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Förord 

 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Jan-Olof Müller som handlett oss genom denna process 

med värdefull information och insikt. Vi vill också tacka våra respondenter för att ha tagit sig 

tiden att ställa upp och svara på våra frågor. Stort tack också till de personer som kommit med 

värdefulla synpunkter under tidens gång, såväl familjemedlemmar som opponentgrupper.  
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Abstract 
 

Title: Företagsledningars syn på och hantering av risker med finansiell stress 

 

Authors: Adam Baidori and Rufus Björk 

 

Supervisors: Eva Berggren and Jan-Olof Müller 

 

Keywords: Financial distress, risk management, debt ratio, trade-off theory 

 

Research Problem: How does management reason around and manage risks with financial 

distress, from a trade-off theory perspective?  

 

Purpose: The purpose has been to examine reasoning amongst corporate management 

personnel regarding financial distress. We have therefore interviewed three CEOs to find out 

how they value and handle risks with financial distress, from a trade-off-theory perspective.  

 

Method: A qualitative method has been used where three case studies has been made on three 

companies within different industries with the intention of getting different viewpoints of the 

same phenomenon. The primary data has been retrieved from individual interviews with the 

intention of creating an understanding rather than generalizing to a population.  

 

Theoretical Framework: The theoretical framework start with the trade-off theory where 

benefits of debt are presented in contrast to financial distress. Studies about risks with and for 

financial distress are presented as fundaments for the analysis. Different ways of managing 

risk are also presented.   

 

Conclusion: Reasoning about financial distress seem different based on experience of 

consequences from risks. A risk can be seen differently based on different conditions for a 

person or company, therefore the reasoning may vary, based on unique situations. An optimal 

debt ratio that contribute to higher business value is therefore a question of interpretation 

which makes the trade-off theory hard to apply. This study finds that external factors that 

businesses can not affect are of importance regardless of company in this study.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning  
 

Titel: Företagsledningars syn på och hantering av risker med finansiell stress 

 

Författare: Adam Baidori och Rufus Björk 

 

Handledare: Eva Berggren och Jan-Olof Müller 

 

Nyckelord: Finansiell stress, risk management, skuldsättningsgrad, trade-off-teori 

 

Problemformulering: Hur resonerar företagsledningar kring, samt hanterar riskerna för 

finansiell stress, utifrån trade-off-teorins perspektiv?  

 

Syfte: Syftet har varit att fånga resonemang kring fenomenet finansiell stress utifrån 

företagsledares perspektiv. Vi har därför intervjuat tre företagsledare för att undersöka hur de 

bedömer samt hanterar risker för finansiell stress utifrån trade-off-teorins perspektiv. 

 

Metod: En kvalitativ metod har använts där tre fallstudier har utförts på tre företag med olika 

branschtillhörighet med avsikt att få olika synsätt på samma fenomen. Primärdata kommer 

från individuella intervjuer och har för avsikt att skapa förståelse snarare än att generalisera 

till en population.  

 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen tar avstamp i trade-off-teorin där 

fördelar med skuldsättningsgrad belyses i kontrast till finansiell stress. Studier om riskerna 

med och för finansiell stress används som fundament för analysen. Även olika sätt att hantera 

risk presenteras. 

 

Slutsats: Resonemang om finansiell stress ter sig olika beroende på erfarenhet av 

konsekvenser som baserats på risker. En risk kan ses olika beroende på förutsättningar för 

person och företag, därför är resonemangen om finansiell stress olika, beroende på unika 

situationer. En optimal skuldsättningsgrad som bidrar till högre företagsvärde är därför en 

tolkningsfråga, vilket gör trade-off-teorin svårapplicerad. Denna studie finner dock att externa 

faktorer som företag inte kan påverka är av betydelse för samtliga företag i denna studie.  
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund 
 

Företag finansierar sina verksamheter främst med två typer av kapital, eget kapital och 

skuld. Eget kapital är företagets skuld till ägarna och skuld innebär kapital lånat av 

exempelvis banker eller andra kreditinstitut. Dessa två typer utgör ett företags 

kapitalstruktur och balansen mellan kapitalformerna är ett fokus vid finansieringsval 

(Myers, 2001). Exempelvis så har ett företag som lånat 20 kr av en bank och 80 kr av 

riskkapitalister ett totalt kapital på 100 kr, men en skuldsättningsgrad på 20%. Just 

skuldsättningsgrad är ofta i fokus vid diskussioner kring kapitalstruktur. Mycket av 

forskningen kring kapitalstruktur försöker identifiera om det finns optimala 

skuldsättningsgrader för företag och hur dessa skulle se ut beroende på bransch, storlek 

på företag, företagskultur och så vidare (Brealey, Myers & Allen, 2014; Myers, 2001; 

Nguyen & Ramachandran, 2006).  

 

Att eftersträva en optimal skuldsättningsgrad handlar om att maximera värdet på 

företaget (Myers, 2001). Grunderna till detta resonemang presenterades 1958 av 

författarna Modigliani och Miller då den första kapitalstruktursteorin lades fram  genom 

fyra propositioner. Författarnas kända “proposition 1” säger att ett företags värde är 

oberoende av dess kapitalstruktur. Kritiken mot propositionen var dock att teorin utgick 

från en perfekt marknad. I takt med att kritiken växte mot propositionen lades också 

grunden till modern finansieringsteori då allt fler studier försökte bevisa 

kapitalstrukturens påverkan på företagsvärdet (Leland, 1998). 

 

Är det då viktigt att ha en optimal kapitalstruktur? En stor del av kritiken mot Modigliani 

och Millers teorem bygger på att kapitalstrukturer är viktiga för företag att arbeta med då 

olika strukturer kan medföra olika värden på företagen (Brealey et al., 2014; Myers, 

2001). Exempelvis är skatteeffekter väsentliga vid val av kapitalstruktur då så kallade 

skatteskölder1 kan utnyttjas på lånat kapital (Brealey et al., 2014; Zhiqiang, 2009), vilket 

innebär att företag minskar sin skattebörda genom att dra av räntekostnader på lånat 

kapital. Skattefördelarna kommer således enbart att kunna användas på det lånade 

kapitalet, det vill säga skuld. Skuld är dock förenat med risker, exempelvis 

betalningsskyldigheter, som inte är önskvärda, vilket gör att företag inte vill ha för 

mycket skuld. Kort sagt används kapitalstruktur som ett instrument för företagsstyrning i 

modern tid och det finns flertalet studier som försöker generera modeller för specifika 

                                                
1
 � Skatteskölder och hur de kan utnyttjas skiljer sig från land till land då olika regelverk 

gäller.  



 

användningsområden, vare sig det är småskaliga IT-företag (Froot, 2007) eller stora 

försäkringsbolag (Chen, Huang & Hsu, 2010). Ett citat från Howe och Jain sammanfattar: 

 

“Det är tydligt att skuldnivån påverkar företagets värde, men det är inte uppenbart vid 

vilken nivå av skuld företaget har högst värde.” (Howe & Jain, 2011, s. 56).  

 



 

1.2 Problemdiskussion 
 

Balansen mellan för- och nackdelar av skuld har utmynnat i en teori, trade-off-teorin som 

kommer vara central för denna studie. Skattefördelarna på skuld kommer alltså av 

skatteskölden som en nedskrivning av skatten på grund av avdragsgilla kostnader. Ju mer 

som lånas desto mer kan också dras av. Nackdelen med att öka skuldandelen är att 

riskerna för betalningssvårigheter och konkurs också ökar, något som kallas finansiell 

stress. Riskerna ökar då skulderna styrs av juridiska förpliktelser. Ett företag är skyldigt 

att betala banken sina skulder, annars har banken rätt att vidta rättsliga åtgärder. Företag 

har dock inte dessa skyldigheter mot sina investerare (Brealey et al., 2014; Kose, 1994). 

Genom att låna mer kommer således även skatteskölden att öka, vilket kan skapa en 

punkt där företagsvärdet är maximerat och en fortsatt ökning av skuld enbart innebär 

ökade risker och ingen ökning av företagsvärde enligt trade-off-teorin (Brealey et al., 

2014). Enligt Howe och Jain (2011) bidrar den ökade risken för betalningssvårigheter och 

konkurs istället till en värdeminskning av företaget efter den optimala punkten.  

 

Finansiell stress är framförallt intressant utifrån ett kostnadsperspektiv och många studier 

försöker ta reda på hur mycket finansiell stress kostar,  exempelvis Almeida och 

Philippon (2007), Dothan (2006) och Pindado och Rodrigues (2005). Kostnaderna för 

finansiell stress delas upp i två delar, indirekta och direkta kostnader (Brealey et al., 

2014). De direkta kostnaderna innebär kostnader för advokater, ombud och annan 

juridisk expertis som kan vara nödvändig vid konkurs. De indirekta kostnaderna är svåra 

att mäta då det handlar om kostnader som uppstår på grund av exempelvis dåliga 

investeringsbeslut, bortfall i kompetens, kundförluster och minskat förtroende för 

företaget. De förväntade kostnaderna och riskerna för att finansiell stress uppstår används 

i sin tur för att bestämma skuldsättningsgraden (Opler & Titman, 1994). Då de förväntade 

kostnaderna och riskerna för finansiell stress är svåra att mäta, som skuldsättningsgraden 

baseras på, blir det troligtvis svårt att bestämma en optimal sådan.  

 

Enligt Graham (2000) finns det obesvarade frågor på varför vissa företag är 

underbelånade, exempelvis har företag som Microsoft med hög lönsamhet en låg 

skuldsättningsgrad, trots att de kunnat öka värdet på företaget genom en högre sådan. Vi 

ser därför möjligheten att undersöka hur man på företagsledningsnivå resonerar kring 

finansiell stress och dess påstådda kostnader och risker. Kose (1993) menar att det vidare 

krävs forskning på vilken roll företagsledningar har gällande finansiell stress. De flesta 

studier kring finansiell stress inriktas på kvantitativa undersökningar och 

förklaringsmodeller vilket skapar ett behov av kvalitativa studier kring området (Sun & 

Li, 2009). Här skapas en forskningslucka som denna uppsats ämnar att fylla ut, nämligen 

att studera företagsledningars syn och inställning på finansiell stress inom små- och 

medelstora företag i Sverige. Forte, Barros och Nakamura (2013) menar också att fortsatt 



 

forskning inom kapitalstruktur för små- och medelstora företag krävs. Denna studie 

kommer fokusera på resonemang från företagsledningar kring fenomenet finansiell stress 

vilket är fruktbart då många tidigare studier om finansiell stress i Sverige är av främst 

kvantitativ natur, se exempelvis Andersson (2012) samt Akhmetova och Batomunkueva 

(2014).  

 

1.3 Problemformulering 

 

Hur resonerar företagsledningar kring, samt hanterar riskerna för finansiell stress, utifrån 

trade-off-teorins perspektiv?  

 

1.4 Syfte 
 

Syftet har varit att fånga resonemang kring fenomenet finansiell stress, vi har därför 

intervjuat tre företagsledningar för att undersöka hur de bedömer samt hanterar risker för 

finansiell stress utifrån trade-off-teorins perspektiv.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Denna studie fokuserar på små- och medelstora företag och den europeiska standarden 

för kategorisering av små- och medelstora företag (EU-rekommendation 2003/361) 

används. Medelstora företag innebär företag med mellan 50 och 250 anställda eller en 

omsättning/balansomslutning på mindre än 50/43 miljoner euro. Ett litet företag innebär 

mindre än 50 anställda och en omsättning/balansomslutning på mindre än 10 miljoner 

euro. Vidare har denna studie avgränsats till tre unika företag med avsikt att få olika 

resonemang kring fenomenet finansiell stress utifrån olika perspektiv. På grund av 

avgränsningarna samt val av metodik kommer resultaten inte kunna generaliseras, utan 

har syftet att skapa förståelse inom valt område. Vidare kommer teoretiska avgränsningar 

att göras då undersökningen kommer utgå från trade-off-teorin som bas och således tas 

inte andra teoretiska modeller för kapitalstruktur upp. 

 

1.6 Centrala begrepp: 

   

Skuldsättningsgrad (debt ratio): Mäter andel skuld i förhållande till det totala kapitalet 

(eget kapital och skuld) i ett företag (Myers, 2001). Detta kan gälla bokförda värden eller 

marknadsvärden (Oxford, 2014), där författarna av denna uppsats har valt att utgå från 

marknadsvärdet på företaget, det vill säga värdet på börsen. Ju högre procentsats av skuld 

ett företag har, ju mer lånar ett företag i förhållande till dess totala marknadsvärde och 



 

ökar risken för investerare, då sannolikheten för finansiell stress ökar (Oxford, 2014). 

Motsatsen till skuldsättningsgrad kallas soliditet. 

 

Default: Default innebär ett företags oförmåga att betala sina skulder när de förfaller och 

används som ett begrepp för det tillstånd företaget då befinner sig i (Oxford University 

Press, 2014). 

 

Finansiell stress (financial distress): En situation där aktiviteterna inom ett företag 

påverkas av företagets risk för insolvens (Oxford, 2014). Aktiviteter innebär 

företagsstyrning i form av marknadsstrategier, investeringsbeslut och liknande. 

 

Risk management: Olika uttalade strategier och verktyg för företag att hantera risker 

som uppstår eller kan uppstå (Besner och Hobbs, 2012) 

 

 



 

2. Metod 

2.1 Finansiell stress 

2.1.1 Val av definition 

 

Trade-off-teorin beskriver optimalt företagsvärde som en balans mellan kostnader för 

finansiell stress och skattefördelar med skuld. I denna studie kommer inte kostnaderna för 

finansiell stress att vara i fokus utan istället riskerna för att kostnaderna kan uppstå (detta 

diskuteras vidare under avsnittet terminologi och studieval). Vilka, hur många och hur 

påverkande riskerna är, är subjekt för tolkning2. Tolkningarna ger upphov till många 

definitioner3 vilket gör att olika studier kring samma fenomen inte blir direkt jämförbara. 

I ett tidigt skede av uppsatsen använde vi oss av en definition hämtad ifrån en studie4 men 

insåg efterhand att definitionen hamnade för långt ifrån vår problemformulering. Då vårt 

syfte är att ta reda på hur företagsledare resonerar kring riskerna med finansiell stress 

innebär det att vi behöver en definition som hanterar just resonemang och 

företagsledning. I denna uppsats kommer en definition av Oxford (2014) för finansiell 

stress att användas: En situation där aktiviteterna inom ett företag påverkas av företagets 

risk för insolvens. Det är viktigt att poängtera att denna studie fokuserar på resonemang 

om finansiell stress. Det finns alltså inga absoluta sanningar eftersom att finansiell stress 

är väldigt abstrakt. Vi kan inte genomföra en studie där vi går ut i fält och observerar 

finansiell stress eftersom att fenomenet ses på olika sätt.  

 

Den befintliga definitionen tar upp en situation, alltså något föränderligt som går att 

påverka genom att förändra vissa omständigheter eller parametrar. Definitionen belyser 

också aktiviteterna inom ett företag och hur de påverkas, vilket innebär att det är 

handlingar och beslut som sker i företaget samt att dessa påverkas av något. Att 

handlingarna påverkas av risker är också viktigt då det inte begränsar fenomenet till 

någon enskild faktor samt att det finns ett tolkningsutrymme för vad en risk innebär. Vi 

vill alltså veta dels hur företagsledare ser på och bedömer riskerna, men också vad man 

gör åt dem. Detta innebär att vår valda definition blir ganska öppen, vilket vi menar 

passar bättre för vår studie som skall belysa fenomenet genom resonemang snarare än att 

                                                
2
 � Se exempelvis Graham (2000), Sun och Li (2009) eller Pindado och Rodrigues (2005). 
3
 � Exempelvis den initiala processen innan ett företag hamnar i betalningssvårigheter men 

fortfarande har möjlighet att återhämta sig (Pindado & Rodrigues, 2005). 
4
 � En längre tidsperiod av försämrad företagsprestation där företagen fortfarande har 

möjlighet att agera, innan default och konkurs (Platt & Platt, 2002). 



 

göra det mätbart. Definitionen ger också utrymme för flera olika synsätt vilket också 

passar studien. Problematiken med öppenhet i definitionen blir dock tydlig i samband 

med intervjufrågorna vilket förklaras nedan.  

 

 

 

 

2.1.2 Intervjufrågor 

 

Genom att kategorisera den teoretiska referensramen har en intervjuguide formats med 

frågor baserade på analysmodellen vilket bidrar till en röd tråd genom studien. Endast en 

av våra intervjufrågor tar upp finansiell stress vilket beror på att finansiell stress inte har 

en allmänt vedertagen definition. Olika definitioner gör att olika riskfaktorer blir 

påverkande5 vilket gör definitionen avgörande för studiens utformning. I samband med 

det faktum att finansiell stress inte verkar vara ett begrepp som används aktivt utanför 

forskningen6 har vi valt att fråga kring riskfaktorerna som utgör fenomenet istället. Detta 

för att få en mer specifik frågebild som minskar utrymmet för tolkning och gör det 

enklare för respondenterna att förhålla sig till. Dessutom menar vi att svaren blir mer 

jämförbara, då samtliga respondenter ser risker, trots skillnader i exempelvis bransch 

eller storlek.  

 

2.1.3 Känslighet 

 

Vi argumenterar för att finansiell stress är ett känsligt ämne att prata om. Att hamna i 

finansiell stress är inget positivt och troligtvis inget någon som driver företag skulle vilja 

utsättas för. Vi riskerar att få förskönade historier eller rena lögner om agerande och 

händelser eftersom vi menar att ämnet är starkt förknippat med misslyckande. Detta 

måste finnas i åtanke när materialet analyseras för att se om vi finner några misstankar 

eller andra konstigheter i historierna som berättas. Sju företag har tackat nej till att 

medverka i studien på grund av tids- eller resursbrist och flertalet har låtit bli att svara på 

våra förfrågningar. Det kan vara ett bevis på att företagen inte gärna pratar om 

fenomenet. Eftersom vi också utgått från att alla inte vet vad finansiell stress innebär har 

vi kort presenterat fenomenet för samtliga tillfrågade. I beskrivningen finns ord som 

                                                
5
 � Exempelvis Andrade & Kaplan (1998): kortsiktig ränteförändring som riskfaktor för 

finansiell stress. Denna faktor tas inte upp i någon annan presenterad teori. 
6
 � Detta uppdagades vid förfrågningar till företag om att ställa upp på intervju, då vissa 

(exempelvis Delta) uttryckligen frågade om en definition på finansiell stress.  



