 

 
 Figur 5: Studiens analysmodell 
 
Studiens analysmodell syftar till att visa hur vi har utfört vår analys för att besvara 
studiens problemformulering och uppnå dess syfte. För att genomföra detta har vi använt 
hermeneutisk ansats för att skifta mellan enskilda delar och helhet samt teoretisk 
referensram och empiri. Jämförelse av tidigare litteratur och vår empiri har skett med 
syfte att identifiera vilka faktorer som är viktiga för kapitalstruktur och beskriva 
eventuella implikationer av en ränteavdragsbegränsning.  
 
5.1 Företagsspecifika faktorer 
 
Frank och Goyal (2009) har visat att bolags storlek är en viktig faktor för kapitalstruktur. 
Även enligt studiens empiri är storleken på bolaget en avgörande faktor om det arbetar 
med kapitalstruktur men även vilken fas de är i. Dessutom har DeAngelo, DeAngelo och 
Whited (2011), Flannery och Rangan (2006), Graham och Harvey (2001), Hovakimian, 
Hovakimian & Tehranian (2004) samt Lemmon, Roberts och Zender (2008) visat att 
större företag arbetar med målsatt kapitalstruktur. Respondenterna är eniga om att större 
företag generellt arbetar med kapitalstruktur samtidigt som mindre bolag inte gör det utan 
istället fokuserar på andra aspekter som att skapa kassaflöde och tillväxt. Vissa 
respondenter förklarade att större företag dessutom har fler möjligheter att anskaffa 
kapital än mindre bolag. Enligt Myers (1984) kan börsnoterade bolags val av 
kapitalanskaffning påverkas av nuvarande marknadsvärde. Flertalet av respondenterna 
menar att det är först när bolag når ett par hundra miljoner kronor i omsättning som de 
börjar arbeta aktivt med kapitalstruktur. Detta kan enligt Per Greiff bero på att många 
mindre bolag inte ser kopplingen mellan kapitalstruktur och lönsamhet.  
 
Modigliani och Miller (1963) menade att företag inte alltid bör belåna sig maximalt 
eftersom eget kapital kan vara billigare. Myers (1984) argumenterade med pecking order-
teorin att bolag föredrar finansiering med eget kapital. Intervjuobjekten anser att det är 
bäst att finansiera projekt med egna medel om möjligt för att behålla handlingsfrihet. Per 
påpekade vikten av en nedbantad balansräkning för att binda så lite kapital som möjligt. 
Enligt empirin kan belåning frigöra likviditet vilket möjliggör snabbare expansion. 
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Annika Werner Brynéus berättar att företag vid expansiva faser kan behöva öka belåning 
och därför tillfälligt avvika från sin vanliga kapitalstruktur. Detta påstående går i linje 
med DeAngelo, DeAngelo och Whited (2011) som visat att bolag efter större 
investeringar återgår till tidigare kapitalstruktur. Enligt empirin är leasing av tillgångar 
ett annat sätt för bolag att binda mindre kapital, detta har National Gummi börjat med på 
senare tid av den anledningen. Våra resultat visar att leasing skulle kunna bli mer 
attraktivt genom en ränteavdragsbegränsning.  
 
Enligt Thomas (1984) är ägar- och organisationsstrukturen viktig för bolagsstyrning. 
Respondenterna är överens om att företags ägarstruktur är en viktig faktor för 
kapitalstruktur eftersom ägarnas intressen påverkar strategin avseende kapitalstruktur. 
Empirin indikerar att en styrelse kan vara positivt förutsatt att ledamöterna förstår 
bolagsstyrning och nyckeltal samtidigt som beslutsprocessen kan bli längre. Enligt Janet 
Norbeck är det fördelaktigt med en mix av människor med olika personlighetsdrag i en 
styrelse. Holmbergs-koncernen har anpassat kapitalstrukturen efter bolagsstrukturen med 
ett holdingbolag som står för finansiering för att dotterbolagen ej ska begränsas av 
covenanter. Resultatet pekar på att internationella bolag har möjlighet att studsa en 
eventuell ränteavdragsbegränsning genom att flytta sina verksamheter ur Sverige.  
 
Intervjuobjekten menar att branschen ett bolag är verksam i är viktig för bolags målsatta 
kapitalstruktur. Detta stämmer överens med forskning utförd av Frank och Goyal (2009). 
Våra resultat visar att soliditet mellan 20-30 procent är minimum för att få förtroende hos 
kunder, leverantörer samt banker och säger samtidigt att det varierar mellan branscher. 
Många av respondenterna nämner kassaflöde som en viktig aspekt för kapitalstruktur, 
vilket överensstämmer med forskning av Graham och Harvey (2001). Hans Bengtsson 
berättar att hotellbranschen har bra kassaflöde eftersom gästerna betalar i förskott och 
detta gör att det inte krävs så mycket lånefinansiering. Han nämner också att konjunkturen 
är viktig och påverkar kassaflödet. Bolag kan bli mer försiktiga med att fresta kassaflödet 
när de är belånade för att undvika problem med banken, därför är lönsamhet viktig för att 
klara belåning. Detta överensstämmer med Frank och Goyal (2009) som visade att 
lönsamhet var en viktig faktor för kapitalstruktur samt Hovakimian, Opler och Titman 
(2001) som visade att senaste årens resultat är betydelsefullt för kapitalstruktur.  
 
