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Förord 

Först och främst vill vi börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Urban Österlund 

som har varit ett stort stöd genom hela uppsatsprocessen. 

Vi vill även tacka alla de företag som ställt upp, det är tack vare er insikt och kunskap som vi 

har kunnat genomföra studien. 

Sist men inte minst vill vi tacka opponenterna som under seminarierna kommit med 

konstruktiv kritik vilken medfört att studiens kvalité kunnat höjas! 
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Sammanfattning 

Titel:  Kapitalstruktur och finansieringsformer 

-En kvalitativ studie av ledningens syn på kapitalstruktur och 

finansieringsformer i svenska Large Cap och Small Cap bolag 

Författare:  Fredrik Adolfsson och Kim Hultman 

Färdigställd:  2015-05-26 

Handledare:  Urban Österlund 

Bakgrund:  Finansiering är essentiellt för att företag skall kunna drivas. Alla företag måste 

förhålla sig till finansieringsfrågan, vare sig de jobbar aktivt med den eller inte. 

Finansiering kan ske på två sätt, antingen genom eget kapital eller genom 

skulder och förhållandet mellan dessa kallas för kapitalstruktur. Redan 1958 

drog Modigliani och Miller slutsatsen att ett företags kapitalstruktur inte 

förändrar värdet på bolaget och därmed är företagets skuld i förhållande till 

det egna kapitalet irrelevant. Därefter har det uppkommit ett flertal teorier 

som ser annorlunda på kapitalstruktur och vad som är ett optimalt förhållande 

mellan eget kapital och skuld. Få tidigare studier har behandlat kapitalstruktur 

från ett kvalitativt perspektiv, där företag själva får svara vad som anses vara 

optimalt. Det var därför av intresse att studera svenska bolags kapitalstruktur 

och ta reda på vilka faktorer som ligger bakom den.   

Syfte:  Syftet med studien är att utifrån ledningens perspektiv beskriva hur 

kapitalstruktur och finansieringsformer skiljer sig åt för utvalda Large Cap och 

Small Cap bolag. 

Metod: Studiens forskningsansats är av deduktiv karaktär, där tidigare studier och 

teorier ligger som utgångspunkt för insamlad data. Metodansatsen är av 

kvalitativ karaktär, där stor vikt lagts på den unika respondentens svar. 

Slutsats:  Den kvalitativa metoden har visat på vissa skillnader i kapitalstruktur mellan 

Large Cap och Small Cap företag. Small Cap-företagen har i större utsträckning 

varit begränsade i sin finansiering och har generellt visat en större 

nettoskuldsättning. Studien visar stor skillnad mellan hur teorin beskriver 

optimala kapitalstrukturer jämfört med hur företagsledningen beskriver det.    

Nyckelord: Kapitalstruktur, Finansiering, Nettoskuld, Företagsledning 



 
 

Abstract 

Title:  Capital structure and forms of financing 

-A qualitative study of the management's view on capital structure and forms 

of financing in Swedish Large Cap and Small Cap companies 

Authors: Fredrik Adolfsson and Kim Hultman 

Published: 2015-05-26 

Supervisor:  Urban Österlund 

Background: Funding is essential for companies to function. All companies must relate to the 

funding issue, whether they are working with it in an active manner or not. 

Funding can be done in two ways, either through equity or debt and the ratio 

between these are called capital structure. Already in 1958 Modigliani and 

Miller concluded that a company’s capital structure does not change the value 

of the company, thus the company’s debt in relation to equity is irrelevant. 

Since then, there have been several theories that look onto capital structure in 

a different manner and what is the optimal ratio between equity and debt.  

Purpose:  The purpose of the study is to examine how capital structure and financing 

differs between selected Large Cap and Small Cap companies with focus on the 

management’s view. 

Method:  The study's research approach is of a deductive character where previous 

studies and theories is the starting point for the collected data. The 

methodology is of a qualitative character where great emphasis is placed on 

the unique respondent’s answers. 

Result:  The qualitative method has shown some differences in the capital structure 

between Large Cap and Small Cap companies. Our Small Cap companies have 

to a greater extent been limited in their financing and have generally shown a 

higher net debt. The study shows a big difference between how the theory 

describes optimal capital structures compared to how the management looks 

at it. 

Keywords: Capital structure, Financing, Net-debt, Management 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras val av ämne, bakgrund och problemdiskussion. Därefter 

konkretiseras och formuleras problemet. Kapitlet avslutas med syfte, avgränsningar och 

slutligen metodansats. 

1.1 Bakgrund 

Finansiering är en nödvändig del i företags utveckling. Alla företag, stora som små måste 

förhålla sig till det på ett eller annat sätt, vilka medel ett företag använder vid finansiering 

och hur det påverkar kapitalstrukturen blir således en viktig fråga. Ett företag ser aldrig 

detsamma ut, de har olika förutsättningar och skiljer sig också vid val av finansiering 

(Andrén, Eriksson & Hansson, 2010). 

Finansiering kan ske på två sätt, antingen via eget kapital eller genom skulder, förhållandet 

mellan dessa kallas för kapitalstruktur (Andrén et al., 2010). Det finns en mängd olika 

alternativ för företag att inom dessa två områden finansiera sin verksamhet vilket kan bl.a. 

ske genom emissioner av nya aktier, externt finansierat kapital eller kassaflöden från den 

befintliga verksamheten. Ett företag kan öka det egna kapitalet på två sätt, antingen kan de 

ge ut nya aktier som investerare köper med kapital i utbyte mot en del av företaget och får 

därmed ta del av företagets framtida vinster och utdelningar. Företaget kan även välja att 

återinvestera sitt kassaflöde från verksamheten in i nya tillgångar (Brealey, Myers & Allen, 

2011) 

Teorier inom kapitalstruktur vill ofta komma fram till ett optimalt förhållande mellan 

företags egna kapital och skulder. Om ett företag enbart var finansierat med eget kapital 

skulle detta ge en hög kapitalkostnad därför att avkastningskravet på det egna kapitalet är 

högre än räntan på främmande kapital. Lånat kapital sänker den genomsnittliga 

kapitalkostnaden och kan för ett företag innebära att fler investeringar blir lönsamma givet 

samma förväntade avkastning. När andelen skulder ökar blir dock lånen dyrare, anledningen 

att företag tar lån är ofta att de behöver kapital de inte har. När företag får ökad 

skuldsättning blir deras betalningsförmåga sämre vilket leder till att företag tvingas till 

dyrare låneformer, vilket resulterar i höjda räntekostnader och i fortsättningen till sämre 

kreditvärdighet (Andrén et al., 2010). 
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Grundprincipen för alla lönsamma investeringar handlar om alternativkostnaden. Om en 

investering kan generera ett positivt nettonuvärde är investeringen lönsam. Cost of capital, 

alternativkostnaden är det som avgör vilka investeringar som kan generara positivt 

nettonuvärde och som således kan genomföras. Kapitalkostnad och investeringar är 

beroende av varandra, där kapitalstruktur spelar en viktig roll (Brealey et al., 2011). 

1.2 Problemdiskussion 

Mycket forskning har lagts på att försöka ta fram vad som är det optimala förhållandet 

mellan eget kapital och skulder samt vilka faktorerer som påverkar företags val av 

kapitalstruktur. Redan 1958 tog Modigliani & Miller i sin proposition I upp en teori där de 

menar att i en perfekt marknad, där information och kapital flyter kostnadsfritt utan 

kostnader för skatter och asymmetrisk information är företagets värde inte beroende av 

dess skuldsättningsgrad. Vidare utvecklade de sin teori i en proposition II som fortfarande 

var utan skatt men där finansiell stress inkluderades. Teorierna i proposition II medförde att 

högre skuldsättning innebar större risk för det egna kapitalet, vilket i sin tur gav ett linjärt 

samband mellan skuldsättningsgrad och avkastning på det egna kapitalet. När Modigliani & 

Miller (1963) reviderade sin teori och tillförde skatt resulterade det i stora förändringar. I 

och med att skatt inkluderades togs räntekostnader upp i balansräkningen vilket gjorde att 

den beskattningsbara vinsten blev lägre. Företaget skapar således en skattesköld vilken gör 

att i takt med att skulderna ökar, minskar skatten och företagets värde stiger. 

Kraus & Litzenberger (1973) menar dock att ökat företagsvärde genom ökad skuldsättning 

endast är något som fungerar i teorin då ökad skuldsättning medför ökad risk i form av 

finansiellt obestånd och därmed ökar risken för konkurs.  

En annan teori gällande företags kapitalstruktur är Pecking-order vilken menar att kapital har 

en viss hierarkisk ordning, företag föredrar således en viss typ av kapital framför andra 

(Myers & Majluf, 1984). Enligt Pecking-order är internt genererat kapital att föredra, följt av 

lånat kapital och till sist externt kapital i form av eget kapital via nyemissioner. Teorin menar 

att internt genererat kapital är billigast på grund av asymmetrisk information. Internt 

genererat kapital sänder således positiva signaler medan skulder i form av lån och 

nyemissioner kan visa på negativa signaler för företags framtid.  
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Brealey et al. (2011) menar att Trade-off och Pecking-order teorierna ofta ställs emot 

varandra och att det finns ett optimalt förhållande mellan eget kapital och skulder. Vidare 

menar Brealey et al. (2011) att fyra stycken huvudfaktorer avgör vilken kapitalstruktur som 

passar det specifika företaget bäst. Materiella tillgångar – företag med stor andel materiella 

tillgångar har en tendens till högre skuldsättningsgrad. Lönsamhet – högre lönsamhet i 

företaget tenderar att uppvisa en lägre skuldsättning. Marknadsvärde i relation till bokfört 

värde – företag med högt marknadsvärde i förhållande till bokfört värde tenderar att ha 

lägre skuldsättningsgrad. Storlek – stora företag tenderar att ha lägre skuldsättningsgrad. 

Winborg & Landström (2001) menar att det finns problem med de antaganden Brealey et al. 

(2011) gör då de menar att små företag har högre kostnader för främmande kapital än vad 

stora företag har. Winborg & Landström (2001) menar att risken är större för externa 

finansiärer i små bolag, detta på grund av högre transaktionskostnader för mindre lån samt 

att informationsasymmetrin är högre. 

Bhaird & Lucey (2010) argumenterar i sin studie att storlek, ägarstruktur, ålder samt hur väl 

verksamheten är sammanhängande är avgörande faktorer för kapitalstrukturen i små och 

medelstora företag i Irland. Ferri & Jones (1979) kommer i sin internationella studie farm till 

att branschtillhörigheten och storleken är faktorer som spelar in på företags kapitalstruktur.  

Remmers et al. (1974) argumenterar i sin internationella studie att varken storlek eller 

bransch har någon signifikant påverkan på företags storlek av skulder.  

Hur vet företag när deras skuldsättning är för hög eller när det inte längre lönar sig att 

belåna sig mer? Ägare, styrelse och därefter ledning är de organen som till stor del får 

avgöra frågor kring kapitalstruktur och hur den kan optimeras efter företagets intressen. Vi 

har därför valt att lägga extra stort fokus på att undersöka och analysera hur ledningen i 

olika företag väljer att se på kapitalstruktur och finansiering.  

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen har två olika undersökningsfrågor använts för att uppfylla 

syftet i studien:  

Hur skiljer sig ledningens syn på kapitalstruktur i företag noterade på Large Cap och Small 

Cap? 
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Hur skiljer sig Large Cap och Small Cap bolags finansieringsformer och på vilket sätt påverkar 

det kapitalstrukturen? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ledningens perspektiv beskriva hur kapitalstruktur och 

finansieringsformer skiljer sig åt för utvalda Large Cap och Small Cap bolag. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap och 

Small Cap.  

1.6 Metodansats 

Vi har använt oss av tidigare studier och teorier som utgångspunkt för vårt arbete, en 

deduktiv ansats har således tillämpats. Deduktivt arbetssätt beskrivs ofta som ett 

tillvägagångssätt då utgångspunken ligger i att analysera redan befintlig teori, vilken sedan 

hypotesprövas och antas eller förkastas (Bryman & Bell, 2010). Teorin har legat som en 

grund för den empiriskt insamlade informationen vilken sedan har jämfört och analyserats. 

Jacobsen (2002) menar att kritik riktats mot deduktiva och induktiva ansatser då metoderna 

i sin renaste form ger begränsad information för undersökningen. Jacobsen (2002) 

argumenterar istället för att insamling av data kan ske genom mer eller mindre öppna 

ansatser där forskaren sätter gränser för öppenheten i det datamaterialet som skall samlas 

in i undersökningen. En mer öppen ansats betyder att forskaren är mer mottaglig för ny 

information som ges under forskningens gång. Vi har använt oss av både mer öppna och mer 

slutna ansatser då vi har använt statistik ifrån företagen samtidigt som vi intervjuat 

respondenter i ledningen för att få deras perspektiv på företagens finansiering och 

kapitalstruktur. 
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2. Metod 

I följande kapitel presenteras studiens metodologiska ställningstagande. Inledningsvis 

diskuteras studiens metodval för skapa förståelse i valet av undersökningsmetod. Vidare 

presenteras datainsamling, urval, intervjumetodik och transkribering för spegla studiens 

fortlöpningsprocess. Avslutningsvis presenteras analysmetoden som ligger till grund för 

kategoriseringen de data som samlats in. 