 

exempelvis “betalningssvårigheter” och “konkurs” vilket ytterligare kan späda på 

känsligheten och viljan att antingen avböja eller att försköna historierna. 

 

2.2 Ansats 
 

Då finansiell stress är ett begrepp med många definitioner har det varit i fokus för vårt val 

av ansats. Vi resonerade att vi behövde utrymme för att kunna tolka vårt material men 

samtidigt hitta förklaringar i andra studier. En strikt induktiv eller deduktiv ansats menar 

vi hade begränsat oss till att stanna inom ramarna för just den ansatsen. Vi tolkar 

abduktion som att vi har möjlighet att blanda verklighetsanalysen som induktionen 

förespråkar med det statistiska och mätbara som den deduktiva ansatsen bidrar med. 

Detta styrks också av Alvesson & Sköldberg (2008) som menar att abduktion är en 

processinriktad ansats där nya infallsvinklar accepteras under arbetets gång. Eftersom vi 

genomför en kvalitativ studie behövs bitar från det induktiva, att kunna se på ett fenomen 

med nya ögon och försöka att dra slutsatser från det observerade. Samtidigt söker vi stöd 

i tidigare studier och använder oss bitvis av deduktion. Att kombinera de båda gör att vi 

kan fylla de luckor som respektive ansats bildar när de används för sig själva, vilket 

också styrks av Alvesson och Sköldberg (2008) som menar att man med abduktion kan 

kombinera fördelarna som en induktiv och deduktiv ansats har.  

 

När presenterade studier inte har passat för vissa identifierade faktorer i empirin har den 

abduktiva ansatsen tillåtit oss hitta studier som kan förklara det observerade fenomenet. 

Särskilt tydligt har detta varit under analysen av företaget Beta då det identifierades nya 

dimensioner av riskhantering som studier i referensramen inte förklarade på ett 

tillfredsställande sätt. Då söktes information på nytt vilket resulterade i att vi hittade nya 

studier, om exempelvis organisationskontexter, vilket gav vår analys den extra dimension 

som vi ansåg den behöva. Även i termer av empiri återfinns en aspekt av abduktion. 

Empirin har kompletterats med uppföljningsfrågor när det ansågs finnas luckor i 

intervjumaterialet (se kompletterande frågor i bilaga 1), vilket Alvesson och Sköldberg 

(2008) anser vara ett sätt att förfina både empiri och teori. Frågorna ställdes endast till 

Beta då vi ansåg att både Alfa och Delta hade besvarat dessa frågorna tillfredställande. 

Det var dock inga nya frågor som ställdes utan samma frågor ställdes igen men vi bad om 

mer utvecklade svar för att få tydligare resonemang från Beta.  

 

2.3 Kvalitativ metod 
 

Eftersom vår problemställning är explorativ ställs det krav på att använda en metod som 

kan ge inblick i fenomenet finansiell stress. Vi vill titta på kopplingarna mellan hur 

studier och teorier förklarar hur företagen ska eller bör styras och hur de faktiskt styrs. 



 

Baserar företagsledningar sina beslut på teori eller finns det andra förklaringsfaktorer 

som exempelvis erfarenhet? Förklaringarna kommer inte vara generaliserbara, utan ett 

tillskott till den begränsade mängd studier som finns inom det kvalitativa området på 

finansiell stress. Ett av de grundläggande problemen som denna studie brottas med är att 

finansiell stress inte är ett definitivt begrepp. Det finns många olika tolkningar och 

definitioner av vad fenomenet innebär och omfattar. Om undersökningen skulle 

genomförts med exempelvis enkäter eller frågeformulär hade inte samma möjligheter 

funnits att följa upp svaren som hittats och få dem utvecklade, vilket är en av nackdelarna 

med kvantitativa studier (Backman, 1998). Genom att genomföra en kvalitativ analys 

med intervjuer finns en möjlighet att få svaren utvecklade och således kunna belysa de 

tolkningar som görs, först då kan vi få de svar vi önskar. Detta är anledningarna till varför 

vi valt en kvalitativ metod, vilket stöds av Jacobsen (2002) gällande kvalitativ metod som 

bas när resultat inte kan generaliseras.  

 

Valet av metod gör också att studien blir beroende av hur vi tolkar fenomenet finansiell 

stress själva, vilket innebär att vi måste vara tydliga med hur vi tolkar det. Detta har gjort 

att begreppet har fått ett eget metodavsnitt och förklaras i detalj under rubriken 

terminologi och studieval (2.7).   

 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 

Gällande insamling av teori har problemformuleringen varit central. Utifrån denna 

identifierades studier om kapitalstruktur via databaser tillgängliga genom Halmstad 

Högskolas webbportal Summon samt genom Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

Nyckelord har bland annat varit financial distress, risk management, financial distress 

risks, trade-off-theory, costs of financial distress och capital structure. Huvudsakliga 

databaser som använts är ABI Inform, och bland databaserna har enbart studier i fulltext 

samt referentgranskade (peer-reviewed) studier använts. Efter att ha byggt en önskvärd 

teoretisk grund kring kapitalstruktur fortsattes sökningen efter fenomenet finansiell stress. 

Utifrån funna studier som ansågs passande tittade vi på referenserna som de hänvisat till, 

för att ytterligare styrka vår teoretiska grund. Ejvegård (1993) föreslår ett sådant 

tillvägagångssätt för att finna litteratur, där kopplingar från funnen litteratur används till 

att hitta andra källor. 

 

Under sökningen efter studier om finansiell stress framgick det att studierna kring samma 

fenomen har olika fokus. Huvudfokus bland studierna har främst varit kring kostnader för 

finansiell stress (se exempelvis Kayhan och Titman, 2007) samt hur finansiell stress 

förutspås (se exempelvis Sun och Li, 2009). Som poängterats tidigare använder sig 

studierna av olika definitioner på finansiell stress, exempelvis har Platt och Platt (2002) 



 

en annan definition än Myers (2001), vilket innebär att fenomenen som studeras i varje 

studie blir unik för sin kontext. Vi har därför använt de mest förekommande faktorerna 

där många studier verkar vara överens om deras vikt för finansiell stress.  

  

Ett påträffat problem vid datainsamlingen var översättningen av ett antal ord och uttryck, 

från engelska. Uttryck som "financial distress" har fått översättas fritt vid intervjuerna 

och i rapporten vilket i denna uppsats uttrycks som “finansiell stress”. Detta  har gjorts 

för att underlätta läsningen och göra språket enhetligt och därmed undvika blandning av 

engelska och svenska, i största möjliga mån. Däremot har vissa engelska uttryck använts, 

så som “risk management” och “default” då de inte är direkt  översättbara till svenska. 

Uttryck och ord som författarna inte anser vara allmänt vedertagna har antingen förklarats 

löpande i text eller tagits upp i inledningen som centrala begrepp om de använts 

genomgående i uppsatsen.  

 

2.4.1 Fallstudie 

 

Studien har gjorts i form av en fallstudie då denna modell bygger på att få förståelse på 

ett djupare plan än vid exempelvis en surveyundersökning (Ejvegård, 1993), vilket passar 

vår studie bra. Fördelarna med fallstudier är att de passar bra in på fenomen som inte har 

klara kopplingar till sin kontext, vilket också stöds av Yin (2006). Fenomenet är 

finansiell stress och kontexten är kapitalstruktur, och då finansiell stress består av många 

olika variabler7 krävs det mycket information för att kartlägga hur respondenterna 

förhåller sig till dem. Det gör att studien går mot det intensiva hållet i kontrast mot det 

extensiva, vilket passar eftersom vi eftersträvar just djup snarare än bredd. Nackdelen är 

även här att resultaten inte blir generaliserbara samt att studien troligtvis inte blir 

applicerbar i någon annan kontext (Ejvegård, 1993). 

 

2.4.2 Litteratur 

 

Den teoretiska referensramen baseras på både nyare och äldre studier. De äldre studierna 

syftar till Modigliani och Miller (1958;1963), Barusch (1969) och Asquith et al. (1994) 

som tagits med då de till stor del lagt grunden för fortsatt forskning. Studierna, dock inte 

Barusch (1969), har använts i bakgrunden för att skapa förståelse kring kapitalstruktur 

och teorin bakom för att därefter kunna bygga en giltig teoretisk referensram. Deras ålder 

bör således inte påverka studiens giltighet då studierna som analysen är byggd på är av 

modern tappning. Trots att Modigliani och Millers (1958;1963) teorier är cirka 50 år 

                                                
7
 � Exempelvis uppskattade kostnader för finansiell stress, marknadsrörelser, kassaflöden, 

storlek på företag med mera. 



 

gamla återfinns de fortfarande i många av de senare studierna som tagits med i uppsatsen, 

vilket bör innebära att de fortfarande är aktuella.  

 

Ett problem som uppdagats är att många studier kring kapitalstruktur och finansiell stress 

har en kvantitativ metod och har därmed en annan metod än denna uppsats, se 

exempelvis Platt och Platt (2012), Kayhan och Titman (2007) samt Pindado och 

Rodrigues (2005). Den främsta anledningen är att studierna förhåller sig till historisk 

finansiell information, framför exempelvis kunskap av tidigare erfarenheter från chefer. 

För att skapa en helhet kring fenomenet finansiell stress använder vi både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Fokus har dock legat på att försöka få studier som ligger så nära den 

egna metoden, se exempelvis Sun och Li (2009). Vidare har flertalet av studierna som vi 

refererat till gjort studier på publika börsnoterade bolag, ett kriterium som inte återfinns 

hos empirin i denna studie då vi analyserat privata aktiebolag. Effekterna av detta är att 

denna uppsats kan få annorlunda resultat än föregående studier, av endast denna orsak. 

Denna studie har haft fokus på aktiebolag men inget av företagen är börsnoterat. Enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) ställs större krav på börsnoterade aktiebolag, exempelvis ett 

större aktiekapital och att de ska avlägga kvartalsrapporter. Detta kan påverka den interna 

giltigheten på uppsatsen vilket vi är medvetna om. 

 

2.5 Empirisk studie 
 

Datainsamlingen har skett genom individuella djupintervjuer. Önskemålet inför varje 

intervjutillfälle har varit att få genomföra intervjuerna fysiskt på plats för att undvika 

eventuella felkällor. Jacobsen (2002) menar att känsliga frågor är svårare att diskutera 

över telefon, men då vårt fokus ligger på finansiell stress innan konkurs och 

betalningssvårigheter tror vi att känsligheten i ämnesvalet blir mindre. Det hade troligtvis 

varit ett större problem med telefonintervjuer om vi analyserat företag som hade problem 

att betala skulder eller befann sig i en konkurssituation. Samtliga intervjuer har dock skett 

per telefon på grund av önskemål från intervjupersonerna och vi är medvetna om att det 

inte är optimalt, men att konsekvenserna av detta faktum troligen är små. Samtidigt 

minskar intervjuareffekten (Jacobsen, 2002) vilket ytterligare minskar en negativ 

påverkan på studien. Vi upplevde dock nackdelar med telefonintervjuerna, exempelvis 

bröts samtalet med Beta ett fåtal gånger på grund av täckning, vilket gjorde att både vi 

och respondenten fick återge vad som just sagts, och det var ibland svårt att höra vad 

respondenterna sade.  

 

Att samla in empirisk data genom intervjuer menar vi är en passande form för den typ av 

studie vi utför, vilket också stöds av Yin (2013) som menar att det är vanligt vid 

fallstudier. Att intervjua personer ger oss möjlighet att utforska en viss fråga djupare med 

direkta följdfrågor eller be om förtydligande när vi inte förstår. Här spelar också valet av 



 

ansats in då en strikt induktiv ansats hade gjort att vi stått handfallna gällande 

utformningen av intervjufrågor. För att strukturera upp intervjun och få mer specifika 

svar användes tidigare studier för att identifiera relevanta frågor, vilka också kom att bli 

grunden för vår analysmodell. Att inte ha en helt öppen intervju8 gör att vi kan leta efter 

specifik information, likt en enkätstudie, men ändå ha utrymme för följdfrågorna som vi 

menar är viktiga för att finna förståelse. Detta stöds också av Jacobsen (2002) som menar 

att öppna intervjuer med inslag av slutenhet ger möjligheten att gräva djupare hos 

respondenten utan att göra avkall på strukturen i intervjun.  

 

Samtliga intervjuer har spelats in och sammanställts direkt efter för att inte förlora viktig 

information på grund av ren glömska. Intervjutillfällena har fått väljas av respondenterna 

för att minimera risken för en stressad situation där intervjupersonen egentligen inte har 

tid för intervjun, vilket Jacobsen (2002) förespråkar. Längden på intervjuerna har varit 

mellan 1-1,5 timmar för att inte tappa intresse från respondenterna men ändå få 

utvecklade svar, vilket Jacobsen (2002) legitimerar. För att testa vår intervjumall samt 

upplägg för intervjun gjordes en testintervju som vi ansåg föll ut så pass väl att vi valde 

att använda den som empiriskt underlag. 

 

En av intervjupersonerna är släkting till en av uppsatsskrivarna, detta har hanterats 

genom att den andra uppsatsskrivaren skött intervjun med denne, för att undvika en 

minskad objektivitet. Ejvegård (1993) menar att det är av viktigt att intervjuaren är 

neutral och objektiv. Vidare har det inte påverkat intervjun märkvärt, möjligtvis har det 

blivit en mer avslappnad stämning vid denna intervju.  

 

2.5.1 Analys av data 

 

Empirin har analyserats genom att jämföra empirin med teorin för varje företag, vilket är 

vad Yin (2013) kallar inomfallsanalys. Därefter har en jämförelse mellan fallstudierna 

gjorts, i en så kallad mellanfallsanalys (Yin, 2013). Eftersom vi söker resonemang kring 

ett fenomen ansåg vi att det krävdes fördjupning genom att analysera varje fall för sig, för 

att sedermera hitta vad som egentligen var jämförbart. Vi menar att det är svårt att dra 

slutsatser baserade på tre fall med unika förutsättningar, och fokus har därför lags på 

inomfallsanalysen och kompletterats med jämförelsen.  

 

För att enklare överblicka likheter eller skillnader har datan kategoriserats utifrån vad 

som presenterats i den teoretiska referensramen (analysmodellen), vilket är genomgående 

i uppsatsen och är ämnat att underlätta läsningen. En del punkter går in under varandra 
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 � Jacobsen (2002, s. 163) kallar det öppen intervju med inslag av slutenhet. En tematiserad 

intervjuguide med fast ordningsföljd och enbart öppna svar. 



 

och har varit svåra att placera under en viss kategori men har delats upp utifrån bästa 

förmåga.  

 

2.5.2 Val av organisation 

 

Genom att använda tidigare studier om finansiell stress fick vi underlag för urvalskriterier 

vilka sedan användes för att identifiera potentiella företag. Våra krav förutom att de 

skulle passa in i studien (små eller medelstora företag) var att de kunde ställa upp på en 

intervju på mellan 1 och 1,5 timme. Efter vi fått kontakt med två företag (Alfa och Beta) 

utgick vi från deras respektive bransch för att finna fler företag och använda som 

jämförelseobjekt, något som stöds av Alvesson och Sköldberg (2008). Efter 

rekommendation av vår handledare valdes Delta som är verksamma inom samma bransch 

som Beta (här syftar vi till möbelbransch, dock kan de ses agera inom olika branscher 

beroende på hur man ser på det). Då vi sökt olika resonemang kan en jämförelse mellan 

de tre företagen ses mindre fruktbart och därför ses det inte som ett problem att företagen 

är aktörer i olika branscher. Kontakten med företagen upprättades framförallt genom 

telefonsamtal men också via e-post när telefon inte gick. 

 

2.5.3 Val av respondenter 

 

För att få trovärdig information krävs det att respondenten inom ett företag sitter på 

information som är relevant till studien. Eftersom vår problemställning gäller resonemang 

från företagsledningar är det också rimligt att intervjuerna sker med dessa, vilket också 

stöds av Jacobsen (2002) för att skapa trovärdighet i studien. Företagsledningar innebär, i 

denna studie, personer som är med och påverkar strategiska beslut inom ett företag, 

exempelvis VD, styrelseledamot eller ekonomichef. På samtliga företag har 

kommunikation upprättats med personer som innehar befattningen VD och detta har i 

samtliga fall varit förstahandsvalet. I de fall där vi fått positiva svar från organisationer 

har vi gjort bedömningen om de kan räknas som nyckelpersoner eller inte genom att fråga 

dem om deras arbetsuppgifter. Ett företag9 har uteslutits ur studien på detta vis.  
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 � Företaget HVZ (Pohlinvest AB) uteslöts då ekonomichefen inte kunde medverka. Istället 

tilldelades produktionschefen uppgiften och vi ansåg att personen inte hade tillräckligt lämpliga 

arbetsuppgifter för att svara på våra frågor. 



 

2.6 Forskningsetik 
 

För att undvika att respondenterna skulle kunna identifieras har de givits rätten att vara 

anonyma. Detta menar vi kan minska känsligheten kring ämnet och därmed minska 

eventuella felkällor i vårt material. Då det är omöjligt att garantera anonymitet ställs det 

krav på konfidentialitet (Jacobsen, 2002) vilket innebär att vi som forskare inte sprider 

personuppgifter om respondenterna och att det vidtas åtgärder för att hindra identifiering. 

Åtgärder som vidtagits har varit att ge respondenterna fiktiva namn. Även användandet 

av bandspelare har godkänts av respondenterna innan inspelningen startats för att undvika 

negativa reaktioner av att respondenten blir inspelad, vilket Jacobsen (2002) menar är 

nödvändigt. Respondenterna har även fått ta del av undersökningens syfte och hur 

uppgifterna kommer att användas för att de skall känna att studien är betydelsefull och 

inte bara ett tidskrävande moment. Vid citat har respondenterna kontaktats för att 

godkänna citatet för att kontrollera om de vill stå för vad som sagts och samtliga citat har 

godkänts.   

