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Förord  

Tack till Urban Österlund som under uppsatsens gång funnits till hands när oklarheter 

uppkommit. De företag som tagit sig tid att besvara enkätundersökningen samt ställt 

upp på telefonintervjuer ska även de ha ett mycket stort tack, utan er hade denna 

uppsats ej varit genomförbar. Sist men inte minst ska opponenterna tackas för de 

synpunkter och reflektioner som de bidragit med under seminarietillfällen. 
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Sammanfattning 

Trots en längre tids forskning finns det inget konkret svar på vilka faktorer som 

påverkar kapitalstrukturen hos företagen. De större forskningarna inom ämnet är 

gjorda med en kvantitativ metod. Intresset väcktes för att undersöka problemet från en 

annan synvinkel och ett kvalitativt tillvägagångssätt valdes därmed. Problemet är 

viktigt att finna svar på då det hade bidragit till att effektivisera företagen. 

Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ studie undersöka om de utvalda 

faktorerna påverkar företagen i valet av kapitalstrukturens utformning. Vidare har 12 

av de 100 största företagen sett till omsättning i Hallands län undersökts genom så väl 

enkätundersökning som telefonintervjuer. Anledningen till att det endast var 12 

företag som undersöktes var för att resterande företag inte ville medverka till studien. 

De faktorer som valdes att undersökas var tillväxt, lönsamhet, risk, livscykelfas, 

företagets ålder, företaget storlek och branschtillhörighet. Antalet faktorer som kan ha 

en stor betydelse i kapitalstrukturens utformning är många. De valda faktorerna 

valdes då de på förhand troddes ha en stor påverkan av kapitalstrukturens utformning.  

Det visade sig att faktorerna branschtillhörighet, riskfaktorn, livscykelfas, ålder och 

storlek påverkade kapitalstrukturen. Samtidigt fann vi inget underlag för tillväxttakten 

eller lönsamhetens påverkan på kapitalstrukturen, till skillnad från tidigare kända 

studier inom ämnet.  Med det funna resultatet hoppas vi kunna bidra till en ökad 

förståelse samt ett förtydligande om vilka faktorer som kan tänkas påverka 

kapitalstrukturen hos företagen.  

 

 

 

 

 



	  
	  

Abstract 
Despite a long period of research there's no concrete answer on the factors affecting 

the capital structure of the companies. The major researches in the subject are made 

by a quantitative method. Our interest was to examine the problem from a different 

point of view and a qualitative approach was chosen. The problem is important to find 

answers to because it would improve the efficiency of the companies. 

 

The purpose of this project is to examine the factors that influence businesses when it 

comes to choosing how a project should be funded through a qualitative approach. 

Furthermore, the 100 largest companies in terms of turnover in Halland County 

investigated by questionnaire survey as well as telephone interviews. 

 

The factors that were chosen to examine was growth, profitability, risk, maturity, its 

age, size of the company and industry affiliation. The number of factors that can have 

a big impact in the capital structure's design are numerous. The selected factors were 

chosen because they were believed to have a large impact of the capital structure 

design. 

 

It turned out that the factors industry affiliation, risk factor, business life cycle, age 

and size affect the capital structure. At the same time, we found no basis for growth or 

profitability, whereas the impact on the capital structure, unlike previous known 

studies in the subject. With the found results, we hope to contribute to a better 

understanding and a clarification of the factors that may affect the capital structure of 

the firms. 

 

 

  

 

 

 



	  
	  

Bilaga 1. Definition av nyckelord   
 

Skuldsättningsgrad = Skuldsättningsgrad väljer vi att definiera som totala skulder 

delat med eget kapital, (S/E). 

  

Tillväxt= Ett företags tillväxt kan beskrivas genom flera olika nyckeltal såsom 

förändring i omsättning, antalet anställda, vinst, eget kapital eller summan av egna 

tillgångar (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Vi väljer att tolka det som 

förändring i nettoomsättningen mellan åren 2012-2013. 

 

Skuld= Företagets skulder eller förpliktelser som uppkommer under verksamheten. 

Skulderna regleras över tid, genom överföring av ekonomiska fördelar, inklusive 

pengar, varor eller tjänster.  

 

Lönsamhet= Lönsamhet väljer vi att definiera som företagets räntabilitet på totalt 

kapital, vilket räknas ut enligt följande: (Resultat efter finansiella 

poster+räntekostnader )/ Totalt kapital  

Stort företag= Med större företag avses företag som uppfyller mer än ett av följande 

villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 

• Fler än 50 anställda. 

• Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning. 

• Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. 

 

Eget kapital = Eget kapital är det belopp som ägarna satt in i företaget och som utgör 

skillnaden mellan tillgångar och skulder (Groth & Anderson, 1997). 

 

Skattesköld = Innebär en reduktion av den beskattningsbara inkomsten för en individ 

eller företag genom att det görs diverse avdrag för till exempel boränta, amorteringar, 

avskrivningar med mera. Dessa avdrag reducerar skattebetalarens skattbara inkomst 

för ett givet år, eller skjuter upp inkomstskatten till framtida år (Groth & Anderson, 

1997). 



	  
	  

 

Kapitalstruktur = Fördelning av skulder och tillgångar i ett företag 

Företag verksamma i Hallands län = Företaget har sitt huvudkontor i Hallands län. 

Omsättning= Företagets Nettoomsättning. 

Risk = Om respondenten svarat att riskfaktorn hade betydelse vid val av 

finansieringsform eller ej.  

Livscykelfas = Vilken fas företaget befinner sig i Livscykeln. Är företaget i 

uppstartsfasen, tillväxtfasen, mognadsfasen eller i en nedgående fas (Boundless, 

2015). 
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1. Bakgrund 
 

I detta kapitel behandlas först och främst bakgrunden till problemet. Vidare leds det 

in till problemdiskussionen och syftet med arbetet. 

 

Aktiebolag är numer en av de absolut vanligaste bolagsformerna enligt bolagsverket. 

För att starta ett aktiebolag krävs i princip endast en affärsidé samt ett startkapital på 

50000 svenska kronor (PWC, 2013). Allt eftersom företaget växer kommer det att 

krävas nyinvesteringar och då ställs företaget inför ett dilemma gällande 

finansieringsalternativen. Vad som är mest lämpligt skiljer sig emellertid åt i olika 

fall. I vissa tillfällen lönar det sig att belåna medan i andra kan det vara mer gynnsamt 

att finansiera genom det egna kapitalet.  Valet av finansiering bör grunda sig främst 

på det enskilda företagets mål och förutsättningar. Kapitalbasen har alltid varit ett 

problem i synnerhet för små och nystartande företag, vilket har medfört svårigheter 

gällande investering och tillväxt. Företag har därmed sökt sig utåt för att få externt 

riskkapital och förstärka de brister som fanns med kapitalbasen (Herzog, 1990).  

 

Med en rikare överblick om problemet väcktes intresset för att titta närmare på hur det 

ser ut bland olika företag gällande kapitalstruktur. Vidare kommer det att undersökas 

vilken betydelse de utvalda faktorerna har haft för företags kapitalstruktur. De valda 

faktorerna är tillväxt, lönsamhet, risk, branschtillhörighet, livscykelfas, företagets 

ålder samt företagets storlek. Dessa faktorer är endast ett fåtal av de faktorer som kan 

tänkas påverka kapitalstrukturens utseende. 

 

Problematiken har funnits sedan länge och det finns ett flertal studier som berör 

ämnet. Den första och troligtvis mest kända teorin kommer från Modigliani & Miller 

och publicerades år 1958. Deras vetenskapliga artikel bortsåg först från realistiska 

antaganden eftersom varken transaktionskostnader eller bolagsskatter togs i beaktning 

samt att alla marknadsaktörer hade samma tillgång till information och att ingen 

inside info användes (Modigliani & Miller, 1958).  
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Eftersom det inte riktigt ser ut så i verkligheten bemöttes studien av en hel del kritik, 

vilket gjorde att de blev tvungna att omarbeta sin undersökning. I den nya, reviderade 

versionen som publicerades fem år senare bortsågs inte längre bolagsskatter och 

transaktionskostnader i beräkningarna. Samma teori visade att skattefördelarna som 

uppstod vid extern belåning var större än vad som tidigare troddes och att bolag 

istället borde låna så mycket kapital som möjligt för att maximera sitt värde 

(Modigliani & Miller, 1963). 

 

Allt eftersom Modigliani och Miller hade släppt sin vetenskapliga artikel år 1958 

uppkom ett flertal andra teorier som kom fram till att val av finansiering kan ha stor 

betydelse för företagets värde. Teorierna påpekar att faktorer såsom asymmetrisk 

information, bolagsskatter och agentkostnader med flera kan ha en stor påverkan 

(Myers, 2001). Ett företag kan vara finansierat helt genom eget kapital, däremot är det 

betydligt vanligare att företag även skuldsätter sig i viss grad genom att låna från 

externa finansiärer. Företag har med andra ord valfriheten att finansiera sin 

verksamhet helt genom skulder eller eget kapital, eller genom att kombinera de båda. 

Kombinationen av de båda är det som kallas kapitalstruktur och den kan skilja sig åt 

mellan olika företag, branscher och geografiska platser (Groth & Anderson, 1997). 

 

Även om Modigliani och Millers teori lade grunden för ett flertal andra teorier som 

huvudsakligen kom fram till liknande resultat tillkom även teorier som motsatte sig 

denna. Exempelvis menar pecking order teorin att det finns en baksida med att 

skuldsättningsgraden ökar eftersom externa lån är dyrare än finansiering genom 

interna vinstmedel. Det råder med andra ord ingen självklarhet gällande valet av 

intern finansiering och extern belåning för företagen. Forskning har visat på att det 

finns ett flertal faktorer som påverkar företags kapitalstruktur men det finns inget 

entydigt svar som visar på just vilka faktorer som är relevanta för det specifika 

företaget (Myers, 2001). 
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1.1 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnt finns det ingen känd teori eller empirisk forskning som har 

kommit fram till en generell förklaring för vilka faktorer som påverkar valet av 

kapitalstruktur. Det finns dock ett flertal olika teorier som kan vara användbara för 

företagen (Myers, 2001). Likväl har olika studier kommit fram till att enstaka faktorer 

påverkar företags skuldsättningsgrad. Harris och Raviv (1991) kommer i sitt arbete 

fram till att företagets storlek och branschtillhörighet är några av de faktorer som 

påverkar företagets skuldsättningsgrad. Senare forskning kom fram till att faktorer 

såsom lönsamhet och tillväxt är viktiga faktorer att undersöka då de tros ha en stor 

betydelse i hur företag väljer att utforma sin kapitalstruktur (Chang et al., 2009).  