2.1  Val av metod 

I studien har en kvalitativ undersökningsmetod använts för att svara på våra respektive 

frågeställningar. Kvalitativ metod görs främst via olika intervjumetoder vilket medför att stor 

vikt läggs på den unika uppgiftslämnaren (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) beskriver 

öppenhet i detta sammanhang som att den som undersöker i förväg har bestämt i ringa 

utsträckning vad forskaren skall leta efter. Den kvalitativa ansatsen medför således ofta hög 

intern giltighet om den genomförs på rätt sätt. Forskaren påtvingar inte intervjupersonen 

med fasta svarsalternativ utan låter personen svara öppet. Den riktiga förståelsen problem 

eller en fråga kommer således fram (Jacobsen, 2002). 

Tidigare forskning inom området kapitalstruktur har många gånger lagt stort fokus på det 

kvantitativa angreppssättet och undersökt hur olika nyckeltal förklarar företags 

kapitalstruktur. Vi har istället valt att lägga huvudfokus på den kvalitativa delen och således 

ge en mer rättvisande bild på hur företagets ledning ser på fördelar och nackdelar med olika 

typer av finansiering och vidare hur det påverkar kapitalstrukturen. 

2.2 Datainsamling 

Studier och vetenskapliga artiklar inom ämnet kapitalstruktur har sedan en lång tid tillbaka 

presenterats i olika former. Teorier och modeller om kapitalstruktur var därför relativt lätt 

att hitta. Vår insamling av information har till stor del innefattats av: Scopus, Web of science 

och via Summon. Sökord som användes på de respektive databaserna var bland annat: 

Capital structure, debt-equity ratio, financial strength, financial decisions, kapitalstruktur och 

soliditet. Även kurslitteratur och internet sidor har använts som underlag i studien. 

Vi mejlade ut informationsbrev till företag där vi kort beskrev vad studien handlar om. 

Genom mailkontakt bestämdes sedan tid för när intervjuerna skulle genomföras. För flera av 

intervjupersonerna fungerade inte besöksintervjuer och avstånden mellan oss och 
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intervjupersonerna försvårade ytterligare möjligheterna till att genomföra besöksintervjuer. 

Telefonintervjuer beskrivs av Jacobsen (2002) som en kostnadseffektiv och öppen 

intervjumetod men som kan medföra lite mindre tillförlitlighet och öppna samtal än vad 

besöksintervjuer kan bidra med. Efter övervägande bestämde vi att telefonintervjuer var den 

intervjumetod som skulle bidra med mest tillförlitlig information eftersom besöksintervjuer i 

flera fall inte gick att genomföra. 

Flera av intervjupersonerna hade fullt upp med bolagets respektive kvartalsrapporter vilket 

medförde svårigheter till att hitta tider för intervjuerna. Vi försökte vara väldigt flexibla och 

tillmötesgående gentemot respondenterna och anpassade tiderna för intervjuerna helt efter 

deras tidsscheman. För att telefonintervjuerna skulle bidra med information av hög kvalité 

ansåg vi det viktigt båda kunde delta under samtliga intervjuer. 

2.3 Urval 

Vi hade som mål att få intervjuer med tio stycken företag som är noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm Large Cap och Small Cap lista. Fem intervjuer från Large Cap bolag och fem 

intervjuer med företag noterade på Small Cap. Jacobsen (2002) menar att kvalitativa 

metoder ofta inte behöver undersöka särskilt många intervjuer, en övre gräns på 20 är ofta 

mer än nog.  

Utfallet blev fem intervjuer med företag noterade på Large Cap och tre intervjuer med 

företag noterade på Small Cap, detta innebar att vi totalt fick åtta intervjuer istället för 10. 

Det visade sig vara betydligt svårare att få intervjuer med företag på Small Cap och efter att 

vi kontaktat alla de företag vi var intresserade av resulterade det i tre stycken intervjuer. En 

jämnare fördelning hade varit mer optimal men vi ansåg att underlaget av tre Small Cap 

bolag var tillräckligt för att uppnå ett tillförlitligt resultat.  

Vi var noga med att på bästa sätt försäkra oss om att respondenterna i de respektive företag 

hade bra kunskap och erfarenhet inom finansiering och kapitalstruktur. För att försäkra oss 

om detta valde vi att enbart kontakta företagens CFO och de ansvariga för 

finansieringsavdelningen. 
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Nedan presenteras de respektive respondenterna som ingår i studien. 

Namn:  Utförd: Position och företag: 

Fredrik Brunell  2015-04-20 Senior vice president, corporate finance, Volvo 

Peter Wallin   2015-04-23 CFO, Skanska 

Peter Hjalmarsson:  2015-04-21 Group treasurer, Getinge  

Filip Englund   2015-04-24 Treasury manager, Holmen 

Ulf Berghult   2015-04-30 CFO, Trelleborg 

Anonym  2015-04-22 Högt uppsatt, Partnertech 

Anonym  2015-04-29 Högt uppsatt, Beijer Electronics 

Anonym  2015-05-07 Högt uppsatt, Arctic Paper 

2.4 Intervjuer 

Att intervjuer är öppna och fångar det väsentliga i respondentens svar bidrar enligt Jacobsen 

(2002) till en god förståelse för området samtidigt som det bidrar till att uppnå hög intern 

giltighet. Vårt Intervjuunderlag bestod av 12 huvudfrågor där vissa huvudfrågor följdes av 

följdfrågor. Intervjufrågorna hade ingen absolut ordning utan ordningen av intervjufrågorna 

anpassades utifrån respondenternas svar.  Vid tillfälle när respondenten gav oss intressant 

information som gick utanför frågornas område kunde ytterligare kompletterande 

följdfrågor ställas. Vi valde efter respondenternas godkännande att spela in varje enskild 

telefonintervju för att undvika anteckningar och således helt fokusera på intervjun. 

Företagen i studien fick samma intervjuunderlag med vissa justeringar från de första 

intervjuerna. Det tillkom information av väsentlig betydelse ifrån de första respondenterna 

som vi inte hade tagit upp i vårt ursprungliga intervjuformulär. Informationen kom upp i 

slutet av de två första intervjuerna när respondenten tillfrågades om det var något de ville 

tillägga. Skiljaktigheter mellan de två första företagens (Volvo & Getinge) val av att inneha en 

publik kreditrating togs upp av intervjupersonerna. Respondenterna lämnade sin syn på hur 

det kunde påverka bolagets möjligheter till extern finansiering och i vilket syfte det användes 

för. Eftersom vi tyckte ämnet var av väsentlig betydelse och att svaren hjälpte till vid 
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jämförandet av företagen beslutades att frågan skulle implementeras i de framtida 

intervjuerna.  

Intervjuerna varade i 20-30 minuter, Jacobsen (2002) menar att besöksintervjuer inte skall 

vara under 30 minuter eftersom det medför att relevant information samt fördjupning av 

intervjun inte går att uppnå. Jacobsen (2002)  uppger inget specifikt om telefonintervjuer 

men beskriver att de är mindre tidskrävande. Vi ansåg att respondenten fick god tid till att 

utförligt besvara frågorna och upplevde inte att intervjutiden begränsade vår insamling av 

information. 

2.5 Transkribering 

Intervjuerna bidrog till en stor mängd inspelat ljudmaterial, Jacobsen (2002) beskriver detta 

material som rådata och menar att rådata behöver genomgå en process där författarna går 

från de oöverskådliga i all samlad information till en mer stiliserad överblick av de relevanta 

delarna som funnits. Utsållning av viss detaljinformation bör göras men den information som 

anses vara av betydelse ska vara kvar för fortsatta studien (Jacobsen, 2002). Intervjuer kan 

enligt Jacobsen (2002) inte presenteras i dess rena form utan informationen behöver 

förenklas, stiliseras samt presenteras via de relevanta delarna. Struktureringen i kvalitativa 

metoder sker ofta efter att intervjun är färdig, även om en del av intervjun är strukturerad 

innan via intervjuformuläret sker det i högre grad efteråt då respondenten har fått svara 

öppet kring frågorna (Jacobsen, 2002).  

Efter varje intervju skrev vi ordagrant ner vad respondenterna hade svarat i ett dokument 

med hjälp av ljudinspelningarna. Detta gjordes för att få struktur på datamängden och för att 

i efterhand kunna säkerställa vad som sagts under intervjuerna. Jacobsen (2002) kallar detta 

för tjocka beskrivningar och menar vidare att nästa fas ofta handlar om systematisering och 

kategoresering, där en sållning och förenkling av informationen som samlats in genomförs. 

De tjocka beskrivningarna i sin helhet blir alltför omfattande och svårgenomträngliga för 

läsaren och behöver systematiseras (Jacobsen, 2002). 

Från den stora mängden av det insamlade materialet gjorde vi tydligt att inte ta med allt 

ifrån intervjuerna i empirin utan tog medvetet bort överflödig information och har enbart 

använt oss av de relevanta delarna som var av betydelse för uppsatsen.  
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2.6 Analysmetod 

Efter att transkriberingen gjorts och endast intervjuns relevanta delar återstod menar 

Jacobsen (2002) att kategorisering av informationen behövs för att lyfta blicken från den 

enskilda intervjun. Kategorisering innebär att data samlas till grupper. Data abstraheras och 

via kategoriseringar ser författarna om vissa typer av data liknar varandra eller om vissa 

typer av data skiljer sig åt (Jacobsen, 2002). Genom intervjuerna har en stor mängd empiri 

samlats in. Med hjälp av samma upplägg och kategoriseringar har analyser och jämförelser 

mot teorin gjorts. Empirin och den insamlade informationen har med hjälp av teorin tagit 

stöd och visat på olikheter genom att data analyserats. 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram som kommer ligga till grund för 

studiens empiriska undersökning, där relevanta teorier inom kapitalstruktur och finansiering 

tas upp. 

3.1 Definition av kapitalstruktur 

Företags tillgångar är antingen finansierat med eget kapital eller genom skulder, 

kapitalstruktur är andelen eget kapital företaget har i förhållande till skulder (Brealey et al., 

2011). Johansson & Runsten (2005) beskriver två mått som används för att beskriva 

kapitalstruktur, soliditet och skuldsättningsgrad. Soliditet: Visar företags långsiktiga 

betalningsförmåga och därmed deras finansiella styrka, en låg soliditet kan innebära ökad 

risk vilket anges genom relationen mellan eget kapital och totalt kapital. Skuldsättningsgrad: 

Anger relationen mellan företagets skulder och det egna kapitalet.  

Soliditet=Eget kapital/Totalt kapital 

  Skuldsättningsgrad=Skulder/Eget kapital 

Vid intervjuerna har det framkommit att olika nyckeltal används av olika företag för att mäta 

deras respektive kapitalstruktur. Nettoskuldsättningsgraden har vi valt att inkludera då ett 

par av det intervjuade företagen använder sig av det. Nettoskuldsättningsgraden är en form 

av det tidigare nämnda måttet skuldsättning men mäter istället relationen mellan 

nettoskulden och eget kapital. 

  Nettoskuldsättningsgrad=Nettoskuld/Eget kapital  

3.2 Modigliani & Millers proposition I (utan skatt) 

1958 presenterade Modigliani & Miller sin proposition I. De hävdar att ett företags värde 

inte är beroende av vilken kapitalstruktur det har så länge kapital och information flyter fritt 

utan några transaktionskostnader eller skatter. Teorin menar således att i en perfekt 

marknad, kan ett företaget inte förändra sitt värde genom att ändra kvoten mellan eget 

kapital och skulder eftersom alla kombinationer mellan dessa kommer att ge samma 

kapitalkostnad och då även samma värde på bolaget. Det betyder att en privatperson skulle 

kunna duplicera hävstångseffekten som belånade företag får på lånat kapital. Detta genom 

att personligen låna kapital för att köpa fler aktier i icke belånade företag vilket kommer leda 
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till samma effekt givet att privatpersonen har samma belåningsvillkor som företaget (Ross, 

Westerfield & Jaffe, 2009).   

3.2.1 Modigliani & Millers proposition II (utan skatt) 

Modigliani & Miller utvecklade sin proposition I i en proposition II, där de även tar hänsyn till 

finansiell stress, oron som uppstår när ett företag är belånat. De menar att 

skuldsättningsgraden är positivt korrelerad med den förväntade avkastningen. Eftersom 

högre skuldsättning innebär större risk för det egna kapitalet, vilket i sin tur bör ge en högre 

avkastning (Modigliani & Miller, 1958). 

Följande modell illustrerar sambandet: 

𝑅𝑠 = 𝑅₀ +
𝐵

𝑆
(𝑅₀ − 𝑅𝑏) 

𝑫ä𝒓:               𝐵 ä𝑟 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

𝑆 ä𝑟 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑒𝑔𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑅𝑠 ä𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑅𝑏 ä𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑 

𝑅₀ ä𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑒𝑡𝑡 𝑖𝑐𝑘𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 

Ekvationen ger oss att om skatt inte räknas in, kommer sambandet mellan förväntad 

avkastning på eget kapital (𝑅𝑠) och skuldsättningsgraden (
𝐵

𝑆
) att vara linjärt.  
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Illustration:  

Figur 1. MM Proposition II utan skatt (Ross et al., 2009, s. 544). 

Där: 𝑅𝑏 ä𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ä𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑣ä𝑔𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 (𝑖 𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑓𝑟𝑖𝑣ä𝑟𝑙𝑑 ä𝑟 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= 𝑅₀ 

Sambandet visar att Rs, den förväntade avkastningen på eget kapital, ökar i takt med att 

skuldsättningsgraden för företaget ökar. Med andra ord behöver ett högre skuldsatt företag 

en högre avkastning på eget kapital än ett företag med lägre skuldsättning när inte skatt tas i 

beaktning (Modigliani & Miller, 1958). 