 

2.7 Terminologi och studieval 
 

Användandet av studier med olika definitioner av samma begrepp, finansiell stress, måste 

diskuteras djupare. Att använda ett begrepp med många betydelser kan i vissa 

sammanhang få negativa konsekvenser på grund av tolkningsfel (Jacobsen, 2002) . På 

grund av detta presenteras en resonemangsstruktur om varför olika definitioner av 

finansiell stress kan användas i denna uppsats. 

 

Enligt använd definition av finansiell stress fokuserar studien på ett företags period anno 

default, alltså innan betalningssvårigheter är definitiva då det talas om risker snarare än 

kostnader. En del teorier beskriver dock finansiell stress som post default, alltså perioden 

efter betalningssvårigheter är definitiva, se exempelvis Brealey et al. (2014). Dessa 

studier är nästan uteslutande av kvantitativa natur och ger resultat som kan generaliseras. 

Då studiens syfte är att ta reda på företags resonemang kring finansiell stress under anno-

perioden krävs båda definitionerna då de beskriver två olika delar av samma fenomen. Då 

denna studie fokuserar på icke-generaliserbara resultat utan har som mål att skapa 

förståelse kring finansiell stress och dess eventuella påverkan, kategoriseras 

informationen under anno default-perioden som risker. Riskerna blir viktiga att 

undersöka när respondenterna förklarar hur de ser på finansiell stress, hur mycket det kan 

påverka eller inte, vad finansiell stress antas kosta eller inte kosta och så vidare. Perioden 

post default omfattas av konsekvenserna av riskerna, vilket gör resultaten mer mätbara 

och kvantifierbara. Här är det viktigt att kunna använda konsekvenserna för att analysera 

svaren från respondenterna, hur de värdesätter finansiell stress och om de följer teoretiska 

riktlinjer eller inte. Detta är anledningen till varför båda resonemangen kring finansiell 



 

stress krävs i denna uppsats, de mäter två sidor av samma mynt och bidrar således till 

helheten av begreppet finansiell stress.  

 

 

 

3. Teori/referensram 
 

I detta kapitel kommer studier som är relevanta till valt ämne presenteras. Rubrikerna 

har utgångspunkt i analysmodellens kategorier. Vissa studier går under flera kategorier 

men har presenterats under de rubrik där de ansetts vara mest relevant.  

 

3.1 Skuldsättningsgrad 

3.1.1 Trade-off-teori 

Företag kan planera sin kapitalstruktur utifrån olika teoretiska modeller, varav trade-off-

teorin är i fokus för denna uppsats då den i stor grad kopplar an till finansiell stress och 

skuldsättningsgrad.  

 

Enligt Myers (2001) eftersträvar företag en kapitalstruktur som balanserar fördelarna med 

en skattesköld mot kostnaderna av finansiell stress. Teorin kallas trade-off-teorin och 

betonar skattefördelar, vilket innebär att ett företag ska låna upp till den punkt där man 

balanserar  skattefördelar med möjliga kostnader för finansiell stress (Myers, 2001). 

Företags värde värderas  då som: 

 

Totalt värde = Värde om endast finansierat av eget kapital + Nuvärde på skattesköld - 

Nuvärde på kostnader av finansiell stress 

 

Om denna teori ska eftersträvas bör företag låna mer om risken för finansiell stress är låg 

(Myers, 2001). Många framgångsrika företag, som Microsoft, har låga 

skuldsättningsgrader och motsätter sig därmed skattefördelarna, enligt Myers. Företag 

med hög vinst, i USA, Japan och Kanada, har låga skuldsättningsgrader och vice versa. 

Med högre vinst har företag också mer beskattad inkomst och bör därför låna mer, enligt 

trade-off-teorin, men empiri visar på motsatsen, berättar  Myers (2001). Fortsättningsvis 

är detta inte värdemaximerande agerande, enligt trade-off-teorin och skulle därmed lägga 

skuld på chefer med konservativt agerande, snarare än felaktigheter i teorin. Även om 

teorin inte är felfri gällande implementering har studier visat på att företag med säkra 

materiella tillgångar tenderar att låna mer än företag med immateriella tillgångar (Myers, 

2001). Vidare ökar en hög marknadsrisk risken för finansiell stress och att immateriella 



 

tillgångar sannolikt avlägsnas före materiella tillgångar, vilket innebär att exempelvis 

personal sparkas framför att sälja av reala tillgångar.  

 

Brealey et al. (2014) menar att förlusterna på immateriella tillgångar är störst, för företag 

i finansiell stress, det vill säga forskning och utveckling, personal och varumärke, vilket 

kan förklara varför medicinska företag, tjänsteföretag och företag med hög tillväxt har låg 

skuldsättningsgrad. Kostnaden för finansiell stress är alltså inte bara i kapital, utan 

ovärderlig kunskap och teknologi kan även gå förlorad. Detta är faktorer att ha i åtanke 

vid val av skuldsättningsgrad, relaterat till trade-off-teorin enligt Brealey et al. (2014). En 

optimal kapitalstruktur enligt trade-off-teorin med maximerat utnyttjande av 

skattefördelar kan inte appliceras på alla företag. Företag med få säkra tillgångar och låg 

vinst förhåller sig troligtvis till eget kapital.  

 

3.1.2 Praktisk användning av trade-off-teorin 

 

Enligt Hennessey och Whited (2005) är trade-off-teorin inkonsekvent empiriskt. Genom 

en simulation finner de att en målsatt skuldsättningsgrad inte används empiriskt. 

Skuldsättningsgraden ändras beroende på hur företaget agerar utifrån nuläget, exempelvis 

är skulden lägre om kassaflöde och lönsamhet är på nedgång. Hennessey och Whited 

visar att beslut i samband med skuldsättningsgraden tas utifrån investeringar som finns i 

nuläget och att en målsatt skuldsättningsgrad inte finns i åtanke, vid val av finansiering 

för investeringen. Finansieringen väljs snarare utifrån kostnaden på kapitalet (Hennessey 

& Whited, 2005).  

 

3.1.3 Påverkande faktorer- skuldsättningsgrad 

 

Enligt Graham (2000) påverkar skattefördelar val av finansiering. Problem finns dock 

gällande bidrag till företagsvärdet, exempelvis att kvantifiera effekterna av en skattesköld 

och effekter av finansiell stress (Graham, 2000). Förutom skattefördelen med skuld finns 

flera faktorer företag bör ha i beaktning vid val av skuldsättningsgrad. Faktorerna som 

nämns har baserats på andras kvalitativa samt kvantitativa forskningsresultat, det är åtta 

faktorer varav fyra presenteras under andra rubriker:  

1. förväntade kostnader för finansiell stress, enligt trade-off-teorin ska företag 

använda mindre skuld om det är hög risk för finansiell stress.  

2. Investeringsmöjligheter. Då aktieägare och skuldägare har olika intresse kan 

vissa investeringar, trots att de är positiva, förbises. Detta problem ökar med företag i 

tillväxt (som har stor möjlighet till positiva investeringar) och indikerar på att företag i 

tillväxt ska vända sig till eget kapital.  

3. Agentkostnader, vilket innebär att chefer jobbar för egen vinning, snarare än 

vinstmaximerande åtgärder för företaget. Chefer kan välja lägre skuldsättningsgrad för att 



 

de inte förbinder sig till utbetalningar (exempelvis ränta) i samma grad om de väljer eget 

kapital. Berger, Ofek och Yermack (1997) har funnit att chefer föredrar lägre 

skuldsättningsgrad i sitt företag.  

4. Informationsasymmetri, det vill säga att chefer vet mer om sitt företag än 

investerare och därmed föredrar vissa finansieringskällor.  

 

Graham (2000) har exemplifierat skattefördelarna med flera stora företag, exempelvis 

Coca Cola, Procter and Gamble och Hewlett- Packard där alla har en ränteavskrivning, 

utnyttjande av skattefördel, mellan 1-8%. Graham har tagit för givet att riskerna för 

betalningssvårigheter är låga (för alla undersökta företag) och därmed bidrar med låga 

kostnader, i företag med ovan nämnda faktorer. Han finner att stora företag med hög vinst 

och låg risk för finansiell stress använder skuld återhållsamt och den marginella nyttan av 

att öka skuld (med utgångspunkt i trade-off-teorin) kan vara signifikant gällande 

skattefördelar. Även företag i tillväxt, med unika produkter är återhållsamma gällande 

skuldsättningsgrad (Graham, 2000). Med ovan nämnda faktorer i åtanke berättar Graham 

att skattefördelen av skuld i genomsnitt är 9,7% av marknadsvärdet på företaget. Det 

typiska företaget, i undersökningen, kan dubbla sin skattefördel genom att öka 

skuldsättningsgraden, upp till den punkt där den marginella nyttan för att öka skuld är 

noll (här ökar risk för finansiell stress mer än skattefördelen bidrar).  

 

Skuldsättningsgraden är känd som en grundläggande variabel för förekomsten av 

finansiell stress (trade-off-teori), men är för förenklad för att användas då enbart dess 

negativa påverkan på finansiell stress har ifrågasatts av modernare studier (Pindado & 

Rodrigues, 2005).  

 

3.1.4 Målsatt skuldsättningsgrad 

 

Teori angående kapitalstruktur visar på att många företag har en målsatt 

skuldsättningsgrad (Kayhan & Titman, 2007). Målsättningen i olika företag är varierande 

gällande flexibilitet (hur mycket företag frångår målet) på grund av 

informationsasymmetri, marknadsineffektivitet och transaktionskostnader, och frångår 

därför traditionell trade-off-teori. Enligt Kayhan och Titman (2007) finns det stora 

oenigheter om hur viktig en kapitalstruktur och därmed skuldsättningsgrad är. En optimal 

kapitalstruktur enligt trade-off-teorin kan existera i teorin, men vid den optimala nivån 

kan även tänkas att relationen mellan skuldsättningsgraden och värdet på företaget är 

liten, och därmed är “kostnaden” för att avvika från en optimal skuldsättningsgrad liten, 

vilket minskar effekten av en målsättning. Om ett företag har detta som utgångspunkt 

kommer transaktionskostnader för finansiering vara en avgörande faktor (Kayhan & 

Titman, 2007). På kort sikt kommer en kapitalstruktur och således målsatt 

skuldsättningsgrad variera signifikant från målet, på grund av kassaflöden, 



 

investeringsbehov och aktiekurser. På kort sikt kommer företag frångå från sin målsatta 

skuldsättningsgrad men på lång sikt tenderar de hamna på sitt mål, vilket stämmer 

överens med trade-off-teorin. 

 

Barusch (1969) finner att företag anpassar deras nyckeltal, så som skuldsättningsgrad, 

efter branschsnittet. Det ska dock noteras att undersökningen skedde för mer än 40 år 

sedan men är citerad i flertalet verk och ses därför som relevant. 

 

3.1.5 Kort- och långsiktig skuldsättningsgrad 

 

Först och främst menar Pindado, Rodrigues och de la Torre (2006) att det finns stora 

skillnader mellan långsiktig och kortsiktig skuldsättningsgrad. På lång sikt visar 

resultaten bland annat att företags skuldsättningsgrad styrs av en balansgång mellan 

skattefördelar och ökade risker för finansiell stress. På kort sikt finns däremot inga sådana 

samband, vilket stöds av det faktum att trade-off-fördelarna enbart är mätbara på lång 

sikt. Pindado et al. (2006) menar att företag som mäts mot tillväxt som en konstant 

variabel avstår från långa skulder och satsar hellre på korttidsskulder då snabbt kapital 

behövs vid snabb tillväxt.  

 

Den andra centrala slutsatsen är skillnaden i handlingskraft mellan företag under 

finansiell stress och företag som inte befinner sig där. Pindado et al. (2006) finner att 

företag under finansiell stress inte söker efter en målsatt skuldsättningsgrad och jobbar 

heller inte efter tidigare perioders skuldsättningsgrad. Dessutom påverkar vare sig 

skattefördelarna eller riskerna med ökade kostnader för finansiell stress besluten som tas. 

Vidare korrelerar inte variablerna reala tillgångar med finansiell stress vilket tyder på att 

småföretag inte säljer sina tillgångar för att fria kapital för att betala skulder. Resultaten 

tyder på att beslut som tas i finansiellt stressade firmor går över till att bli slumpartade 

och följer ingen ekonomisk logik. Sammanfattningsvis klarar inte småföretag av att 

hantera finansiella situationer när de väl nått ett stadie av finansiell stress på grund av 

resursbrister inom företaget (Pindado et al., 2006).  

 

3.2 Storlek 
 

En studie av Forte et al. (2013) på små- och mellanstora företag10 i Brasilien fann att 

lönsamhet inte korrelerar med skuldsättningsgrad. Företag tenderar att använda interna 

medel (pengar som finns i företaget) vid tillväxt framför externt kapital, externt kapital 

används när interna medel inte räcker till. Forte et al. menar också att storleken på 
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företaget påverkar hur stor skuldsättningsgrad det har genom att större företag har lättare 

tillgång till lån. Fitzgerald och Ogden (2011) finner att storleken på företaget påverkar 

om det hamnar i finansiell stress eller inte.  Vidare tenderar mer riskfyllda små- och 

mellanstora företag att ha lägre skuldsättningsgrad, vilket ligger i enlighet med trade-off-

teorin där mer risk i branschen bör innebära lägre andel skuld (Forte et al., 2013). Vad 

som i studien innebär riskfyllt är volatila kassaflöden, vilket innebär att man inte har ett 

stabilt eller konstant flöde av inkomster. Små- och mellanstora företag kan jobba efter en 

målsatt skuldsättningsgrad men den regleras mot målet endast på lång sikt, vilket innebär 

att transaktionskostnader för finansiering är av större vikt (Forte et al., 2013). En 

ytterligare slutsats är att äldre firmor är mer konservativa gällande finansieringsval, det 

vill säga de är mindre benägna att låna. 

 

Enligt Graham (2000) får stora företag ofta lägre räntor på lån och kan ha lägre risker för 

finansiell stress. Stora, likvida och vinstdrivande företag med låg chans för finansiell 

stress och små forskningsutgifter har störst möjlighet till skattefördelar, men är också de 

som använder skattefördelar mest restriktivt.  

 

3.3 Kassaflöden 
 

Pindado och Rodrigues (2005) studie fokuserar på två ämnen: hur mycket kostar 

finansiell stress samt hur uppstår den? Genom att kombinera dessa två fältområden byggs 

en modell med målet att kunna bestämma och identifiera faktorer som både påverkar och 

medverkar till att finansiell stress uppstår. Utifrån modellen görs ett antagande om att 

storleken på riskerna för att finansiell stress skulle uppstå står i direkt kontrast till 

företagets prestation. Studien är kvantitativ och har observerat sju faktorer som isolerats 

utifrån en modell som byggts upp utifrån tidigare studier inom områdena “kostnader för 

finansiell stress” samt “orsaker till finansiell stress”. Dessa sju faktorer är: IPROB11, 

LEV12, LA13, INV14, EMP15, SECTOR16 samt SIZE17. Modellen riktar in sig på att 
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beskriva främst indirekta kostnaderna för finansiell stress, då direkta kostnader för 

finansiell stress står för en proportioneligt liten del av finansiell stress (Pindado & 

Rodrigues, 2005). Datan har samlats in under sex år och urvalet består av över 2600 

företag ifrån länderna Tyskland, USA och Storbritannien då dessa tre nationer är 

representativa för en stor del av världens ekonomi. Pindado och Rodrigues (2005) 

definierar finansiell stress som perioden innan betalningssvårigheter och konkurs, där en 

stor del av de indirekta kostnaderna för finansiell stress förekommer, men också där 

möjligheten att reagera och återhämta sig är som störst. 

 

Whitaker (1999) studerar förhållandet mellan management och företagsprestation under 

finansiell stress. Likt Pindado et al. (2006) används en definition på finansiell stress som 

underlåtelse att betala sina skulder, alltså det år när kassaflödena understiger mängden 

förfallande skulder. Däremot menar Whitaker inte att effekterna av finansiell stress är 

begränsat till tidsrymden då företaget inte klarar av att betala sina skulder, utan snarare 

perioden som leder fram till denna problematik. Studien undersöker varför företag 

hamnar i finansiell stress och hur förutsättningarna och prestandan utvecklas under tiden, 

genom en kvantitativ analys på 267 företag. Whitaker definierar management som en 

nedgång i marknadsandelar jämfört mot branschen i helhet, något vi likställer med 

kassaflöden snarare än management. Även om det är möjligt att det är bristande 

management som försätter företag i en svårare situation är det fortfarande bristen på 

kassaflöde som försätter dem i finansiell stress. 

 

Otillräckliga kassaflöden för betalningar är en viktig, men inte avgörande faktor till 

finansiell stress. Företag kan ha reserver i form av fritt kapital, de kan sälja av lager, reala 

tillgångar, förlänga förfallodatum, omförhandla lån eller öka eget kapital för att klara av 

betalningar. Ett fortsatt dalande kassaflöde genererar i längden att företaget tvingas till 

betalningssvårigheter. Graham (2000) finner att kassaflöden också har inverkan på 

skuldsättningsgraden, företag med lägre likviditet har troligtvis högre räntekostnader. 

Samtliga företag i studien av Whitaker (1999) som hamnat i ekonomiska svårigheter har 

alltså under en längre period genomgått en försämring i prestanda på marknaden, 

antingen på grund av en bristande ekonomisk situation, försämring av den totala 

marknaden, dåligt management eller förlust av marknadsandelar. Studien delar upp de 

undersökta företagen i två kategorier, en vars företag har nått finansiell stress av 

ekonomiska faktorer och en vars företag når finansiell stress på grund av dåligt 

management. 

 

Studien visar att 77% av de undersökta företagen hamnade i finansiell stress av grunder 

som ansågs hålla management ansvarigt. Vidare skiljer sig mätobjekten åt mellan företag 
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som hamnar i finansiell stress på grund av management- problem och de som hamnat där 

av ekonomiska svårigheter, exempelvis på grund av en dålig marknad. Prestandaförlusten 

för företag med managementproblem är enligt studien i snitt 29% medan motsvarande 

siffra för företag med ekonomiska bekymmer är 59% (Whitaker, 1999), vilket innebär att 

kostnaderna för marknadsrelaterade problem är högre än interna styrningsproblem. 