Frank och Goyal (2009) menar att företags tillgångar spelar roll för valet av 
kapitalstruktur och visade att bolag som har relativt mycket materiella tillgångar tenderar 
att ha mer skuldsättning. Även vissa respondenter påpekar att vilka tillgångar ett bolag 
har kan påverka val av kapitalstruktur eftersom olika tillgångar kan kräva olika 
finansiering. Elisabet berättar att banken beaktar vilka tillgångar ett företag har och att de 
vill se sunda förhållanden i balansräkningen. Hon förklarar att dessa förhållanden kan se 
olika ut i olika branscher, exempelvis kan branscher med goda realsäkerheter ha utrymme 
för högre belåning. Detta stämmer överens med Kochhar och Hitt (1998) som menar att 
kapitalstrukturen kan bero på karaktären av ett företags tillgångar. 
 
5.2 Yttre faktorer 
 
5.2.1 Intressenter och signalering  
 
Myers (1984) menar att finansieringsbeslut tas med hänsyn till intressenters förväntade 
reaktion. Detta är något Graham och Harvey (2001) också visat. Även respondenterna 
anser att kapitalstruktur ger signaler till utomstående, exempelvis kunder och 
leverantörer. De respondenter som diskuterat kunder, leverantörer och banker berättar att 
kapitalstruktur är något de själva bedömer när de ingår affärer, speciellt långsiktiga och 
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att de ofta kollar på soliditet. En svag soliditet kan indikera framtida betalningssvårigheter 
eller likviditetsproblem.  
 
Enligt Williamson (1988) kan skulder verka som alternativa bolagsmekanismer. Enligt 
empirin påverkar företags kapitalstruktur dess kreditbetyg vilket i sin tur påverkar 
räntesättning och amorteringskrav. Williamson (1988) diskuterade hur banker beroende 
på bolags risk bestämmer räntenivå för att kompensera denna risk. Janet förklarar att 
kreditvärderingar är speciellt viktiga för byggbolag och att de därför måste arbeta med 
kapitalstruktur.  
 
Modigliani och Miller (1958) förklarade att även om lånefinansiering kan vara attraktiv 
och billig så kan det finnas andra aspekter att väga in i beslutet om finansiering. De 
diskuterade att banker i låneavtal kan föreskriva begränsningar som minskar ledningens 
manövreringsutrymme och därav kan påverka bolags kapitalstruktur, något även 
Williamson (1988) diskuterade. Respondenterna är eniga om att belåning begränsar 
företagets handlingsutrymme eftersom det då finns en extern part som ställer krav på 
bolaget. Samtidigt visar resultatet att en bra relation till banken är viktig, bland annat för 
att få bra villkor. Daniel förklarar att det är speciellt viktigt för mindre bolag att ha en bra 
bankrelation på grund av att de personliga attributen och säkerheterna spelar mer roll för 
långivning till dessa. Mot större företag använder sig banken mer av ett 
transaktionsbaserat förhållningssätt där finansiella aspekter är viktigare.  
 
 5.2.2 Makroekonomiska faktorer, regleringar och skatt  
 
Respondenterna menar att makroekonomiska faktorer kan påverka hur attraktiv 
lånefinansiering är. De förklarar att räntenivåer är viktiga och påverkar beslut genom att 
de vägs in i kalkyler. För att kalkylera bolags kapitalkostnad enligt WACC-modellen 
krävs företagets räntekostnader, vilket beräknas genom nuvarande skuldsättning och 
räntenivå (Brealey, Myers & Allen, 2016). Dagens låga nivåer har gjort lånefinansiering 
attraktiv och billig enligt vår empiri. Detta kan kopplas till tradeoff-teorin vilken mäter 
optimal belåningsgrad, något som påverkas av räntenivåer (Myers, 1984). Claes förklarar 
att National Gummi har lånat på senare tid på grund av dagens låga räntenivåer och 
berättar att de absolut resonerat annorlunda med kapitalstrukturen i ett normalt ränteläge. 
Flera respondenter diskuterade ränterisken som medföljer belåning då bolag ej vet vilken 
räntenivå som gäller i framtiden. Högt belånade företag blir räntekänsliga och vid en 
eventuell ränteuppgång skulle en stor del av kassaflödet gå till att betala räntor vilket ger 
mindre fallhöjd vid en nedgång i marknaden. Jan Berntsson berättar att företagare som 
varit med länge vet att räntorna kommer stiga, frågan är bara när. 
 