Det leder in till vad uppsatsen kommer behandla, det vill säga hur kapitalstrukturen 

ser ut i de 12 undersökta företagen samt vilken påverkan de utvalda faktorerna kan 

tänkas ha på kapitalstrukturens utseende. Vilka de faktiska faktorerna är samt i vilken 

grad de påverkar valet av kapitalstruktur är ett omdiskuterat ämne. Efter en djupare 

granskning av de utvalda vetenskapliga artiklarna valde vi ut 7 stycken faktorer att 

undersöka. Faktorer som livscykelfas, lönsamhet, tillväxt, branschtillhörighet, 

företagets ålder och storlek samt hur företagsledare resonerar omkring risk är de 

faktorer som kommer undersökas samt vilken påverkan det får för kapitalstrukturen.  

I vilken livscykelfas företag befinner sig i och hur det påverkar valet av 

kapitalstruktur är som sagt en av många intressanta faktorer att titta närmare på. Ett 

företag går igenom olika faser under sin existens och vilken fas i livscykeln ett företag 

befinner sig i kan vara avgörande för hur ett företag finansieras. Vid uppstart av 

företag krävs mycket kapital, samtidigt är det mycket riskfyllt för banker och andra 

kreditinstitutioner att låna ut till nystartade företag då de inte har någon tidigare 

kredithistorik. När företag blivit mogna behövs inte lika mycket kapital för företaget 

som under uppstarten eller tillväxtstadiet, samtidigt som det är betydligt mycket 

säkrare för banker och andra kreditinstitut att låna ut (La Rocca, 2011). 

 

Om företags branschtillhörighet påverkar valet av kapitalstruktur är en annan relevant 

aspekt att ha med i åtanke. Eftersom vissa branscher är mer kapitalintensiva än andra 

kan företags branschtillhörighet ha viss påverkan över hur företagen väljer att 

finansiera verksamheten.  
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Frågan är dock hur stor skillnaden kan tänkas vara samt varför det finns en skillnad 

(Brealey et al., 2011).  En betydligt äldre forskning som bedrevs av Ferri och Jones 

(1979) visade i sin studie att det skiljer sig mycket inom vilka branscher som jämförs. 

Oljebranschen och gasbranschen visade prov på tydliga likheter i valet av 

skuldsättningsgrad medan IT-branschen inte kunde visa upp några bestämda likheter 

mellan företagen när de jämförde skuldsättningsgrad och branschtillhörighet. 

 

Hur tillväxt i företag påverkar valet av kapitalstruktur är en självklarhet att fördjupa 

sig inom på grund av att när företag växer så växer även möjligheterna för 

investering, vilket kräver kapital. När ett företag växer införskaffar det sig eget kapital 

men samtidigt kan tillväxttakten hämmas om företaget inte använder sig av externt 

kapital. Det är därför viktigt för företagsledare att hitta rätt balans i kapitalstrukturen 

(Brealey et al., 2011). Att det råder ett samband mellan företags tillväxt och 

skuldsättningsgrad är en åsikt som delas av flertalet forskare inom ämnet. Forskarna 

Kim och Sorensen (1986) kom i sin studie fram till att företag med en högre 

lönsamhet tenderade att ha en lägre skuldsättningsgrad medan företag med en lägre 

tillväxt visade sig ha en högre skuldsättningsgrad. 

 

Faktorerna ålder och storlek kommer undersökas närmare för att se om det finns något 

samband till hur kapitalstrukturen ser ut beroende på dessa faktorer. Teorierna som 

finns inom ämnet kapitalstruktur beskriver mer än sällan dessa faktorers relevans 

(Frank & Goyal,2009). Myers påstår att större företag tenderar att finansiera med 

externa medel i en allt högre utsträckning. Bakgrunden till att det föreligger som 

sådant är att de större företagen är mer diversifierade samt inflytelserika (Remmers et 

al., 1975). 

 

Att företags lönsamhetsgrad påverkar kapitalstrukturen kan låta som en självklarhet 

att undersöka och anses därför viktigt att nämna. Ett av de främsta nyckeltalen som 

speglar om det går bra eller dåligt för ett företag är lönsamheten. Högre lönsamhet bör 

innebära att företag kan finansiera sin verksamhet med egna medel i högre grad än 

företag med låg lönsamhet frågan är om det finns ett sådant samband i verkligheten 

(Brealey et al., 2011). Forskarna finner med hjälp av trade off teorin som stöd att det 

råder ett positivt samband mellan företags lönsamhet och skuldsättningsgrad.  
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De resonerar följaktligen som trade off teorin, att företag med en hög lönsamhet har 

lägre betalningssvårighetskostnader och bör därmed skuldsätta sig i en högre grad då 

skatteskölden bidrar till en högre besparing. Förklaringen till det är att räntorna på 

skulderna är avdragsgilla, vilket i slutändan resulterar i att företaget betalar mindre i 

skatt desto mer de belånar sig, till en viss grad (Hillier et al., 2013). 

 

Slutligen kommer riskens påverkan på kapitalstrukturen hos företagen att undersökas. 

När skuldsättningsgraden stiger så stiger även risken för konkurs och därmed ökar 

kostnaderna för financial distress.  Med andra ord ökar avkastningskravet på eget 

kapital desto högre skuldsättningsgraden är (Myers, 2001). 

 

1.2 Problemformulering 

 

Utifrån problemdiskussionen väcktes förståelsen om att det kan finnas ett flertal olika 

faktorer som kan påverka valet av kapitalstruktur. Företags storlek, ålder, lönsamhet, 

tillväxt, branschtillhörighet, livscykelfas samt hur de beaktar risken togs upp i flertalet 

av de vetenskapliga artiklarna som granskats. Det ansågs därför intressant att 

undersöka om dessa faktorer hade en påverkan i valet av kapitalstruktur hos företag 

med huvudkontor i Hallands län. Frågeställningen som växte fram lyder därmed:  

 

-Hur påverkar de 7 utvalda faktorerna kapitalstrukturen hos 12 av de 100 största 

företagen sett till omsättning i Hallands län? 

 

1.3 Syfte & Avgränsningar 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara de av oss utvalda faktorerna och om 

de kan påverka valet av kapitalstruktur hos 12 av de 100 företag med störst 

omsättning i Hallands län.  

 

Vi har valt att avgränsa oss till 7 faktorer: lönsamhet, tillväxt, livscykelfas, 

branschtillhörighet, risk, företaget storlek samt företagets ålder. Valet av faktorer 

grundar sig främst i möjligheten att undersöka dem hos de utvalda företagen, vilken 

inte finns om det är hemlig eller känslig information vi efterfrågar.  
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En annan mycket bidragande påverkan till valet av de sju faktorerna var den tidigare 

forskning som var gjord inom ämnet. Vi fann att faktorerna tillväxt, lönsamhet, 

storlek och ålder samt branschtillhörighet var fem mycket omdiskuterade faktorer. De 

vetenskapliga artiklarna som vi valt som grund för att inhämta förkunskap inom 

ämnet diskuterade främst de fem faktorerna. Utöver dessa valde vi att även undersöka 

riskens påverkan på skuldsättningsgraden samt i vilken fas företaget befann sig i 

livscykeln. Då de faktorerna inte diskuterades lika mycket i den funna forskningen 

tyckte vi det kunde vara extra intressant att undersöka. 

 

1.4 Vetenskapligt synsätt 

 

Det finns två olika huvudsakliga synsätt inom vetenskapen; hermeneutik och 

Positivism. Hermeneutiken har sina rötter inom filosofin och innebär att allt lärande 

kommer genom tolkning av olika saker. Med det menas att hermeneutiker ofta ställer 

sig frågan vad det är som visar sig och vad innebörden av det är. Till exempel 

historieforskare får ofta använda sig av en hermeneutisk ansats för att nå förklaringar 

till problemet då han eller hon inte har möjlighet till att exempelvis genomföra 

statistiska analyser. Som alternativ får forskaren lägga pussel med olika källor av 

information för att kunna tolka och få en bild över hur det såg ut förr. Den 

hermeneutiska ansatsen passade bra till denna forskning eftersom de svar som gavs 

från intervjuerna och enkäterna inte var kodade och därmed inte kunde granskas 

statistiskt. Istället fick svaren tolkas och analyseras för att sedan kunna komma fram 

till ett logiskt slutresultat (Nyström, 2007).  
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1.5 Disposition 

 

 
 

 

 

Inlednin
g	  

•  I	  detta	  kapitel	  behandlas	  först	  och	  främst	  bakgrunden	  till	  
problemet.	  Vidare	  leds	  det	  in	  till	  problemdiskussionen	  och	  syftet	  
med	  arbetet	  

Teori	  

• Här	  tar	  vi	  upp	  relevanta	  utvalda	  teorier	  som	  sedan	  kopplas	  till	  
syftet.	  Det	  inleds	  med	  Modigliani	  och	  Millers	  omtalade	  teori	  då	  den	  
utgör	  grunden.	  Sedan	  följer	  ett	  Blertal	  teorier	  som	  har	  en	  något	  
annorlunda	  synvinkel	  

Metod	  

•  I	  metodkapitlet	  beskrivs	  vilken	  metod	  som	  används	  för	  att	  uppnå	  
syftet	  med	  arbetet.	  Vidare	  vilka	  problem	  som	  uppkommit,	  samt	  
självkritik	  

Empiri	  
och	  

Analys	  

• Här	  presenteras	  Resultat	  av	  de	  intervjuer	  samt	  
enkätundersökningar	  som	  gjorts.	  För	  att	  göra	  det	  lättläst	  och	  
överskådligt	  följer	  strukturen	  som	  sådan	  att	  först	  visas	  resultatet	  
upp	  för	  att	  sedan	  analyseras	  

Slutsats	  

• Det	  här	  kapitlet	  innehåller	  en	  diskussion	  som	  knyter	  samman	  de	  
tidigare	  avsnitten	  med	  en	  kommentar	  och	  slutsats	  från	  
uppsatsskribenterna	  

Referens
er	  

• Denna	  del	  redogör	  för	  vilka	  källor	  som	  använts	  för	  att	  samla	  in	  
information	  till	  uppsatsen	  
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2. Teori 

I denna del tar vi upp relevanta utvalda teorier som sedan kopplas till syftet. Det 

inleds med Modigliani och Millers omtalade teori då den utgör grunden. Sedan följer 

ett flertal teorier som har en något annorlunda synvinkel.   

2.1 Modigliani & Miller proposition 1 utan skatter 

 

I det sena 1950-talet försökte ett flertal forskare komma fram till om ett företags 

skuldsättningsgrad har någon som helst påverkan på värdet av företaget. Frågan var 

om det fanns en optimal kapitalstruktur som maximerade företagsvärdet och som 

därmed alla företag borde sträva efter att uppnå. Modigliani & Miller var två av de 

mest framgångsrika forskarna inom ämnet på den tiden och de studerade många olika 

företag för att komma fram till ett svar. De tog däremot inte med bolagsskatter och 

transaktionskostnader i beräkningarna när de analyserade skillnader mellan olika 

företag. Vidare baserade deras första proposition på att företagen agerade i en perfekt 

kapitalmarknad med symmetrisk information, det vill säga där alla parter i marknaden 

hade tillgång till samma mängd information. Slutligen kom de fram till att ett företags 

värde är oberoende av kapitalstrukturen och att det därmed är fritt fram för företag att 

finansiera sig med externt kapital i den mån de känner sig bekväma (Modigliani & 

Miller, 1958).  