3.2.2 Modigliani & Millers proposition I & II (med skatt) 

Eftersom Modigliani & Millers propositioner från början inte tog hänsyn till skattefördelar 

som belåning ger för företag, reviderades de sedan för att även ta hänsyn till dessa 

(Modigliani & Miller, 1963). 

Proposition I gav från början formeln Vb = Vi, där Vb var värdet för ett belånat företag och Vi 

var värdet för ett icke belånat företag. När skatteeffekten läggs till ger det istället formeln Vb 

= Vi+SfD, där Sf är skattesatsen och D är värdet på skulden. Detta betyder att belånade 

företags värde ökar med summan av SfD, vilket gör belåning fördelaktig, allt annat lika (Ross 

et al., 2009). 
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En ökad belåning ger ökade räntekostnader, räntekostnaderna är i sin tur avdragsgilla vilket 

medför ett ökad värde för företaget. Eftersom räntekostnaderna är avdragsgilla uppstår en 

skattesköld vilket ökar företgets värde. Enligt Modigliani & Miller (1963) innebär detta att ett 

företag bör finanisera sig via lån som är avdragsgilla för att en skattesköld skall uppstå. 

3.3 Trade-off teorin 

Trade-off teorin började ursprungligen växa fram när Modigliani-Miller teoremet (1958) 

diskuterades. Som vi tidigare beskrivit inkluderar Modigliani-Miller (1963) företagsskatt. 

Detta resulterar i en fördel för skuldtagande eftersom att skatten på företagens vinster kan 

kvittas mot lån. Detta kallas för skattesköldar och innebär att företag som upptar lån betalar 

ränta, med hjälp av räntekostnader kan företag göra avdrag på skatt och därmed få en lägre 

skattekostnad vilket mynnar ut i en skattesköld. 

Kraus & Litzenberger (1973) har skrivit en av de mest kända artiklarna om teorin för en 

optimal skuldsättning som en trade-off mellan skattefördelar av skulder och 

dödviktskostnaderna för konkurs. Financial distress är kostsamt och uppstår när löften till 

kreditgivarna bryts eller när risken i företag blir alltför stor. Financial distress kan i värsta fall 

leda till konkurs och eftersom investerare är medvetna om riskerna för skuldsatta företag 

menar Trade-off teorin att det finns en optimal skuldsättningsgrad för företag. Investerarnas 

rädsla för financial distress gör att marknadspriset på ett företag reflekterar risken av 

skuldsättningen och det går därmed inte att upprätthålla en för hög skuldsättning (Kraus & 

Litzenberger, 1973). 

Brealey et al. (2011) menar att Trade-off teorin beskriver varför kapitalstruktur och 

skuldsättning skiljer sig mellan företag. De beskriver hur företag med säkra materiella 

tillgångar tenderar att ha stor andel skulder och varför mindre lönsamma företag med 

riskfyllda immateriella tillgångar tenderar att ha stor andel eget kapital. Vidare tar Brealey et 

al. (2011) upp ytterligare en viktig parameter inom Trade-off teorin vilken är kostanden för 

företag att justera kapitalstrukturen. Om det inte fanns några kostnader för företag att 

justera sin kapitalstruktur skulle företag alltid vara optimalt skuldsatta. Slumpmässiga 

händelser som påverkar kapitalstrukturen innebär således att fördröjningar uppstår och är 

förklaringen till att skuldsättningsgraden kan skilja mellan två företag med samma optimala 

kapitalstruktur (Brealey et al., 2011).  
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3.4 Pecking-order teorin 

Pecking-order teorin beskriver hur olika finansieringsalternativ rankas olika högt beroende 

på varifrån kapitalet kommer. Myers & Majluf (1984) illustererar teorin med hjälp av att 

förklara hur informationsasymmetri bidrar till att olika finansieringsalternativ föredras 

framför andra. I Pecking-order teorin förutsätter Myers & Majluf (1984) en perfekt 

kapitalmarknad med undantaget till att informationsasymmetrin existerar vilket innebär att 

ledningen och investerare vet olika mycket om företgets verkliga värde samt deras framtida 

investeringar.  

Sharpe & Nguyen (1995) argumenterar att icke-utdelande företag är i större del utsatta för 

högre informations asymmetri vilket kan leda till att finansiering via skuld föredras framför 

eget kapital. Ross (1977) beskriver att en ökning av ett företags skulder kan fungera som en 

trovärdig signal till aktieägarna om högre framtida kassaflöden. Skulderna innebär kostnader 

i form av räntor men eftersom företaget tagit på sig dessa borde avkastningen vara större 

och således positiva. 

Brealey et al. (2011) menar att informations asymmetri går att bevisa på olika sätt, till 

exempel genom att studera en akties pris efter att ledingen beslutat om att höja 

utdelningen. Beslut om höjd aktieutdelning tolkas ofta som en positiv nyhet eftersom det 

ger investerare en positiv bild av hur ledingen ser på företagets framtida tillväxt och 

kassaflöden. Höjd aktieutdelning ger dold information från ledning till investerare, vilket 

endast kan uppstå ifall ledningen vet mer om företaget än vad investerarna gör (Brealey et 

al., 2011).  

I en perfekt kapitalmarknad tjänar alla företag på att genomföra investeringar vars 

nettonuvärde är positivt, men Myers & Majluf (1984) kunde genom sin studie visa hur 

informationsasymmetri och finansiellt obestånd leder till att företag inte längre tjänar på att 

genomföra investeringen. Myers & Majluf (1984) menar vidare att kostnaden för att ta in 

främmande kapital genom nyemissioner kan upphäva investeringens positiva nettonuvärde 

och kan således göra att företaget inte tjänar på att genomföra investeringen. Om företaget 

istället väljer att inte genomföra nyemission och därmed inte genomföra investeringen 

innebär detta att kapital felallokeras och företagets värde blir reducerat. Uppstår en sådan 
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situation kommer ledningen göra allt för att omstrukturera företagets kapitalstruktur för att 

inte hamna i en ”financial trap” som Myers & Majluf (1984) beskriver detta problem som.    

1. Företag föredrar internt genererat kapital. 

2. Företag anpassar sin aktieutdelning efter investeringsmöjligheterna så att de slipper 

ta in främmande kapital. 

3. Vid fluktuationer i vinster och investeringsmöjligheter kommer företag att i goda 

tider amortera och investera i statspapper. I sämre tider använder företag främst 

interna besparingar eller säljer ”markable securities”. 

4. När företag behöver finansieras av externt kapital kommer det säkraste alternativet 

att föredras och vidare användas först. Lånefinansierat kapital kommer användas i 

första skedet och i sista skedet kommer eget kapital i form av nyemissioner att 

användas  

Figur 2. Rangordning av finansieringsalternativ (Brealey et al., 2011, s. 462) 

Graham (2000) menar dock att stora företag är till mindre grad utsatta för informations 

asymmetri vid lånefinansiering på grund av högre nivå av diversifiering, vidare kan det leda 

till minskade kostnader för finansiell oro.   

Myers & Majluf (1984) kommer i sin studie fram till att det inte finns någon optimal 

kapitalstruktur för företag vilket motsäger andra teorier kring kapitalstruktur, inte minst 

Trade-off teorin som tidigare beskrivits. Myers & Majluf (1984) menar istället att företag 

väljer olika finansieringsalternativ beroende på hur mycket kapital de behöver för 

investeringar vilket således förklarar varför de mest lönsamma företagen finansierar sig via 

internt genererat kapital och avstår från externt kapital.  

3.5 Principal agent problem 

Agency problem uppstår när en agent t.ex. en ledning avviker från principalens 

(aktieägarnas) bästa intresse. Detta är ett känt problem som kan uppstå inom företag vilket 

har medfört att de nu är en del av den ekonomiska litteraturen. Det kan finnas speciella 

incitament för ledning och chefer att ta stora risker, exempelvis investeringar i väldigt 

riskfyllda projekt för att öka sin egen vinning och inte företagets. Agencyproblemet kan göra 

att chefer som inte är starkt kopplade till företaget t.ex. via aktier eller andra 

investeringsprogram inte tar på sig det ansvaret eller jobbar mot att maximera företagets 
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långsiktiga vinst då chefen inte tjänar något på det förutom att han behåller sitt jobb. 

Långsiktiga optionsprogram eller utdelningsprogram för ledningen i företag har därför börjat 

bli allt vanligare eftersom det sänder tydliga signaler till aktieägare och andra intressenter 

att ledningen tror på och agerar för företagets bästa (Jensen, 1986).  

Fritt kassaflöde beskriver Jensen (1986) som det extra kassaflöde företag har efter att alla 

investeringar genomförts. Konfliker mellan ledning och aktieägarna kan uppstå när det gäller 

utdelning, i synnerhet när företag generar mycket fritt kassaflöde som de inte delar ut till 

aktieägarna (Jensen, 1986). 

3.6 Livscykelteori 

Likt produkter går också de flesta företag igenom väldefinierade stadier, vilka skiljer sig 

väsentligt mellan olika företags storlek samt potentialen för tillväxtmöjligheter. Parallellerna 

som kan dras är de likartade problem som uppstår i de respektive faserna för företag 

(Churchill & Lewis, 1983).  

Franchiseverksamheter och företag vars affärsidé redan är prövade skiljer sig åt eftersom de 

har vissa fördeler. Churchill & Lewis (1983) menar att de ofta har fördelar som: 

 En marknadsplan som är utvecklad från omfattad forskning 

 Operativa procedurer som är standardiserade och mycket väl utvecklande 

 Startstöd såsom varumärkesidentifiering 

 Ett relativt högt startkapital behövs  

Miller & Friesens (1984) använder i sin artikel fem olika stadier som de har som grund för sin 

undersökning: the birth phase, the growth phase, the maturity phase, the revival phase samt 

the decline Phase. Dessa stadier har använts som en referensram till hur ett företagslivs-

cykel ser ut. 

I det första stadiet är nyckelfaktorerna främst att identifiera potentiella kunder och 

analysera om produkten eller tjänsten är tillräcklig för att långsiktigt vara lönsam, samt 

förstå finansieringsmöjligheterna (Churchill & Lewis 1983). Behovet av extern finansiering är 

stor eftersom kostnader för etablering, personal och utveckling är höga samtidigt som 

lönsamheten oftast är låg.  Startkapital kan också sökas, oftast via investerare i form av 

familj, vänner eller affärsänglar (Andrén et al., 2010).  
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I nästa fas, tillväxtstadiet har företaget en verksamhet som visat sig fungerande, detta 

underlättar för företag som söker extern finansiering eftersom det finns mer att visa upp 

samt en extra säkerhet i verksamheten för banker och andra kreditgivare att ta hänsyn till 

(Miller & Friesens, 1984).  

I mognadsfasen står den stabila produktionen och att behålla den löpande verksamheten i 

fokus (Miller & Friesens, 1984). Vikt vid stordriftfördelar och att upprätthålla produktionen 

är av en väsentlig betydelse eftersom företaget har tjänster och eller produkter som har en 

bra marknadspenetration. Företaget har ekonomiskt välstånd och en lönsamhet som är 

marknadsmässig eller bättre. Det är i detta stadium behovet för externt kapital ibland 

minskar då inga nya produktområden eller några stora investeringar genomförs. 

Lönsamheten är på topp vilket innebär att företag får fler alternativ av extern finansiering 

(Boundless, 2015). 

Det är sällan företag klarar att behålla en väl fungerande försäljning av samma produkt 

långsiktigt, detta innebär att företaget behöver förnyas till en viss del för att återigen kunna 

få en tillväxt eller behålla sin omsättning (Churchill & Lewis, 1983). 

Slutligen kommer en tid då lönsamheten och framtiden för företagets produktförsäljning 

faller, intresset för marknaden minskar eller företaget konkurrensutsätts och fler och bättre 

produkter tillkommer, kundbasen minskar således (Miller & Friesens, 1984). 

3.7 Tidigare forskning inom kapitalstruktur  

Efter att Modigliani & Miller (1958) skrev sin artikel angående cost of capital och optimala 

kapitalstrukturer växte debatten och forskningen om andra faktorers påverkan av 

kapitalstrukturen, Ferri & Jones (1979) undersöker i sin studie om faktorer såsom: storlek, 

branschtillhörighet och variationer i intäkter kan förklara kapitalstrukturen.  Scott & Martin 

(1975) menar i sin artikel att branschtillhörighet är en bidragande faktor gällande företags 

kapitalstruktur. I deras kvantitativa studie visar de att kapitalstrukturen inte ser likadan ut 

över ett brett spektrum av branscher och menar att branschtillhörighet bör tas med som en 

påverkande faktor.  

Frank & Goyal (2009) argumenterar i sin studie för vilka faktorer som har en relativt stor 

påverkan av företags kapitalstruktur och menar att större företag mätt i tillgångar samt 
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företag med mycket immateriella tillgångar tenderar att ha högre andel skulder. Företag 

med höga intäkter tenderar dock att ha lägre andel skulder. Avvikande resultat har dock 

påvisats, Remmers et al. (1974) argumenterade i sin artikel om hur storlek eller bransch inte 

har någon avgörande betydelse och menade på att de faktorerna inte garanterar den tilltro 

de ges av andra studier. 