Modigliani och Miller (1958) argumenterade för att det inte fanns någon optimal 
kapitalstruktur utan alla kapitalstrukturer är likvärdiga baserat på kapitalkostnad. 
Modigliani och Miller (1963) har senare argumenterat för att det finns små fördelar med 
belåning när räntor är avdragsgilla. Carlson (2014) beskriver att avkastningen på eget 
kapital kan öka med högre skuldsättning, vilket också investerarna kräver enligt Zhou et 
al. (2016) som visat att kostnaden för eget kapital ökar med högre belåning. Enligt 
resultatet kan ägare ha intresse i belåning genom den hävstångseffekt som uppstår. 
Samtidigt fungerar hävstångseffekten åt andra hållet och risken är att företag som lånar 
för mycket inte klarar amortering och räntor om lönsamheten är dålig. 
 
Carlson (2014) samt Brealey, Myers och Allen (2016) förklarar att ett företags affärsrisk 
beror på hur känslig affärsidén är för konjunktursvängningar. Intervjuobjekten anser att 
konjunkturen är en viktig faktor för kapitalstruktur och att höga skulder ökar risken vid 
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oförutsedda händelser vilket gör att den optimala kapitalstrukturen beror på risken och 
känsligheten i affärsidén. Per Greiff menar att affärsidén är viktig för valet av 
kapitalstruktur.  
 
Enligt tradeoff-teorin finns en optimal skuldsättning för bolag som baseras på en 
avvägning mellan kostnader och fördelar med belåning. En av de kostnader som vägs in 
i modellen är konkurskostnader, något företaget mer sannolikt stöter på i en lågkonjunktur 
(Myers, 1984). Enligt empirin är det fördelaktigt att gå in i en lågkonjunktur med stark 
kapitalstruktur. Förutom politiska regleringar kan det även ske marknadsregleringar, till 
exempel blev banker efter finanskrisen 2008 mer restriktiva och ställde högres 
soliditetskrav vilket försvårade kapitalanskaffning. Soliditetsbufferten som krävs 
påverkas även av företags valutaexponering. 
 
Resultatet visar att politik kan påverka kapitalstruktur och driva branscher åt olika håll. 
Både finans- och penningpolitik påverkar inflation och inverkar därför på val av 
kapitalstruktur. Enligt empirin är det viktigt att företag har bra förutsättningar att bedriva 
sin verksamhet och politiska regleringar kan påverka tillgången på kapital. Per Greiff 
förklarade att Sveriges välutvecklade infrastruktur är fördelaktig då den effektiviserar och 
säkerställer flöden vilket gör att företag inte behöver binda lika mycket kapital. Graham 
(2003) menade att skatteregleringar och möjligheten till avdragsrätt påverkar 
kapitalstruktur vilket Anders Sandell också diskuterade. Ränteavdrag hänger samman 
med skatter och skatter sammanhänger med hur bolag organiserar sig, detta stöds av 
Hanlon och Heitzman (2010) som visat att skatter influerar finanspolicy, investeringar 
och organisationsform. Anders menar att skattenivån påverkar värdet på ränteavdraget 
och att detta kan inverka på vilken kapitalstruktur bolag väljer, något som Feld, 
Heckemeyer och Overesch (2013) har visat. Anders förklarar att höga skattesatser ger 
högre rabatt på räntan, detta överensstämmer med forskning av Graham (1996) som 
beskrev att bolag med höga marginalskattesatser tjänar mer på ränteavdraget. Han visade 
ett positivt samband mellan skattesatser och bolags utnyttjande av lånefinansiering. 
Graham och Tucker (2006) visade att många stora bolag utnyttjade icke-
skuldsättningsbaserade skattesköldar och att dessa kan agera som substitut till 
ränteskattesköldar. DeAngelo och Masulis (1980) kallar effekten debt-substitution och 
visade att bolag som använde icke-skuldsättningsbaserade skattesköldar hade lägre 
skuldsättning. Enligt empirin kan det finnas andra avdrag som kan kompensera en 
ränteavdragsbegränsning. 
 