 

2.2 Modigliani & Miller proposition 2 – Utan hänsyn till bolagsskatter 

 

Modigliani & Millers proposition 2 behandlar WACC modellen. WACC är den 

viktade kapitalkostnaden för företag, vilket innebär att den slår ihop kostnaden för 

eget kapital med kostnaden för skulder och räknar på så sätt ut kostnaden för 

företagets finansieringsform (Brealey & Myers, 2011). Till skillnad från den 

reviderade version som tillkom år 1963 tar proposition 2 i 1958 års version 

fortfarande inte bolagsskatter och transaktionskostnader i beaktning.  
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Den antog även att alla marknadsaktörer hade samma tillgång till information, det vill 

säga att ingen inside info kunde användas (Modigliani & Miller, 1958). Formeln för 

WACC blir därmed enligt följande: 

 

 

Re = Räntabiliteten på Eget Kapital 

R0 = Räntabiliteten för Totalt Kapital 

Rd = Genomsnittliga räntekostnaden för skulder 

och D/E = Skuldsättningsgraden  

(Brealey & Myers, 2011). 

 

Proposition 2 menar att företagets förväntade avkastning på eget kapital ökar linjärt i 

samband med att skuldsättningsgraden ökar. Det sker eftersom aktieägare anser att 

företag med högre skuldsättningsgrad innebär en högre risk än företag med lägre 

skuldsättningsgrad. Den ökade kostnaden för eget kapital kan därmed ses som en sorts 

riskpremie företaget blir tvunget att betala för den ökade risk investerarna är beredda 

att ta (Modigliani & Miller, 1958). 

Figur 1. WACC vid förändring av skuldsättningsgraden 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Finansieringsvalet är irrelevant för aktievärdet. Den vägda kapitalkostnaden 

(WACC) är konstant oavsett om företaget ökar eller minskar skuldsättningsgraden 

(Kaplan Financial, 2013). 
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2.2.1 Modigliani & Miller proposition 2 – Med hänsyn till bolagsskatter 

 

Även om Modigliani & Millers första version kom med många nya tankar och 

inspirerade fler forskare att spinna vidare på deras teori fick den även kritik. 

Huvudsakligen kritiserades teoremet för att den uteslöt skatteeffekter och 

transaktionskostnader, vilket innebar att antagandena inte stämde överens med hur det 

såg ut i verkligheten. Det visade sig att den version som publicerades år 1958 inte helt 

stämde med vad som sedan uppdagades, det vill säga att en skattesköld uppstod. Det 

var något som de inte hade med i sina beräkningar från början (Modigliani & Miller, 

1963). 

 

Figur 2. Skatteeffekten av skuldsättning 

 

Figur 2: Visar tydligt hur ett företag gynnas när det kommer till skattebetalningen 

genom att skuldsätta sig. Det mer skuldsatta företaget får ett högre värde, vilket 

mynnar ut i att företagen bör skuldsätta sig för att öka företagets värde (Ross, 

Westerfield & Jaffe, 2005). 

Efter kritiken mot 1958 års teorem insåg Modigliani och Miller att de behövde ändra 

sin teori och införa skatteeffekter och transaktionskostnader till sin föregående teori. 

Den nyare versionen utgår från att kostnaden för eget kapital ökar i samband med att 

skuldsättningen ökar. 

Förklaringen är att när skuldsättningsgraden ökar så ökar även den finansiella risken i 

företaget och därför kräver investerarna högre ersättning som kompensation. 



	  
	   11	  

 Likaså sjunker kostnaden för banklån i proposition 2 då skuld är en avdragsgill 

kostnad (Modigliani & Miller, 1963). 

Den totala kostnaden för skuld till företaget är i 1963 års teorem lägre än vad den var i 

det första teoremet. När kostnaden för skuld sjunker, blir det lägre volatilitet för 

avkastning i samma skuldsättningsgrad vilket leder till minskade ökningar av 

kostnaden för eget kapital. Kostnadsökningen för eget kapital kompenserar inte för 

billigare lånefinansiering och därför faller WACC när skuldsättningen ökar (Myers 

2001). 

2.3 Trade off teorin 

 

Kraus och Litzenberger utvecklade trade off teorin. Denna teori baseras på Modigliani 

& Millers proposition 2, det vill säga där skatter tas med i beräkningen men den tar 

även konkurskostnader, agentkostnader samt rekonstruktionskostnaderna i beaktning. 

Kostnaderna ökar i samband med att skuldsättningsgraden höjs, då risken för att 

företaget hamnar på tillfälligt eller permanent obestånd växer. Med andra ord växer 

den finansiella risken i samband med skuldsättningsgraden. Teorin hävdar att alla 

företag kan uppnå en optimal kapitalstruktur genom att ha en optimal 

skuldsättningsgrad, eftersom skattekostnaderna minskar desto högre räntekostnaderna 

är för ett belånat företag. Det som beskrivs i föregående mening är den så kallade 

skatteskölden. Den optimala kapitalstrukturen finns där balansen mellan skatteskölden 

och konkurskostnaden är som bäst och där det inte lönar sig att varken öka eller 

minska skuldsättningen (Hillier et al., 2013). 

 

Sammanfattningsvis ökar skuldsättningsgraden företagsvärdet fram till att den 

optimala kapitalstrukturen är uppnådd, vilket sker när det inte lönar sig att varken öka 

eller minska skuldsättningsgraden. Med andra ord lyder ett positivt samband mellan 

lönsamhet och skuldsättningsgrad i denna teori (Graham, 2000).  

I trade off teorin nämns att det finns en optimal kapitalstruktur men när 

skuldsättningen överstiger denna ökar risken för vad som kallas financial distress.  

Enligt Investopedia (2015) är financial distress ett tillstånd som innebär att ett bolag 

har svårigheter att kunna betala sina skulder och löpande kostnader kopplade till 

verksamheten, det vill säga inträffar när företaget är på obestånd. 
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 Risken att financial distress inträffar ökar desto högre finansiell risk företaget har, 

alltså kan denna minskas genom att sänka skuldsättningsgraden och öka soliditeten.  

 

Figur 3. Trade off teorin 
 

 

 
(Ross, Westerfield & Jaffe, 2005). 

 

Figur 3: Visar vid vilken punkt den optimala skuldsättningsgraden ligger sett till de 

ekonomiska fördelarna från skatteskölden i jämförelse med kostnaderna för financial 

distress (Graham, 2000).  

2.4 Pecking order teorin 

 

Pecking order teorin beskriver vilka finansieringsalternativ som är billigast för ett 

företag att använda sig av. Enligt teorin är finansiering genom interna vinster det 

billigaste finansieringsalternativet då det inte blir förräntat, följt av lån hos banker 

som kräver en viss ränta. Med eget kapital menas de likvida medel företaget besitter. 

Det är ofta pengar i kassan eller på bankkontot.  
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Sista utvägen att få in kapital i företaget är genom att ge ut nytt aktiekapital genom 

nyemission, vilket endast bör tillämpas i nödfall då investerare kräver mycket hög 

avkastning i jämförelse med vad till exempel en bank eller annat finansinstitut hade 

krävt. En annan anledning till varför nyemission inte är att föredra är för att det 

innebär att de ursprungliga ägarna säljer ut en viss del av företaget i utbyte mot 

pengar. Med andra ord tappar de viss kontroll över företaget när de emitterar ut nya 

andelar i utbyte mot pengar (Myers, 2001). Till skillnad från trade off teorin menar 

istället pecking order teorin att det lyder ett negativt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgraden. Förklaringen är att företag med en låg skuldsättningsgrad 

finansieras i högre utsträckning med internt genererat kapital vilket tyder på högre 

lönsamhet. Antagandet som råder är att utdelningen är konstant (Frank & Goyal, 

2009).  

 

2.5 Teorin om Livscykeln avseende kapitalstruktur 

 

Enligt Modigliani & Miller påverkar inte företags utdelningspolicy värdet av företaget 

(Brealey et al., 2011). Om företaget väljer att återköpa aktier blir det mindre aktier på 

marknaden men samtidigt ökar de aktier som finns kvar i värde. Likväl blir det fler 

antal aktier på marknaden om företaget väljer att utföra en nyemission men samtidigt 

sjunker även aktiepriset. Företagsvärdet bestäms istället av företagets 

investeringspolicy och framtida möjligheter till tillväxt. Modigliani & Miller menar 

att utdelning bara är en biprodukt av andra finansiella policys. Företag borde investera 

och ta finansiella beslut och därefter betala ut vad som finns kvar till aktieägarna. 

Med det sagt borde utdelningen förändras över företagets livscykel men det är inget 

som i sin tur påverkar företagsvärdet (Brealey et al., 2011). 

Däremot kan kapitalstrukturen förändras under de olika stadierna av livscykeln och 

det kan i sin tur leda till en förändring av företagsvärdet. Ett företag går under sin 

livstid genom en så kallad livscykel, vilket innebär att det startas upp, växer, mognar 

och möter en nedgång. Under dessa olika stadier förändras kapitalstrukturen som ett 

resultat av att tillgång och efterfrågan på eget kapital och skulder ökar eller minskar 

(Boundless, 2015).  
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Figur 4. Företagets Livscykel  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Boundless, 2015). 

 

Figur 4: Visar vilka olika faser ett företag går igenom under sin livstid.  

 

Det första stadiet i livscykeln är uppstartsfasen. I uppstarten behövs pengar för att 

kunna finansiera affärsidén, samtidigt brister det egna kapitalet då företaget ännu inte 

hunnit komma igång med verksamheten och tjäna pengar. Med andra ord är företaget 

helt beroende av externa finanser för att kunna komma igång. Oftast försöker 

företaget i enighet med pecking order-teorin låna till sig pengar från banker men om 

den förväntade tillväxten är tillräckligt hög kan de även vända sig till 

privatinvesterare. Banklånen innebär att skuldsättningsgraden är hög under 

uppstartsfasen i jämförelse med andra livscykelfaser (Boundless, 2015). 

 

Nästföljande steg i livscykeln är tillväxtfasen. I denna fas vänder sig företaget ut till 

marknaden och erbjuder sina produkter till potentiella kunder. Vid tillväxtstadiet är 

företagets behov av externa finanser fortfarande höga eftersom det inte hunnit tjäna 

särskilt stora pengar från försäljning ännu, samtidigt som kostnaderna är höga. 