Fördelning av tillgångar kan skilja mellan olika branscher och kan vara en faktor till att 

branschen har inverkan på företags kapitalstruktur. Fastighetsbranschen är väldigt 

kapitalintensiv jämfört med andra branscher och läkemedelsföretag är ofta hårt belånade 

med mycket externt kapital. Forskning binder ofta mycket kapital och det kan ta lång tid 

innan forskningen generar kassaflöden. Det medför ofta att skuldsättningsgraden är 

betydligt högre för dessa branscher än för andra vilket bidrar till en annorlunda 

kapitalstruktur (Brealey et al., 2011). 

Hutchinson, Hall & Michaelas (2004) gjorde 2004 en europeisk forskningsstudie som 

redogjorde för kapitalstrukturen i små och medelstora företag i åtta europeiska länder. 

Studien använde sig av de oberoende variablerna: 

 Lönsamhet: Förhållandet mellan rörelseresultatet och nettoomsättningen  

 Tillväxt: Omsättningstillväxt mätt I procent över de tre senaste åren  

 Tillgångsfördelning: Fasta tillgångar/Totala tillgångar 

 Storlek= Totala tillgångar  

 Ålder= Åldern på företagen från att det grundades tills dess att studien 

genomfördes 

Den beroende variabeln som Hutchinson et al. (2004) använde för att representera 

kapitalstruktur var kortfristiga och långfristiga skulder. Studien gjordes i 8 länder med 500 

företag i respektive land. 

Hutchinson et al. (2004) kom bland annat fram till att faktorer som påverkar företags 

kapitalstruktur i vissa länder inte var signifikanta inte i andra, vidare innebär det att 

kapitalstrukturen kan bero på andra faktorer än de fem som studien tog upp. Hur 

tillgångarna var fördelade visade sig vara av stor betydelse oavsett land medan tillväxttakten 

inte hade någon signifikant påverkan i något land.  
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3.8 Extern finansiering 

Extern finansiering kan ske via två former, antingen genom nytt eget kapital från ägarna eller 

via främmande kapital i form av olika lån. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa former 

av externt kapital är att främmande kapital behöver betalas tillbaka. Beslut om vilket kapital 

företag väljer att finansiera sig med beror till stor grad på kostnaden för kapitalet. Det finns 

dock svårigheter med att beräkna kostnaden eftersom den inte är konstant, både flexibilitet 

och risk är faktorer som påverkar (Andrén et al., 2010). 

Främmande kapital består ofta av olika typer av banklån och obligationslån. Banker och 

andra finansieringsföretags kreditgivning ingår i lånemarknaden vilka Andrén et al. (2010)  

menar är helt dominerande för försörjningen av mindre och medelstora företag. 

Obligationsmarknaden menar istället Andrén et al. (2010) att de ofta karakteriseras av 

staten och stora företag som intressenter då obligationer består av ett stort antal skuldebrev 

som är på längre sikt. En viktig faktor gällande obligationslån är att de vanligtvis återbetalas 

på en gång vid förfallodatum vilket kan försvåra finanseringen för mindre företag. 

Finansiering via obligationer kan dock medföra fördelar för företag genom att bolaget 

diversifierar sin finansieringsrisk (Bonthron, 2014). Med hjälp av en bredare finansieringsbas 

blir företag mindre beroende av en specifik finansieringskälla vilket även hjälper företag i 

sämre tider när banker är mer restriktiva i sin utlåning (Bonthron, 2014).  
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Figur 3. För- och nackdelar med bank- och obligationslån (Andrén et al., 2010, s. 135) 

3.8.1 Kreditrating 

För att företag skall kunna låna på obligations- eller penningmarknaden krävs att långivarna 

har förtroende för låntagaren. Det finns ratinginstitut som verkar fristående från låntagare 

för att ge underlag för obligationslån (Andrén et al., 2010). Kreditratinginstitut bedömer 

kreditvärdigheten för företag mot en betalning. Kreditbetygen ett företag får kan i sin tur 

påverka möjligheterna och villkoren för företag vid val av finansiering, ett högt kreditbetyg 

ger generellt fler finansieringsmöjligheter och bättre förutsättningar för förmånligare lån 

(Byström, 2010). 
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3.9 Sammanfattning av teorier 

Teorier Innebörd 

Modigliani & Miller Ökad lånefinansiering ger upphov till ökat företagsvärde genom att 

skattesköldar uppstår. Högre skuldsättning ger dock ökad risk varpå ett 

samband finns mellan avkastningskrav på eget kapital och 

skuldsättningsgrad. 

Trade-off teorin Beskriver ett företags optimala kapitalstruktur som en avvägning 

mellan de kostnader och fördelar som uppstår vid externt finansierat 

kapital. 

Pecking-order 

teorin 

En rangordning av ett företags finansieringsalternativ som uppstår till 

följd av asymmetrisk information  

Principial agent 

problem 

Ett problem som kan uppstå när agent t.ex. en ledning avviker från 

principalens (aktieägarnas) bästa intresse 

Företags livscykel Utmärkande drag av olika stadier företag ofta går igenom 

Tidigare forskning 

inom 

kapitalstruktur 

Tidigare studier som argumenterar kring hur faktorer såsom 

branschtillhörighet, storlek och lönsamhet påverkar kapitalstrukturen. 

Extern finansiering 
Förklarar finansiering via banklån och obligationer samt kreditratings 

roll 

Figur 4. Summering av teorier. Egen bearbetning. 
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4. Empiri  

I det empiriska kapitlet presenteras resultaten av de åtta kvalitativa intervjuerna som 

genomförts. Empirin syftar till att återge ledande befattningshavares syn på kapitalstruktur 

och finansiering inom respektive bolag. 

4.1 Volvo 

4.1.1 Presentation av företag och respondent 

Fredrik Brunell är senior vicepresident, corporate finance på Volvo group. Fredrik har jobbat 

inom Volvo sedan 1996, bland annat som vicepresident för investor relations och CFO för 

Volvo Aero. 

Volvo är Sveriges största företag sett till omsättning med över 100 000 medarbetare runt om 

i världen och 300 miljarder i omsättning. Den industriella delen tillverkar bland annat 

lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, hjullastare och motorer som säljs i 180 länder. Volvo 

har även en kundfinansieringsportfölj för produkterna där de erbjuder finansiering till 

köpare eftersom produkterna ofta är dyra.  

4.1.2 Kapitalstruktur 

När Volvo ser över och analyserar balansräkningen delas den upp i två delar, en för 

industrirörelsen och en för finansrörelsen. Det beskriver Fredrik med att de olika 

verksamheterna skiljer sig såpass väsentligt gällande kapitalstruktur att en uppdelning 

förenklar översikten. I rapporter redovisas delarna separat men visas även tillsammans som 

en helhet i balansräkningen. Finansrörelsen har ett soliditetsmål på 8 % och finansieras 

ungefär som en bank där upplåning görs genom industrirörelsen. Finansrörelsen lånar ut 

pengar till kunderna som köper deras produkter där Volvo kan ta tillbaka tillgången ifall de 

inte skulle betala, vilket ger bolaget säkerhet. Idag är ungefär 30 % av de sålda produkterna 

finansierade via Volvo financial services. Industrirörelsens belåning mäts i nettoskuld/eget 

kapital och där har Volvo ett mål att under normala omständigheter ligga på högst 35 %. De 

har historiskt haft ett tak på 30 %, men då de befinner sig i en cyklisk bransch har de ofta 

legat för nära den nivån.  

Volvo gör analys av kapitalstrukturen med jämna mellanrum, men besluten som tas är 

väldigt långsiktiga. Under Fredriks 20 år på Volvo har de ändrat något kopplat till 

kapitalstruktur två gånger, ofta har det varit i samband med en ny VD och nya finansiella 
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mål. Vid finansiering med externt kapital tar Volvo med skattesköldar i beräkningarna, men 

för dem är det mycket annat som spelar större roll när det kommer till skuldsättningsgrad.  

4.1.3 Finansiering 

Volvo får externt kapital från många olika källor, bland annat företagsobligationer och 

syndikerade banklån, de har även en stor checkräkningskredit och andra backup aktiviteter. 

Volvo behöver stort eget kapital eftersom de befinner sig i en cyklisk bransch samtidigt som 

de är exponerade mot hela världen. Volvo lånar inte mer bara för att det är billigare att låna 

eftersom de befinner sig i en väldigt volatil bransch som gör att det är extra viktigt med en 

sund belåningsgrad. Volvo använder sig mycket av swapkontrakt, både för räntor och för 

valutor.  De kan till exempel låna i en viss valuta till fast ränta, för att sedan swappa över den 

till rörlig i valutan de behöver. I grunden har de alltid rörlig ränta beroende på de extra 

kostnader som fast ränta innebär.  

Volvo har en publik kreditrating från Standard and poor’s och Moody’s som är BBB negative. 

För Volvo är det väldigt viktigt vad marknaden tycker och vad som skiljer dem från andra 

bolag är att de har en väldigt stor finansieringsportfölj. Volvo lånar runt 100 MDR kronor på 

1,5år vilket gör det viktigt för företaget att inneha en kreditrating som visar att de är 

finansiellt starka, varje minskad punkt på räntan sparar mycket kapital.  

4.1.4 Incitament och utdelning 

De 300 högsta cheferna på Volvo har ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram som 

bygger på avkastning mot eget kapital. De har även kortsiktiga incitamentsprogram som är 

kopplat till lönen, vilka bygger på rörelsekapital och kassaflöde. 

Volvo har ingen uttalad utdelningspolicy då de eftersträvar flexibilitet i företaget. Generellt 

sätt har dock utdelningen varit väldigt stabil med ett långsiktigt tillvägagångssätt.  

4.2 Skanska 

4.2.1 Presentation av företag och respondent 

Peter Wallin är Vice VD, samt ekonomi och finansdirektör på Skanska. Han har en gedigen 

bakgrund inom Skanskakoncernen, där han har jobbat i 15 år varav 5 år på nuvarande 

position. Peter kommer ursprungligen ifrån finansbranschen, där han jobbat som 

aktieanalytiker, aktieförvaltare, ränte & bond trader, kreditanalytiker och även varit CFO på 

ett annat bolag. 
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Skanska är ett av världens ledande bygg och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda 

hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Skanska har mer än 80 % av sin 

verksamhet utanför Sveriges gränser, varav den största är USA som utgör nästan 45 % av 

koncernens verksamhet. Skanska har över 80,000 olika aktieägare med en stor spridning 

bland både institutoner, privatpersoner och investmentbolag. Huvudägarna avseende 

rösterna är Industrivärlden med 24,4 % och Lundbergsgruppen med 12,1 %.  

4.2.2 Kapitalstruktur 

Koncernen är uppdelad i två huvudsakliga block, varav ett är bygg och serviceverksamheten 

och det andra är investeringsverksamheten. Bygg och serviceverksamheten omsätter mest 

pengar och har små marginaler men binder samtidigt i stort sätt inget kapital. De jobbar 

mycket med kundernas förskott, och betalar underentreprenörer i efterhand, vilket leder till 

att verksamheten har ett negativt rörelsekapital som idag uppgår till nästan 20 miljarder. 

Den andra delen av koncernen är deras investeringsverksamhet, där de investerar i 

kommersiella lokaler, bygger kontor i egen balansräkning runt om i världen och bygger 

bostäder företrädelsevis i norden. I investeringsverksamheten ingår även 

infrastrukturutveckling, vilket betyder att de bygger och utvecklar olika typer av infrastruktur 

som de äger tillsammans med en partner och förvaltar i upp till 50 år. Det positiva med de 

två olika blocken är att de ger synergi till varandra, då investeringsverksamheten finansierar 

byggverksamheten. Skanska har under senare tid gjort en medveten satsning för att öka 

effektiviteten i användningen av kapital genom att investera mer kapital i 

utvecklingsverksamheten.  Skanska har gått ifrån en nettokassa på 10 miljarder och ett 

investerat kapital på 15 miljarder, till en nuvarande nettokassa på 3 miljarder och 30 

miljarder i investerat kapital. 

Peter anser att optimala kapitalstrukturer finns, givet olika marknadssituationer. Han menar 

att det inte finns en nivå som gäller alltid, utan vad som är den optimala kapitalstrukturen 

måste ses över hela tiden. Peter tillägger att kapitalstruktur och finansiering är otroligt 

viktigt, men det är även allokeringen av kapitalet över tiden som förändrar hur 

kapitalstrukturen skall se ut. Allt är hela tiden under förändring och det finns inte en 

kapitalstruktur som passar i alla lägen. I dagsläget jobbar Skanska med att öka den externa 

finansieringen för att kunna investera mer då de anser att den optimala kapitalstrukturen 

givet räntor och efterfrågan är sådan att de kan öka sin skuldsättning. 
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4.2.3 Finansiering 

Skanska är i en cyklisk verksamhet, vilket gör att de ibland under året befinner sig i en 

nettoskuldsituation och använder sig då av framförallt den svenska obligationsmarknaden 

för att anförskaffa kapital. Vid lånefinansiering lägger Skanska vikt vid skattesköldar, men 

Peter anser att värdet av skattesköldar succesivt sjunkit i Europa då bolagsskaten har 

minskat kraftigt och ligger runt en 20 % nivå, vilket kan jämföras med en 40 % nivå i USA. 