Slutsatserna som Whitaker drar är att företag som hamnar i finansiell stress på grund av 

management-problem också kan motverkas med effektivt management. En vanlig och 

effektiv åtgärd för management och snabb finansiell återhämtning är effektivisering och 

visar sig oftast i formen av nedskärning i personalstyrka, enligt Whitaker (1999). 

Finansiell stress blir alltså en katalysator för företagsledningen att vidta åtgärder, dock 

kan företag som nått finansiell stress på grund av ekonomiska svårigheter 

(marknadsförluster) inte ta sig ur den finansiella stressen enbart med förbättrat 

management. 

 

Platt och Platt (2002) menar att företag som jobbar nära och mycket med olika 

underleverantörer finner i sitt egna intresse att dessa leverantörer skall bibehålla sin 

produktion och inte hamna i finansiell stress, likvidation eller konkurs då det kan påverka 

det initiala företagets egna verksamhet. Innan ett företag går i konkurs föregås det av en 

period av sämre prestationer med finansiell stress. Platt och Platts (2002) studie försöker 

skapa en modell som kan identifiera tendenser till finansiell stress och på så sätt varna i 

förtid och försöka förhindra situationer med finansiell stress. Platt och Platt menar att det 

krävs system för att upptäcka finansiell stress tidigt i branscher där beroendeställningar 

likt den studerade får stora konsekvenser vid eventuella problem. Om en underleverantör 

skulle få problem med sin produktion drabbar det indirekt produktionen för företag, något 

som inte är önskvärt (Platt & Platt, 2002). Företag som har stora beroendeställningar, 

med exempelvis leverantörer, är i en större riskzon för finansiell stress.  

 

3.3.1 Kassareserver 

 

Kassareserver är likvida medel och ses som snabba och effektiva återhämtningsmedel vid 

finansiell stress (Pindado och Rodrigues, 2005). Det är lättare att betala skulder med fritt 

kapital än att sälja av strategiska eller andra viktiga anläggningstillgångar för 

verksamheten, jämfört med nackdelarna i form av alternativkostnaden för avkastningen 

som tillgångarna skulle kunna generera på annat håll.   

 

Pindado och Rodrigues (2005) finner bland annat att kostnaderna för finansiell stress inte 

ökar på grund av förekomsten av likvida medel utan tvärtom, fördelarna med att ha fritt 

kapital överskuggar nackdelarna i form av alternativkostnad. Vidare är kostnaderna som 

störst när företag väljer att underinvestera snarare än överinvestera. Avslutningsvis finner 



 

de bevis för att olika anställningspolicys är ovidkommande då lagstiftning avväpnar 

företagen från att använda uppsägningar som en effektiv åtgärd. 

 

Enligt Graham (2000) använder många företag skuld restriktivt för att kunna bygga upp 

en kassareserv, som kan bidra till en finansiell flexibilitet. Graham menar att det är 

svårare att bygga en kassareserv om man har betalningsskyldigheter. 

3.4 Externa faktorer 

 

Sun och Li (2009) menar att större delen av forskning angående finansiell stress har en 

kvantitativ inriktning medan lite fokus har legat på experters kunskap kring icke 

finansiella, ofta svårmätta, faktorer som varningssignaler för finansiell stress. Tidigare 

forskning har även inriktats på finansiell information, vilket innebär att indikatorerna för 

finansiell stress endast kan ha hittats i den finansiella informationen. Metoden för denna 

kvalitativa undersökning av Sun och Li är en gruppdiskussion med fem experter (det är 

odefinierat i artikeln vad det innebär att vara “expert”), där de med utgångspunkt från 

finansiell och icke-finansiell information diagnostiserar företags situation gällande 

finansiell stress. Riskfaktorer för finansiell stress som experterna utgått ifrån är externa 

och interna. Externa faktorer kan inte företagen påverka, så som ekonomisk omgivning, 

inflation och dylikt, som kan påverka företags finansiella situation i hög grad (Sun & Li, 

2009). Makroekonomiska variabler är också vad Fitzgerald och Ogden (2011) funnit som 

en orsak till finansiell stress. Graham (2000) menar att marknad och industripåverkan har 

inverkan på skuldsättningsgraden. Företag i rörliga branscher (oregelbundna kassaflöden) 

kan föredra eget kapital.  

 

Interna riskfaktorer (6) är alla fel och faror som kan existera i organisationen (Sun & Li, 

2009):  

1. Investeringsrisk: investeringar som inte undergår gedigen efterforskning, före 

investeringen, kan snarare bidra med kaos än värde. Exempelvis finansiell belastning 

genom ett stort lager eller höga betalningsskyldigheter på ränta kan bidra till finansiell 

stress.  

2. Marknadsinformation: om marknadsefterfrågan är överbudgeterad kan det leda 

till för stort lager eller stilla produktion som även kan bidra till finansiell stress.  

3. Management och kontroll: företag med agentkostnader, det vill säga kostnader 

som uppstår när en agent agerar å en principals vägnar utan intern kontroll, kommer 

troligtvis ha negativa kassaflöden, icke- kontrollerade kostnader och/ eller låg 

lageromsättning vilket kan leda till finansiell stress. Ineffektivitet av kontroll på 

kostnader kan direkt leda till finansiella problem, vilket ofta är en brytpunkt för finansiell 

stress. 

 4. Medvetenhet om risk med skuld: en lämplig skuldsättningsgrad bidrar med 

värde medan en för hög sådan bidrar med hög risk. Om exempelvis plötslig nedgång av 



 

efterfrågan sker, företaget får högre kostnader eller lägre effektivitet kan detta direkt leda 

till en krissituation då företaget inte kan betala sina räntor.  

5. Bolagsstyrning: Det kan syfta till alltför komplexa ägarstrukturer eller att det 

inte finns tydliga direktiv gällande incitament som gör att stora aktieägare kan påverka 

firman från utsidan.  

6. Finanser relativt marknadssnittet för lönsamhet, kassaflöden och dylikt: Varje 

faktor har sedan många andra attribut som experterna fått ta del av, för att avgöra hur 

mycket var och en av faktorerna är av vikt för finansiell stress. 

 

En fallstudie på företaget Shanghai Kaikai Company Limited utfördes, som år 2004 var i 

finansiell stress. Detta kunde dock inte hittas genom kvantitativa undersökningar då deras 

rapporter för 2002 och 2003 såg stabila ut. Fem experter fick all publik information om 

företaget för 2003, det vill säga bara en andel av alla riskfaktorer och dess underattribut. 

Som resultat av undersökningen fann experterna många varningssignaler baserat på ovan 

nämnda faktorer för finansiell stress. Det är alltså nödvändigt att titta på all tillgänglig 

information, inte bara finansiell, för att finna om ett företag är på väg mot finansiell 

stress. Enligt Sun och Li (2009) kan risksignaler finnas i annan information än 

finansrapporter och dylikt.  

 

3.5 Åtgärder 
 

3.5.1 Risk management  

 

Enligt Stern och Arias (2011) kan risker aldrig elimineras helt men kontrolleras genom 

risk management. På så sätt kan problem identifieras före de har inträffat. Besner och 

Hobbs (2012) undersöker korrelationen mellan användningen av risk management som 

verktyg i företag och graden av osäkerhet i projekt. Studien är kvantitativ och har 

grundats på enkätsvar från 1296 respondenter med olika erfarenhet och befattning inom 

området projektledning. Enkätfrågorna är utformade att mäta användandet av risk 

management samt att mäta hur mycket respondenterna anser sig kunna förbättra projekt 

ytterligare med mer  och/eller bättre användning av risk management (Besner & Hobbs, 

2012). 

 

Risker kan identifieras med hjälp av risk management, ett begrepp som innebär ett antal 

verktyg som används för att bemöta och hantera risker i företag. Verktygen kommer från 

teoretiska modeller och är lika många som antalet författare bakom dem (exempelvis 

PERT18, GERT19 och CAPM20) men så länge de används i syfte att hantera risker 
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kategoriseras de som risk management (Besner & Hobbs, 2012). Enligt Stern och Arias 

(2011) har organisationer som applicerar risk management större kontroll över projekt 

men vilket verktyg som passar bäst för vilken situation beror helt på specifika kriterier 

inom ett projekt.  

 

Projekt som exempelvis är stora, tar lång tid, har betydande omsättning av tillgångar eller 

är komplexa kräver risk management i betydligt större omfattning än andra projekt 

(Besner & Hobbs, 2012). Flertalet studier har funnit tydliga skillnader mellan teoretisk 

kunskap och praktisk anpassning av fenomenet risk management i företag enligt Besner 

och Hobbs. Trots att företag känner till risk management så uppstår problem då varken 

resurser eller kompetens för hantering av risk management är tillräcklig. Samtidigt 

påverkas användningen av hur moget företaget är gällande projektledningspraxis (project 

management maturity), där företag som arbetat en längre tid med processer för risk 

management, har lärt sig för- och nackdelarna med sitt förhållningssätt till det, vilket är 

fördelaktigt. 

 

Besner och Hobbs (2012) finner ingen skillnad på hur respondenterna upplever mängden 

användning av risk management, beroende på om det är ett stort eller litet företag, även 

om större företag besitter och kan allokera mer resurser till detta område än vad små 

företag kan. Ju bättre definierat ett projekt är, ju mer risk management används. För 

osäkerhet gäller dock att ju osäkrare ett projekt är desto mindre används risk 

management. Detta innebär att risk management förlitar sig på att de påverkande 

faktorerna är kända. I situationer där faktorerna är okända kan det innebära att traditionell 

risk management inte fungerar (Besner & Hobbs, 2012).  

 

3.5.2 Risk management - organisationskontext 

 

Enligt Naldi, Nordqvist, Sjöberg och Wiklund (2007) tas det större risker i vissa 

organisationskontexter än andra, exempelvis tas större risker i branscher där innovation 

och proaktivitet är av vikt för framgång. Naldi et al. som studerat svenska små och 

mellanstora företag beskriver att en relation mellan risktagande och företagsprestation 

kan förstås om organisationskontext där styrning och ägarskap tas i beaktning. 

Familjeföretag hanterar risk annorlunda, jämfört med andra ägarformer, då styrning och 

ägarskap inte separeras. Familjeägda företag associeras med lågt risktagande som har en 

negativ påverkan på företagets livslängd och dess effektivitet. Familjeägda företag 

tenderar investera mindre och att en ägarskap som är så koncentrerad kan leda till 
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riskundvikande beslut. Detta kan förklaras med att familjerna kan ha förmögenheter 

investerade i företaget och då bär fulla ansvaret vid en misslyckad investering. Det lägre 

risktagandet som tas i familjeföretag korrelerar inte med företagsprestation dock (Naldi et 

al. 2007). 

 

3.5.3 Riskspridning 

 

Enligt Brealey et al. (2014) kan företag risksprida genom att exempelvis skapa en portfölj 

av bolag (som moderbolag) eller sprida ut företagets inriktning, det vill säga skapa fler 

grenar inom samma företag. På så sätt kommer risken för exempelvis förlust sänkas då 

den ena grenen kan agera som vågskål om det går dåligt för en annan gren. Detta liknas 

vid riskspridning genom en spridd aktieportfölj. 

 

3.6 Analysmodell 
 

För att analysera empirin kommer en analysmodell att användas (Figur 1). 

Analysmodellen är byggd från existerande studier och har utgångspunkt i finansiell stress 

före betalningssvårigheter, det vill säga risker gällande finansiell stress snarare än 

kostnader (se avsnitt 2.7 för skillnaden). Riskerna har baserats på vad som presenterats 

som faktorer för finansiell stress i den teoretiska referensramen utifrån vad författarna av 

denna uppsats ansett vara mest relevant och har varit återkommande faktorer. 

Skuldsättningsgrad är exempelvis en faktor som genomgående presenterats som påverkar 

finansiell stress. Analysfaktorerna har sedermera kombinerats till en analysmodell som 

tar avstamp i trade-off-teorin. De fem faktorer som analysmodellen baserats på är i 

många fall relaterade till varandra, exempelvis påverkar kassaflöden 

skuldsättningsgraden och marknaden påverkar kassaflöden men har delats upp då de inte 

nödvändigtvis behöver korrelera (detta diskuteras vidare i analysmetoden, se 5.1). 

Faktorerna kommer hanteras av företagsledningar på olika sätt och detta förhållningssätt 

kallar vi åtgärder.  

 

 



 

 
Figur 1. Analysmodell. 

 

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden har genomgående presenterats som en faktor för finansiell stress 

(Forte et al., 2013; Pindado & Rodrigues, 2005; Graham, 2000; Sun & Li, 2009; Myers, 

2001). Skuldsättningsgraden är kopplad till de andra analyspunkterna, exempelvis bör 

företag ha en lägre skuldsättningsgrad om de är i en riskfylld bransch (Forte et al., 2013; 

Myers, 2001), vilket kopplas till externa faktorer. Här kommer även resonemang kring en 

målsatt skuldsättningsgrad analyseras.  

 

Kassaflöden 

Kassaflöden är det som krävs för att klara ut eller undvika finansiell stress. Whitaker 

(1999) menar att otillräckliga kassaflöden är en direkt orsak till finansiell stress. Även 

Pindado och Rodrigues (2005) tar upp kassaflödens vikt i form av ren försäljning. 

Graham (2000) menar att kassaflöden påverkar skuldsättningsgraden. Kassaflöden tas 

upp som en central faktor då den har inverkan på och blir påverkad av andra nämnda 

faktorer.  

 

Externa faktorer 



 

Externa faktorer kan beskrivas som omvärldspåverkan, eller det som företag inte kan 

påverka (Fitzgerald och Ogden, 2011). Marknad är en extern faktor som anges som 

riskgrund (Graham, 2000; Sun & Li, 2009; Myers, 2001), vilket syftar till efterfrågan av 

vad ett företag erbjuder på marknaden. Fluktuationer på marknaden gör att kassaflöden 

påverkas. Whitaker (1999) nämner marknadsandelar som en faktor för finansiell stress 

och antas i denna studie höra ihop med marknadsefterfrågan och inkluderas således i 

begreppet. Sun och Li (2009) tar även upp konjunktur och inflation som externa faktorer. 

Beroende på branschen och marknaden kommer detta påverka skuldsättningsgraden 

(Graham, 2000; Forte et al., 2013).  

 

Storlek på företaget 

Storleken på företaget påverkar skuldsättningsgraden (Graham, 2000; Forte et al., 2013), 

vilket i sin tur påverkar riskerna för finansiell stress enligt Brealey et al. (2014) samt 

Fitzgerald och Ogden (2011). Enligt Pindado et al. (2006) blir företagets storlek också 

avgörande vid hanteringen av finansiell stress där mindre företag kan sakna resurser för 

att hantera fenomenet. Det anses därför relevant att använda storlek i analysmodellen då 

samtliga undersökta företag är små/ medelstora.  

 



 

4. Empiri 

4.1 Organisation Alfa 

4.1.1 Bakgrund 

 

Företaget Alfa är ett privat aktiebolag som agerar inom entreprenad och arkitektur i 

Öresundsregionen. Företaget har fem anställda och en omsättning på runt 40 miljoner 

(2014) uppdelat på tre dotterbolag. Företaget agerar både på den offentliga och privata 

marknaden. Respondent från Alfa är Andersson. Andersson är 67 år gammal och VD för 

företag Alfa samt en av tre delägare i företaget. Andersson har arbetat inom 

fastighetsbranschen i 20 år och under större delen varit egen företagare och har en 

ingenjörsutbildning inom teknik och kommunikation. Andersson har även vidareutbildat 

sig i ett senare skede inom fastighetsförmedling för att kunna arbeta med fastigheter. Alfa 

är uppdelat i fyra olika bolag; tomt och mark, varumärke, arkitektur och entreprenad. 

   

Entreprenadbolaget gick i konkurs under 2010. Enligt Andersson hade Alfa som mål att 

omsätta 25 miljoner men var närmare 50 miljoner detta år men hade på grund av den 

kraftiga tillväxten inte hunnit utveckla några processer för att hantera den ökade 

belastningen. Då kraven på kunderna var relativt låga hände det att kunderna inte 

betalade vissa fakturor i tid vilket påverkade den operativa verksamheten. Små företag får 

inte stöd från banker vid problem menar Andersson, utan att de snarare utnyttjar sin 

position för att kunna ta ut högre räntor. Under tiden för den kraftiga tillväxten ökade inte 

skuldsättningsgraden. Dock ser Andersson inte att banker gör annorlunda mot större 

företag men att de större företagen klarar det bättre. Andersson berättar att konkursen 

påverkade hur leverantörer och kunder såg på företaget, men att relationer och förtroende 

byggts upp igen. Direkta konkurskostnader uppgick till 3,5 miljoner, och förlorade affärer 

på grund av konkursförvaltning. Hur varumärket skadades var dock en större abstrakt 

kostnad på grund av förlorade intressenter och ett försämrat rykte.  

 

4.1.2 Finanser och skuldsättning 

 

Andersson talar inte om skuldsättningsgrad i företaget utan en skuldsättningsgrad för 

specifika projekt, där man i byggbranschen har möjlighet att ha mellan 75 och 125% per 

tomt på grund av att det är en real tillgång med möjlighet till värdeökning. Detta 

finansieras genom privata aktörer eller banklån men Andersson menar att privata 

finansiärer kräver högre avkastning. Av de totala skulderna har Alfa 15 miljoner i 

banklån, allt som placerats i tomtmark. Annat än denna reala tillgång finns inte utan är 

tillgångar så som ovärderliga arkitekter. Utöver projektfinansieringen ligger Alfa på en 



 

soliditet runt 20 % vilket är under branschsnittet enligt Andersson. Skuldandelen beror på 

leverantörsskulder, en stor del till deras största leverantör, som kontinuerligt är höga men 

även banklånen. Skuldsättningsgraden som ligger på 80% är dock inte baserad på något 

mål utan på hur förmånlig en viss finansiering är i nuläget. Andersson förklarar att de inte 

gillar att ta lån då det handlar om att förbinda sig till skyldigheter. Vad det gäller att 

använda skuld på grund av skattefördelar är inget han tänkt på. 