Resultatet visar att det är lättare att få pay-back på en lånefinansierad investering så länge 
räntekostnader är avdragsgilla till sin helhet. En begränsning av denna rättighet skulle 
minska investeringar hos svenska företag och skulle kunna leda till en dålig utveckling 
för Sverige. Respondenterna skiljer sig angående tidshorisonten på denna utveckling. 
Vissa menar att det skulle påverka på lång sikt samtidigt som vissa menar att det 
kortsiktigt påverkar investeringsviljan tills företagare vet hur de ska navigera i ett nytt 
regelverk. Enligt empirin är belåning en nödvändighet för samhällsekonomin eftersom 
det möjliggör investeringar och att ränteavdraget är en förutsättning för att klara detta. En 
ränteavdragsbegränsning skulle göra att det tar längre tid för bolag att expandera och 
skapa tillväxt, exempelvis via förvärv vilka vanligtvis kräver en stor andel 
lånefinansiering. En implikation av detta enligt vårt resultat är att bolag endast gör de 
absolut nödvändiga investeringarna och avvaktar med andra samt att det skulle begränsa 
bolags möjligheter. En ränteavdragsbegränsning skulle resultera i att bolag betalar mer 
skatt.  
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Empirin visar att en ränteavdragsbegränsning skulle påverka företags kapitalstruktur, 
främst högt belånade. Att en ränteavdragsbegränsning sannolikt skulle påverka beslut 
avseende kapitalstruktur går i linje med forskning utförd av Graham (1996). Företag 
skulle behöva samla mer eget kapital för investeringar och finansbolagen skulle kräva 
högre kontantinsats för belåning. En ränteavdragsbegränsning skulle påverka kostnaden 
av kapital och få vissa bolag att avveckla lånefinansiering för att istället finansiera med 
eget kapital. Att det skulle påverka företags kostnad av kapital hänger samman med 
Brealey, Myers och Allens (2016) kalkylering av bolags kapitalkostnad där en av 
aspekterna är ränteavdragets effekt. Enligt rapporten har dagens låga ränteläge inverkan 
och att en ränteavdragsbegränsning i ett normalt läge skulle slå mycket hårdare och 
påverka fler bolag. En ränteavdragsbegränsning skulle kunna påverka avkastningskrav.  
 
Enligt Brealey, Myers och Allen (2016) kräver investerare att bolag ger minst lika hög 
avkastning som de kan få av att investera i andra projekt med likvärdig risknivå. Med en 
ränteavdragsbegränsning skulle belånade företag generera högre resultat vilket leder till 
mer skatt som i sin tur minskar kassaflödet till investerarna. En ränteavdragsbegränsning 
skulle enligt litteraturen i större uträckning påverka högre belånade bolag. Empirin menar 
att speciellt fastighetsbranschen men även industriverksamheter samt andra högt belånade 
företag skulle påverkas av en ränteavdragsbegränsning. Vissa diskuterade att en generell 
ränteavdragsbegränsning skulle göra det svårt för mindre företag att växa. Jan arbetar 
mycket med enskilda näringsidkare och menar att en ränteavdragsbegränsning skulle vara 
förödande mot lantbruk.  
 
5.3 Personliga attribut  
 
Respondenterna är samstämmiga om att ägarna har mycket att säga till om angående 
kapitalstruktur. Samtidigt menar flera av de intervjuade att företag, speciellt mindre 
sådana, ofta har en diskussion angående kapitalstruktur med bank, revisorer och 
rådgivare. Empirin menar att banken har ett stort ansvar att förmedla betydelsen av en 
sund balansräkning vid kreditgivning. Enligt Malmendier, Tate och Yan (2011) leder 
övertro på egen förmåga till beslut om högre hävstång än genomsnittet. Resultatet visar 
att många bankkunder är optimistiska och ibland vill låna för hela finansieringen. Detta 
stämmer med forskning av Graham, Harvey och Puri (2013) som menar att hög optimism 
ökar belåning. Elisabet Granrot nämner även att vissa kunder är väldigt optimistiska med 
dagens ränta och utgår från att räntan långsiktigt ska vara på nuvarande nivå, något hon i 
samstämmighet med övriga respondenter anser osannolikt. Speciellt vid dessa scenarion 
är det viktigt att ha en diskussion med kunden, förklarar hon.  
 