Andra finansieringskällor som används är bland annat både korta och långa lån i den 

nordiska investeringssparbanken, europeiska investeringssparbanken samt andra 

syndikerade bankfaciliteter.  Eftersom Skanska har två verksamhetsdelar som kompletterar 

varandra samt ett negativt rörelsekapital, har de en konservativ inställning till belåning på 

företaget och fokus ligger istället på att använda internt genererat kapital. Det är viktigt för 

Skanska med finansiell stabilitet, dels för att kunna genomföra entreprenadprojekt inom 

byggverksamheten och dels få möjligheter inom investeringsverksamheten att till exempel 

kunna göra förvärv. 

Skanska använder sig av både ränte och valutaswappar eftersom det finns mer likviditet på 

den korta, rörliga marknaden. De kan exempelvis ta ett lån i rörlig ränta och swappa om det 

till fast ränta. Skanska jobbar även med olika typer av derivat, för att säkra in växlingar 

mellan olika valutor när belopp och transaktionsvolym är känd, Peter beskriver det som att 

Skanska koncentrerar sig på det de gör bäst vilket inte är att spekulera i valutor. 

Skanska har ingen publik kreditrating men de har flera externa aktörer som gör egna 

kreditratingar av dem. Peter menar att en publik kreditrating inte skulle bidra med så mycket 

för tillfället eftersom Skanska inte behöver ta på sig skulder i den storleken att en publik 

kreditrating är nödvändigt. En publik rating hade även lett till större restriktioner för vilken 

flexibilitet Skanska haft att förändra kapitalstruktur och sammansättning i 

verksamhetsportföljen, då någon annan tar beslutet om arbetet de gör är bra eller inte. 

4.2.4 Incitament och utdelning 

Skanska har incitamentsprogram för ledningen och hela vägen ner i företaget. De har två 

olika typer av incitamentsprogram, kortsiktiga program och långsiktiga aktierelaterade 

program. I de kortsiktiga incitamentsprogrammen har de mål för varje år som är olika 

beroende på vilken del av verksamheten personen jobbar på. De jobbar där med 
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prestationsbaserade program, i vilka det finns en utgångspunkt och en outperform, samt 

den privata intjäningen där emellan som sätter grunden för den årliga ersättningen. I de 

långa incitamentsprogrammen avsätter de en del av lönen varje månad för att köpa 

Skanskaaktier. De får i de långa programen även tilldelning av aktier, vilken bestäms av 

earnings per share över en treårsperiod. Peter anser att incitamentsprogrammen är viktiga, 

och driver rätt saker inom företaget. 

För Skanska är utdelning en viktig komponent ur värderingssynpunkt då de inte är ett 

tillväxtföretag. De har starka kassaflöden vilket gör att en hög utdelning inte håller tillbaka 

deras investeringar, därför har de som mål att dela ut 40-70 % av nettoresultatet (68 % 

2014).  

4.3 Getinge 

4.3.1 Presentation av företag och respondent 

Peter Hjalmarsson jobbar som group treasurer på Getinge och har jobbat inom 

Getingekoncernen i 15 år. Getinge är en global leverantör av produkter och tjänster för 

operationssalar, intensivvårdsavdelningar, vårdavdelningar, sterilcentraler, äldrevård samt 

företag och institutioner verksamma inom Life Science-området. Getinge har 40,000 ägare 

och en huvudägare i Carl Bennet, som äger 18,1 % av kapital och 48,9 % av rösterna, vilket 

gör att de har en storägare som i princip kan lägga veto och styra företaget mot dess mål.  

4.3.2 Kapitalstruktur 

Getinge mäter vissa variabler kopplade till kapitalstruktur, bland annat 

nettoskuldsättningsgrad. Måttet har varit av stor betydelse och är fortsatt viktigt att de har 

som ett finansiellt åtagande i låneavtalen. Getinges nettoskuldsättningsgrad ligger för 

närvarande på omkring 1,27 vilket ungefär motsvarar deras snitt över en tioårs period. Det 

är där omkring de vill ligga för att få en bra balans i kapitalstrukturen samt att det finns 

utrymme för ytterligare investeringar utan att bolaget kommer i konflikt med sina finansiella 

åtaganden. Kapitalstrukturens utformning blir extra viktig ur en kreditkvalitéssynpunkt då 

aktie och räntebärande investerare inte vill ta på sig för mycket risk. Vid tidigare 

företagsförvärv har Getinge därför bland annat gjort nyemissioner för att säkerställa att de 

har en sund skuldsättningsgrad.  
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Peter anser inte att det finns någon speciell optimal kapitalstruktur för bolaget och har 

därför inte fördjupat sig inom ämnet. För Getinge handlar det istället att se på viktiga mått i 

sammanhanget, som till exempel earnings per share för att optimera företaget.  

När det kommer till skuldsättningsgrad är det naturligtvis viktigt för Getinge att den 

räntebärande skulden blir skattemässigt avdragsgill men det är ingen fråga som Getinge 

lägger stor vikt vid på koncernnivå. Det sker istället mer när de kommer till hur 

dotterbolagen finansierar sig, inte minst när de finansieras internt och mellan olika länder då 

det finns många olika lagar och regler att förhålla sig till.  

4.3.3 Finansiering 

Peter beskriver att aktiekapitalet utgör grunden för Getinges finansiering. Utöver det har de 

räntebärande skulder från olika långivare samt emitterade obligationer och 

företagscertifikat. Getinge vill huvudsakligen få kapitalet som finns i bolaget att omsättas, 

vilket betyder att de inte bara vill behålla goda vinster i balansräkningen. Först när det 

interna kapitalet är slut söker Getinge ytterligare finansiering av banker eller 

kapitalmarknad. De jobbar hårt med att vara aktiva med sin hantering av rörelsekapitalet 

och eftersträvar en kassagenerering på 60-70 %, i vilka nivåer de också ligger sett över en 12-

månaders period. Peter anser att finansiella mål är viktiga för företaget, då långivare ofta vill 

ha säkerhet och tyglar att hålla i, för att få kreditrisken mer kontrollerad. Peter beskriver 

även nyckeltalet nettoskuld genom EBITDA som ett viktigt mått de kollar på, även fast det 

formellt inte är ett finansiellt åtagande i deras låneavtal.  

Getinge har en hög andel fast ränta och Peter förklarar att Getinge jobbar mycket med 

räntesäkring, då de med hänsyn tagen till skuldens storlek, vill vinna säkerhet och veta vad 

som skall betalas. I finanspolicyn är risknormen att 70 % av räntan skall vara säkrad i tre år, 

men det finns ett mandat att de kan gå ner till ett år eller upp till fem år, vilket skapar ett 

stort dragspel för Getinges finansavdelning att hantera.  

Ränte och valutaswappar samt terminskontrakt används frekvent inom Getinge som ett 

extra skydd mot svängningar, då de vill vara säkra på vilka intäkter och utgifter de i slutändan 

kommer få. 

Getinge har valt att inte inneha en publik kreditrating, då de än så länge har drivits bra utan 

en. Samtidigt menar Peter att det finns en typ av alternativkostnad när större mängder 
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kapital ska inhämtas från kapitalmarknaden för ett företag utan publik rating. De får helt 

enkelt betala mer, även om finansiärerna gör sin egen kreditanalys och stoppar in en i fack. 

Hade Getinge istället haft ett papper från Standard and Poor’s eller Moody’s som bekräftar 

deras kreditvärdighet, hade de haft möjlighet att emittera obligationer till en lägre ränta. 

Peter berättar att detta är något han som group treasurer på Getinge måste fundera mycket 

kring.  

4.3.4 Incitament och utdelning 

Getinges ledande befattningshavare har en grundlön samt en rörlig lön under året som 

baseras på prestation. De har inga långsiktiga incitamentsprogram. 

Det finns en tydlig utdelningspolicy som är att 1/3 utav bolagets nettoinkomst ska delas ut, 

detta har Getinge hållit med små avvikelser.  

4.4 Holmen 

4.4.1 Presentation av företag och respondent 

Filip Englund är treasury manager på Holmen. Han är utbildad civilingenjör och sedan 2010 

jobbar Filip på Holmen och ansvarar där för finansieringen, tidigare har han haft liknande 

roller i andra bolag. Holmen är en koncern inom skogsindustrin med fem 

verksamhetsområden som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror samt två 

råvaruinriktare affärsområden för skog och energi. De har fem produktionsanläggningar i 

Sverige samt en vardera i Spanien och Storbritannien. Europa är huvudmarknaden, där cirka 

90 % av försäljningen sker genom egna försäljningsbolag. Holmen har en tydlig storägare i 

investmentbolaget Lundbergs som äger 32,9 % av kapital och 61,6 % av röster, vilket har en 

stor påverkan i hur de finansieras. Då Lundbergs har drygt 61 % av rösterna har de stort 

inflytande och innebär vidare att när de vill få något gjort, går det ofta deras väg. De har 

även en stor fördel i finansieringsavseendet eftersom Lundbergs är stora och tillförlitliga, det 

leder till att Holmen har lätt att få lån. De har enkelt sagt en god finansieringsposition, tack 

vare den ägaren.  

4.4.2 Kapitalstruktur 

Holmen har en skuldsättningsgrad på ungefär 30 % vilken har minskat en aning över tiden, 

dock ingen dramatisk förändring. Förra året gjordes få investeringar, vilket ledde till att de 

fått in mer i kassan och skuldsättningsgraden sjönk en aning. När det kommer till optimala 
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kapitalstrukturer tror inte Filip att det finns över lag, utan det är mycket beroende på 

risksynen. Är ägaren väldigt riskbenägen finns en kapitalstruktur och är ägaren mindre 

riskbenägen finns en annan. Synen på vad som skulle vara en optimal kapitalstruktur 

förändras även över tid. I takt med att värderingen på tillgångar svänger och räntor 

förändras, ändras graden av belåning och således även kapitalstrukturen.  

4.4.3 Finansiering 

Holmen finansieras genom i huvudsak genom obligationer och företagscertifikat. 

Obligationerna kan vara publika eller privata då det bara är en tagare av obligationen. 

Företagscertifikat emitteras också, och står för mer än hälften av Holmens korta finansiering. 

De har även stora lånelöften från andra aktörer som löper på flera år men som de för 

tillfället inte nyttjar utan lånar istället på certifikatsmarknaden. Holmen har ett mål av 

skuldsättningsgraden som uppgår till 0,5 vilket innebär att skulden genom eget kapital inte 

får överstiga det. Målet sätter tak på hur mycket externt finansierade medel Holmen får 

inneha utav de totala tillgångarna. I övrigt är skuldsättningen en ägarfråga, där Lundbergs 

inte har något intresse av att geara upp bolaget med för mycket lån. Holmen lägger heller 

inte speciellt stor vikt skattesköldar, vilket hänger ihop med ägarens syn att få optimal 

avkastning på eget kapital.  

Holmen har mest rörliga lån, men även en del fasta. Bolaget har ingen speciell policy på 

vilken typ av lån de ska ta utan bara att de vill betala lägsta möjliga kostnad. Holmen skulle 

kunna tänka sig att låna upp mer kapital i dagsläget när det är billigt att låna, men då 

investeringsbehoven inte finns i nuläget finns det ingen anledning att göra det.  

Holmen har en publik kreditrating från Standard and poor’s som är BBB. De har haft den 

länge och ser det som ett kvitto på deras kreditvärdighet. Att inneha en kreditrating har 

medfört att de fått en bredare investerarbas till finansieringarna och bättre underlag till 

sänkta kostnader för det externt finansierade kapitalet. 

4.4.4 Incitament och utdelning 

Holmen har inga incitamentsprogram för ledningen och nästan inga bonusprogram inom 

bolaget. Nuvarande VD Henrik Sjölund har jobbat inom Holmens i över 15 år och gamla Vd:n 

hade jobbat i 10år, vilket de ser som ett kvitto på att ledare kan tänka sig jobba utan 

incitamentsprogram. 
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Holmens utdelning grundar sig på en sammanvägning av koncernens lönsamhet, olika 

investeringsplaner och den nuvarande finansiella ställningen. De har inga långsiktiga mål 

gällande utdelning då verksamheten är cyklisk och resultaten samt kassaflöden kan fluktuera 

över tiden. Utdelningen har dock varit stabil genom åren och 2014 delade Holmen ut 10kr 

per aktie. 

4.5 Trelleborg 

4.5.1 Presentation av företag och respondent 

Intervjupersonen Ulf Berghult är CFO på Trelleborg och har jobbat på företaget i drygt tre år, 

dessförinnan har han en bakgrund inom private equity och liknande. 

Trelleborg är en diversifierad gummikoncern med 5 huvudsakliga affärsområden. De har 

många olika affärsenheter och produktområden inom gummibranschen, där de tillverkar allt 

från traktordäck till små tätningsringar. Trelleborg är unika på så sätt att storägaren med 

över 50 % av kapital och röster är en stiftelse som heter Dunkerska stiftelsen i Helsingborg. 

Resten av aktiekapitalet ägs av intuitioner och privata investerare. Ägarstrukturen har en 

väsentlig påverkan hur Trelleborg arbetar då Dunkerska enligt stadgarna måste inneha över 

50 % av aktierna, vilket gör att ifall Trelleborg vill genomföra en nyemission måste Dunkerska 

ha de ekonomiska förutsättningarna att göra det.  

4.5.2 Kapitalstruktur 

Trelleborg blev i samband med finanskrisen 2007-2008 tvingade till att göra en nyemission 

då den operativa delen föll relativt djupt vilket ledde till sämre intjäning och höga skulder. 

De har sedan dess arbetat med en plan för öka intjäningen och förbättra kapitalstrukturen, 

bland annat genom att minska företagets exponering mot priskänsliga nischer. Arbetet efter 

finanskrisen har gjort att Trelleborg fått en mer sund kapitalstruktur, både med högre 

intjäning samtidigt som skulderna minskat och eget kapital ökat. 