  

Andersson berättar att marknaden är avgörande för företagets framgång och poängterar 

att Alfa först går ut på marknaden för att se var efterfrågan och tillgänglighet på tomter 

finns och  att finansieringen sköts därefter. Företaget och branschen är 

konjunkturskänsligt och Alfa måste prestera när marknaden för fastigheter är stark. Om 

Alfa skapar ett namn för sig när marknaden är stark, lär de även klara ut en situation när 

marknaden är på väg ner. Andersson förklarar dock att de inte har kassareserver för 

"dåliga tider", främst för att de hela tiden måste investera i utveckling för att konkurrera 

med andra aktörer. 

  

“Priserna på fastighetsmarknaden i Sverige idag är skyhöga och en jätterisk för 

marknaden.” (Andersson, personlig kommunikation, 2015-03-09) 

  

För att gardera sig mot en kommande lågkonjunktur har Alfa delat upp sin marknad på 

60% offentlig verksamhet och 40% privata kunder. Detta har gjorts för att Andersson tror 

att konsumentmarknaden kommer gå ner på grund av politiska faktorer, men företaget 

har då skyddat sig genom att risksprida. Andersson berättar dock att detta inte är ett 

medvetet val, utan handlar om var det finns möjligheter, vilket marknaden styr. Ett annat 

sätt Alfa jobbar för att risksprida är att samarbeta med ett företag, som arbetar i norra 

Sverige, och sälja deras produkter som är i ett annat prissegment än vad Alfa agerar 

inom. 

  

Ett hot för framtiden är att utländska företag kommer in på Sveriges marknad, berättar 

Andersson. Detta kan bli ett stort problem då byggmaterial i Sverige är dyra, medan vissa 

utländska företag kan sälja hus mycket billigare. Alfa har en samarbetspartner som 

tillverkar byggmaterial, med en omsättning på 410 miljarder (2014). Utan denna 

leverantör och partner berättar Andersson att Alfa troligtvis inte funnits. Om Alfa inte 

kommer kunna sälja hus i framtiden, till det pris de vill, så har Alfa möjligheten att sälja 

företaget till denna leverantör. Vid konkursen av deras entreprenadbolag var de skyldiga 

samma leverantör 1,5 miljoner. Vad som hände var att leverantören skrev av skulden för 

att de trodde på Alfas potential. 

  

4.1.3 Risker 

 



 

När det gäller risker menar Andersson att den största risken är kunden. Kunden för 

mindre företag kan vara förödande, då de genom sociala medier kan skapa problem för 

företag som Alfa med dålig marknadsföring. Storleken på företaget, för denna risk, är inte 

väsentlig, men ett stort företag kan “köpa ut” kunden , det vill säga ersätta kunden fast det 

egentligen inte är något fel som orsakats på grund av företaget, på ett sätt som inte 

småföretagare kan på grund av mindre resurser. En annan risk är teknisk utveckling. Ett 

mindre företag kan ha en unik produkt som är bättre men med inflytande kan de stora 

aktörerna få kunder och media att se på produkten negativt, vilket kan få negativa 

konsekvenser för småföretagare. Småföretag blir alltså motarbetade, trots att de har en 

enastående produkt, av stora aktörer på marknaden. Detta är en risk som Alfa inte kan 

påverka, enligt Andersson. 

 

Ett stort hot, inom fastighetsbranschen och dess marknad, är politik. Sverige har infört en 

kapitalinsats på 15%, fastighetsskatten ska gå upp, amorteringskrav tillkommer och 

Sverige har en nollränta, vilket Andersson menar är tydliga tecken på att efterfrågan på 

fastighetsmarknaden kommer minska betydande. Detta förstår marknaden, men inte 

politiker, vilket får följder då småföretag går i konkurs, men stora företag som NCC och 

JM klarar sig och får större marknadsandelar. På grund av att de har så stort kapital 

påverkar de den offentliga verksamheten och ställer krav, som inte små företag kan göra. 

Exempelvis kan de trycka ut små konkurrenter från marknaden genom att köpa mark 

dyrare eller att påverka kommunala beslut genom deras inflytande. För att undvika 

negativ yttre påverkan, som politik, ställer Andersson följande krav på Alfa: 1. att ha 

kundfokus. 2. få målsatt avkastning på alla projekt. 3. innovation för att konkurrera med 

design och standard, vilket är en stor kostnad men ett krav. 4. att ha en ledande position 

inom sin nisch. 

 

4.1.4 Åtgärder 

 

Kunden avsätter en handpenning vid start av ett projekt, vilket Andersson menar är en 

gardering  för att det ska vara värt mödan. Han berättar att det handlar om ett risktagande. 

Om Alfa inte får in handpenningen måste de själva finansiera leverantörer vid start, vilket 

är riskabelt. Kunder som inte accepterar detta nekas affär. 

 

Andersson förklarar att istället för att finansiera Alfas projekt genom kapital i företaget 

används byggnadskreditiv. Detta innebär att kunden tar ett lån hos en bank, som Alfa kan 

plocka ut pengar ur under projektets gång. Kunden har en rätt att hålla på 5% av totala 

fakturakostnaden efter projektet om något är fel. Om en betalning inte sker kopplas 

advokater in och rättegångskostnader blir en följd, vilket både kräver resurser och tid, 

berättar Andersson, vilket var den största faktorn för konkursen. Han förklarar att de var 

“blåögda” vad det gäller förtroende för kunder vilket de fick lära sig genom konkursen. 



 

Alfa införde därefter kontrollpunkter varefter projekten utförs där kunden betalar löpande 

för utfört arbete, detta för att säkra kassaflöden. De har även förändrat sitt koncept från 

att ta totalt ansvar för ett bygge till att dela ut ansvar på en given byggentreprenör och 

därmed begränsa ansvaret gentemot kund. 

 

Alfas indelning i fyra separata bolag är också ett resultat av risk management enligt 

Andersson. Detta för att om ett bolag går sämre eller misslyckas skall det inte gå att 

härleda ägarskapet bakåt till hela organisationen och därmed undvika goodwillförluster 

och risken för att tappa förtroende på marknaden minimeras på så sätt. 

 

En ytterligare aspekt för hantering av risk är att företaget infört ett kvalitetskoncept, 

enligt Andersson, som innebär att de garanterar prestationer från Alfa och dess 

underleverantörer. Detta infördes efter att vissa leverantörer inte kunde leverera som 

önskat vilket medförde kostnader. Leverantörerna ska omsätta minst en specifik summa, 

en finansiell kontroll av företaget utförs  och Alfa ska få vara med i deras 

beslutsprocesser för exempelvis logistik, i projekten som Alfa bidragit med. 

  

“Om inte vi kontrollerar kvaliteten av leverantörerna, så gör kunderna det.” (Andersson, 

personlig kommunikation, 2015-03-09) 

  

Detta har utmynnat i att Alfa valt ut tio leverantörer som är pålitliga och som de jobbar 

med kontinuerligt. För att garantera att leverantörer faktiskt levererar det som är avtalat 

om kvalitetssäkrar Alfa genom att leverantören får avsätta en handpenning motsvarande 

fakturans summa, berättar Andersson. Kraven är dock bara riktade mot nya eller osäkra 

leverantörer, då förtroende har byggts för leverantörer som de jobbat med länge. 

Förtroendet ger även marknadsföring för företagen i beroendeförhållande, det vill säga 

Alfa och dess leverantörer, då de rekommenderar varandra, enligt Andersson: 

  

“Förtroenden för varandra skapar ringar på vattnet.” (Andersson, personlig 

kommunikation, 2015-03-09) 

 

 



 

4.2 Organisation Beta 

4.2.1 Bakgrund 

 

Företag Beta är ett familjeägt aktiebolag som varit verksamt inom möbelbranschen sedan 

början av 1900-talet. Nuvarande ägare styr via ett moderbolag där styrelseordföranden är 

Betas före detta VD. Företaget har cirka 50 anställda och omsätter i dagsläget runt 70 

miljoner kronor om året. Respondent i denna intervju är Bengtsson. Bengtsson är 36 år 

gammal med bakgrund som revisor och jobbar idag som marknadsinriktad VD på Beta 

med fokus på produktutveckling, marknadsföring och försäljning. 

 

4.2.2 Finansiering och skuldsättning 

 

Beta ägs av ett moderbolag där Beta är enda dotterbolag vilket innebär att alla pengar i 

företaget går direkt till moderbolaget. Bolaget har varit familjedrivet sedan start vilket 

Bengtsson förklarar är en klar fördel för deras verksamhet då de arbetar mot långsiktig 

lönsamhet, vilket innebär att företaget ska klara av att betala alla sina skulder, men att 

lönsamheten inom en viss tidsperiod kan variera. Det finns inga direkt finansiella eller 

ekonomiska mål förutom 40% i soliditet, ett mål som styrelsen satt. Bengtsson förklarar 

att soliditetsmålet kan bero på de stora mängderna kapital som är i omlopp hela tiden, 

med löpande leverantörsskulder på mellan 7-9 miljoner och ett lagervärde på mellan 14-

15 miljoner. De finansiella riskerna är inte många enligt Bengtsson då moderbolaget är 

stabilt rent ekonomiskt och inte har andra bolag att förvalta. Om Beta behöver pengar till 

investeringar som är motiverbara utnyttjar de oftast moderbolaget genom att hålla inne på 

utdelningar. Om Beta exempelvis skulle betalt 30 miljoner i utdelning till moderbolaget, 

så förs en dialog där pengarna inte betalas ut utan stannar kvar som en skuld som i sin tur 

används till investeringarna. Checkkrediten från banken är bara en extra säkerhetskudde 

enligt Bengtsson. På frågan om eget kapital kostnadsmässigt är dyrare än banklånen 

svarar Bengtsson jakande, men att man föredrar att behålla en hög soliditet. Bengtsson 

ser inte banklån som negativa men menar att de inte är lika flexibla som eget kapital och 

därför mindre önskvärda. Att låna av banken medför också högre risker eftersom att de 

alltid vill ha sina pengar när skulden förfaller: 

 

“Det är alltid skönt att använda sina egna pengar. Banken vill man inte sitta i händerna 

för mycket.” (Bengtsson, personlig kommunikation, 2015-03-30) 

 

Samtidigt menar Bengtsson att lånebilden är väldigt situationsberoende och beror på 

moderbolagets finansiella styrka samt Betas lönsamhet och produktivitet. Beslut om 

investeringar tas alltid centralt från moderbolaget. Skattefördelar är inget som beaktas 

enligt Bengtsson. 



 

  

 

 

4.2.3 Risker 

 

Bengtsson menar att de största nuvarande identifierbara riskerna för Beta på 

marknadssidan är konkurrensen från de mer processinriktade möbeltillverkarna samt 

bristen på underleverantörer. Beta har fokus på innovation och tillverkar inte 

standardiserade möbler på samma sätt som sina konkurrenter, vilket innebär väldigt 

specifika krav på underleverantörer. Urvalet av leverantörer för träbearbetning är litet 

samtidigt som de specifika maskiner som Beta använder sig av har relativt få agenter 

inom Sverige. Riskerna med underleverantörer menar Bengtsson är konstant 

överhängande vilket gör att man försöker kommunicera med sina leverantörer så mycket 

det går. 

  

“Vi är nästan oftare ute hos våra underleverantörer än de är ute hos oss.” (Bengtsson, 

Personlig kommunikation, 2015-03-30) 

  

Genom att skapa goda relationer med sina leverantörer hoppas Beta kunna prognostisera 

inför framtiden och på så vis minimera eventuella risker. Med sina största 

underleverantörer finns också avtal kopplade till försäkringsbolag där Beta blir 

ekonomiskt ersatta vid produktionsbortfall på grund av en underleverantörs misslyckande 

att tillhandahålla material. Detta menar Bengtsson har skett som ett proaktivt val från 

Beta och baseras inte på tidigare dåliga erfarenheter för företaget. Riskmedvetenheten 

menar Bengtsson måste vara stor för ett företag i deras storlek, då inte bara 

marknadsmässiga risker påverkar. Däremot är man från Betas håll inte villiga att hjälpa 

underleverantörer om problem skulle uppstå. I så fall är det för Beta mer rimligt att köpa 

upp leverantören och sköta processen själva enligt Bengtsson. 

 

Bengtsson menar att det innebär för stora risker för företaget att jobba mot ett 

omsättningsmål, utan man vill istället ha långsiktig lönsamhet där man jobbar med 

varumärket och ökar försäljningen på så vis. Det innebär en betydande risk att skala upp 

produktionen för att klara av ett omsättningsmål, trots att både marknaden och 

kapaciteten finns där enligt Bengtsson. Det finns också en risk att om Beta fokuserar på 

större ordrar så har man mycket mer att förlora. Nu kan Beta ta en order på 1700 kr eller 

1 miljon och klara av belastningen utan att exempelvis behöva ta in extra kapital för att 

klara av leveranser. Enligt Bengtsson är det mer riskfyllt om alla ordrar hade legat över 

miljonen då det hade äventyrat bolagets existens. 

 



 

Bengtsson förklarar att marknaden inte präglas av några direkta säsongsvariationer men 

att det finns ont om lönsamma kunder i Sverige idag. Konkurrensen från importbolagen 

fortsätter att vara hög, samtidigt som Betas marknadsbild inte sträcker sig längre än 

orderstocken. Beta har en orderstock på fem veckor vilket gör det svårt att styra 

produktionen långsiktigt. Det finns heller inga planer på att utveckla verksamheten till att 

omfatta en större marknad utan Beta har ett tydligt fokus på att fortsätta att leverera bra 

produkter och stärka sitt varumärke genom detta. 

  

 

 

4.2.4 Åtgärder 

 

Även om tillväxten är återhållsam menar Bengtsson att väldigt mycket kapital investeras i 

utveckling av deras maskinpark och produktutveckling, maskinerna är dock nischade till 

icke-processinriktad möbelproduktion. Inriktningen på produktutveckling är för att Beta 

skall finnas kvar som en aktör på marknaden då man inte har kapacitet att slåss med ren 

storlek. Ett mindre företag måste hela tiden ligga i framkant enligt Bengtsson. Han 

berättar vidare om konkurrenter som stannat i sin utveckling då man ansett sig vara nöjda 

och i ett senare skede behövt investera ikapp, vilket inte är optimalt. Detta är Beta rädda 

för och har därmed ett tydligt R&D-fokus. Om kapaciteten i fabriken är 120 miljoner 

idag så fokuserar man på att öka kapaciteten först när omsättningen når 100 miljoner, 

vilket innebär att fabriken ligger på underkapacitet i nuläget. 

 

Ett stort arbete med att vara ett så litet företag menar Bengtsson är att bemöta alla de 

risker som finns på ett effektivt sätt. För Beta innebär det att ha goda relationer med både 

leverantörer, kunder och bank. Riskerna med att utveckla företaget i alltför snabb takt, 

och därmed hamna i ekonomisk kris på grund av att marknaden eller företaget inte klarar 

att leva upp till målen, motverkas genom att inte ta alltför stora ordrar utan bara ordrar 

som man vet företaget klarar av. Bengtsson ser inte den kortsiktiga planeringen i form av 

orderstockar på fem veckor som ett problem då han menar att kommunikationen är 

väldigt god i företaget vad gäller kapacitet och marknadsutveckling. Bengtsson anser 

dock att det hade varit fördelaktigt att förhålla sig till ett marknadsmål eller 

produktionsmål då siffror är lättare att kommunicera och att produktionschefen hade 

kunnat planera för en sådan produktion lättare, men att riskerna är för stora med att införa 

sådana mål. Istället görs det konstanta riskbedömningar av marknaden genom exempelvis 

utfallsanalyser och scenariobedömningar. Bengtsson menar att deras riskbeteende starkt 

påverkas av det faktum att de är ett familjeföretag. Företagets existens prioriteras över 

lönsamhet. Vidare menar Bengtsson att riskerna på kort sikt är viktigare att arbeta med 

och att framtiden mest utvisar möjligheter snarare än risker.  

 



 

 



 

4.3 Organisation Delta 

4.3.1 Bakgrund 

 

Företag Delta är ett privat aktiebolag som agerar återförsäljare inom möbelbranschen 

sedan 1914. Delta har cirka 60 anställda på företaget och omsätter runt 220 miljoner 

årligen. Respondent från Delta är Davidsson, han är 32 år gammal och har 

civilingenjörsutbildning i bagaget. Han jobbar som VD för Delta sedan åtta månader 

tillbaka och är även en av fem delägare i företaget.  

 

Delta hamnade i betalningssvårigheter under den senaste finanskrisen. Detta berodde på 

att de satsat på att växa genom att starta flera butiker under detta året. I kombination med 

att marknaden dalade klarade företaget inte att betala sina fasta kostnader (hyror och 

dylikt) samt räntor på lån, på grund av likviditetsbrist. Ägarna blev tvungna att gå in med 

eget kapital för att inte försätta företaget i konkurs. Följderna av detta blev att ägarna nu 

agerar defensivt gällande investeringar och ser helst att skulderna till dem betalas av först 

och främst. Det var ett misstag att investera under denna tid, berättar Davidsson.  

 

4.3.2 Finansiering och skuldsättning 

 

För att Delta ska gå runt behöver de omsätta cirka 215 miljoner, de har dock högre mål än 

så. Det som presteras utöver 215 miljoner återinvesteras i nya butiker, betalar av lån eller 

läggs som en kassareserv. Davidsson menar att de har en låg skuldsättningsgrad, runt 

75%. Skuldsättningsgraden är inte målsatt, utöver deras mål att bli helt skuldfria, utan har 

blivit som den är på grund av deras investeringar i butiker och dylikt, som kräver externt 

kapital.  

 

Enligt Davidsson är det idag mer fördelaktigt med lån på grund av låga räntor och ser 

därför inga problem med att låna. Däremot så är det ur en företagsägares perspektiv bättre 

att tänka på företagets bästa, vilket innebär att långsiktigt är det bättre med eget kapital, 

men på kort sikt kan skuld ses fördelaktigt, berättar han. Då alla ägare jobbar på företaget 

delas inte pengar ut, utöver löner till ägarna, och det finns därmed inga ekonomiska 

skyldigheter gällande eget kapital, som lån medför. Davidsson berättar att de inte tänker 

på skattefördelar med skuld vid val av finansiering, Delta är så pass litet att en 

värdeökning på företaget, som skattefördelar kan bidra med, inte spelar någon större roll. 