Vårt resultat visar att personliga attribut kan påverka val av kapitalstruktur där 
riskbenägenhet är en väldigt viktig faktor. Detta överensstämmer med forskning av 
Graham, Harvey och Puri (2015) som visat att mänskliga element starkt påverkar 
kapitalallokering. Janet berättar att företagande handlar om riskhantering och personens 
riskbenägenhet därför spelar roll. Hon menar att riskbenägna personer är mer villiga att 
låna. Respondenterna ser skillnader i beslut över åldersgrupper, något som stämmer 
överens med Serfling (2014) som menar att äldre människor tar lägre risk. Empirin 
indikerar att äldre personer fokuserar på ställda säkerheter samtidigt som yngre fokuserar 
mer på kassaflöde men beskriver att ägardirektiv och styrelse kan begränsa effekten av 
personliga attribut. Catarina Jahnzon menar att personlighet påverkar mer i mindre bolag 
eftersom att där finns inte alltid ägardirektiv och styrelse på samma vis som i större bolag, 
något som överensstämmer med vad Thomas (1984) diskuterar angående organisationens 
struktur.  
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Enligt Malmendier, Tate och Yan (2011) samt Bernile, Bhagwat och Raghavendra Rau 
(2017) påverkar historiska erfarenheter finansiella beslutsfattare, där positiva 
konsekvenser gör beslutsfattaren mindre försiktig och vice versa. Empirin visar att 
personliga erfarenheter kan vara viktiga vid ekonomiska beslut, exempelvis National 
Gummis historia där bolaget var nära konkurs vilket har gjort bolagsledningen motvillig 
till belåning. Även Tylösands Havsbads ägare är negativt inställda till belåning på grund 
av att de inte vill sätta företaget i för stor skuld. Resultatet visar att många bolag och 
företagare värderar handlingsfrihet och flexibilitet vilka båda begränsas vid belåning. 
Många respondenter berättar att de själva ogillar belåning av denna anledning. Detta 
samstämmer med studier av Graham och Harvey (2001) som diskuterar att finansiell 
flexibilitet är den viktigaste aspekten för företagsledare vid beslut om bolagets 
skuldsättningsgrad. Wiswanath (1993) menar att bolag vill minska sin skuldsättning för 
att ha utrymme till belåning i framtiden, en aspekt som även DeAngelo, DeAngelo och 
Whited (2011) var inne på och menade att bolag amorterar för att skapa utrymme till 
framtida belåning.  
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6. RESULTAT  
 
I detta kapitel presenteras en diskussion av undersökningens resultat kopplat till studiens 
problemformulering och syfte. Inledningsvis redogörs för finansiellt beslutsfattande 
angående kapitalstruktur samt vilka faktorer som påverkar detta. Vidare diskuteras 
möjliga effekter av en ränteavdragsbegränsning. 
 
6.1 Viktiga faktorer för kapitalstruktur 
 
Analysen visar att det finns flertalet faktorer som har inverkan på beslutsfattande 
avseende bolags finansiering. I litteraturen har 29 faktorer identifierats och sammanfattats 
till nyckelbegreppen i vår studie. 25 av dessa faktorer har vi i empiriinsamlingen funnit 
stöd för att de kan ha effekt på kapitalstruktur. De vi inte fann stöd för var; 
marknadsvärde, transaktionskostnader, incitament och kön. Anledningen till att vi inte 
upptäckte de tre första faktorerna i empirin tror vi är att de är hänförliga till större 
börsbolag. Vi frågade om personliga attribut men ingen av respondenterna diskuterade 
kön. Med support av studiens analysmodell har vi urskiljt vilka faktorer som är viktiga 
när svenska företag ska ta beslut om kapitalstruktur. Analysen visar dessutom möjliga 
implikationer av en ränteavdragsbegränsning i Sverige.  
 
Tidigare forskning angående kapitalstruktur har huvudsakligen fokuserat på större bolag, 
ofta börsnoterade, vilka enligt tidigare litteratur arbetar aktivt med kapitalstruktur. I vår 
empiri har vi identifierat att bolags storlek är den mest betydande faktorn om bolag 
överhuvudtaget arbetar med kapitalstruktur. Enligt våra respondenter är det främst bolag 
som omsätter minst ett par hundra miljoner kronor som generellt arbetar aktivt med 
kapitalstruktur, även om våra resultat pekar på att det är viktigt för mindre företag också. 
 
Enligt empirin finns två potentiella förklaringar till att mindre bolag inte arbetar aktivt 
med kapitalstruktur. Den mest troliga och den anledningen flest av respondenterna 
diskuterade är att mindre bolag ofta fokuserar sina resurser på kärnverksamheten. När det 
gäller ekonomin är det inte kapitalstruktur de prioriterar utan fokus läggs på tillväxt och 
att skapa kassaflöde. Den andra anledningen som kommit på tal under empiriinsamlingen 
är att mindre bolag inte ser kopplingen mellan kapitalstruktur och lönsamhet.  
 