Om tillväxtföretaget är attraktivt kan de få så kallat ”Venture capital” från 

investeringsföretag (Boundless, 2015). Venture capital är kapital som kommer från en 

stor varians av investerare som söker företag att investera i och sedan hjälpa till med 

att växa (Brealey et al., 2011). Ofta är venture capital den enda formen av kapital 

tillväxtföretag kan erhålla, då deras kredithistorik nästan är obefintlig.  
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Allt eftersom företaget kommer längre in i tillväxtfasen kan de finansiera sig genom 

eget kapital i en högre grad. Slutligen kan de även bli börsnoterade och erbjuda sina 

aktier till diverse intressenter (Boundless, 2015). Skuldsättningsgraden är oftast 

betydligt lägre i tillväxtfasen än i uppstartsfasen, då användandet av eget kapital och 

venture capital är större än tidigare.  

 

Efter tillväxtstadiet når företag sin mognad. Vid livscykelfasen har företaget nått sin 

topp och tillväxten avtar. Om företaget inte ger sig in i nya branscher eller tar sig an 

nya stora projekt är dess behov av externt kapital lågt. I vissa fall har företaget till och 

med mer kapital än vad det har användning för. Det finansierar sig därför 

huvudsakligen genom internt vinstmedel och kan även utfärda företagsobligationer. 

Gällande skuldsättningsgraden är den i mognadsfasen betydligt lägre än den varit i 

tidigare stadier. Företag finansieras med egna medel och banklånen betalas tillbaka i 

större grad än tidigare (Boundless, 2015). 

 

Det sista steget i företagslivscykeln är nedgångsfasen. Vid nedgången har andra 

företag kommit ikapp på marknaden eller har nyare teknik anlänt till marknaden som 

gör företagets produkter ineffektiva. Eftersom antalet projekt minskar så minskar även 

behovet av extern finansiering. Många företag som nått nedgångsfasen väljer att 

återbetala sina skulder eller återköpa aktier av just denna anledning (Boundless, 

2015). Det är just därför skuldsättningsgraden är som lägst i nedgångsfasen. Behovet 

av externt kapital kan vara nästintill obefintligt och eftersom företaget samlat på sig 

eget kapital tidigare i sin livscykel kan det använda sig av det för att finansiera 

verksamheten.  

 

2.6 Företags tillväxttakt 

 

Som beskrivits i livscykelteorin har tillväxtföretag högt kapitalbehov eftersom de kan 

ta sig an flertalet positiva nettonuvärdesprojekt vid en och samma gång (Brealey et 

al., 2011).  Tillväxtföretag har mer eller mindre endast ett alternativ vid investering, 

det vill säga genom lån. Orsaken är att företagets egna kapital i förhållande till 

investeringskostnaderna är låga.  
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Som tidigare förklarats i pecking order teorin finns det tre stycken 

finansieringsalternativ. Eftersom det högst prioriterade alternativet, det vill säga 

interna vinstmedel inte finns tillgängligt får företag söka kapital hos banker, för att 

sist söka kapital hos privatinvesterare. Om bankerna visar sig låna ut till en 

fördelaktig kostnad ökar skuldsättningsgraden hos företaget. Sista utvägen är venture 

capital, vilket istället ökar det egna kapitalet och därmed minskar 

skuldsättningsgraden (Boundless, 2015). 

 

2.7 Företags Branschtillhörighet 

 

Vilken bransch företag befinner sig i kan ha stor betydelse när det kommer till 

påverkan av kapitalstrukturen (Ferri & Jones (1979). Vissa branscher kan vara 

betydligt mer kapitalintensiva än andra branscher och då måste företagen låna pengar 

i allt större omfattning än företag i mindre kapitalintensiva branscher. Till exempel 

har fastighetsbranschen högre kapitalintensitet än de flesta andra branscherna 

(Fastighetsägarna, 2014). Det beror på att fastigheter är väldigt kostsamma projekt 

och det är få företag som har tillräckligt med eget kapital för att kunna finansiera 

dessa affärer. En logisk slutsats vore att företag i kapitalintensiva branscher såsom 

fastighetsbranschen har högre skuldsättningsgrad än företag i andra branscher.  

 

2.8 Företags lönsamhet 

 

Pecking order teorin menar att hög lönsamhet kännetecknas av företag med låg 

skuldsättningsgrad och som därmed finansieras med internt genererat kapital i hög 

grad (Hillier et al., 2013). Vidare har företag med hög skuldsättningsgrad som regel 

lägre lönsamhet. Orsaken är att de har behövt låna kapital istället för att kunna 

finansiera genom internt genererat kapital. Trade off teorin ser det från ett annat 

perspektiv; genom att öka skuldsättningsgraden genererar det ett högre värde för 

företag. Det är mer regel än undantag att åsikterna skiljer sig åt och så är det även 

denna gång (Myers, 2001). 
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2.9 Riskfaktorns betydelse  

 

Även den finansiella risken kan ha betydande påverkan på kapitalstrukturen i företag, 

eftersom den indirekt styr kostnaden för eget kapital. Den förväntade avkastningen på 

eget kapital ökar i samband med att skuldsättningsgraden ökar (Ross, Westerfield, 

Jaffe, 2005). Det kan beskrivas som en riskpremie aktieägarna väntar sig för att de ska 

gå med på att ta en högre risk, vilket också togs upp i trade off teorin (Myers, 2001). I 

samband med att skuldsättningsgraden blir högre ökar inte bara risken för konkurs, 

utan även konkurskostnaderna. Som tidigare sagt kallas det för financial distress när 

företag får svårt att återbetala sina skulder och att investerare därför kräver högre 

avkastning för att gå med på att låna ut sina pengar.  Vid hög risk är 

skuldsättningsgraden hög samtidigt som kostnaden för eget kapital är stor.   

 

2.10 Företags ålder och storlek 

 

Enligt trade off teorin har företags ålder samt storlek en påverkan på hur 

skuldsättningsgraden ser ut. Teorin tyder på att företags ålder samt storlek styr risken 

för konkurs. I förlängningen betyder det att äldre och större företag har mer utrymme 

för att ha en större låneandel än yngre och mindre företag. Pecking order teorin 

däremot tyder på att företag som är äldre och är större som regel har en betydligt lägre 

låneandel på grund av de har under sin längre existens kunnat anskaffa mer kapital. 

Trade off teorin tillämpas oftare bland mindre företag medan pecking order teorin 

som regel tillämpas i en större utsträckning i större företag (Frank & Goyal, 2009).  
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3. Metod 
 

 I metodkapitlet beskrivs vilken metod som används för att uppnå syftet med arbetet. 

Vidare tar vi upp de problem som uppkommit samt självkritik till metodvalet.  

3.1 Urval av företag 

 

Företagen valdes ut genom en lista över de 100 största företagen i Hallands län sett till 

omsättningen1. Högre omsättning innebär ofta att företag har fler anställda och det blir 

lättare att få tag i någon att intervjua då urvalet helt enkelt är större än i mindre 

företag. Dessutom är sannolikheten att ett företag med många anställda har personer 

med spetskompetens inom ämnet ekonomi som kan besvara intervjufrågorna på bästa 

sätt. Endast nutid ansågs vara lämpligt att avgränsa sig till, då uppsatsen inte syftar till 

att ge svar på hur förändringar över tid sett ut.  

 

Anledningen till att det enbart var företag med huvudkontor i Hallands län som 

undersöktes var framförallt för att det var av ett personligt intresse för skribenterna, 

då båda studerar i länet. Tanken var till en början att personliga intervjuer skulle 

hållas ansikte mot ansikte och därmed föll urvalet naturligt. Tillgängligheten hade 

varit bättre för Halländska företag än exempelvis företag inom Stockholmsregionen, 

då skribenterna både av tidsmässiga och ekonomiska skäl inte hade haft möjligheten 

att åka särskilt långt utanför Hallands län för att undersöka. Av just det skälet 

skickades enkäter till 100 olika företag och svar kom från 12 stycken företag från 

tillverkningsbranschen, energibranschen och den medicintekniska branschen. I 

efterhand skulle även företag med huvudkontor i exempelvis Stockholm kunnat bli 

intervjuade eftersom det aldrig gjordes några intervjuer ansikte mot ansikte.  

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.largestcompanies.se/topplistor/sverige/de-‐storsta-‐arbetsgivarna-‐
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3.2  Kvantitativ eller Kvalitativ forskning 

 

Vid insamling av information finns två huvudsakliga tillvägagångssätt; kvantitativ 

eller kvalitativ arbetsmetod. Genom att kombinera dessa två går det även att uppnå ett 

tredje tillvägagångsätt som kallas metodtriangulering (Jacobsen, 2002). 

 

Med kvalitativ metod menas att det görs en undersökning, vanligtvis genom en öppen 

intervju som sedan omvandlas och skrivs ned med egna ord.  Två andra former är 

gruppintervju och dokumentundersökning. Den kvalitativa metoden använder sig av 

en intensiv utformning, vilket betyder att det är färre objekt som studeras men att de 

analyseras desto mer djupgående (Jacobsen, 2002). 

 

Vid användning av kvalitativ metod används en så kallad induktiv ansats, vilket 

kortfattat betyder att forskaren går från empiri till teori och därmed går ut i 

verkligheten nästan helt utan förväntningar. Vanligtvis är området oexploaterat på 

förhand och gynnas oftast av en mer djupgående undersökning för att få en förståelse 

av problemets omfattning. Allt eftersom data samlats in växer nya teorier fram, 

genom att systematisera den insamlade informationen för att sedan sammanställa det. 

Syftet var att inte leda in respondenterna till att svara på ett visst sätt utan istället att 

vara så öppen för ny information som möjligt (Jacobsen, 2002). 

 

Den kvalitativa metoden var den som användes för att söka svar på frågeställningen 

eftersom syftet med uppsatsen var att beskriva och förklara de tänkbara faktorerna 

som påverkar företags val av kapitalstruktur. Det var endast personer med kompetens 

inom området ekonomi som blev intervjuade, det vill säga ekonomi/finanschefer samt 

i vissa fall även VD:n. Det fanns få kvalitativa studier i jämförelse med antalet 

kvantitativa studier om ämnet och därför sågs möjligheten till djupare förståelse 

genom intervjuer istället för kvantitativ statistik. Framförallt telefonintervjuer var 

viktiga för att ge svar på frågeställningen, samtidigt som de gav möjlighet till 

följdfrågor allt eftersom intervjuerna löpte på. I samband med intervjuerna tilldelades 

respondenterna även enkäter på förhand med öppna frågor och det var utifrån dessa 

som intervjun spann vidare.  
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Frågorna i enkäten var ställda på en enkel nivå för att det inte skulle vara möjligt för 

respondenten att misstolka frågorna. De skulle dessutom gå snabbt och smärtfritt att 

besvara så att den gjordes så noggrant som möjligt.  

 

3.3 Informationsinsamling 

 

Den databas som använts för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar är 

huvudsakligen Proquest, eftersom den innehåller flertalet relevanta artiklar inom 

ämnet. För att komplettera har även andra databaser såsom Scopus, Emerald och 

Summon används vid informationsinsamlingen. Genom att bredda sökningen till mer 

än endast en databas ökades tillförlitligheten och kunskapsbredden till en bättre nivå. 