Därför ser Davidsson ingen anledning att lägga resurser på detta, trots att han tror 

företaget kunnat spara några hundratusen på det.  

 



 

4.3.3 Risker 

 

Den största risken Davidsson ser är ekonomin i världen och landet. Han syftar till 

amorteringskrav som tillkommer samt diverse skattehöjningar men även ekonomin i 

världen generellt, då den är labil. Det råder även en stor osäkerhet i landets ekonomi, 

enligt Davidsson. Detta ses som en risk då det är något Delta inte kan kontrollera, vilket 

Davidsson menar att Delta kan göra med allt utom detta. Företaget är dock rustat för en 

nedgång av marknaden genom att ha  kassareserver medan små konkurrenter som saknar 

dessa reserver inte kommer klara sig. Davidsson exemplifierar med att företag med en 

omsättning på några miljoner kommer slås ut i en ekonomisk kris.  

 

Davidsson ser gärna att Delta växer men att det är olika riskfyllt beroende på hur de 

växer. Att öka antalet butiker medför större fasta kostnader men även förpliktelser i form 

av kontrakt och därmed en form av skuld. Om det går dåligt för en butik har Delta 

fortfarande kontrakt på exempelvis fem år, vilket är en risk. Delta kan även växa genom 

marknadsföring vilket möjligtvis leder till en ökad efterfrågan på deras produkter, men 

det finns en osäkerhet i om det medför intäkter eller inte och Davidsson menar att det 

därför är bättre att växa geografiskt med fler butiker. 

 

4.3.4 Åtgärder 

 

För att undvika liknande situationer, som den under finanskrisen, siktar företaget på att 

bli helt skuldfritt. Detta beror även på att Davidsson ser att företaget ska fortleva så länge 

som möjligt, vilket är lättare om det är skuldfritt, det sänker även den generella risken för 

en konkurs. Utöver detta långsiktiga mål skapar Delta en buffert för kommande 

finanskris, som Davidsson är säker på att komma inom en snar framtid. Företaget har 

stora fasta kostnader och lager och kräver därför likvida medel, vilket kan vara svårt att 

skapa i en kris. 

 

Davidsson ser fördelar med att växa, exempelvis kan Delta idag inte utnyttja skalfördelar, 

det vill säga en sänkt marginalkostnad per vara, i samma utsträckning som om de varit 

större. Davidsson poängterar även att deras leverantörer har en bättre 

förhandlingsposition gentemot Delta då leverantörerna är stora aktörer världen över, 

vilket kan ändras under förutsättning att Delta växer. Däremot menar Davidsson att Delta 

är en av de största aktörerna på sin marknad vilket gör att tillväxt gentemot 

konkurrenterna bara ökar marginalerna och inte bidrar med nya fördelar. 

 



 

5. Analys  

5.1 Analysmetod 
 

Analysen har utförts i två steg; först analyseras företagen enskilt och sedan jämförs de 

genom en analys av skillnader och likheter. Detta har gjorts för att det skall bli lättare att 

skilja på företagen och att strukturen skall bli tydligare. Materialet har analyserats 

kategorimässigt med en uppdelning som följer analysmodellen. 

 

Vi vill poängtera att allt analyserat material baseras på vår problemformulering som går 

ut på att ta reda på hur tre företagsledare resonerar kring finansiell stress. Det innebär att 

det inte heller finns några totala sanningar utan bara företagens olika synsätt. Det är 

viktigt att poängtera att deras historier, oavsett likheter och skillnader, är unika i sin 

kontext. Målet med studien är att försöka förstå dessa resonemang och jämföra dem med 

varandra. När exempelvis skuldsättningsgrader hanteras i studien skall den ses som en 

unik företeelse. Det är svårt att jämföra skuldsättningsgrad företag emellan eftersom de 

har olika förutsättningar, agerar på olika marknader och så vidare. Bara för att två eller 

fler företag har samma skuldsättningsgrad betyder det alltså inte att företagen är 

jämförbara på alla plan. Detta resonemang är vad skuldsättningsgraden analyseras utifrån, 

ser företagsledarna olika på skuldsättningsgrad eller inte, och i sådana fall varför eller 

varför inte? 

 

Storlek är också en svår faktor att jämföra. Även om samtliga företag i studien 

klassificeras som små- eller medelstora företag finns skillnader företagen emellan. Det 

finns ingen tydlig gräns för hur mycket större exempelvis Delta är än Beta mer än att vi 

kan jämföra omsättningen eller personalstyrka, men eftersom olika företag har olika 

förutsättningar blir det varken en korrekt eller rättvis jämförelse. Återigen analyseras 

resonemangen, här kring storlek och tillväxt, hur tänker de tillfrågade företagsledarna och 

varför? 

 

5.2 Skuldsättningsgrad 

5.2.1 Alfa 

 

Andersson på Alfa uttrycker specifikt att deras skuldsättningsgrad inte är målstyrd utan 

att de väljer finansiering beroende på förutsättningar i nuläget. Detta resonemang går i 

linje med både Hennessey och Whiteds (2005) samt Kayhan och Titmans (2007) studier 

om att transaktionskostnader är i fokus istället för en målsatt skuldsättningsgrad. 

Andersson säger också att fördelarna med skuld inte tas i beaktning vilket förkastar trade-



 

off-teorin (Myers, 2001). Resonemangen är heller inte i linje med Barusch (1969) studie 

om skuldsättningsgrad i förhållande till branschsnittet. Andersson resonerar om att 

skuldsättningsgraden “bara blir” för Alfa, den bestäms inte. Vi resonerar att 

skuldsättningen formas dels av Anderssons negativa inställning till banker och dels av 

hur Alfa funkar som verksamhet. Som byggföretag ser lånebilden väldigt olika ut i Alfa 

beroende på hur mycket jobb som företaget har för tillfället. Utifrån årsredovisningarna 

från företagsdelen som hanterar bygg- och arkitektverksamheten ser vi exempelvis att 

kortfristiga skulder kan skilja sig åt ordentligt. Detta beror på att Alfa ofta har stora 

varulager21 under tiden som de bygger, allt mellan ~1200%22 och ~40% av sin totala 

omsättning. Det är därför troligtvis svårt att arbeta mot en målsatt skuldsättningsgrad när 

Alfa jobbar i projekt, då skuldsättningen beror på storleken och längden på projekten de 

utför. Även de långfristiga skulderna varierar vilket vi menar kan kopplas ihop med 

Anderssons uttalande om att det är viktigt för Alfa att prestera när marknaden är het på 

grund av konjunkturskänslighet. Det gör också att skuldsättningsgraden blir beroende av 

både marknadsläget och transaktionskostnader (Kayhan och Titman, 2007) då Alfa lånar 

mer när de anser att det är bra tider och möjligheter. Vi menar att det är troligt att dessa 

faktorer påverkar möjligheten att agera mot en målsatt skuldsättningsgrad, det passar helt 

enkelt inte Alfas verksamhet. Vidare resonerar vi att Anderssons inställning till skuld kan 

handla om både personliga preferenser, vilket Myers (2001) menar är ett konservativt 

agerande, samt att han varit med och sett konsekvenserna av skuldsättning i form av 

konkurs. 

 

En intressant avvikelse i Alfas årsredovisningar visar att ett av bolagen befinner sig per 

definition i finansiell stress då eget kapital är negativt två år i rad. Även 

revisionsberättelsen styrker detta och menar att bolaget handlar i strid mot 

aktiebolagslagen då en kontrollbalansräkning inte upprättats. Andersson nämner inget av 

detta i sin intervju vilket vi menar avspeglar känsligheten i ämnet. Det gör att vi har en 

medvetenhet om känsligheten vilket kan påverka vår analys. 

 

5.2.2 Beta 

 

Enligt Bengtsson på Beta jobbar företaget mot en målsatt soliditet på 40% men det 

förklaras inte varför det är 40% mer än att det är ett beslut från styrelsen. Det kan tolkas 

utifrån Barusch (1969) studie att skuldsättningsgraden är satt till branschsnittet23, men då 

                                                
21
 � “Pågående arbeten för annans räkning” i bokslut. 
22
 � Siffrorna är avrundade i konfidentialitetssyfte. 
23
 � Snittet för tillverkningsbranschen var cirka 50% 2013 (SCB, 2015). 



 

vi inte vet vilket branschsnitt Bengtsson anser skall användas kan vi inte styrka 

kopplingen. Att Beta enligt Bengtsson inte heller beaktar skattefördelar med skuld 

förkastar också trade-off-teorin. Bengtsson resonerar inte mycket kring 

skuldsättningsgrad som ett verktyg vilket vi menar kan ha att göra med hans position som 

marknadsinriktad VD. Bengtsson berättar att hans fokus ligger på marknadsföring, 

produktutveckling och försäljning, samt att alla investeringsbeslut tas centralt i 

moderbolaget. Efter att ha gjort efterforskningar finner vi också att Bengtsson inte sitter 

med i styrelsen för moderbolaget (Retriever, 2015), vilket kan förklara bristen på 

kopplingar till vår teori. Det innebär dock inte att resonemangen inte förs inom företaget, 

men att Bengtsson troligen inte är involverad i den processen.  

 

Enligt trade-off-teorin bör företag sträva efter en optimal kapitalstruktur 

(skuldsättningsgrad) för att maximera företagets värde (Myers, 2001). Men då Beta enligt 

Bengtsson varken utgår ifrån skattefördelarna med skuld eller arbetar vinstmaximerande24 

är frågan varför man använder en målsatt skuldsättningsgrad. Valet kan förklaras av att 

företaget är ett familjeföretag. Naldi et al. (2007) finner att familjeföretag tar mindre 

risker, något som påverkar deras effektivitet och livslängd negativt. Vi resonerar kring att 

Beta har kommit fram till en risknivå som de inte vill överstiga, det vill säga 40% 

soliditet, möjligtvis genom hävstångsformeln eller liknande beräkning. Avkastningen på 

eget kapital kan variera så länge inte skuldsättningsgraden förändras för att hålla en jämn 

risknivå, vilket stöds av Bengtssons uttalande om att lönsamheten enbart är viktig på lång 

sikt. Detta gör således att företaget inte är så effektivt det kan vara men bidrar troligtvis 

till att de funnits med så länge då de inte tar onödiga risker. Detta går emot Naldi et als 

(2007) studie om att livslängden påverkas negativt på grund av mindre risktagande i 

familjeföretag.  

 

5.2.3 Delta 

 

Davidsson resonerar om skuldsättningsgrad som ett långsiktigt mål att bli helt skuldfria 

men att skuld är användbart på vägen dit på grund av dess lägre kostnad gentemot eget 

kapital. Det stöds av både Hennessey och Whiteds (2005) och Kayhan och Titman (2007) 

angående transaktionskostnader. Även trade-off-teorin förkastas då Davidsson likt de 

andra respondenterna för resonemang att skuld inte används på grund av skattefördelar. I 

övrigt talar Davidsson om deras skuldsättningsgrad och menar att den är låg, men att den 

inte är bestämd. Vi tolkar Davidssons resonemang som att Deltas skuldsättningsgrad blir 

till efter en balans mellan att ha eget kapital som en säkerhet för sämre tider och så billig 

finansiering finansiering som möjligt för tillväxten. Att de inte har en målsatt 

skuldsättningsgrad menar vi troligen är på grund av att denna balans måste kunna 

                                                
24
 � Detta menar vi främst då Bengtsson säger att de aldrig ligger på maxkapacitet i fabriken. 



 

förskjutas beroende på hur läget ser ut för både företaget och marknaden. Delta har fasta 

utgifter i form av butiker enligt Davidsson, utgifter som måste betalas även vid en 

eventuell marknadsnedgång. Skuldsättningsgraden blir således ett slags uttryck för hur 

Delta för tillfället värderar sin marknad riskmässigt, vilket är i linje med Myers (2001). 

Om de anser att marknaden är volatil och förutspår en nedgång så får eget kapital fokus 

medan skuldsättningsgraden ökar när marknaden går bra igen och det behövs göras 

investeringar. Vi menar att Delta troligtvis resonerar på detta vis på grund av de 

finansiella svårigheterna de upplevde under den senaste finanskrisen. Ett reaktivt risk- 

management för att förhindra att kanske bli av med sin marknadsledande position, vilket 

också tyder på att Davidsson och Delta ser klara risker med skuldsättningsgraden, vilket 

Sun och Li (2009) menar är viktigt. 

 

5.2.4 Jämförelse 

 

Samtliga tre respondenter ser olika på skuldsättningsgraden. Beta är det företag som 

uttrycker mest risker med skuld vilket vi tidigare resonerat är då de är ett familjeföretag 

och vill ha en risknivå som är under kontroll. Vi menar att Alfa och Delta ser 

skuldsättningen som en balans mellan risk och billig finansiering. Att företagens 

skuldsättningsgrader skiljer sig åt kan bero på exempelvis bransch- skillnader då olika 

företag har olika förutsättningar på sina marknader, det vill säga olika marknadsrisk 

(Graham, 2000).  

 

Det är troligt att företagens räntekostnader är för små för att bli avgörande för deras 

kapitalstruktur. 2013 uppgick Alfas räntekostnader till ~3% av sin omsättning, Betas till 

~0,03% och Deltas till ~0,5%. Som referens uppgick företaget Skanskas räntekostnader 

till ~8,5% (Skanska, 2013) av omsättningen och IKEAs till ~0,2% (IKEA, 2013). För 

Skanska handlar det om cirka 477 miljoner kronor i avdragsgilla räntekostnader och för 

IKEA cirka 52 miljoner. Även om dessa företag arbetar helt annorlunda, och oavsett hur 

de ställer sig till kostnaderna, blir det tydligt att magnituden av deras räntekostnader får 

ett annat genomslag än hos våra tre undersökta företag. Graham (2000) menar att det är 

svårt för vissa företag att kvantifiera effekterna av skattefördelar. Vi resonerar att 

skattefördelarna med skuld är för små för att våra respondenter skall kunna använda dem 

strategiskt för sina företag. Vi kopplar även ihop detta med Pindado et als (2006) studie 

om att fördelarna enbart är mätbara på lång sikt. Vi menar att företagen, speciellt Delta 

och Beta bör känna till effekterna av räntekostnadernas genomslag då båda företagen har 

funnits med i över 100 år. Detta talar ytterligare för att de medvetet bortser från 

fördelarna då effekten troligen är liten. För Alfas del kan det tvärtom handla om att 

företaget inte funnits tillräckligt länge för att kunna utvärdera om skatteskölden är 

effektiv att använda vid bestämmandet av kapitalstrukturen. Vi hävdar dock att det är 



 

troligare att storleken i samband med sättet att arbeta på gör fördelarna underordnade 

riskerna som skulden medför för Alfa. 

 

 



 

5.3 Storlek på företaget 

5.3.1 Alfa 

 

Andersson belyser det faktum att Alfa är ett litet företag och att detta påverkar deras 

kapitalstruktur då Andersson anser att de inte får lika fördelaktiga lån och räntor hos 

banker. Detta styrks av både Graham (2000) och Forte et al (2013) som menar att mindre 

företag inte har tillgång till samma finansieringsalternativ som större bolag. Även om det 

finns flera riskfaktorer hos Alfa som Andersson identifiera kopplar Andersson de ofta till 

att Alfa är en mindre aktör på sin marknad. Vikten av goda kundomdömen, tillgången till 

bättre lån, politikens påverkan och deras påverkan på marknaden påverkas av deras 

storlek enligt Andersson. I förlängningen blir också Alfa format av att Andersson ser 

stora risker med att vara en liten aktör eftersom de kommer agera utifrån detta faktum. 

Resonemangen går ihop med Pindado et als (2006) studie där mindre aktörer inte kan 

hantera finansiell stress på grund av resursbrister. Graham (2000) och Forte et al. (2013) 

finner att eget kapital är fördelaktigt att använda vid tillväxt, något inte Andersson 

resonerar kring. Vi menar att det beror på att tillväxt för Alfa handlar om att bli starkare 

på marknaden genom bra produkter och varumärkeskännedom hos kunderna. För Alfa 

handlar det om att skapa unika lösningar25 för att distansera sig från sina konkurrenter 

och därigenom minska riskerna med konkurrensen. Vi resonerar att de samarbeten som 

Alfa strävar efter inte är något som kan köpas utan framförallt byggs socialt genom 

kontaktnät och är beroende på vad företagen kan ge i utbyte till varandra. Detta stöds 

också av Anderssons uttalande att företagen rekommenderar varandra och att man 

hamnar i beroendeställning till varandra. Anderssons resonemang går i linje med Platt 

och Platts (2002) studie om att beroendeställningar är fördelaktiga i rätt mängd.  

 

5.3.2 Beta 

 

Bengtsson på Beta resonerar att det finns risker med att vara ett mindre företag på deras 

marknad, vilket han anser att de är. Resonemangen går dock inte i linje med vår teori då 

Bengtsson inte talar om storlekens påverkan på lånemöjligheter eller möjlighet till mer 

förmånlig villkor (Forte et al., 2013; Graham, 2000). Detta kan troligtvis förklaras av det 

faktum att Bengtsson ser sitt moderbolag som stabil finansiär och att Beta inte blir 

beroende av förhandling med bankerna. Det stöds av Bengtssons uttalande om deras 

checkräkningskredit som ett slags krockkudde, det bör således inte rankas som deras mest 

betydelsefulla finansieringskälla.  

 

                                                
25
 � Enligt Alfas hemsida har man en rad samarbeten med andra företag som utformar unika 

lösningar för Alfas produkter. 



 

Eget kapital värdesätts högt i Beta vilket går ihop med att chefer föredrar eget kapital 

(Graham, 2000). Dock finner Graham (2000) att eget kapital används i större utsträckning 

hos företag med stark tillväxt och här kan det dock resoneras om vad stark tillväxt 

innebär. Bengtsson hävdar själv att de vill se företaget växa men inte till vilket pris som 

helst. Vi resonerar att Betas inställning till storlek är beroende av främst två saker: att de 

är ett familjeföretag samt det faktum att de har egen tillverkning. Som familjeföretag är 

Beta mer restriktiva till risk, vilket stöds av både Bengtssons uttalande samt Naldi et al. 