Analysen visar att bolags ägar- och organisationsstruktur är viktiga faktorer för 
kapitalstruktur. Bolag ska styras efter ägarnas intressen vilket gör att både ägarnas och 
bolagsledningens personliga attribut enligt vår studie kan påverka strategin avseende 
kapitalstruktur. De viktigaste personliga attributen att beakta är riskattityd, personliga 
erfarenheter och ålder. För bolag kan det på så vis vara fördelaktigt att ha en styrelse som 
ser efter ägarnas intressen och minskar effekterna av de personliga egenskapernas 
inflytande. Belåning kan ligga i ägarnas intresse eftersom det kan ge högre 
hävstångseffekt på eget kapital och samtidigt bidra till snabbare expansion. Samtidigt 
fungerar hävstångseffekten också åt andra hållet vilket är en risk och ökar känsligheten 
vid nedgångar. Detta innebär att konjunktur och affärsidéns konjunkturkänslighet är 
viktiga faktorer för kapitalstruktur då de påverkar vilken buffert som behövs. Analysen 
visar att det finns ett reciprokt samband mellan kapitalstruktur och konjunkturkänslighet. 
I en konjunkturnedgång är det därför viktigt med en viss buffert för att ha marginal. Ökad 
belåning ger på så vis både högre avkastning och risk. Belåning kan variera i attraktivitet 
beroende på ränteläget, därför är omvärldsfaktorer viktigt att beakta för att kalkylera 
kapitalkostnaden.  
 



53 
 

Analysen visar att bolag inte alltid bör belåna sig maximalt utan att eget kapital kan vara 
mer attraktivt att använda. Detta kan i vissa fall vara billigare men gör även att bolag 
slipper begränsad handlingsfrihet genom bankens krav och covenanter. Respondenterna 
är tydliga med att de värderar handlingsfrihet högt vilket därav är en viktig aspekt att väga 
in vid beslutsfattande avseende kapitalstruktur. På så vis är det betydelsefullt med ett bra 
förhållande till banken, som dessutom kan bidra med rådgivning inom detta ämne.  
 
Vid kreditgivning bedömer banken nyckeltal, bland annat soliditet. Soliditet är ett mått 
även många kunder, leverantörer och andra intressenter kan vara intresserade av. På grund 
av detta är kapitalstruktur en viktig aspekt att arbeta med för bolag. Enligt studiens empiri 
har siffror mellan 20-30 procent soliditet kommit på tal. Detta är något som kan variera 
beroende på bransch och fas. Analysen visar att vilken bransch ett bolag är verksamt i är 
en viktig faktor för kapitalstruktur. Olika branscher genererar olika kassaflöde, har olika 
lönsamhet och kräver olika tillgångar, vilket också är viktiga aspekter för vilken 
kapitalstruktur ett bolag klarar av att ha.  
 
6.2 Implikationer av en ränteavdragsbegränsning 
 
Analysen visar att politik, regleringar och skatter påverkar vilken kapitalstruktur som är 
mest lämplig för ett bolag. Både tidigare forskning och vår empiriinsamling indikerar att 
skattesatsen påverkar ränteavdragets värde vilket är en viktig faktor för kapitalstruktur. 
Desto högre skattesats, desto högre ränteskattesköld uppstår genom belåning.  
 
Enligt vår analys skulle en ränteavdragsbegränsning kunna påverka bolags 
kapitalstruktur. Det skulle göra lånefinansiering dyrare och minska kassaflödet genom 
högre skattekostnader. Kassaflödesmässigt skulle det kunna kompenseras genom lägre 
skattesats eller andra avdrag. Dyrare belåning skulle göra denna finansieringsform mindre 
attraktiv och flera respondenter menar att detta sätt att finansiera verksamheter skulle bli 
mindre värdefullt. På så vis skulle bolag behöva samla mer eget kapital inför 
investeringar. Analysen visar också att avkastningskrav kan öka för att kompensera denna 
regelförändring. Enligt empirin är det viktigt att att beakta dagens ränteläge eftersom 
räntenivån är onormalt låg, vid normala förhållanden slår regelverket hårdare och 
påverkar dessutom fler företag.  
 
Empirin visar att en ränteavdragsbegränsning kan påverka vissa branscher extra mycket, 
de som är högt belånade. En bransch respondenterna varit eniga om att en regelförändring 
likt denna skulle slå extra hårt mot är fastighetsbranschen. Intervjuobjekten diskuterar 
även att en ränteavdragsbegränsning kan slå mot industribranscher. Ytterligare en 
konsekvens är att det blir svårare för mindre bolag att växa och det skulle hämma bolag i 
expansionsfas eftersom dessa är mer beroende av belåning. 
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7. SLUTSATSER, VÅRT BIDRAG SAMT FORTSATT FORSKNING  
 
I detta kapitel besvaras studiens problemformulering genom presentation av våra 
slutsatser. Vidare presenteras uppsatsens bidrag och eventuella praktiska implikationer. 
Avslutningsvis berörs förslag till framtida forskning.  
 
7.1 Slutsatser  
 
Syftet med vår studie var att identifiera och förklara vilka faktorer som påverkar svenska 
företags kapitalstruktur samt att analysera eventuella implikationer av en 
ränteavdragsbegränsning. Genom att studera befintlig litteratur och intervjua tolv 
personer med kunskap inom ämnet har vi kunnat utföra en analys för att fullgöra studiens 
syfte och ge svar på problemformuleringen: Vilka faktorer är viktiga när svenska företag 
tar beslut om kapitalstruktur och hur skulle en ränteavdragsbegränsning påverka 
finansiering och finansiellt beslutsfattande? 
 