De sökord som användes var följande: ”Capital structure”, ”Capital”, ”Modigliani and 

Miller”, ”Finance”, ”Tax Benefits”, ”Debt”. 

 

Eftersom det inte gav tillräckligt med information genom att enbart läsa vetenskapliga 

artiklar har även andra former av källor använts. Framförallt litteratur inom 

företagsekonomi, finans och vetenskaplig metod har varit till god hjälp genom 

uppsatsens gång. Litteraturen hittades från Stadsbiblioteket i Halmstad, Högskolan i 

Halmstads bibliotek samt kurslitteratur från tidigare kurser.  

 

Även internet var en källa som användes för att samla in information, dock behövdes 

stor källkritik när det kom till valet av internetkällor för att undvika de metodproblem 

som följer nedan. Endast tillförlitliga källor med kompetens inom området ekonomi 

eller finans ansågs vara godtagbara för att säkerhetsställa hög reliabilitet och validitet.   

 

3.4 Undersökningsmetod 

 

Första steget var att skicka ut enkätundersökning till 100 av de största företagen i 

Hallands län. När väl det var gjort kontaktades ett flertal av dem för att se hur ett 

eventuellt samarbete kunde se ut. Sedan samlades enkätunderlaget in och 

intervjumaterialet sammanställdes till en mer hanterbar storlek. För att sedan kunna 

jämföra de olika svaren samt göra det överskådligt för läsaren sammanställdes de 

först i en tabell och sedan i olika figurer i vartdera avsnitt.  
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De företag som genomförde rekonstruktion föll bort från undersökningen på grund av 

att deras kapitalstruktur ansågs vara under omställning.  

 

För att underlätta för respondenterna valde vi att göra en digital enkätundersökning 

där det gick att besvara frågorna direkt i formuläret. Respondenterna besvarade först 

enkäten sedan gavs det möjlighet till att medverka i en intervju. Vid utformningen av 

enkäten låg teorierna som grund till frågorna som ställdes. Det var främst sju stycken 

olika faktorer som vi ville undersöka: livscykelfas, risk, lönsamhet, 

branschtillhörighet, företagets storlek och ålder samt tillväxt. De mer djupgående 

intervjuerna hölls över telefon. Här gavs det möjlighet till följdfrågor för båda parter. 

De fick möjlighet att ställa frågor när oklarheter uppstod samtidigt som vi kunde ställa 

följdfrågor vid intressanta eller oklara svar.  

 

Vi hade föredragit att använda oss av personliga intervjuer då det ges chans att läsa av 

respondenten bättre än vad en telefonintervju tillåter. Det var dock inte genomförbart 

vare sig från företags eller från vår sida då vi var tvungna att ha de ekonomiska och 

tidsmässiga aspekterna i åtanke. Det visade sig att företagen var ovilliga till 

personliga intervjuer då de upplevde det som mer tidskrävande, därav föll valet på 

telefonintervju. Intervjuerna över telefon löpte på smidigt då respondenterna var 

samarbetsvilliga och uppgav uttömmande svar. Vissa frågor var känsligare än andra 

och det märktes tydligt om respondenten var villig att lämna ut informationen eller 

inte. Vid oklara svar nämndes frågan i ett senare skede för att på nytt ge chansen till 

att besvara frågan.  

3.6 Metodproblem 

 

I undersökningen är det av stor vikt att vara medveten om att det kan uppstå en del 

problem och svårigheter. Det är därför viktigt att vara kritisk i analysen av den 

information som tagits del av. De problem hänförbara till denna undersökning 

beskrivs nedan. 
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3.7 Validitet 

 

Beteendevetenskaplig beteckning för ett tests eller provs förmåga att mäta vad det 

avser att mäta (Bra böckers lexikon, 1982). 

 

Precis som vid andra insamlingsmetoder medför telefonintervjuer ett par problem 

värda att ha i beaktning. Några av dessa är att det är tidskrävande, svårare att läsa av 

respondenten samt att vissa respondenter inte vill dela med sig av känslig information 

till främlingar. Viss information kan vara hemligstämplad eller känslig och då ges 

antingen fel resultat eller att respondenten avstår från att besvara frågan. För att lösa 

eller minska problemens betydelse har det genomförts ett par åtgärder. Tidsbristen 

löstes genom att skribenterna ringde var för sig istället för att de båda medverkade vid 

varje telefonintervju. Hemligstämplad och känslig information är något som helt 

enkelt inte gick att kringgå utan fick analyseras med kritiskt öga. Det gick emellertid 

inte att helt tackla problematiken med att avläsa kroppsspråk och diverse reaktioner 

från frågeställningarna. Däremot försökte vi få respondenterna att känna sig bekväma 

med frågorna genom att presentera dem på förhand innan vi ringde upp 

respondenterna. Även mailkontakten byggde upp relationen mellan skribent och 

respondent så att mötet inte kändes helt främmande.  

 

Problemet med enkätfrågor är ofta att respondenten missförstår frågorna, tappar fokus 

eftersom det är för många frågor eller att frågorna inte är tillräckligt uttömmande.  

Med det i åtanke, valdes en kort och koncis enkätutformning som var enkel och snabb 

att besvara. För att respondenten skulle kunna ge ett utförligt svar bifogades även en 

kommentarruta. För att telefonintervjuerna skulle hållas effektiva och informativa 

valde vi att använda oss av frågorna i enkäten som mall och utifrån dessa växte andra 

frågor fram. När intervjuer hölls var det viktigt att frågorna var tydligt formulerade så 

att respondenten förstod frågan och besvarade den korrekt. Genom telefonintervjuerna 

gavs möjligheten för förklaring av frågorna så att respondenten kunde känna sig 

bekväm och införstådd. Ett av de noterbara problemen med undersökningen kan 

tyckas vara antalet undersökta företag. 
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Det låga antalet undersökta företag gjorde det svårare att generalisera samt förkasta 

att slumpen har varit en bidragande faktor. Förhoppningarna var att svarsfrekvensen 

skulle vara högre och därmed ge chansen till att analysera en större datamängd.  

 

3.8 Reliabilitet 

 

Tillförlitligheten på till exempel olika test. Den fastställs ofta på statistisk väg och är 

ett mått på i hur hög grad slump och tillfälliga mätfel påverkar resultaten, det vill säga 

hur väl testet mäter det som det avser att mäta (Bra böckers lexikon, 1982). Ett test 

som görs idag ska med andra ord ge samma resultat om det görs i framtiden. 

Reliabilitetsproblemen undveks i viss mån genom att uppsatsen var av kvalitativ 

karaktär och att därmed inga statistiska mätningar gjordes. Den karaktär av metodval 

som valdes gav mer rum för en subjektiv tolkning, vilket naturligtvis kan skilja sig åt. 

Med det sagt kan det inte undanröjas helt då kommande undersökningar kan välja att 

tolka svaren annorlunda än vad vi har gjort. Den kvalitativa ansatsen gav helt andra 

reliabilitetsproblem då respondenterna kunde uppfatta frågorna som krångliga eller 

känsliga och därmed antingen valde att inte besvara frågan eller att missförstå den och 

svara fel. Nackdelen med uppsatsen är att det saknas statiskt säkerhetsställda belägg 

för slutsatsen genom exempelvis en regressionsanalys, vilket kan ses som negativt ur 

ett kritiskt perspektiv. Ur ett annat perspektiv kan det ses som en styrka att vara 

medveten om sina styrkor såväl som brister. Att göra en regressionsanalys ses mer än 

sällan som komplext ur en lekmans perspektiv.  
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4.0 Empiri & Analys  
 

Här presenteras först hur enkätundersökningens utformning kom till. Sedan följer 

resultatet av de intervjuer samt enkätundersökningar som gjorts. För att göra det 

lättläst och överskådligt följer strukturen som sådan att först visas resultatet upp för 

att sedan analyseras.   

 

Av de 100 tillfrågade företagen svarade 12 företag på enkäten som utskickades. Av de 

12 företagen hade 7 stycken möjlighet till en mer djupgående telefonintervju där 

chansen kom till att ställa följdfrågor. Urvalet blev 5 företag inom 

tillverkningsbranschen, 4 företag inom energibranschen samt 3 företag inom den 

medicintekniska branschen. Enkätutformningen grundar sig på vår frågeställning. För 

att kunna besvara de olika utvalda faktorernas påverkan av kapitalstrukturen var det 

viktigt att få svar på diverse frågor. Frågorna i enkäten grundar sig från teorierna och 

huvudsakligen där de större teorierna utmynnar i de utvalda faktorerna som kunde 

tänkas påverka kapitalstrukturen. Något som vi var noga med var att skicka med en 

lista över definitioner på de ord som förekom i enkätundersökningen. 2 

 

Det finns ett flertal sätt att tolka till exempel ordet ”Lönsamhet”, därav var det av stor 

vikt att förklara för respondenten hur vi valt att tolka det. I de 7 telefonintervjuerna 

som hölls låg enkätundersökningsformuläret som grund för att ställa vidare frågor. 

Telefonintervjuerna inleddes med att återberätta vilka svar de angivit i 

enkätundersökningen för att de skulle få chansen till att revidera eller bekräfta de 

angivna svaren. I huvudsak berörde frågorna i telefonintervjuerna det historiska 

händelseförloppet. Hur siffrorna som angavs i enkäten skiljer sig från hur det såg ut 

för 10 år sedan, hur företagets framtid ser ut och om de tror att vi hade fått annorlunda 

data om vi återkom efter 10 år var exempel på några av de frågor som ställdes. De 

frågorna var viktiga att få svar på för att bland annat kunna urskilja var företaget 

befann sig i livscykelfasen. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  Bilaga	  1.	  Definition	  av	  nyckelord.	  
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Varför just dessa frågor ställdes under telefonintervjuerna istället för 

enkätundersökningen är på grund av den komplexitet som råder. Utifrån de svar som 

telefonintervjuerna gav blev det allt lättare att sammanfatta de 12 olika företagen. 

Faktorer som låg i fokus under telefonintervjuerna var risk och företags livscykelfas. 

Dessa 2 faktorer är mer svårtolkade och svårare för respondenten att besvara. 

Specifikt när det kommer till företags livscykelfas råder det mer än sällan en subjektiv 

syn istället för ett objektivt svar. 

 

4.1 Förklaring av empirisk data 

 

Nedan redovisas den data som skribenterna fick fram ur enkäterna samt 

intervjutillfällena. Kolumnen risk redogör om respondenten svarade att risken hade en 

betydelse för finansieringsformen eller inte. Kolumnen livscykelfas besvarar vilken 

fas i livscykeln företaget befinner sig i. Det har tagits fram genom svar från 

respondenten samt genom en jämförelse av historisk data. Några variabler som togs i 

beaktning var företags ålder, tillväxttakt samt framtidstro. Bedömning av livscykelfas 

är subjektiv och det kan därmed vara svårt att urskilja exakt var företaget befinner sig. 