(2007). Samtidigt analyserar vi Bengtssons uttalande om riskerna med de importerande 

konkurrenterna. Både uttalanden från Bengtsson samt kassaflödesanalyser från Beta visar 

att de genomför stora investeringar26 i anläggningstillgångar. Vi tror detta beror på att 

Beta är ett tillverkande företag som konkurrerar mot icke- tillverkande (importerande) 

och processinriktade företag. I samma stund som konkurrenterna kan importera produkter 

som matchar Betas kvalité, utseende och konstruktion så är det möjligt att Beta tappar 

marknadsandelar då konkurrenterna troligtvis kan sälja billigare då de inte har egen 

tillverkning. Vi menar att Beta ser fördelar i att hela tiden utveckla sin maskinpark för att 

ligga steget före konkurrenterna och vara ensamma med sina produkter, något som också 

stöds av Bengtsson. Vi menar också att Betas marknadsanalyser kan stödja vårt 

resonemang då Beta vill veta vad marknaden vill ha för att kunna utveckla sin 

verksamhet därefter. En kombination av ett lägre risktagande (Naldi et al., 2007) och en 

marknadsrisk (Graham, 2000) kan alltså vara orsaken till Betas restriktiva syn på tillväxt. 

 

Vi menar också att Bengtssons resonemang kan analyseras utifrån Pindado et als (2006) 

slutsats om att små företag inte klarar finansiell stress. Vi tolkar Bengtssons uttalanden 

som att Beta kan minska på riskerna med storleken genom att växa, men tillväxten måste 

samtidigt ske så riskfritt som möjligt eftersom företagets överlevnad är överordnad allt 

annat. För Beta innebär det att växa genom att stärka varumärket långsiktigt och inte 

genom att öka på produktionen. Kopplat till Sun och Lis (2009) studie menar vi att 

Bengtssons medvetenhet om riskerna med skuld är stor vilket speglas av Betas agerande. 

De vill inte låna pengar, troligen för att inte nå över sin målsatta skuldsättningsgrad och 

därmed sin risknivå, för att kunna utveckla sin maskinpark utan använder sig av eget 

kapital vilket stöds av Bengtsson. Riskerna med skulden påverkas troligen  av Betas 

storlek. 

 

5.3.3 Delta 

 

Davidsson på Delta för resonemanget att deras ringa storlek gör att skattefördelarna med 

skuld blir försumbara. Davidsson ser således skattefördelarna (Myers, 2001) men 
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 � De senaste två åren har man genomfört investeringar som utgör 50% av det egna 

kapitalet. 



 

använder inte skuld som ett medel för att optimera företagsvärdet. Davidssons 

resonemang innebär också att det bör finnas en kausalitet mellan Deltas 

skuldsättningsgrad och deras uppfattade storlek, vilket ger skuldsättningsgradens 

utformning ytterligare en dimension. Det är intressant att påpeka att Davidsson menar att 

Delta är en av de största aktörerna på sin marknad. Det bör innebära att Davidsson ser 

fördelarna med skuld som ett resultat av total storlek och inte storleken i förhållande till 

konkurrenter. Även om de är störst på sin marknad är de inte tillräckligt stora 

omsättningsmässigt för att dra fördelar av skuld. 

 

Likt Bengtsson på Beta för Davidsson resonemang om tillväxt som något riskfyllt och ser 

tillväxt genom fler butiker som det minst riskabla alternativet i kontrast till 

marknadsföring. Delta vill alltså hellre utöka antalet butiker än att satsa på 

marknadsföring, trots att riskerna med detta nästan försatte dem i konkurs under 

finanskrisen. Vi menar att det kan bero på naturen av produkterna man säljer. 

Designmöbler och inredningsprodukter kan vara dyrt och troligtvis är det fördelaktigt för 

kunden att kunna komma in och se och känna på produkten innan man köper. Delta 

erbjuder även en rad extratjänster27 via sina butiker vilket kan tala för att man gärna 

sprider kännedom om sitt varumärke främst genom butiker. Delta ser med stor 

sannolikhet tillväxten som viktig, då de under sin kris inte sålde reala tillgångar (som 

bidrar till deras tillväxt) utan valde att gå in med eget kapital i form av ägarnas privata 

pengar. Detta styrks av Brealey et al. (2014) som menar att reala tillgångar inte är första 

valet att avyttra i en kris. 

 

5.3.4 Jämförelse 

 

Samtliga respondenter är medvetna om och redogör för resonemang kring risker med 

både tillväxt och storlek, även om själva riskerna skiljer sig åt. Intressant är också att alla 

tre företag ser sig själva som mindre företag, även Delta som själva hävdar att de är störst 

på sin marknad. Vilka slags risker som respondenterna främst resonerar om skiljer sig åt 

beroende på företagens unika förutsättningar. Exempelvis Beta som måste hantera 

konkurrenter utan tillverkning, Alfas behov av kortsiktig finansiering och Deltas butiker. 

Det som binder ihop företagen är just medvetenheten om att storleken kan medföra risker. 

Vi menar att det är troligt att många företag som klassificeras som små- eller medelstora 

per automatik resonerar om riskerna med sin storlek. Klassificeringarna finns för att 

kunna avgöra vilka företag som har rätt till ekonomiska stödprogram (Europeiska 

kommissionen, 2015) och vi menar att det är troligt att det påverkar företagens syn på sig 

själva. En påverkan som kanske automatiskt föder en riskmedvetenhet som går i linje 

med den som våra respondenter har presenterat.  
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 � Delta erbjuder heminredningshjälp genom specialiserad personal. 



 

 

De tre olika respondenterna resonerar olika om utnyttjandet av skuld, vilket kan förklaras 

av deras storlek, som Graham funnit (2000). Delta ser inga problem med lån och anser att 

räntorna för dem är låga. Beta ser lån snarare som en säkerhet medan Alfa menar att 

banker lurar mindre företag. Det är svårt att dra slutsatser om hur företagens respektive 

storlek påverkar eftersom att storlek är en svår variabel att jämföra. Samtliga företag har 

tre väldigt olika sätt att bedriva sin verksamhet, de har olika förutsättningar på marknaden 

och olika konkurrenter. Det finns dock en påverkan hos respondenterna och den är tydligt 

kopplad till företagens unika situation. Vi menar att storleken är en riskfaktor som 

isolerad inte bidrar med mycket förklaring men i samband med annan information kan bli 

värdefull för ett företag. Troligtvis har storleken en inverkan på hur företag resonerar om 

olika risker, vilket empirin i denna uppsats visar med föregående exempel.  

 

 



 

5.4 Externa faktorer 

5.4.1 Alfa 

 

Det blir tydligt att Andersson ser vissa externa faktorer som risker då de påverkar 

efterfrågan inom deras bransch i stor utsträckning. En hög marknadsrisk kan leda till en 

högre risk för finansiell stress (Myers, 2001) vilket Andersson poängterar är en av deras 

största risker. Andersson uttrycker också att marknaden är något de inte kan påverka 

vilket går i linje med både Sun och Lis (2009) samt Fitzgerald och Ogdens (2011) studier. 

Det bör också vara anledningen till att Alfa måste agera medan marknaden är stark, för 

att gardera sig mot en kommande nedgång av efterfrågan. Marknadsindelningen är också 

ett tecken på detta. Då Andersson menar att uppdelningen är oavsiktligt tyder det på att 

Alfa agerar utifrån händelser från externa faktorer som påverkar företaget. Management 

kan inte påverka risker för finansiell stress på grund av marknaden (Whitaker, 1999), vad 

företag dock kan göra är att anpassa sig efter marknaden vilket stämmer in på Alfa. Detta 

i form av riskspridning vilket Brealey et al. (2014) menar reducerar risk. Vi menar att 

även fast Andersson resonerar om att anpassningen inte sker medvetet så finns en 

medvetenhet av konsekvenserna för handlandet.  

 

Förändringar i Alfas efterfrågan kan även ses i deras resultaträkning, där omsättningen 

varierar i stor grad från år till år (se bilaga 2), vilket enligt Graham (2000) kan innebära 

att företag förhåller sig till eget kapital på grund av ojämna kassaflöden. Detta stämmer 

dock inte för Alfa då de troligtvis utgår från transaktionskostnader som ett resultat av 

deras bransch, vilket diskuterats tidigare. Alfas volatila kassaflöden, som beror på 

efterfrågan på marknaden påverkar alltså inte hur de resonerar om finansiering, det visar 

dock på en kausalitet mellan de olika presenterade riskfaktorerna för finansiell stress. 

 

5.4.2 Beta 

 

Beta är det företag som resonerar minst kring risker med externa faktorer av de 

tillfrågade, exempelvis nämner inte Bengtsson faktorer som konjunktur och inflation 

(Sun & Li, 2009). Anledningen till detta menar vi är att Bengtsson troligtvis känner en 

trygghet i att ha moderbolaget som ekonomiskt stöd. Marknaden ses som riskfylld och 

man gör därför riskbedömningar för att se vart den är på väg. Vi resonerar att eftersom 

Beta har egen tillverkning prioriterar dem att veta vad marknaden kräver för att också 

kunna anpassa produktionen efter det. Bengtsson menar att de sett sina konkurrenter 

investera ikapp efter att ha ansett sig nöjda med sin produkt för att sen hamna på 

efterkälke och tappa marknadsandelar. Beta riskbedömer alltså för att behålla sina 

marknadsandelar utifrån sin unika position på marknaden. Konkurrenterna har inte 

tillverkning enligt Bengtsson vilket gör att de kan anpassa sig snabbare om marknaden 



 

byter riktning. Eftersöks en ny produkt så letar konkurrenterna reda på en tillverkare och 

slipper stå med lagerkostnader för icke önskvärda produkter vilket Beta inte kommer 

undan. Det blir här tydligt att Beta jobbar med risk management (Besner & Hobbs, 2012) 

och det tyder även på att de undersöker om investeringar behövs för att ligga i fas (Sun & 

Li, 2009). Investeringar i deras maskinpark görs troligtvis för att de ska behålla sin nisch 

och samtidigt följa marknaden.  

 

Vi menar vidare att vi finner bevis för Betas påverkan av externa faktorer. Under 

finanskrisen 2008 anställdes fem personer, men året därpå sparkades nio. Deras 

omsättning sänktes också med sex miljoner vilket tyder på att även Beta upplevde 

konsekvenser av finanskrisen. Detta kan ha varit ett sätt för Beta att undvika avyttringar 

av deras maskinpark, vilket Myers (2001) styrker då företag inte gör avyttringar på reala 

tillgångar framför immateriella tillgångar. Whitaker (1999) menar att företag sparkar 

personal som ett effektivt sätt för finansiell återhämtning. Då Bengtsson uttrycker deras 

anställda som ovärderliga tyder det på att de inte hade sparkat dem om det inte varit 

nödvändigt.  

 

5.4.3 Delta 

 

Davidsson ser externa faktorer som den största risken för Delta. Anledningen till detta är 

troligtvis att de under finanskrisen fick uppleva hur ekonomin i världen kan påverka 

företaget. Davidsson säger uttryckligen att det är faktorer företaget inte kan påverka, 

vilket Fitzgerald och Ogden (2011) också funnit. Delta är en stor aktör på deras marknad 

och har ett välkänt märke vilket kan innebära att de inte behöver resonera kring risker i 

samma utsträckning som mindre företag, och därför endast ser marknaden som risk. 

Exempelvis är konkurrenter inte en stor risk, då Davidsson snarare ser fördelar med en 

kris då mindre konkurrenter troligtvis kommer gå i konkurs, vilket kan bidra till att Delta 

blir ännu större. Detta styrks av Pindado et al. (2006) som menar att små företag inte 

klarar situationer i finansiell stress.  

 

Då Delta agerar återförsäljare kan ett för stort lager bidra till finansiell stress (Sun och Li, 

2009) vilket kan ha varit det som hände vid finanskrisen. Delta överskattade 

marknadsefterfrågan då de startade nya butiker, vilket troligtvis förändrat Deltas 

inställning till kassareserver. Att de investerade under finanskrisen visar på att de gjort 

otillräckliga eller felaktiga marknadsbedömningar, vilket kan försätta företag i finansiell 

stress enligt Sun och Li (2009). 

 

5.4.4 Jämförelse 

 



 

Respondenterna ser risk för externa faktorer som olika avgörande, vilket går i linje med 

Myers (2001) resonemang om att högre marknadsrisk leder till högre risk för finansiell 

stress. Av denna anledning kommer företag som agerar i olika branscher resonera olika. 

Beta för minst resonemang kring externa faktorer vilket kan innebära att de ser en lägre 

marknadsrisk. Det kan diskuteras vad som skiljer en stabil marknad från en instabil men 

alla företag har sin ekonomiska historia att titta på och dra lärdomar av. Både Alfa och 

Delta har haft resultat som rör sig en hel del medan Betas är betydligt jämnare, vilket kan 

vara en faktor till varför företagsledarna bedömer sina marknader som olika riskfyllda. 

Förutsättningarna för marknaden och tidigare erfarenheter menar vi ligger till grund för 

inställningen till marknadsrisk. Andersson menar att Alfa måste agera nu, när marknaden 

är stark, medan Delta garderar sig för en kommande finanskris. Vi menar att detta visar 

på två sidor av samma mynt och att både Alfa och Delta ser marknaden som en hög 

riskfaktor, vilket Myers (2001) menar påverkar finansiell stress. En bidragande faktor till 

varför dessa företag ser en stor marknadsrisk kan vara deras lagerkostnader. Samtliga 

företag binder stora kapital i lager (se bilaga 2), men för Beta som tillverkar mot 

beställning innebär lagret ingen större risk, det är redan sålt. För Delta innebär det 

däremot att om ingen köper varorna så dras man med lagerkostnader. För Alfa som också 

tillverkar mot order bör det inte vara några problem, men Andersson nämner juridiska 

faktorer som problem. Ofta skall en byggnad besiktigas, kontrolleras och godkännas 

innan det juridiska ansvaret går över på köparen helt och hållet, vilket innebär ökade 

risker för Alfa. 

  

Alfa och Delta ser ytterligare externa faktorer som risker som inte Beta gör, exempelvis 

konjunktur (Sun & Li, 2009). Detta menar vi beror på att både Alfa och Delta upplevt 

situationer av finansiell stress medan Beta, i alla fall inte under Bengtssons tid, inte har 

gjort det. Chefers erfarenhet är inget som tas upp i teorin men verkar ha en påverkan på 

hur företagsledningar resonerar kring risker och därmed finansiell stress. Både Alfa och 

Delta har flera gånger vidtagit åtgärder för att inte upprepa historiska misstag.  

 

Andersson på Alfa menar att stora konkurrenter är en risk, vilket stöds av Davidssons 

resonemang om att små aktörer slås ut vid en finanskris. I detta exemplet är Alfa den lilla 

aktören som slås ut medan Delta tar marknadsandelar i en sådan situation, då de klarar en 

finansiellt stressad situation bättre än den mindre aktören, vilket också Pindado et al. 

(2006) funnit. Här spelar alltså både storlek och externa faktorer roll där en mindre aktör 

kan påverkas negativt, och en stor aktör gynnas av händelsen. 

  

 



 

5.5 Kassaflöden 

5.5.1 Alfa 

 

Alfa har infört system för att säkra kassaflöden. Detta gjordes efter konkursen, då 

Andersson insåg att de litat för mycket på intressenter, vilket innebär att de upplevt 

konsekvenserna av risker med att inte säkra kassaflöden. Kunder har rätt att hålla inne 

betalningar efter slutbesiktning, vid antydan till fel, enligt Andersson. Om detta sker och 

pengar har lagts ut till leverantörer bör det således leda till ett kassaflödesproblem. Detta 

stämmer väl överens med Sun och Lis (2009) resonemang om att säkra kassaflöden för 

att minska risk för finansiell stress och konkursen visar på att otillräckliga kassaflöden 

bidrar till finansiell stress som Whitaker (1999) funnit. Här menar vi att Alfas tillväxt 

blev ett problem då de behövde lägga ut pengar till leverantörer för projekt, samtidigt 

som kapital inte kom in från kunder. En kombination av att inte säkra kassaflöden och för 

hög tillväxt ledde alltså till konkurs. Sun och Li (2009) menar att investeringar måste 

undersökas. Investeringarna, i projekt, som Alfa gjorde blev till slut brytpunkten för deras 

konkurs. Andersson har också valt ut tio leverantörer som Alfa känner sig trygga med. 

Om leverantörerna gör bra ifrån sig kommer således inte kunderna hålla inne på 

betalningar och Alfa tordes inte få problem med kassaflöden. Platt och Platt (2002) menar 

att bra relationer till leverantörer minskar risk för finansiell stress. Alfa har alltså vidtagit 

åtgärder som bör leda till säkring av kassaflöden och således minskad risk för finansiell 

stress (Whitaker, 1999). 

 

Alfa har inga kassareserver och anledningen till detta, enligt Andersson, är att de måste 

investera kontinuerligt för att ha sin plats på marknaden. Det kan bli problematiskt om 

företaget skulle hamna i en situation av finansiell stress, då de inte har kassareserver 

vilket styrks av Pindado et al. (2006) som menar att små företag inte klarar dessa 

situationer på grund av resursbrist. Även Pindado och Rodrigues (2005) menar att 

kassareserver är ett bra sätt att återhämta sig vid finansiell stress. Dock har Alfa systemet 

med handpenning vilket innebär att de möjligtvis inte ser nackdelar med att inte ha 

kassareserver. Alfa har också en leverantör som  hjälpte dem 2010 vid konkursen, när 

leverantören skrev av Alfas skuld vilket ytterligare styrker att bra relationer till 

leverantörer är av vikt (Platt & Platt, 2002). Vi menar dock att Alfa troligtvis hade velat 

ha kassareserver, då Andersson menar att företaget har många risker att ta i beaktning, 

men att de troligtvis inte har valet att skapa reserver som en mindre aktör på marknaden. 