Till att börja med är företags storlek ofta avgörande huruvida ett bolag överhuvudtaget 
arbetar aktivt med kapitalstruktur. Mindre företag gör inte det i samma utsträckning som 
stora utan fokuserar på tillväxt och kassaflöde. Många mindre bolag skulle kunna tjäna 
på att arbeta mer aktivt med kapitalstruktur, exempelvis för effektivare resursutnyttjande. 
Enligt studiens resultat finns det flertalet faktorer som är viktiga när företag tar beslut om 
kapitalstruktur. Två betydelsefulla faktorer som identifierats är vilken bransch och vilken 
fas ett bolag är i eftersom att det påverkar tillgångarna som krävs samt vilken lönsamhet 
och kassaflöde som genereras. Detta ger olika förutsättningar för hur mycket ett företag 
kan och behöver belåna. Vidare är företagets ägar- och organisationsstruktur betydelsefull 
eftersom ledningen ska skapa maximalt värde för ägarna till så låg risk som möjligt. 
Belåning ger hävstångseffekt på det egna kapitalet men ökar samtidigt risken och minskar 
handlingsfrihet, därför bör kapitalstruktur beslutas baserat på en avvägning av detta. 
Vidare är det viktigt att beakta omvärldsfaktorer för att besluta kring kapitalstruktur. 
Konjunktur, ränteläge, inflation, politik, regleringar och skattenivå sammanhänger och 
påverkar ett företags risk och känslighet vid belåning. Slutligen är personliga attribut 
betydande för finansiellt beslutsfattande. Studien visar att erfarenhet, riskattityd samt 
ålder hos ägare och ledning är de tre mest väsentliga personliga aspekterna som influerar.  
 
Ränteavdraget är idag viktigt eftersom det minskar finansieringskostnader vilket gör det 
billigare och lättare för företag att växa och expandera. En ränteavdragsbegränsning 
skulle göra lånefinansiering dyrare. Det är viktigt att notera dagens låga räntor. En 
ränteavdragsbegränsning skulle ha större effekt i ett normalt ränteläge genom att det 
skulle slå hårdare och påverka fler företag. Detta kan göra att företag väntar med 
investeringar eller avstår helt om kalkylen inte går ihop. För investeringar skulle bolag 
kanske samla mer eget kapital eftersom denna finansieringsform blir relativt mer attraktiv 
genom en ränteavdragsbegränsning, något som var ett av syftena EU-direktivet. En 
ränteavdragsbegränsning skulle på så vis kunna förändra bolags kapitalstruktur. Det 
skulle naturligtvis påverka branscher med hög genomsnittsbelåning. Studien pekar på att 
en generell ränteavdragsbegränsning skulle göra det svårare för mindre bolag att växa och 
hämma bolag i expansionsfas. 
 
7.2 Vårt bidrag 
 
Studien har beskrivit vilka faktorer som viktiga för kapitalstruktur i svenska företag och 
varför dessa är viktiga. Detta ger en fingervisning på vilka aspekter finansiella 
beslutsfattare bör beakta vid val av kapitalstruktur. Rapporten förklarar även skillnaden 
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på de bolag som arbetar aktivt med kapitalstruktur och de som inte gör det. Studien 
påvisar varför det kan vara fördelaktigt för fler bolag att arbeta med kapitalstruktur. 
Slutligen har vi genom analys fyllt forskningsgapet och förklarat vilka implikationer en 
ränteavdragsbegränsning kan ha på kapitalstruktur och det svenska företagsklimatet. 
 
7.3 Fortsatt forskning  
 
Precis som tidigare forskning av Frank & Goyal (2009) och många fler visar vår studie 
att det finns flertalet faktorer som påverkar företags val av kapitalstruktur. Kapitalstruktur 
är dynamiskt och något som kan förändras genom att företag och branscher drivs framåt 
av teknisk utveckling och innovation. Ett föränderligt samhälle och företagsklimat 
innebär också att företag kan ändra hur de finansierar sig. Företag präglas av sin 
omgivning och måste ständigt anpassa sig för att överleva och utvecklas. Bolag behöver 
förhålla sig till befintliga regelverk och snabbt navigera vid förändringar. Politiska 
åtgärder kan påverka hur företag finansierar sig och ett exempel är en 
ränteavdragsbegränsning. Vår studie indikerar att en sådan reglering skulle påverka hur 
företag finansierar sig och ändra förutsättningarna för investeringar. Under uppsatsens 
slutskede har den svenska regeringen presenterat ett förslag angående hur 
ränteavdragsrätten kommer se ut i Sverige från och med den 1 januari 2019. Vi har 
genomfört en kvalitativ undersökning för att studera indikationer av en generell 
ränteavdragsbegränsning. Därav kan det finnas intresse i att kvantitativt studera 
implikationer av det kommande regelverket eftersom att vi inte visar mätbara siffror på 
faktorernas påverkan. Vi har intervjuat personer som huvudsakligen har insyn inom små 
och medelstora svenska företag. Genom detta har vi visat att mindre bolag vanligtvis inte 
arbetar med kapitalstruktur men större gör detta. Ett förslag på fortsatt forskning är därav 
att studera stora eller börsnoterade svenska bolag för att se om de har liknande uppfattning 
som våra intervjuobjekt och för att undersöka hur de arbetar med kapitalstruktur. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE FÖRETAGSEKONOMER OCH VD 
 