När det kommer till optimal kapitalstruktur menar Ulf att det möjligtvis finns en sådan, men 

det är många faktorer som spelar in för vad som skulle vara optimalt då teori är en sak och 

praktik är en annan. Trelleborg har en praktisk syn på verksamheten med stort fokus på 

bolagets operationer. De har generellt haft en skuldsättning som legat högre än andra 

branschrelaterade företag, men de diskuterar i regel inte teori utan eftersträvar en 

kapitalstruktur som ger ägarna en god avkastning. Trots en relativt hög skuldsättning läggs 
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ingen större vikt vid skattesköldar, det är många andra faktorer som spelar större roll när de 

jobbar med skuldsättningen.  

4.5.3 Finansiering 

Trelleborgs huvudfinansiärer är via ett banksyndikat med 17 banker i vilket de har båda korta 

och långa lån, i huvudsak med rörlig ränta. De har även långa lån med obligationslösningar 

för att få längre löptid på finansieringen.  

Trelleborg lägger stort fokus på att använda de internt generade kapitalet i första hand 

samtidigt som de försöker bibehålla en god kassagenerering. De mäter det operativa 

kassaflödet i förhållande till det operativa resultatet och har som mål att ligga mellan 80-100 

% i kassagenerering.  De ändrar i regel inte sin skuldsättningsgrad när räntan är lägre, då 

räntan kan fluktuera över tid. Istället har de hela tiden en beredskap där de ser över vad som 

behövs i den operationella verksamheten och om de vill göra eventuella förvärv. Trelleborg 

använder sig mycket av swapkontrakt för att få räntor och valutor som passar deras behov. 

Företaget jobbar även med equity hedge där de eftersträvar en någorlunda balans mellan 

skuld och eget kapital gällande valutafluktuationer. 

Trelleborg har i dagsläget ingen publik kreditrating, dels för att det kostar pengar och dels för 

att de då måste släppa in kreditratingbolagen och ge dem kontinuerlig information. Hittills är 

deras bedömning att de har en konkurrenskraftig finansiering utan att vara publikt ratade. 

En inofficiell bedömning av Trelleborg görs redan av deras kreditgivare samt av dem själva 

vilket gör att de kan kalibrera in vart de legat ifall de hade en publik rating. Ulf säger att en 

publik kreditrating kan vara aktuell i framtiden, ifall de skulle behöva ta in mycket externt 

finansierat kapital på obligationsmarknaden eller likanande. 

4.5.4 Incitament och utdelning 

Trelleborg har både korta och långa incitament. I de korta programmen har ledningen en 

grundlön, och sedan en bonus över året som är baserat mot prestation. De längre 

programmen sträcker sig över tre år och är kopplat till earnings per share, utvecklingen över 

tiden. 

Företaget har som mål att dela ut 30-50 % av nettovinsten, vilket de anser sig kunna göra 

med sin goda kassagenerering. Uppstår förvärvsmöjligheter är det möjligt att utdelningen 
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minskas, Trelleborg har dock höjt utdelningen tre år i följd och delade 2014 ut 3,75kr per 

aktie vilket är den högsta utdelningen i företagets historia. 

4.6 Beijer Electronics 

4.6.1 Presentation av företag och respondent 

Eftersom intervjupersonen valt att vara anonym har vi valt att kalla denne för Calle. 

Intervjupersonen har en högt uppsatt ställning inom Beijer Electronics. 

Beijer Electronics är en svensk högteknologisk koncern som finns i 19 länder och har en 

omsättning på cirka 1,5 MDR kronor. De har två huvudsakliga affärsområden, industrial data 

communication (IDC) och industrial automation solutions (IAS). IDC levererar switchar och 

routers till industrikunder medan IAS huvudprodukt är operatörspaneler med programvaror 

som styr industriapplikationer. Beijer har två stora ägare i Stena Sessan (29,8 %) och 

Lannebo Fonder (13,8 %). Calle menar att det är stor skillnad på kapitalstrukturen beroende 

på vilka ägare företag har. Olika ägare har olika risknivåer vilket har en väsentlig påverkan av 

kapitalstrukturen. 

4.6.2 Kapitalstruktur 

Idag har Beijer en balansomslutning på cirka 1,5 MDR och eget kapital runt 550 MKR, de har i 

räntebärande skulder 650 MKR och resten i icke räntebärande skulder. Under åren 2005-

2010 förändrades kapitalstrukturen, då de gjorde mycket förvärv med hjälp av extern 

finansiering. Balansomslutningen ökade mycket på goodwillposterna som inte skrivs av 

linjärt, vilket gör att kapitalstrukturen har påverkats. När Beijer ser över kapitalstrukturen 

lägger det inget direkt fokus på skattesköldar, då det enligt dem finns viktigare saker att ta 

hänsyn till. 

Vad som skulle vara en optimal kapitalstruktur för företag tycker Calle är svårt att säga 

generellt, men han gillar private equity modellen med hög belåning för den genererar bra 

värde till ägarna. I den typen av kapitalstruktur är risken förhållandevis liten när företaget 

generarar vinster, dock blir risken för konkurs hög om företaget går dåligt. Hans personliga 

åsikt är att bolag likt Beijer som är i en tillverkande verksamhet bör ligga mellan 1,5–2,5 

nettoskuld/EBITDA. Det ger en bra balans för ägarna och har företaget en hälsosam 

verksamhet bör inte heller konjunktursvängningar vara något problem, dessutom finns det 
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utrymme för ytterligare lån ifall det skulle krävas. I dags läget har Beijer en soliditet på 30-35 

%. 

4.6.3 Finansiering 

Beijers externa kapital kommer i huvudsak från banklån.  De har en facilitet på 750 MKR, 

varav 250 MKR är checkkredit och 500 MKR är lån bundna i tre år. Beijer har rörlig ränta, då 

de anser att med informationen som finns på marknaden är det ingen långivare som ger 

fasta lån utan att även ta en riskpremie. Calle anser att om företaget klarar vissa 

fluktuationer bör det inneha rörliga lån. I nuläget emitterar Beijer inga obligationer, men 

Calle tycker utvecklingen på senare tid har varit intressant, då marknaden i den låga 

räntemiljön fått upp ögonen för företagsobligationer. Det är alternativ som de tittar på, men 

i nuläget är det för dyrt för mindre bolag eftersom de inte har samma ekonomiska 

förutsättningar som de stora företagen. Beijer har en ganska hög belåningsgrad, då ägare 

och styrelse säger att det alltid är billigare att låna kapital av banken än av ägarna. Calle 

tycker personligen att det är bra att bära så mycket lån ett företag klarar av, kan de samtidigt 

betala räntor och amorteringar blir avkastningen på det egna kapitalet högt. När företag är 

börsnoterade finns det dock mycket regler att förhålla sig till och det går inte att vara allt för 

djärv i kapitalstrukturen, speciellt i konjunkturkänsliga branscher. Eftersom Beijer har många 

långsiktiga lån kan det vara riskfyllt i att öka skuldsättningen när räntenivåerna sjunker. Det 

blir för spekulativt att öka belåningen när räntan är låg, då eventuella ränteökningar skulle 

kunna bli förödande för företaget. 

Beijer har idag ingen publik kreditrating, då kostnaden för företag i Beijers storlek är blir för 

höga. Deras viktigaste aktör är deras bank som de känner väl vilket de inte behöver en publik 

kreditrating för att förbättra. 

4.6.4 Incitament och utdelning 

Beijer har incitamentsprogram som är innebär bonus på innevarande år. De har innan även 

haft incitamentsprogram med optioner osv. över 5 år, men just nu har de inga långa 

incitamentsprogram. 

Calle ser utdelningen som en balansgång, där ett högteknologiskt företag som Beijer 

behöver investera mycket i produktutveckling, samtidigt som aktieägarna vill få utdelning. 

Beijer delar i dagsläget ut cirka 2-3 % av börsvärdet, men det är inget uttalat mål. 
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4.7 Partnertech 

4.7.1 Presentation av företag och respondent 

Eftersom intervjupersonen valt att vara anonym har vi valt att kalla denne för Patrik. 

Intervjupersonen har en högt uppsatt ställning inom Partnertech. 

Partnertech är tillverkande åt kunder och säljer tillverkning som tjänst tillsammans med 

kundanpassad produktionskapacitet genom hela produktens livscykel, från utveckling till 

produktion och eftermarknadstjänster. De har kunder inom flera marknadsområden, många 

med tekniskt avancerade produkter som medicinteknik, olja och gas. Partnertech har en 

huvudägare i investmentbolaget Bure AB som äger 43 % av kapital och röster, de har varit 

med sedan börsintroduktionen 1997. Ett annat investmentbolag som köpt in sig de senaste 5 

åren är Traction AB, som idag äger 23,3 % av kapital och röster. Patrik menar att två så stora 

ägare kan ha både positiva och negativa konsekvenser för företaget. Eftersom endast 33,7 % 

av alla aktier är ute på marknaden blir den inte lika likvid och därför inte lika populär bland 

investerare, detta tillsammans men en tuff historia och sviktande resultat kan vara negativt 

för aktiehandeln. Samtidigt kan två så stora ägare hjälpa Partnertech i rätt riktning.   

4.7.2 Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen i Partnertech har under de senaste åren medvetet jobbats mycket med 

vilket har resulterat i en sundare kapitalstruktur. De har följt trenden inom 

tillverkningsindustrin och flyttat mycket av verksamheten utomlands. Partnertech har delat 

upp verksamheten i tre olika divisioner med olika förutsättningar att nå koncernens mål med 

avseende på avkastning på sysselsatt kapital. När de kollar på avkastning mot sysselsatt 

kapital, så är det vilken marginal de har och hur snabbt de snurrar kapitalet. Patrik och 

Partnertech diskuterar inte optimal kapitalstruktur och har därför inte fördjupat sig inom 

området. Gällande optimala kapitalstrukturer menar Patrik att det skiljer mycket mellan 

teori och praktik. Det finns många påverkande faktorer vilket bidrar till att en optimal 

kapitalstruktur känns väldigt svår om inte omöjlig att uppnå. Skattesköldar inkluderas i 

beräkningarna vid lånefinansiering men det är inget Partnertech lägger särskilt stor vikt vid. 

Patrik menar att sådana frågor främst tas upp när du vandrar österut där frågor kring skatt 

och inlåsning av kapital är mer aktuella. 
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De har ett soliditet mål på 30 % för att långivare och investerare ska känna sig trygga. Patrik 

menar att det möjligtvis finns andra typer av kapitalstrukturer som skulle vara mer effektiva 

sett till tillväxten men detta är inte tänkbart då lönsamheten måste stiga för att inte risken 

skall bli för hög.    

4.7.3 Finansiering 

Partnertech eftersträvar en flexibel finansieringsform och sammarbetar i dagsläget med en 

huvudbank. Banken ger dem möjligheten till en finansiering som följer rörelsekapitalet väl, 

ett bra kreditutrymme ges också av att de använder sig av något som liknar factoring. De 

belånar sin kundreskontra och lagerbindning tillsammans med huvudbanken och får det 

kreditutrymmet de behöver för att finansiera den snabba tillväxten inom vissa områden.  

Patrik beskriver att Partnertech befinner sig i en situation där de har för låg lönsamhet och 

försöker nå en situation där de kontinuerligt avkastar mer än lånefinansieringen. Kan de 

hitta en gearing som i längden ger en hyfsad mix är det bra, men idag är kapital billigt. Det 

gör att de kan ha en bra gearing i dagsläget, dock kvarstår problemet för Partnertech att de 

uppvisat svajande resultat, och därför inte kan ta upp hur mycket kapital som helst. De 

måste först visa att de har ett stadigt EBITDA i förhållande till räntekostnaderna. 

Partnertech kan principiellt acceptera en lägre soliditet och en ökad skuldsättning i en 

lågräntemiljö, men de har ett soliditetsmål på minst 30 % och vill inte gå under den. Detta 

även i lågräntemiljöer då det finns risk med avseende på flexibilitet och snabba svängningar.  

Partnertech använder sig av ränte och valutaswappar. De blandar räntor, vilket de ser som 

ett sätt att gardera sig mot snabba svängningar på kortare sikt, räntorna löper oftast 2-3 år. 

Valutaswappar används kontinuerligt för att matcha in och utflöden i olika valutor, även där 

säkra sig mot snabba svängningar. Partnertech har mycket verksamhet utomlands och 

omräkningseffekterna kan bli stora, därför säkrar de upp och swappar till svenska kronor. 

Partnertech har inte valt att inneha en publik kreditrating och är inte heller intresserad av 

det enkla skälet att det inte är dags att låna upp kapital via obligationer eller liknande.  De 

får inofficiella kreditratingar som sätts av andra kreditratingsföretag men att köpa en officiell 

har det i nuläget ingen tanke på. 
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Patrik berättar sin syn på vad som händer i en lågräntemiljö. Han menar att orättvisan blir 

stor eftersom stora bolag kan låna på obligationsmarknaden, där kapital är billigt när räntan 

är låg. Han menar vidare företagsobligationer börjar komma för mindre bolag men eftersom 

det är dyrt är det svårare för dem. Klyftan mellan stora och små bolag växer således i en 

lågräntemiljö, i synnerhet de små bolagen som inte gjort tillräckligt mycket vinst, likt 

Partnertech. För dem kan även bankfinansiering bli svår när räntan är låg, då många vill låna 

och bankerna måste tänka på vilka de lånar ut till. Låg ränta skapar med andra ord en 

orättvis situation i många aspekter. 