Kolumnen ålder anger hur många år det är sedan företaget grundades. 

Tillväxtkolumnen anger i procent förändringen i företagets nettoomsättning mellan 

åren 2012-2013 medan lönsamheten definieras som företagets räntabilitet på totalt 

kapital angivet i procent. Företags storlek rangordnas från 1 till och med 12, där 1 

betyder att det är störst av företagen sett till omsättningen medan 12 menas att 

företaget är minst sett till omsättningen. Med tanke på att svar kom från ett jämnt 

antal företag delades den variabel som skulle undersökas in i ett övre och ett nedre 

skikt av företag. Det innebar att det blev enklare att kunna ställa den undersökta 

variabeln i förhållande till skuldsättningsgraden och därmed kunna se om det fanns 

några positiva eller negativa samband.  
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Tabell 1. Summering av empirisk data 

Företag Skuldsättningsgrad Bransch Lönsamhet Tillväxt Risk Livscykelfas Företagets 

Ålder 

Företagets 

storlek 

Dormer 

Tools AB 
7,80 Tillverkning 4,7 % -18,9 

% 

Nej Nedgång 31 År 9 

Derome 

AB 
1,28 Tillverkning 7,0 % -0,41 

% 

Vet 

ej 

Mognad 47 År 2 

Celsa steel 

service AB 
1,33 Tillverkning 3,9 % -20,4 

% 

Nej Nedgång 94 År 5 

Lab. 

Gruppen 

AB 

2,65 Tillverkning 7,8 % 12,9 

% 

Ja Tillväxt 31 År 12 

Diab 

group AB 
1,33 Tillverkning -2,3 % -16,0 

% 

Vet 

ej 

Nedgång 15 År 4 

Mediq 

Sverige 

AB 

1,83 Medicinteknik 1,1 % 2,6 % Ja Mognad 31 År 3 

Getinge 

AB 
1,67 Medicinteknik 5,1 % 5,2 % Vet 

ej 

 

Mognad 

111 År 1 

Coloplast 

AB 
7,24 Medicinteknik 28 % 8,9 % Ja Tillväxt 35 År 7 

Arise AB 1,66 Energi 3,8 % 16,5 

% 

Nej Tillväxt 9 År 8 

Statkraft 

värme AB 
1,68 Energi 22,6 % -22,2 

% 

Nej Nedgång 8 År 10 

Falkenberg 

energi AB 
1,02 Energi 11,4 % -4,8 % Vet 

ej 

Mognad 23 År 11 

Varberg 

energi AB 
2,23 Energi 4,4 % -1,2 % Vet 

ej 

Mognad 101 År 6 

                                                                



	  
	   27	  

4.2 Branschtillhörighet 

Tabell 2 – Skuldsättningsgraden i de tre olika branscherna 

 
 

I den medicintekniska branschen finner vi en hög skuldsättningsgrad med ett 

genomsnitt på 3,58. De företag som utgör den medicintekniska branschen i vår 

undersökning är Mediq Sverige, Getinge och Coloplast. Vidare är 

skuldsättningsgraden hos tillverkningsbranschen på 2,88. Denna bransch utgjordes 

istället av de fem företagen Dormer Tools, Derome, Celsa Steel, Lab Gruppen och 

Diab group. För energibranschen var samma siffra 1,65 hos de fyra företagen Arise, 

Statkraft, Falkenberg energi och Varberg energi. Till synes skiljer sig 

skuldsättningsgraden mellan branscherna en hel del samtidigt som det inom 

branscherna var mindre differens.  

 

Det fanns märkbart utstickande företag i både tillverkningsbranschen och i den 

medicintekniska branschen. Framförallt Dormer Tools i tillverkningsbranschen och 

Coloplast i den medicintekniska branschen hade skuldsättningsgrader som var långt 

över branschsnittet, vilket syns i tabell 1. Förklaringen till varför just den 

medicintekniska branschen har högst skuldsättningsgrad av de tre kan tänkas vara att 

kostnaden för forskning och utveckling är högre än vad den är för andra branscher. 

Även om många produkter inom denna bransch är små och enkla såsom plåster och 

stetoskop så innefattar den även betydligt mer avancerade produkter som 

magnetkameror eller kirurgiska robotar.  
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De sistnämnda har givetvis en hög kostnad för att forska fram, utveckla och 

producera, vilket höjer kapitalbehovet i företagen (Läkemedelsverket, 2014). En 

annan orsak är de höga kostnaderna för att söka patent för de välfungerande 

uppfinningarna. Det var också något som styrktes när vi höll telefonintervju med 

Getinge. Med facit i hand kan det tyckas logiskt att skuldsättningsgraden föreligger 

som den gör. 

 

Genom telefonintervjuerna framkom att respondenterna inte hade någon vidare 

kunskap om hur konkurrenternas kapitalstruktur ser ut. Det besvarades inte om deras 

utseende på kapitalstruktur var säregen för branschen eller ej. Det visade sig att val av 

finansieringsform mellan branscherna skilde sig markant åt när det kom till nya större 

investeringar. Samtliga företag inom energibranschen svarade att de skulle föredra att 

finansiera sig genom banklån. I Tillverkningsbranschen och i den medicintekniska 

branschen var svaren mer spridda. Merparten av företagen i de två branscherna kunde 

även de tänka sig att finansiera genom banklån. 

 

Det fanns däremot företag som föredrog andra finansieringsformer såsom eget kapital 

i de två branscherna. En förklaring till varför det skiljer sig åt gällande preferenserna 

går att koppla till trade off teorin. Den beskriver att kostnaden för financial distress 

ökar desto högre skuldsättningsgraden är. Det sker eftersom avkastningskraven från 

aktieägarna ökar med risken och samtidigt ökar den finansiella risken ju högre 

skuldsättningsgraden är. Därmed försöker företagen inom den medicintekniska 

branschen undvika att öka deras redan höga skuldsättningsgrad. Samtidigt kan tänkas 

att energibranschen har betydligt större utrymme för belåning då skuldsättningsgraden 

för de 4 företagen inom branschen i snitt låg på 1,65. Med andra ord är kostnaden för 

financial distress betydligt lägre för energibolagen då den finansiella risken är 

betydligt lägre än de andra branscherna (Graham, 2000). 

4.3 Lönsamhet 

	  
För att se om det fanns ett samband mellan lönsamhet och kapitalstruktur jämfördes 

variablerna skuldsättningsgrad och lönsamhet mot varandra i de 12 företagen.  

De 6 företag med högst snitt för lönsamhet ställdes mot de 6 företag med lägst snitt 

för att se om ett samband existerade.  
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Derome, Lab gruppen, Getinge, Coloplast, statkraft och Falkenberg energi utgjorde 

det övre skiktet medan Dormer, Celsa Steel, Diab Group, Mediq Sverige, Arise och 

Varberg Energi utgjorde det nedre skiktet. Snittet för lönsamhet i det övre skiktet var 

13,65 % medan denna siffra endast var 2,6 % i det nedre skiktet.  

Figur 5. Lönsamhet 
 

 
 

Enkätundersökningarna och telefonintervjuerna gav ett spritt resultat, med en  

lönsamhet mellan -2,3 % till och med 28 %. Inget direkt samband går att koppla 

mellan skuldsättningsgraden och lönsamhet utan skillnaden mellan det övre och undre 

skiktet är ytterst marginellt, vilket syns tydligt i diagrammet. Samtidigt finner vi inte 

heller något samband när vi granskar företagen individuellt. Till exempel Dormer och 

Coloplast har liknande skuldsättningsgrader på 7,8 respektive 7,24. Samtidigt skiljer 

sig lönsamheten mellan de båda markant då Dormers lönsamhetsgrad är 4,7 % medan 

Coloplasts är hela 28 %. 

 

Pecking order teorin menar att hög lönsamhet kännetecknas av företag med låg 

skuldsättningsgrad men det är inget vi kan bekräfta med denna studie då inget 

samband mellan de båda variablerna hittades (Frank & Goyal, 2009).  

Inte heller går det att hitta stöd för empirin i trade off teorin, då den menar att högre 

skuldsättningsgrad resulterar i högre lönsamhet och företagsvärde (Graham, 2000). 
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Att vårt empiriska resultat skiljer sig från den teori vi försökt utgå från förvånar oss. 

Det bristande sambandet tror vi till viss del beror på att två stycken företag hade 

värden för skuldsättningsgrad som närmast kan anses vara extremvärden.  

Dormer hade en skuldsättningsgrad på 7,8 och Coloplast på 7,24, vilket skiljer sig en 

hel del från resterande företag. Samtidigt kan det anses vara svårt att generalisera när 

studien endast omfattar 12 stycken företag och därmed kan slumpen haft en stor 

påverkan på resultatet.  

4.4 Tillväxt 

 

När det kom till att undersöka tillväxtens påverkan på kapitalstrukturen var det istället 

variablerna försäljningstillväxt och skuldsättningsgrad som sattes mot varandra. 

Något som kan vara värt att nämna är att 7 av de 12 företag som undersöktes hade 

negativ tillväxt. De 6 företag med högst tillväxttakt eller lägst negativ tillväxt 

jämfördes mot de 6 företag som hade högst negativ tillväxt. Därmed utgjorde 

företagen Derome, Lab Gruppen, Mediq, Getinge, Cooplast och Arise det övre skiktet 

medan Dormer, Celsa Steel, Diab Group, Statkraft, Falkenberg energi och Varberg 

energi utgjorde det nedre skiktet. Snittet för försäljningstillväxt i det övre skiktet låg 

på +7,62 % medan samma siffra för det nedre skiktet låg på -13,92 %. 

 

Figur 6. Tillväxt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likväl som i lönsamhetsgraden varierade svaren gällande tillväxt mycket företagen åt. 

Till synes finns inget samband mellan skuldsättningsgraden och tillväxttakten då 

cirkeldiagrammen ovan är ytterst lika varandra.  
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På individuell nivå var det Arise som hade högst tillväxttakt med 16,5 % och en 

skuldsättningsgrad på 1,66. Samtidigt hade Statkraft lägst tillväxttakt på -22,2 % och 

en skuldsättningsgrad på 1,68. Med andra ord tycks det inte heller när företaget med 

högst tillväxttakt ställs mot det företag med störst negativ tillväxt finnas en väsentlig 

skillnad gällande skuldsättningsgraden.  

 

Enligt livscykelteorin har tillväxtföretag ett stort kapitalbehov i jämförelse med hur 

det ser ut i andra faser det går igenom.  

Tillväxtföretag har möjlighet till att ta sig an många nya projekt med positivt 

nettonuvärde, framförallt i förhållande till företagets storlek. Samtidigt är det inte helt 

givet vilket kapital företagen kan få tillgång till.  