 Vill du börja med att berätta lite om din bakgrund och dina arbetsuppgifter? 
 Arbetar svenska företag generellt med målsatt kapitalstruktur?  
 Arbetar ni med en målsatt kapitalstruktur?  
 Vilka faktorer är viktiga för kapitalstruktur? 
 Hur fattas beslut om kapitalstruktur i ert företag? 
 Bedömer ni kapitalstrukturen hos kunder och leverantörer?  
 Vilka fördelar finns med belåning? 
 Vilka nackdelar finns med belåning? 
 Tror ni att personliga attribut hos finansiella beslutsfattare kan påverka företags 

val av kapitalstruktur? 
 Kan yttre faktorer påverka kapitalstruktur?  
 Hur skulle ni föredra att finansiera ett attraktivt projekt? 
 Beaktar ni hur intressenter kan uppfatta ett finansieringsval? 
 Nutida lagstiftning tillåter företag att göra avdrag för de räntekostnader som 

uppstår vid lånefinansiering. Tror ni att denna rättighet kan influera valet av 
kapitalstruktur?  

 Vilka konsekvenser skulle en ränteavdragsbegränsning kunna få?  
 Skulle en ränteavdragsbegränsning kunna påverka företags kapitalstruktur? 
 Skulle en ränteavdragsbegränsning kunna påverka ert företags kapitalstruktur? 
 Skulle en ränteavdragsbegränsning kunna påverka ert företags verksamhet? 

 
BILAGA 2: INTERVJUGUIDE BANKTJÄNSTEMÄN 
 

 Vill du börja med att berätta lite om din bakgrund och dina arbetsuppgifter? 
 Arbetar svenska företag generellt med målsatt kapitalstruktur?  
 Vilka faktorer tycker ni är viktiga för kapitalstruktur?  
 Hur tror ni att beslut om kapitalstruktur fattas i företag?  
 Är företagets kapitalstruktur viktig för relationen med banken?  
 Vilka fördelar finns med belåning? 
 Vilka nackdelar finns med belåning? 
 Tror ni att personliga attribut hos finansiella beslutsfattare kan påverka företags 

val av kapitalstruktur? 
 Kan yttre faktorer påverka kapitalstruktur?  
 Nutida lagstiftning tillåter företag att göra avdrag för de räntekostnader som 

uppstår vid lånefinansiering. Tror ni att denna rättighet kan influera valet av 
kapitalstruktur?  

 Vilka konsekvenser skulle en ränteavdragsbegränsning kunna få?  
 Skulle en ränteavdragsbegränsning kunna påverka företags kapitalstruktur? 
 Skulle en ränteavdragsbegränsning kunna påverka företags verksamheter? 

 
BILAGA 3: INTERVJUGUIDE REDOVISNINGSKONSULT  
 

 Vill du börja med att berätta lite om din bakgrund och dina arbetsuppgifter? 
 Arbetar svenska företag generellt med målsatt kapitalstruktur?  
 Vilka faktorer tror ni är viktiga för valet av kapitalstruktur?  
 Hur tror ni att beslut om kapitalstruktur fattas i företag? 
 Diskuterar ni och ger råd om kapitalstruktur med era kunder? 
 Vilka fördelar finns med belåning? 



 

 Vilka nackdelar finns med belåning? 
 Tror ni att personliga attribut hos finansiella beslutsfattare kan påverka företags 

val av kapitalstruktur? 
 Kan yttre faktorer påverka kapitalstruktur?  
 Nutida lagstiftning tillåter företag att göra avdrag för de räntekostnader som 

uppstår vid lånefinansiering. Tror ni att denna rättighet kan influera valet av 
kapitalstruktur?  

 Vilka konsekvenser skulle en ränteavdragsbegränsning kunna få?  
 Skulle en ränteavdragsbegränsning kunna påverka företags kapitalstruktur? 
 Skulle en ränteavdragsbegränsning kunna påverka företags verksamheter? 
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