4.7.4 Incitament och utdelning 

Partnertech har både korta och långa incitamentsprogram. De korta 

incitamentsprogrammen är årliga och bygger på prestation. Högsta ledningen har även 

längre incitamentsprogram som huvudägarna har ställt ut vilka är mer aktiebaserade.  

Partnertech har under de senaste åren inte haft kapital att dela ut, de kassaflöden som 

genererats har investerats för att flytta verksamheten och hjälpa företaget att mer effektivt. 

Deras långsiktiga policy är att dela ut 30 % av vinsten efter skatt till aktieägarna.  

4.8 Arctic Paper S.A. 

4.8.1 Presentation av företag och respondent 

Eftersom intervjupersonen valt att vara anonym har vi valt att kalla denne för Stefan. 

Intervjupersonen har en högt uppsatt ställning inom Arctic Paper. 

Arctic Paper S.A. är en av Europas största papperstillverkare, med produktionsenheter i 

Sverige, Tyskland och Polen. De tillverkar bland annat bok, fin och grafiskt papper, vilket de 

säljer via 15 distributörer runt om i Europa. Arctic Paper har en dominant huvudägare i 

Thomas Onstad som direkt och indirekt via investmentbolaget Nemus Holding äger 69 % av 

kapital och röster i bolaget. Thomas Onstad gör således mycket av agendan i Arctic Paper, 

det är viktigt med tydliga ägardirektiv för att utföra ett bra arbete i företaget. 

4.8.2 Kapitalstruktur 

Arctic Paper jobbar kontinuerligt med att se över skuldsättningen och har idag en 

skuldsättningsgrad på 1,43, vilket är lite högre än nivån de avser att ligga omkring. Den 

relativt höga skuldsättningsgraden har kommit till följd av förvärv gjorda med lånat kapital. 

Stefan menar att de i något fall kanske bör ha gjort en nyemission för att öka det egna 
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kapitalet, då det hade gett externa finansiärer en bättre trygghet. Företaget befinner sig i en 

cyklisk bransch och att öka den externa finansieringen för mycket, genom till exempel 

uppköp kan vara riskfyllt för företaget ifall konjunkturen svänger nedåt. Arctic paper 

använder sig av skattesköldar i den mån de kan, men när de ser över skuldsättningen finns 

det många andra faktorer som är viktigare för bolaget.  

Stefan tror det finns en optimal kapitalstruktur, men den är väldigt svår att nå, då vad som är 

optimalt förändras med tiden. För att nå optimal lånebild behöver företaget också ha en hög 

kreditrating eftersom företag med låg eller ingen rating blir hårt satt i händerna på banker.  

4.8.3 Finansiering 

Arctic Papers externa kapital kommer i huvudsak från ett polskt banksyndikat samtidigt som 

de har svenska banklån för att finansiera den löpande verksamheten. Arctic Paper har 

använt obligationer vid historisk finansiering men har valt att inte fortsätta finanseras av 

obligationer då Arctic Paper enligt Stefan var för mycket åt skräpobligationshållet för att få 

en hyfsad ränta. De blir samtidigt tvungna att lösa obligationen på förfallodagen vilket 

betyder att de antingen måste betala ut hela summan med egen kassa eller hitta en ny 

finansiär. Stefan menar samtidigt att obligationer är något de alltid överväger då bankerna 

tar höga räntor mot mindre bolag, men just nu är kostnaden för obligationer för hög. Arctic 

paper fokuserar på att använda internt kapital i den mån det är möjligt och söker därefter 

extern finansiering. Stefan poängterar att det är viktigt att företaget kan visa intäktsstabilitet 

när de söker externt kapital, då hög skuldsättning i sig inte är ett problem om det ger bra 

avkastning på kapitalet. Arctic Paper gör även valutaswappar för att försäkra sig mot 

kurssvängningar, då de inte vill spekulera i vilka belopp det i slutändan ska betala och få in. 

De kan även gardera sig till en viss del mot svängningar då de får mycket intäkter i Euro, 

samtidigt som lånen i huvudsak är i Zloty och Kronor.  De har dock stora utgifter och små 

intäkter i Dollar, vilket innebär att svängningar i dollarkursen har en stor påverkan på 

företaget. 

Arctic Paper har ingen publik kreditrating, men de har samtidigt en skuggrating för att se var 

bolaget hade legat ifall de varit publikt ratade. De kommer fortsätta att använda sig av en 

skuggrating då de eventuellt har planer på att gå ut på obligationsmarknaden i framtiden. 
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4.8.4 Incitament och utdelning 

Arctic Paper har årliga incitamentsprogram för ledningen som är kopplade till lönen på årlig 

basis, där 70 % av lönen är fast och 30 % är rörlig. För tillfället har de inga långa 

incitamentsprogram. 

Arctic Paper har ingen skriven utdelningspolicy, men de talar om att kunna ge 30-50 % av 

vinsten i utdelning. De senaste tre åren har de dock inte gett någon utdelning, utan behållit 

kapitalet inom företaget. 

4.9 Företagssummering 

De respektive företagen har med hjälp av några nyckeltal nedanför summerats. Samma 

beräkningar av nyckeltalen som Hutchinson et al. (2004) studie har använts. Tillväxten är 

dock enbart mätt som den procentuella skillnaden mellan 2013 och 2014 års omsättning och 

inte över en tre års period som Hutchinson et al. (2004) använder sig av. 

Nettoskuldsättningen har använts som mått för att hjälpa till att spegla företagens 

kapitalstruktur, i empirin har detta mått visat sig vara de specifika mått som flest antal 

företag har använt sig av.  

Bolag Storlek 
(Totala 
tillgångar) 

Lönsamhet 
(Rörelseresultat/ 
omsättning) 

Tillgångsfördelning 
(Fasta tillgångar/ 
totala) 

Tillväxt 
(Procentuell 
förändring i 
omsättning, 
2013-2014) 

Ålder 
(Företagets  
ålder) 

Nettoskuld- 
sättningsgrad 
(Nettoskuld/eget 
kapital) 

Arctic 
Paper 

0,4 Mdr 3,80 % 48 % 0,00 % 32 87,30 % 

Partnertech 1,3 Mdr  -2 % 25 % 0,00 % 22 63,90 % 

Beijer 1,5 Mdr 8,10 % 60 % 1,90 % 34 99 % 

Trelleborg 33 Mdr  13,30 % 68,00 % 4,90 % 110 40 % 

Holmen 36Mdr 8 % 83 % -1,50 % 140 28 % 

Getinge 53 Mdr  10 % 69 % 5,50 % 111 121 % 

Skanska 93 Mdr 3,80 % 19,00 % 5,10 % 128 0,00 % 
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Figur 5. Sammanställning av olika nyckeltal. Egen bearbetning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvo 383 Mdr  2,10 % 54 % 3,70 % 88 36,60 % 
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5. Analys 

I följande kapitel kommer den framtagna teorin och insamlade empirin att jämföras och 

analyseras. Skillnader och likheter i respektive bolags kapitalstruktur och finansiering 

kommer att belysas. 

5.1 Optimala kapitalstrukturer 

Optimal kapitalstruktur beskrivs av Kraus & Litzenberger (1973) som en trade off mellan 

skattefördelar av skulder och dödviktskostnaderna för konkurs. Modigliani & Miller (1963) 

argumenterar i sin studie för hur en ökad företagsbelåning ger upphov till ökat 

företagsvärde. Av intervjuerna är svaren kring optimala kapitalstrukturer genomgående lika 

med somliga undantag, Ulf på Trelleborg menar att frågan om vad som är en optimal 

kapitalstruktur förmodligen aldrig kommer lösas. Han anser att teori är en sak och praktik är 

en annan, där något som ser bra ut i teorin ofta inte går att applicera på verkligheten, då de 

reella förhållandena ser helt annorlunda ut. Peter på Skanska och Filip på Holmen säger att 

det möjligtvis finns en optimal kapitalstruktur, men vad som är optimalt förändras mycket 

över tiden och beror på många exogena variabler. Calle på Beijer nämner fördelarna med 

hög belåning och exemplifierar det med en private equity modell där högt belånade företag 

genererar mycket värde till ägarna när bolaget genererar vinst. Han beskriver vidare hur högt 

belånade bolag är förknippade med större risk, då en cyklisk nedgång kan innebära konkurs 

om inte lånen betalas. Även Modigliani & Miller (1963) tar i sin teori upp hur företag genom 

ökad belåning får högre marknadsvärde i och med skatteskölden som uppstår. De menar 

vidare i samma teori att den förväntade avkastningen på eget kapital ökar i samband med 

högre skuldsättning, då företagsrisken blir större.  

Samtliga åtta företag i studien använder sig av finansiella mål vilka ofta är kopplade till 

kapitalstruktur i olika former. Målen är ofta företagsspecifika där bland annat mål gällande 

soliditet, avkastning på eget kapital och nettoskuldsättning används som riktlinjer för 

företagets långsiktiga kapitalstruktur. Finansiella mål används också av samtliga företag i 

syfte att långivare och investerare skall känna sig mer trygga. 

Genomgående är risk en viktig faktor som respondenterna tar upp i samband med syn på 

kapitalstruktur. Samtliga företag vill ha en sund skuldsättningsgrad med utrymme för 

investeringar samt utrymme för att klara en cyklisk nedgång. Getinge och Trelleborg har 



41 
 

båda gjort nyemissioner, i Getinges fall var det på grund av företagsförvärv och i Trelleborgs 

var det för att verksamheten föll i samband med finanskrisen. Om inte extern finansiering via 

eget kapital tillförts, hade skuldsättningsgraden varit högre och investerare behövt ta en 

större risk, vilket hade kunnat öka risken för finansiellt obestånd. Kraus & Litzenberger 

(1973) menar att finansiellt obestånd kan uppstå när löften till kreditgivare bryts eller när 

företagsrisken blir alltför stor.  

5.2 Skillnader i kapitalstruktur 

Flera studier inklusive Scott & Martin (1975), Ferri & Jones (1979) och Frank & Goyal (2009) 

har undersökt och påvisat hur olika faktorer påverkar kapitalstrukturen. Vi har genom en 

sammanställning av variablerna storlek, lönsamhet, tillgångsfördelning, tillväxt, ålder och 

nettoskuldsättningsgrad kunnat se att somliga variabler påverkar kapitalstrukturen aningen 

mer än andra. Till exempel har samtliga Small Cap bolagen (Arctic Paper, Partnertech & 

Beijer) en högre nettoskuldsättningsgrad än resten med undantag från Getinge. Peter 

förklarar Getinges relativt höga skuldsättningsgrad med att Getinge genom åren gjort många 

förvärv och haft en hög tillväxt. Enligt Hutchinson et al. (2004) har tillväxten ingen signifikant 

påverkan men enligt Brealey et al. (2011) kräver ofta högre tillväxt en högre 

skuldsättningsgrad eftersom lånefinansiering till större del behövs. Patrik på Partnertech 

menar att andra typer av kapitalstruktur skulle kunnat vara mer effektiva för dem sett till 

tillväxt, men eftersom risken i företaget hade ökat markant sett till dagens lönsamhet väljer 

företaget att agera mer defensivt.  

Scott & Martin (1975) argumenterar för att branschen har stor betydelse i och med de stora 

skillnader som påvisades i deras kvantitativa studie gällande kapitalstruktur. Hutchinson et 

al. (2004) menar att tillgångsfördelningen mellan fasta och totalatillgångar har stor betydelse 

för kapitalstrukturen. Vi anser att måtten har störst betydelse när företag med likartade 

tillgångsslag mäts, alltså en kombination av båda. Getinge och Beijer är verksamma inom två 

olika branscher och båda bolagen har mycket fasta tillgångar vilket beror på deras höga 

andel immateriella tillgångar. Det bidrar i båda företagen till hög skuldsättning då 

immateriella tillgångar ofta medför framtida kassaflöden. Holmen som också har hög andel 

fasta tillgångar har istället merparten i materiella anläggningstillgångar och väldigt liten 

andel i immateriella. Holmen får därför till större del kassaflöden av tillgångarna vilket gör 

att nettoskuldsättningen blir lägre. Detta styrks även av Frank & Goyal (2009) som 
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argumenterar för att företag med mycket immateriella tillgångar tenderar till högre andel 

skulder samt hur företag med höga intäkter tenderar att inneha lägre andel skulder, likt 

Holmen. 

5.3 Finansiering 

Det finns stora skillnader i hur respektive företag finansierar sin verksamhet, i synnerhet 

hittas skillnader samt likheter mellan Large Cap och Small Cap bolagen. Likt Andrén et al. 

(2010) visar det empiriska materialet att de mindre företagen nästan enformigt finansierar 

sig via banklån från en eller flera huvudbanker. Partnertech är tydliga med att det främst 

beror på deras knackiga historik samt nuvarande relativt låga lönsamhet som påverkar 

möjligheter för fler alternativ. Även kostnader i samband med obligationer och 

företagscertifikat tas upp av de mindre bolagen, där kostnad för både emittering och publika 

kreditratingar anses vara för höga. Detta stämmer in med vad Andrén et al. (2010, s. 135) 

menar om att obligationslån har högre transaktionskostnad än banklån och det Byström 

(2010) skriver om att det kostar pengar att få en publik kreditrating som öppnar upp för 

obligationsmarknaden. De mindre bolagen är relativt nöjda med flexibiliteten som deras 

bankbelåning i dagsläget ger, samtidigt ser de över andra alternativ och möjligheter i takt 

med att den externa belåningen ökar. 