Eftersom det är svårt för nystartade tillväxtföretag att ta banklån blir de tvungna att 

söka andra alternativ för att få in mer kapital(Boundless, 2015).  Enligt pecking order 

teorin är sista utvägen efter interna vinstmedel och banklån att vända sig till 

privatinvesterare för att få tillgång till venture capital (Frank & Goyal, 2009).  

 

Dessvärre går det inte att finna några sådana samband i vår undersökning. De företag 

med högst tillväxttakt hade i princip samma utseende på kapitalstrukturen som de 

företagen med sämst tillväxt, vilket förvånar oss en aning. Precis som när 

lönsamhetsvariabeln undersöktes tror vi att slumpen haft en påverkan på resultatet och 

att de två företagen Coloplast och Dormer Tools haft en lite väl stor påverkan. 

Samtidigt kan det helt enkelt vara så att tillväxttakten inte påverkar kapitalstrukturen 

hos företagen i särskilt stor grad utan att den istället beror på andra faktorer.  

  

4.5 Riskfaktorn 

	  
För att undersöka om riskfaktorn hade en betydelse för företags kapitalstruktur, 

jämfördes svaren från de kvalitativa intervjuerna mot de olika företags 

skuldsättningsgrad. Dormer Tools, Celsa Steel, Arise och Statkraft svarade att 

riskfaktorn inte hade särskilt stor betydelse vid deras val av finansieringsform. Av 

dessa företag låg skuldsättningsgraden på ett snitt på 3,1.  
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De 5 företag som var osäkra på om riskfaktorn hade någon betydelse för dess 

finansieringsform hade en skuldsättningsgrad som låg på ett snitt på 1,51. Dessa valde 

vi att inte sammanställa i diagram på grund av att vi ville ställa de två säkerhetsställda 

svaren mot varandra. Samma siffra för de som svarade att riskfaktorn hade stor 

betydelse för deras kapitalstruktur låg på 3,9. Dessa företag var Lab Gruppen, Mediq 

Sverige och Coloplast. 

 

Utifrån studien går det att finna ett visst samband mellan risk och skuldsättningsgrad, 

eftersom de företag som ansåg att risken var en betydande faktor när det kom till 

deras finansieringsform hade en 25,8 % högre skuldsättningsgrad än de som inte 

ansåg att risken hade någon betydelse.  

Figur 7. Riskfaktorn 
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med andra ord antas det föreligga ett positivt samband mellan faktorerna 

skuldsättningsgrad och risk. Sambandet går att finna stöd hos i trade off teorin. När 

skuldsättningsgraden höjs ökar den finansiella risken och därmed även den förväntade 

avkastningen från investerare. Med andra ord blir finansiering genom eget kapital 

dyrare och vi anser att följden blir att företagen i allt högre grad försöker undvika 

denna finansieringsmetod. Istället får de finansiera verksamheten med hjälp av 

banklån, vilket i sin tur höjer skuldsättningsgraden (Frank & Goyal, 2009). Eftersom 

nästan alla företag finansieras åtminstone delvis genom eget kapital ökar den vägda 

kapitalkostnaden (WACC) när kostnaden för eget kapital ökar (Modigliani & Miller, 

1958). 
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4.6 Företagets livscykelfas  

 

Av de 12 undersökta företagen ansågs 4 vara företag på nedgång, nämligen Dormer 

Tools, Celsa Steel, Diab Group och Statkraft. 5 ansågs vara mogna företag och 

resterande 3 var tillväxtföretag. Derome, Mediq Sverige, Getinge, Falkenberg energi 

och Varberg energi klassificerades som mogna företag medan Lab Gruppen, 

Coloplast och Arise var tillväxtföretag. Då livscykelfasens påverkan på 

kapitalstruktur var en av de faktorer vi ville undersöka i uppsatsen, jämfördes 

variabeln livscykelfas mot skuldsättningsgraden.  

För tillväxtföretagen var snittet för skuldsättningsgraden 3,85. Denna siffra var för de 

mogna företagen 1,61 och för företag på nedgång 3,04. Det finns med andra ord stora 

skillnader mellan de olika företags skuldsättningsgrader.  

 

Den skillnad i kapitalstruktur som verkar existera mellan företag i de olika 

livscykelfaserna enligt livscykelteorin hittas stöd för i vår undersökning (Brealey et 

al., 2011).  

Till exempel hävdar livscykelteorin att mogna företag har en relativt låg 

skuldsättningsgrad då de i allt större grad kan finansiera sin verksamhet genom 

interna vinster (Boundless, 2015).   Det går även att hitta stöd för i vår empiriska 

studie då snittet för skuldsättningsgraden hos de mogna företagen ligger på 1,61, 

vilket är betydligt lägre än de två andra jämförbara livscykelfaserna.  

 

Figur 8. Företags skuldsättningsgrad: Tillväxtföretag och Mogna företag 
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Däremot går det inte att hitta ett stöd för tillväxtföretags skuldsättningsgrad i 

livscykelteorin. Teorin hävdar att eftersom tillväxtföretag ofta har kort kredithistorik 

anses de vara osäkra för banker och kan därmed inte erhålla banklån. Istället får de 

vända sig till privatinvesterare för venture capital, vilket ökar det egna kapitalet och 

därmed sjunker skuldsättningsgraden. Samtidigt finner vi att tillväxtföretagen har 3,85 

gånger så stora skulder som det egna kapitalet.  

 

Likaså hävdar livscykelteorin att nedgångsföretag generellt har den lägsta 

skuldsättningsgraden eftersom de med åren byggt på sig en stor bas med eget kapital. 

Den hävdar även att de inte har särskilt stort kapitalbehov då antalet positiva 

nettonuvärdesprojekt är färre än i de tidigare livscykelfaserna (Boundless, 2015).   

Samtidigt finner vi att nedgångsföretag har en betydligt högre skuldsättningsgrad än 

företag som befinner sig i mognadsfasen. Här tros dock slumpen ha en stor påverkan 

eftersom de 4 företagen som är undersökta inte nödvändigtvis speglar resten av 

nedgångsföretagen. Samtidigt kan Dormer anses ha ett extremvärde då deras 

skuldsättningsgrad ligger på 7,8 medan de övriga 3 nedgångsföretagen har ett snitt på 

1,44, vilket är lägre än snittet för tillväxt- och mognadsföretagen. 

Figur 9. Skuldsättningsgraden hos nedgångsföretag 
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4.7 Företagets storlek och ålder 

 

För att undersöka om företags ålder eller storlek har någon betydelse gällande valet av 

kapitalstruktur sammanställde vi först och främst de 12 olika företags ålder och 

storlek i en tabell nedan. Sedan rangordnande vi företagen storleksmässigt för att 

lättare kunna jämföra dem. Vi ser då som tabellen lyder att Getinge är det största 

företaget och att Lab. Gruppen är det minsta undersökta företaget. Företagen delades 

upp i de 6 minsta respektive de 6 största företagen för att sedan räkna ut ett snitt för 

såväl de 6 mindre som i de 6 större företagen. Snittet låg på 1,61 i skuldsättningsgrad 

hos de 6 större företagen medan i de 6 mindre företagen låg snittet på 3,76. Den stora 

differens som råder kan förklaras genom att Dormer Tools samt Coloplast som har de 

två högsta skuldsättningsgraderna hamnar båda bland de 6 mindre företagen, vilket 

påverkar snittet till en hög grad.  

 

Bortser vi från de 2 företagen och jämför, finner vi att de fem större företagen har ett 

snitt på 1,488 medan de fem mindre företagen får ett snitt på 1,848 i 

skuldsättningsgrad. Med andra ord hade snittet förändrats markant om 

undersökningen hade uteslutit Dormer Tools samt Coloplast och undersökt 10 stycken 

företag istället för 12. Det är en av flera negativa aspekter som en mindre 

undersökning medför. Hade undersökningen istället varit gjord på till exempel 100 

stycken företag, hade 2 utstående värden inte spelat en sådan stor roll som de 

dessvärre visade sig göra i vår undersökning av 12 stycken företag.  

 

Enligt Frank och Goyal (2009) stämmer pecking order teorin bättre in på äldre och 

större företag. De menar vidare på att företagen har existerat under en längre tid på 

marknaden och därmed haft längre tid och större möjlighet till att tjäna pengar. Trade 

off teorin menar istället att ju större och äldre företagen är desto högre 

skuldsättningsgrad bör de ha.  

 

Det förklaras främst med att de löper mindre risk för konkurs och därmed större 

utrymme för att ha en högre låneandel (Frank & Goyal, 2009).  
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Applicerar vi det resonemanget på vårt resultat finner vi att de 6 mindre företagen 

finner stöd för sitt val av skuldsättningsgrad i trade off teorin medan de 6 större 

företagen av de 12 valt en skuldsättningsgrad som stöds av pecking order teorin.  

 

När det kommer till företags ålder ser vi även här en stor differens mellan det yngsta 

och det äldsta företaget. Det yngsta företaget är Statkraft värme som är 8 år gammalt 

medan Getinge är 111 år gammalt. Likväl delades företagen in i de 6 yngre företag 

som de 6 äldre företagen här. Snittet på skuldsättningsgraden för de yngre företagen 

låg på 1,70 medan hos de äldre företagen låg det på hela 3,60. Med det sagt kan även 

trade off teorin och pecking order teorin kopplas till det resultat som presenterats. De 

yngre bolagen bekräftar det samband som pecking order teorin står för. Samtidigt 

bekräftar de äldre företagen det som trade off teorin säger då de har en betydligt högre 

skuldsättningsgrad än de 6 yngre företagen som undersökts. 

 

I tabellen som summerat de 12 företagen går det inte att bekräfta Frank och Goyals 

(2009) resonemang gällande att ju äldre och större företagen är desto lägre 

skuldsättningsgrad har de.  

En förklaring till varför vi inte kan urskilja ett sådant mönster i vår undersökning är 

att 2 företag som är bland de äldsta har en betydligt högre skuldsättningsgrad än de 

övriga 10 företagen. Med det i åtanke blir snittet för de äldre företagen mycket högt 

samtidigt att de 2 företagen även ingår i de 6 mindre av de 12 företagen. Med det 

inräknat stämmer inte Frank och Goyals (2009) teori om att äldre och större företag 

har en lägre skuldsättningsgrad. Som tidigare visat finns det tydligare samband om de 

två faktorerna behandlas var för sig än tillsammans. 
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5.  Slutsats  
 

Det här kapitlet presenterar först det resultat som tagits fram sedan följer en 

diskussion som knyter samman de tidigare avsnitten med en kommentar och slutsats 

från uppsatsskribenterna. Kapitlet avrundas med förslag till fortsatta studier inom 

ämnet. 

 

5.1 Resultat & Diskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva och förklara de utvalda faktorerna som kunde 

tänkas påverka kapitalstrukturen i 12 av de 100 företag med högst omsättning i 

Hallands län.  