Studierna som presenteras i denna uppsats tar inte upp möjligheten till att ha 

kassareserver utan ser det snarare som att företag kan välja att ha det eller inte, vilket inte 

stämmer in på Alfa. 

 



 

5.5.2 Beta 

 

Beta tar inte ordrar över en miljon, vilket kan förklaras med risk management (Besner 

och Hobbs, 2012). Beta tackar alltså nej till ordrar som de anser är för stora för att 

hantera, trots att en sådan order skulle bidra med omsättning och möjligtvis bidra till 

tillväxt för företaget. Bengtsson berättar att det skulle äventyra företagets existens, vilket 

tyder på att Bengtsson inte vill ta större risker som han med största sannolikhet vet om 

kunnat bidra till ökat företagsvärde (på grund av tillväxt). Detta kan kopplas till Naldi et 

als (2007) resonemang om lågt risktagande i familjeföretag. På grund av att styrning och 

ägarskap inte särskiljs vill Beta inte ta risker som skulle kunna leda till finansiell stress, 

genom att ta ordrar de kanske inte klarat av. Beta har kapaciteten att ta fler ordrar men det 

är riskfyllt då de inte är tillräckligt starka på marknaden då de har en marknadsandel 

baserad på deras nisch. På grund av nischen finns det bara ett fåtal leverantörer till Beta. 

Detta uttrycker Bengtsson som en risk och Platt och Platt (2002) menar att detta 

beroendeförhållande kan bli destruktivt. För att kontrollera detta har Beta en ständig 

kontakt med leverantörerna.  

 

Bengtsson berättar att Beta inte har kassareserver då vinster återinvesteras eller delas ut 

till moderbolaget. Vi menar att det är troligt att Beta inte behöver använda sig av 

kassareserver eftersom moderbolaget ersätter dess funktion och kan hjälpa i sämre tider. 

Även fast Beta inte har en kassareserv har de alltid moderbolaget att förlita sig på och 

ersätter behovet av kassareserver. Pindado och Rodrigues (2005) menar att likvida medel 

(här moderbolagets tillgångar) minskar behovet av att sälja tillgångar i finansiell stress. 

Då Beta fick sparka personal 2009 kan detta innebära att moderbolaget inte hade kapital 

för att hjälpa Beta att täcka kostnader under denna tid. 

 

5.5.3 Delta 

 

Delta säkrar inte kassaflöden genom åtgärder, men ser sig som en stor aktör på 

marknaden jämfört med sina konkurrenter. Detta kan innebära att Delta ser sin position 

som säker vilket kan förklaras av deras finanser relativt marknadssnittet (Sun & Li, 

2009). Davidsson menar att de skulle klara situationer i kris bättre än sina små 

konkurrenter, därmed vet Delta om sin position på marknaden, relaterat till 

konkurrenterna och ser sig själva som starka. Trots deras storlek avsätter Delta kapital till 

kassareserver på grund av det ekonomiska läget i världen. Om en kris utlöses i den 

allmänna ekonomin har Delta garderat sig genom kassareserver för att klara krisen. 

Davidsson ser troligtvis behovet av detta på grund av erfarenhet av situationen samt deras 

reala tillgångar, som finns i butiker med kontrakt. För att klara en nedgång av kassaflöden 

(marknaden) behöver de sparat kapital till sina betalningsskyldigheter i form av fasta 

kostnader och skulder. Pindado et al. (2006) menar att kassareserver är bra för att slippa 



 

sälja tillgångar vid en nedgång av marknaden. En annan trolig orsak till att Delta har 

kassareserver är att Delta är små i förhållande till sina leverantörer, och de har därför 

ingen maktposition (leverantören är inte beroende av Delta). Om leverantören inte är 

beroende av Delta kan de blankt tacka nej om Delta inte har täckning för en leverans 

vilket vi menar kan garderas genom Deltas kassareserver. Davidsson menar på att det för 

eller senare kommer att komma en ekonomisk kris, vilket Delta har hanterat genom 

kassareserver, vilket också tyder på en form av risk management (Besner & Hobbs, 

2012).  

 

 



 

5.5.4 Jämförelse 

 

Bra relationer till leverantörer anser alla tre företag att de har, men både Alfa och Beta 

har ett större beroendeförhållande än Delta till sina leverantörer vilket enligt Platt och 

Platt (2002) är fördelaktigt till en viss grad. Risker med leverantörer ser troligtvis Alfa 

och Beta mer än Delta, då Deltas leverantörer är stora världsaktörer. Ett sätt att hantera 

risker med leverantörer är att ha goda relationer till dem enligt Alfa och Beta, vilket Alfa 

visar tydligt när deras största leverantör skrev av skulden. Beroendeförhållandet har varit 

gynnsamt för Alfa, men har också visat motsatsen vid konkursen. Förhållandet måste 

upprätthållas för Beta då de annars inte kan utveckla sin maskinpark, därmed anser vi att 

risker finns gällande leverantörer, som båda företagen identifierat och “hanterat” genom 

en ständig kontakt och därmed kontroll. Detta kan kopplas till att företag måste 

kontrollera sina kostnader (Sun & Li, 2009).  

 

Delta ser kassareserver som viktigt för att inte hamna i kris, detta har baserats på tidigare 

erfarenheter, vilket även Pindado et al. (2006) styrker. Varken Alfa eller Beta har 

kassareserver, däremot har Beta moderbolaget att förlita sig på och ses som deras 

alternativ till kassareserver. Här “brister” Alfa då de inte har samma säkerhet, men 

Andersson ser troligtvis deras åtgärd att säkra kassaflöden som tillräckligt säker. Däremot 

menar vi att om kassaflöden inte kommer in (exempelvis vid en nedgång av efterfrågan) 

har Alfa ingen kudde att falla ner på, som Beta och Delta har, och följden kan bli 

finansiell stress, då otillräckliga kassaflöden bidrar till finansiell stress (Whitaker, 1999).  

 

Både Alfa och Delta har vidtagit åtgärder efter händelser som påverkat kassaflöden, 

vilket styrker Besner och Hobbs (2012) resonemang om att risk management inte 

används för att förebygga okända risker. När Alfa och Delta sedermera blivit medvetna 

om riskerna har risk management använts för att gardera sig mot det vilket ytterligare 

styrker det faktum att det inte används före riskerna blivit kända (Besner och Hobbs, 

2012).  

 



 

6. Slutsatser 
 

Problemformuleringen som denna uppsats bygger på lyder: 

 

Hur resonerar företagsledningar kring, samt hanterar riskerna för finansiell stress, utifrån 

trade-off-teorins perspektiv? 

 

Utifrån denna problemställning presenterar vi här tre centrala slutsatser efter analys av 

vårt material.  

 

Erfarenhet styr resonemangen om bedömning och hantering av risker med 

finansiell stress. 

 

Utifrån respondenternas berättelser drar vi slutsatsen att erfarenhet är en nyckelfaktor till 

både bedömning av risker samt hantering av dem. Med erfarenhet menar vi händelser, 

information, kunskaper och liknande som respondenterna har ackumulerat genom arbete, 

dock inte nödvändigtvis som VD. Andersson och Davidsson har exempelvis båda varit 

med om krissituationer för respektive företag där utgången skapade nya sätt att hantera 

och bedöma risk.  

 

Det tyder på att Besner och Hobbs (2012) slutsats om att risker inte hanteras om man inte 

känner till dem stämmer, i vart fall i presenterade fall. För Beta blir detta något 

motsägelsefullt då de har en väldigt tydlig riskbedömning men där Bengtsson inte varit 

med om någon liknande situation enligt utsago. Vi tolkar detta som att erfarenheterna inte 

är bundna till specifika personer utan till företaget i helhet. Erfarenheterna från samtliga 

som är inblandade i företagsstyrningen är avgörande snarare än en enskild person. Det är 

troligt att Bengtsson fått berättat historier om företagets historia bland annat då nuvarande 

ägare tidigare har varit VD. Eventuella svårigheter Beta varit med om och hanterat har 

sedermera använts som underlag i sin verksamhetsstyrning. Vi menar samtidigt att 

erfarenheterna kan vandra mellan företag och branscher genom enskilda personer, 

förutsatt att de är användbara där. Vi ser att resonemangen om finansiell stress blir styrda 

av de samlade erfarenheter som företag och nyckelpersoner besitter. Vi finner också visst 

stöd för detta hos Delta genom efterforskningar. Davidsson satt tidigare som vice VD i ett 

mindre detaljhandelsbolag (aktiebolag) som nyligen likviderats (2014) efter att det egna 

kapitalet förbrukats. Det är möjligt att effekterna av denna händelse fått Davidsson att 

värdesätta likvida medel i form av kassareserver.  

 

Trade-off-teorin används inte för att bestämma skuldsättningsgrad. 

 



 

Ingen av de tre tillfrågade respondenterna säger att de använder sig av skattefördelar med 

skuld och två av dem hävdar att skuldsättningsgraden inte bestäms utan bara blir till. 

Båda resonemangen går emot trade-off-teorin, vilken beskriver optimalt företagsvärde 

som en balans mellan kostnader för finansiell stress och skattefördelar med skuld. Vi 

menar att problematiken ligger i att kostnaderna för finansiell stress utgår från en 

riskbedömning. Risker går inte att exakt värdesätta; en viss risk för en person  kan vara 

större eller mindre risk (eller obefintlig) för någon annan. Eftersom risken i trade-off-

teorin i någon form behöver värdesättas blir teorin enbart en föränderlig teoretisk bas 

beroende på vem som använder den. Trade-off-teorin säger att det går att optimera 

företagsvärdet, men inte hur. Även om företag agerar inom samma bransch, har liknande 

förutsättningar, marknad eller liknande produktionskostnader kan allt ändras på grund av 

det faktum att företagsledningar ser olika på risk. Risk är och förblir en bedömningsfråga, 

vilket också gör trade-off till en teori där optimal skuldsättning troligtvis inte kan 

bestämmas utan enbart bedömas. Det går inte heller att verifiera att den valda nivån 

faktiskt är optimal eftersom det beror på bedömningen. Vi resonerar således att det aldrig 

kommer att finnas en optimal skuldsättningsnivå eftersom det optimala är beroende av 

många riskfaktorer som är subjekt för tolkning. Våra respondenter resonerar om finansiell 

stress och riskerna med detta men inte utifrån trade-off-teorins perspektiv på grund av att 

kostnaderna för finansiell stress är för svårbedömda. 

 

Externa faktorer är det som påverkar företagens resonemang starkast. 

 

Beroende på företags unika förutsättningar gällande exempelvis bransch, storlek, 

kassaflöden och erfarenhet kommer resonemang föras olika angående risker för finansiell 

stress och således hanteras på olika sätt. Utifrån analysen har det framkommit att externa 

faktorer är den mest centrala riskfaktorn för finansiell stress för våra respondenter. Risker 

som företag inte kan påverka, men som samtidigt påverkar övriga riskfaktorer. 

Företagens marknad är just en sådan. Denna risk är svårare att hantera och behöver ofta 

hanteras indirekt, exempelvis genom att nischa sin produkt för att ta marknadsandelar och 

säkra kassaflöden (Alfa och Beta), eller skapa kassareserver (Delta). Detta innebär 

således att risker som företag inte kan påverka är det som ses som störst risk för finansiell 

stress, vilket är gemensamt för våra respondenter, trots att de agerar inom olika branscher 

med unika förutsättningar.  

 

Företagsledningar resonerar olika utifrån deras erfarenheter och förutsättningar och ser 

därmed olika risker kopplade till finansiell stress. En VD som upplevt problem med 

leverantörer kommer därmed se risker med leverantörer, medan en annan VD som har bra 

leverantörer inte kommer se liknande risker. Risker för finansiell stress behöver dock inte 

kopplas till skuldsättningsgrad, riskerna finns där ändå. En avvägning mot fördelar med 

skuld görs inte för respondenterna i denna uppsats, men riskhanteringen är ändå av 

väsentlig vikt för att inte hamna i finansiell stress för dem. Olika resonemang har varit 



 

huvudfokus men respondenterna har saker gemensamt som att externa faktorer inte går 

att påverka och att marknaden är en stor riskfaktor för finansiell stress. Det kan ha att 

göra med företagens produktkänslighet. Specialtillverkade möbler och arkitektritade hus 

tillhör troligtvis inte den marknadskategori som håller sig stark under en lågkonjunktur, 

vilket gör att de ser stora risker med sådana externa faktorer. 

 

 



 

7. Implikationer 
 

Denna studie har formats av de val som gjorts i form av avgränsningar och medvetna val 

vilka vi belyser här. Framförallt speglar vår studie enbart den sida av finansiell stress som 

vår definition belyser. Användandet av en annan definition hade kunnat generera andra 

resultat, detsamma gäller för valet av intervjufrågor. Definitionen blir avgörande för 

vilken typ av frågor som bör och kan ställas till respondenterna. Väldigt öppna frågor har 

använts för att få en så opåverkad bild som möjligt om respondenternas syn på olika 

riskfaktorer. Det är troligt att andra svar hade framkommit om frågorna hade varit mer 

slutna och specifika. Vår ambition var tidigt att försöka ta reda på vilka resonemang som 

förs starkast och därmed kan anses viktigast för respondenten men samtidigt finns risken 

att viss information inte kommit fram alls. 

 

Vi har valt att koppla och tolka resonemangen från våra respondenter utifrån trade-off-

teorin. Att välja att tolka resultaten utifrån en annan kapitalstrukturs-teori hade troligen 

också medfört andra resultat. Detsamma gäller valet att avgränsa företagsurvalen till små- 

och medelstora aktiebolag i Sverige. En liknande studie i ett annat land hade troligtvis 

gett andra resultat på grund av exempelvis andra lagar.  

8. Framtida forskning 
 

För framtida forskning menar vi att fler kvalitativa studier relaterat till finansiell stress är 

av behov för att belysa ytterligare dimensioner som den kvantitativa forskningen inte 

klarar av att hantera. Bland annat behövs fler studier där andra riskfaktorer används som 

underlag för att se om de samband vi anser oss funnit finns kvar eller förändras. Vidare 

menar vi att en större mängd respondenter från fler branscher och ifrån olika storlekar på 

företag kan vara av intresse att undersöka.  

 

Då många tidigare studier handlar om hur företag hamnar i situationer av finansiell stress 

och anledningen till det, bör studier om hur det kan undvikas skapas. Då vi genom denna 

rapport fått insikt i hur tre VD:ar resonerar kring och hanterar finansiell stress kan det bli 

intressant att addera en dimension av jämförelse och se hur olika nyckelpersoner inom 

samma företag ser på fenomenet.  

 

Då vi undersökt företag innan situationer av finansiell stress kan det också bli givande att 

undersöka hur företag förhåller sig till fenomenet under en tid av uttalad finansiell stress. 

Troligtvis blir denna information ännu känsligare än vad som presenterats här och 

framtida studier måste således ta detta i beaktning. Även företagsledningar som varit i 



 

konkurser och avslutat dem menar vi hade varit intressanta studieobjekt, på detta sätt 

hade även situationer kunnat identifieras som bidragit till konkurs och således bidragit till 

hur fenomenet kan undvikas.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

Inledande frågor: 

1. Ålder, befattning, kort presentation av företaget, utbildning, arbetsbeskrivning 

2. Hur länge har du jobbat på företaget? 

3. Vet du vad finansiell stress är? 

4. Har du och företaget varit i en situation av finansiell stress? 

 

Frågor om skuldsättningsgrad, storlek och tillväxt 

1. Vad har företaget för skuldsättningsgrad? 

2. Hur resonerar ni kring finansiering? Är det mer önskvärt med skuld än eget kapital och 

vice versa, varför? 

3. Har ni en målsatt skuldsättningsgrad? Varför/ Varför inte? 

4. Växer företaget? Vill ni att det ska växa? Varför? Finns det några risker med att växa? 

Finns det fördelar med att växa/vara stora/små? 

5. Ser ni fördelar (exempelvis skattefördelar) med skuld? Om ja, vad? Om nej, varför inte? 

6. Påverkar er storlek finansieringsvalen och möjlighet till externt kapital? Hur? 

 

Frågor om kassaflöden och externa faktorer 

1. Vad är risk för företaget och branschen? 

2. Finns det någon speciell period som är mer riskfylld än andra? 

3. Hur hanteras risker? 

4. Hur hanteras risker som ni inte är medvetna om?  

5. Skiljer ni på långsiktiga och kortsiktiga risker?  

6. Har företaget kassareserver? 

7. Vad är det för kostnader som uppstår på grund av riskerna? Tror du det finns kostnader 

som ni inte känner till? 

8. Har det uppstått svårigheter med att betala skulder? Varför? 

9. Tror du det är kostsamt att hamna i ekonomiska svårigheter, och i sådana fall hur 

kostsamt? 

10. Har ni tagit beslut som i efterhand setts som dåliga? (Beslut som påverkat företaget 

ekonomiskt) 

11. Ponera att företaget hamnar i finansiell stress, vad är det första som drabbas? Hur 

motverkar man dessa problem? 

12. Vad påverkar mest? Intern styrning eller marknaden? 

13. Hur går det för ert företag jämfört med konkurrenter? Vad gör ni annorlunda? 

 



 

Frågor om åtgärder 

1. Är företaget konjunkturskänsligt? Vad händer vid en eventuell lågkonjunktur, planerat 

för det? 

2. Vill ni ligga i framkant gällande utveckling eller endast i fas? R&D? 

3. Förbereder ni er på dåliga tider? (Marknaden) 

4. Vilka tillgångar är viktigast för er? Finns det mindre viktiga? 

 

Slutligen 

Var ser ni företaget om 20 år? 

 

Kompletterande frågor 

1. Varför använder ni eget kapital i stor utsträckning trots att banklån är billigare? 

2. Finns det någon optimal orderstock för er? Om det finns, hur försöker ni uppnå den? 

3. Vilket är det största hindret för att kunna ta större ordrar? 

 

 

 



 

Bilaga 2. Nyckeltal 
 

Samtliga siffror i procent är nyckeltal i förhållande till omsättning för det året. Varulager 

för Alfa likställs med pågående arbete för annans räkning.  
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