Alla fem Large Cap bolag som medverkat i studien använder sig av flertalet olika 

finansieringsalternativ där obligationer, företagscertifikat och syndikerade banklån används 

för att anförskaffa kapital. Brealey et al. (2011) menar att fördelar för stora företag kan 

påvisas vid finansiering då de har stabila kassaflöden som ger kreditgivare den säkerhet de 

eftersträvar vid utlåning. Partnertech beskriver hur skillnaden mellan stora och små företag 

växer i den nuvarande låga räntemiljön eftersom de stora företagen har fler alternativ för 

extern finansiering till förmånlig ränta, medan de små företagen är mer bundna till sin 

huvudfinansiär. Bonthron (2014) beskriver hur en bredare finansieringsbas ger ökad 

diversifiering vilket minskar risken i sämre tider eftersom företaget blir mindre beroende av 

banker. Partnertech i synnerhet upplever svårigheter då banker speciellt i låga räntemiljöer 

behöver hålla extra fokus över sin egen balansräkning. Detta medför att banklån, som utgör 

huvuddelen av finansieringen i Partnertech inte blir lika förmånlig som andra typer av 

finansiering. 
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När respondenterna berättar vad de anser påverka finansieringen och vidare 

kapitalstrukturen nämner Volvo kreditrating som en viktig faktor. Fredrik Brunell beskriver 

hur det är viktigt för företag med Volvos omsättning att inneha ett papper från Standard & 

Poor’s och Moody’s på sin kreditvärdighet då det ger företaget bättre lånevillkor. Byström 

(2010) beskriver hur kreditbetyg kan påverka möjligheter och villkor för företag vid val av 

finansiering. Han menar vidare att ett högt kreditbetyg generellt ger fler 

finansieringsmöjligheter och bättre förutsättningar till förmånliga lån. Kreditrating är även 

något som Peter på Getinge beskriver att han behöver fundera mycket omkring. Getinge har 

valt att än så länge inte inneha en publik kreditrating vilket fungerat bra, samtidigt talar 

Peter om en typ av alternativkostnad som uppstår när bolaget väljer att inte inneha en 

publik rating. Exempelvis möjligheten att emittera obligationer eller att ta in andra typer 

externt kapital till en lägre kostnad för företaget. Som Byström (2010) beskriver uppstår 

kostnader i samband med publika kreditratingar och i dagsläget har ingen av Small Cap 

bolagen en publik kreditrating vilket de gemensamt kopplar till att deras huvudfinansiär är 

banken vilken de redan har en god relation med.  

5.4 Syn på olika typer av kapital 

Myers & Majluf (1984) beskriver i Pecking-order teorin hur företag föredrar internt 

genererat kapital framför andra typer av kapital. Det framkommer tydligt av intervjuerna att 

alla företag föredrar internt genererade medel först. Peter på Getinge är tydlig med att 

betona vikten av att ett företag i deras storlek, med hög belåning och skuldsättningsgrad 

använder internt genererade medel först. Därefter söker Getinge ytterligare finansiering via 

andra former som banker och kapitalmarknad. Peter Wallin på Skanska är också tydlig med 

att internt genererade medel skall användas först och beskriver det som att ”vinster som 

stannar i balansräkningen ger ingen ökad avkastning”. Undersökningen kan inte påvisa att 

företagets storlek har någon betydelse för vilken typ av kapital som föredras först, då 

samtliga bolag föredrar internt upparbetat kapital. Nyemissioner är enligt Myers & Majluf 

(1984) den typ av kapital  företag väljer att söka när ingen annan möjlighet finns. Det kan 

kopplas till både Getinge och Trelleborg som genomfört nyemissioner som en sista utväg då 

belåningen blivit hög och det har varit vitalt för företagen att öka det egna kapitalet. 
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5.5 Incitament och utdelning 

Myers & Majluf (1984) menar i Pecking-order teorin att företag anpassar sin aktieutdelning 

efter investeringsmöjligheterna, vilket stämmer väl in på respondenternas svar. Skillnader 

mellan Large Cap och Small Cap bolagen är påtagliga ur utdelningssynpunkt där Partnertech 

och Arctic Paper för närvarande inte har någon utdelning. Sharpe & Nguyen (1995) 

argumenterar för att icke-utdelande företag i högre grad är utsatta för informations 

asymmetri vilket kan leda till att skuldfinansiering föredras framför eget kapital. Arctic Paper 

och Partnertech har en relativt hög nettoskuldsättning vilket respondenterna förklarar med 

att låg vinst i kombination med höga kostnader inom företagen gör att utdelning inte blir 

positivt för någon part. Långsiktigt önskar företagen dock att ha utdelning men kapitalet 

behövs för närvarande i den löpande verksamheten.  

Brealey et al. (2011) beskriver hur företag inte vill belåna sig extra för att ha utdelning, detta 

stämmer in på samtliga respondenters svar. Merparten av Large Cap bolagen har utdelning 

som är kopplad till vinsten vilket medför att den under konjunkturcyklar kan ändras och 

anpassas. Brealey et al. (2011) tar upp hur förändring av utdelning kan skicka dold 

information från ledning till investerare och hur en sänkning av utdelning kan tolkas 

negativt. Det kan kopplas till varför Volvo inte har någon uttalad utdelningspolicy, då Fredrik 

berättar om att Volvo eftersträvar flexibilitet. Skanskas CFO Peter Wallin berättar att 

bolagets utdelningspolicy är att 40-70 % av nettoresultatet skall delas ut till ägarna. Peter 

menar att eftersom Skanska inte är ett tillväxtföretag är utdelningen av större vikt. En hög 

utdelning för Skanska håller inte tillbaka deras investeringar vilket Holmen även instämmer 

med. Jensen (1986) beskriver hur konfliker mellan ledning och aktieägare kan uppstå när 

företag genererar stabila kassaflöden men har en begränsad utdelning. Detta innefattar 

också när kassaflöden stannar i företaget utan att omsättas eller investeras, vilket alla 

företag jobbar aktivt med att motverka.  
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6. Slutsats 

I följande avsnitt besvaras studiens två problemformuleringar med utgångspunkt i empirin 

och analysen. Vidare avslutas kapitalet med förslag till fortsatta studier. 

6.1 Resultat och diskussion 

Syftet med studien är att utifrån ledningens perspektiv beskriva hur kapitalstruktur och 

finansieringsformer skiljer sig åt för utvalda Large Cap och Small Cap bolag. 

Hur skiljer sig Large Cap och Small Cap bolags finansieringsformer och på vilket sätt 

påverkar det kapitalstrukturen? 

Resultatet av studien visar att finansieringen skiljer betydligt mellan Large Cap och Small Cap 

bolag där även skillnader inom varje storleksgrupp påvisar sig vara markant. De tre bolagen 

noterade på Small Cap har alla banker som sin huvudfinansiär, relationen till den specifika 

banken har således visat sig vara av stor betydelse. Ingen av Small Cap bolagen använder i 

nuläget obligations eller kapitalmarknaden som komplement till banken vilket har kan 

kopplas till storleken av företaget samt kostnaderna som uppstår i samband med 

instrumenten.  

I den empiriska analysen har det framkommit att internt genererat kapital av samtliga bolag 

har varit den kapitalform som föredragits och den kapitalkälla som använts först. Bolagen 

använder sig av externa källor först när det egna kapitalet är slut. Vi drar slutsatsen att det i 

enlighet med vad som beskrivs i teorin finns en hierarki för vilka finansieringsformer som 

föredras framför andra. Vidare kan vi konstatera att företag med mindre andel internt 

genererat kapital också har högre nettoskuldsättning vilket även korrelerar med storleken på 

företaget.   

Hur skiljer sig ledningens syn på kapitalstruktur i företag noterade på Large Cap och Small 

Cap? 

Inget tydligt samband har funnits mellan ledningens syn på kapitalstruktur kopplat till 

bolagens storlek då svaren genomgående varit likartade. Vi kan genom studien konstatera 

att ledningen i Large Cap och Small Cap företag har en genomgående likartad syn på 

kapitalstruktur.  
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Studien visar i motsats till teorin att optimala kapitalstrukturer inte är något 

företagsledningen lägger särskilt stor vikt vid. Vidare har det tydligt framkommit att teori och 

empiri inte går hand i hand när det gäller optimal kapitalstruktur då flera exogena variabler 

som konjunktur och ränteläge oftast inte inkluderas i befintliga teorier.  

Vi ser i resultatet att även om teorin lägger stor vikt vid de skattesköldar som uppstår vid 

ökad belåning är det inget som företagsledningen lägger stor vikt vid. Det enda som kan 

påvisas kopplat till skattesköldar är vikten av att den skattemässiga kostnaden blir avdragsgill 

vilket Large Cap bolagen är noga med att påpeka. 

Av empirin och analysen framkommer att bolagens ägarstruktur är utav betydande faktor 

både för hur finansieringen och således även kapitalstrukturen är utformad. Ägarstrukturen 

är dock företagsspecifik och således inte kopplad till bolagets storlek.  

Studien visar att endast ett av Small Cap bolagen har utdelning medan samtliga Large Cap 

bolag delar ut vinster till ägarna. Alla företag försöker dock på något sätt koppla den 

långsiktiga utdelningen till vinsten. Vi konstaterar att samtliga bolag ämnar ha utdelning men 

rådande omständigheter gör att några av företagen valt att inte dela ut i dagsläget.   

6.2 Förslag till vidare forskning 

Under våra intervjuer har ägarnas påverkan och deras olika syn på risk tagits upp flertalet 

gånger. Det vore intressant att vidare studera hur ägarna i praktiken bestämmer över 

kapitalstrukturen. Vår studie har inte haft som huvudsyfte att ta reda på specifika faktorer 

och variabler som förklarar kapitalstruktur. Att forska vidare med hjälp av ett större antal 

medverkande företag om huruvida finansieringen påverkar kapitalstrukturen och vilka 

variabler som har stor betydelse vore intressant.  

Eftersom vår studie innefattar företag som alla är noterade på en publik börs är investerarna 

och kreditgivarnas syn väldigt viktig för företagen. Från våra intervjuer har det framkommit 

att investerare och kreditgivare är riskaverta vilket från kreditgivarnas synvinkel är förståligt. 

Det vore dock intressant att utveckla studien och vidare studera om investerarnas riskvilja 

påverkar företagens kapitalstruktur och om företag kanske hade haft möjlighet till snabbare 

tillväxt ifall detta hade bortsetts från. 
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8. Bilagor 

Här presenterar vi vårt intervjuformulär samt intervjufrågorna. 

8.1 Intervjuformulär 

Hej, 

Vi är två studenter från högskolan i Halmstad som just nu skriver på vår kadidatuppsats inom 

ämnet finansiering. Syftet med studien är att utifrån ledningens perspektiv beskriva hur 

kapitalstruktur och finansieringsformer skiljer sig åt för utvalda Large Cap och Small Cap 

bolag. 

Eftersom vår studie syftar till att få ledningens perspektiv skulle vi därför uppskatta om vi 

kunde få en kort intervju med dig. Helst möter vi upp er för att genomföra intervjun, om 

detta inte skulle vara möjligt skulle vi vara tacksamma om ni ville göra den på telefon eller 

via mail.    

Intervjun kommer uppskattningsvis ta 25 min att svara på och det kommer vara ca 10-15 

frågor. 

Tack på förhand,   

Med vänliga hälsningar 

Fredrik Adolfsson  freado12@student.hh.se  070-726 81 2 4 

Kim Hultman  kimhul12@student.hh.se   073-632 89 42 
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8.2 Intervju – Kapitalstruktur 

Syftet med intervjun är att få ledningens syn på kapitalstrukturen i företaget 

 Vill du vara anonym? 

 Får vi spela in samtalet? 

 Berätta lite om dig själv, namn, befattning, företagets namn & verksamhetsområde. 

 Hur länge har du jobbat på företaget? 

 Hur påverkar ägarstrukturen bolaget? 

 Hur ser företagets kapitalstruktur ut i dagsläget? Har den ändrats på senare tid och i 

så fall varför?  

 Vart kommer företagets externt finansierade kapital ifrån? 

 Hur ser ni på lånefinansiering jämfört med internt genererat kapital? 

 Teorin tar upp ”optimala kapitalstrukturer” för företag, anser ni att det finns en 

optimal kapitalstruktur och är den i så fall möjlig att uppnå? 

 Teorin tar upp skattesköldar (tax-shields) när graden av skuldsättningsnivå behandlas, 

är det något ni lägger stor vikt vid? 

 Hur ser företaget på olika typer av räntenivåer med hänsyn till skuldsättningsgraden? 

(Accepterar ni till exempel högre skuldsättning i en lägre räntemiljö) 

 Använder ni er utav ränte/valuta swappar? Varför? 

 Har ni en publik kreditrating? Varför? 

 Använder sig företaget av incitamentsprogram för ledningen? 

 Hur ser er utdelningspolicy ut? Har ni något långsiktigt mål gällande utdelningar? 

 

Avslutningsvis: 

 Skulle du vilja tilläga någonting som inte togs upp under intervjun? 

 Skulle du vara intresserad av att få uppsatsen skickad till dig när det är klart? 

 Om vi kommer på någon fråga i efterhand eller skulle vilja ha ett förtydligande, är det 

då okej att vi mailar? 
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