 

Vi valde att avgränsa oss till sju stycken faktorer för att kunna besvara 

frågeställningen. De sju faktorer som undersöktes var lönsamhet, tillväxt, 

livscykelfas, risk, branschtillhörighet samt företagets ålder och storlek. Det fanns ett 

flertal olika faktorer som kunde ha en påverkan på kapitalstrukturens utseende. Likaså 

skulle resultaten kunna bero på underliggande faktorer såsom ägarstruktur eller 

geografiska aspekter. Avgränsningen för de 100 största företagen sett till 

omsättningen i Hallands län tillåter inte en djupare undersökning av den sistnämnda 

faktorn. De valda faktorerna kändes på förhand relevanta samt genomförbara att 

undersöka. Ämnet ses mer än sällan som ett komplext område att granska och då var 

det av stor vikt att de valda faktorerna gick att undersöka. 

 

Av de sju utvalda faktorerna visade sig att ett samband går att finna i fem av dem. De 

fem faktorerna är branschtillhörighet, risk, livscykelfasen samt företagets storlek och 

ålder. Därmed finner vi inget stöd för tillväxtens och lönsamhetens påverkan på 

kapitalstrukturen i vår studie. I Branschtillhörighetsfaktorn urskiljer vi genom vår data 

att det har betydelse inom vilken bransch företaget verkar när det kommer till 

kapitalstrukturens utseende. Den tydliga skillnad vi fann mellan de olika branscherna 

och deras kapitalstrukturer anser vi bero på att kapitalintensiteten skiljer sig åt mellan 

de olika branscherna (Fastighetsägarna, 2014).  
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Till exempel framkom det genom telefonintervju med Getinge att en av de största 

kostnaderna för företagen inom den medicintekniska branschen var forskning och 

utvecklingskostnader. Andra faktorer som medverkat till den höga kapitalintensiteten 

är att många produkter inom den medicintekniska branschen är oerhört avancerade 

och därmed kostsamma att tillverka. Förutom forskning och utvecklingskostnaden är 

produktionskostnaden för produkter såsom kirurgiska robotar höga.  

 

När vi undersökte riskens påverkan på kapitalstrukturen noterade vi att de företagen 

som svarade att de inte tar med risken i beaktning hade en skuldsättningsgrad som var 

25,8 % lägre än de företag som svarade ja. Det förefaller därmed tydligt att risken har 

betydelse för hur företagen finansieras. Kopplingen risk och kapitalstruktur finner vi 

stöd för i trade off teorin, som hävdar att ju högre skuldsättningsgraden är, desto 

högre blir den finansiella risken. När den finansiella risken höjs minskar 

sannolikheten för investerare att återfå sitt investerade kapital och därmed kräver de 

högre ersättning som kompensation (Graham, 2000). Eftersom kostnaden för eget 

kapital ökar i samband med att den finansiella risken höjs föredrar företagen i allt 

större grad att finansiera genom ökad belåning.  

 

Vi fann även tydliga skillnader mellan livscykelfas och skuldsättningsgrad när vi 

ställde de båda variablerna mot varandra. Till exempel hade de företag som befann sig 

i mognadsfasen ett snitt på 1,61 i skuldsättningsgrad medan de företag som befann sig 

tillväxtfasen hade ett snitt på 3,85 i skuldsättningsgraden. Samtidigt som vi fann stöd 

för mogna företags skuldsättningsgrad i livscykelteorin fann vi inget stöd varken för 

tillväxtföretagen eller för nedgångsföretagen. Det tror vi till stor del beror på 

slumpens påverkan på resultatet. Både Dormer Tools och Coloplast har skulder som 

är mer än 7 gånger så stora som det egna kapitalet, vilket närmast kan beskrivas som 

extremvärden.  

 

Eftersom det endast var 4 företag som klassificerades som företag på nedgång och 3 

som klassificerades som tillväxtföretag kan företag med sådana värden påverka snittet 

lite väl mycket och ge en orättvis bild. Till exempel hade tillväxtföretags snitt för 

skuldsättningsgraden varit 2,2 om Coloplast uteslöts och samma siffra för 

nedgångsföretagen hade varit 1,5 för nedgångsföretagen om Dormer Tools uteslutits.  
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Utan extremvärdena hade vi med andra ord funnit betydligt starkare samband mellan 

livscykelfasteorin och kapitalstruktur även för tillväxtföretagen och 

nedgångsföretagen (Brealey et al.,  2011). 

 

Ett annat samband som studien visar är att de undersökta företagens ålder och storlek 

har betydelse. När det kommer till de 6 yngsta företagen har de ett snitt på 1,70 i 

skuldsättningsgrad medan de 6 äldsta företagen har ett snitt på hela 3,60. Vid 

företagets storlek skiljer sig även här snittet på skuldsättningsgrad. De 6 mindre 

företagen hade ett snitt på 3,68 medan de 6 större företagen hade ett snitt på 1,61. 

Med det i åtanke finner vi inte stöd för Frank och Goyals (2009) teori om att äldre och 

större företag mer än sällan följer pecking order teorin. Teorin säger att företag som är 

äldre och större har en låg skuldsättningsgrad på grund av att de existerat länge på den 

befintliga marknaden och därmed kunnat tjäna mycket kapital. Däremot om 

faktorerna analyseras var för sig finns det tydliga samband kopplat till såväl pecking 

order teorin som trade off teorin. De 6 mindre företagen följer det mönster som råder i 

trade off teorin medan de 6 större företagen följer det mönster som utläses ur pecking 

order teorin. När det kommer till företags ålder lyder det även här en skillnad mellan 

de 6 yngsta och de 6 äldsta av företagen. De 6 yngre företagen följer pecking order 

teorin medan de 6 äldre företagen följder trade off teorins utsaga. 

 

De sju valda faktorerna troddes på förhand ha en påverkan på kapitalstrukturens 

utformning. Således förvånade resultatet oss en aning då faktorerna tillväxt och 

lönsamhet inte visade prov på ett samband gällande kapitalstrukturen. Vad det beror 

på kan grunda sig i mycket, till exempel kan slumpens påverkan ha spelat en stor roll. 

Dormer tools samt Coloplast tror vi hade en mycket stor påverkan till resultatet då 

deras skuldsättningsgrad var 7,8 samt 7,24 vilket stod ut från mängden. Dessa värden 

tros även ha påverkat andra faktorer, till exempel företags storlek och ålder. 

Emellertid framkommer det inte om det är de undersökta faktorerna som påverkar 

kapitalstrukturen eller tvärtom. Det är en av de brister som det valda metodvalet 

medförde. Ett statistiskt test hade möjligen kunnat säkerhetsställa hur det ligger till, 

exempelvis genom en regressionsanalys. En annan aspekt att ha i beaktning är 

huruvida slumpen har spelat en roll eller ej. Med tanke på att urvalet endast 

resulterade i att 12 företag undersöktes är det svårt att dra generella slutsatser utifrån 

vårt resultat.  
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Studien skiljer sig åt i den bemärkelsen att en kvalitativ metod brukades istället för 

den för ämnet allt vanligare kvantitativa metoden. Därmed skiljer sig undersökningen 

från mängden då den inte behandlar statistik i samma utsträckning. Den är mer 

hanterbar för lekmän inom ämnet, då matematiska formler kan vara svåra att tyda. 

Merparten av den data som samlats in kunde även gjorts genom en kvantitativ metod 

men eftersom riskfaktorn och livscykelfasen krävde en mer subjektiv bedömning 

ansågs den kvalitativa metoden mer lämplig.  

 

5.2 Förslag till fortsatta studier inom ämnet 

 

Förslagsvis bör det undersökas vidare inom ämnet då det förvånansvärt nog inte 

existerar något entydigt svar trots den gedigna forskning som råder. Vi ser gärna att 

forskning i framtiden innefattar mer kvalitativa studier då det som sagt inte finns 

många sådana i nuläget. Likväl hade det varit intressant att jämföra fler faktorer än de 

sju vi valt för att se om liknande samband finns även gällande andra faktorer. Till 

exempel ägarstruktur och geografisk plats kan tänkas ha påverkan på 

kapitalstrukturen men det hade varit intressant att se om det verkligen är på det viset. 

Dessutom skulle fler jämförelser kunna göras, till exempel från olika tidsperioder, 

konjunkturer eller världsdelar för att se om sambanden stämmer i andra 

förutsättningar. I vår undersökning har vi kollat närmare på hur de sju utvalda 

faktorerna påverkat företags skuldsättningsgrad, det vore minst lika intressant att 

undersöka skuldsättningsgradens påverkan på de sju valda faktorerna. 
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Bilaga 2. Enkätundersökning 

 

2015-04-24 

 

Hej! 

Vi är två ekonomistudenter som valt att skriva C-uppsats om ämnet kapitalstruktur 

och behöver er hjälp! Det hade varit uppskattat om ni kunde ta er tiden att fylla i vår 

enkät så noggrant som möjligt så att vi får utförliga och relevanta svar att utgå från. 

Enkäten tar bara ett par minuter att fylla i och du är anonym. Fyll i samt skriv in det 

svar som du tycker passar er bäst. Tack för din medverkan! 

Företaget heter _________________ och grundades år___ och är verksam inom 

branschen______________. Jag som svarar på denna enkät har 

posten________________________och har varit anställd sedan________. 

 

• 1  Har de skattemässiga effekterna stor betydelse vid ert val av 

finansieringsform?  

Svar: 

• 2  Hur hög är eran skuldsättningsgrad?  

Svar:  

• 3  Har ert företag har haft som avsikt att växa de senaste åren?  

         Svar:  

• 4  Hur stor tillväxt har företaget?  

Svar:  

• 5  Är denna siffra tillräcklig enligt er?  

Svar:  
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• 6  Hur hög är företagets lönsamhet?  

Svar:  

• 7  Är ni nöjda med denna siffra?  

Svar:  

• 8  Ni är nöjda med företagets soliditet?  

Svar:  

• 9  Om inte, vill ni öka eller minska er soliditet?  

Svar:  

• 10  Om ni hade gjort en större investering idag hade ni ökat skuldsättningen?  

Svar:  

• 11  Finns det en optimal kapitalstruktur som ni försöker nå?  

Svar:  

• 12  Anser ni att ni har liknande kapitalstruktur som andra företag i er 

bransch?  

Svar:  

• 13  Om ni hade gjort en större investering idag, med vilka medel hade den 

finansierats?  

Svar:  

• 14  Varför väljer ni just denna finansieringsform? Finns det ett andrahandsval 

och i så fall vilket?  

Svar:  

• 15  Riskfaktorn har stor betydelse vid val av finansiering? Svar:  
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• 16  Skulle ni kunna tänka er att ställa upp på en telefonintervju? Om ja, 

vänligen uppge e-post eller telefonnummer så vi kan komma i kontakt 

med er. Svar:  

 

Kommentarer: 
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