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därmed möjliggjort denna uppsats. Slutligen vill vi även tacka våra opponenter för de 
synpunkter de givit oss vid seminarietillfällen. 
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SAMMANFATTNING 

Företag kan finansiera sina investeringar med antingen eget kapital eller skulder och 

kapitalstrukturen beskriver hur denna mix ser ut. Det finns ett flertal teorier som säger 

att företags val av finansiering kan ha en betydelse för företaget.  Det finns dock ingen 

teori eller empirisk forskning som kommit fram till en allsidig förklaring till vilka 

faktorer som påverkar valet av kapitalstrukturen. 

 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ undersökning ta reda på vilka 

faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur. Studien genomfördes på företag i 

branschen för metallvarutillverkning inom Norrbottenslän genom telefonenkäter och 

räkenskapsanalys. 

 

De huvudsakliga resultat vi kommit fram till i denna undersökning är att ägarkontroll är 

en betydande faktor för de undersökta företagens val av finansieringsform. Vi har även 

kommit fram till att de skattemässiga aspekterna inte har någon betydelse för företagens 

val av finansieringsform. De regressionsanalyser vi utfört visade att förändringen i 

kapitalstrukturen varken kunde förklaras av tillväxt eller lönsamhet.  

 

  

 



 

ABSTRACT 

Companies can finance their investments with equity or debt and the capital structure 

describes the mix between them. Several theories says that corporate financing 

decisions can have an impact on the corporate. However, no theory or empirical 

research has an overall explanation for why companies make different choices in 

financing.   

 

The purpose with this essay is to find the variables which effect the company’s choice 

of capital structure. We will do this by a quantitative study on companies in the market 

of metal-goods-production in the district of Norrbotten. We will use two methods: 

questionnaire by telephone and accounting analysis. 

 

The result of the research showed that manager control is important in the business 

choice of financing. We have also reached the conclusion that corporate taxes have no 

impact on financing decisions. The analysis of the regressions showed that the capital 

structure can’t be explained by company’s growth or profitability.      
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel kommer vi ge en bakgrund till ämnet som uppsatsen behandlar. Vidare 
leder detta till vår problemdiskussion och till sist till vårt syfte med denna uppsats.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Finansiell strategi handlar bland annat om hur ett företags kapitalanskaffning ska ske. 
Denna strategi bör bygga på det enskilda företagets förutsättningar, mål och 
riskbedömning (Larsson, 2000). Ett företag kan vara finansierat helt och hållet av eget 
kapital och aktieägarna äger då det kassaflöde som genereras av tillgångarna i företaget 
(Brealey & Myers, 2003). Om företaget däremot även finansieras med lån delas 
kassaflödet mellan långivare och aktieägare. Företag har valet att finansiera med 
antingen skulder eller eget kapital eller en mix av dessa. Denna mix av eget kapital och 
skulder kallas företagets kapitalstruktur och återfinns på balansräkningens högra sida 
(ibid). 
 
En av de första studier som undersökte om kapitalstrukturen i företaget påverkar värdet 
av företaget visade att kapitalstrukturen var irrelevant för företagets värde (Modigliani 
& Miller, 1958). Dock var dessa slutsater gjorda under strikta antaganden som inte 
existerar i verkligheten. Antaganden så som att inga skatter och inga transaktions-
kostnader existerar samt att alla aktörer på marknaden har samma information (ibid). 
Teorin blev mycket kritiserad och omdiskuterad främst för att även skatter påverkar 
företagets beslut om kapitalstruktur (Hamberg, 2004). Detta ledde till att Modigliani och 
Miller gjorde en omarbetning av tidigare studier genom att införa skatter i sina 
antaganden. Skattefördelarna vid upplåning gav större fördelar än vad som tidigare 
visats. De kom fram till att skattebetalande företag ska låna så mycket kapital som 
möjligt för att maximera sitt värde (Modigliani & Miller, 1963).  
 
Flera olika teorier har senare utvecklats som menar att val av finasiering kan ha 
betydelse för företaget. Dessa teorier har sin betoning på olika faktorer så som skatter, 
assymetrisk information och agentkostnader (Myers, 2001). 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Aktieägarna vill att företaget ska välja en kapitalstruktur som maximerar företagets 
värde, men det är omdiskuterat om det finns en optimal kapitalstruktur (Brealy, Myers 
& Marcus, 2001). Det finns inget enkelt svar på det problemet, utan i vissa fall är mer 
skulder bättre och i andra fall är mer eget kapital bättre (ibid). 
 
Undersökningar i kapitalstrukturen har genererat många förklaringar om hur företagen 
väljer sin kapitalstruktur (Michaelas, Chittenden & Poutziouris, 1998). Dock har ingen 
teori eller empirisk forskning kommit fram till en allsidig förklaring till vilka faktorer 
som påverkar valet av kapitalstruktur. De har heller inte kommit fram till hur valet 
påverkar företagets prestationer (ibid). Det finns däremot teorier som kan vara 
användbara vid val av kapitalstruktur (Myers, 2001). Exempel på dessa teorier är 
tradeoff teorin som har sin betoning på skatter, pecking order teorin med betoning på 
skillnad i information och free cashflow teorin med betoning på agentkostnader (ibid).  
 



 

 2

De flesta undersökningar om kapitalstruktur har fokuserats på publika företag som finns 
på den internationella kapitalmarknaden. Detta beror på att dessa företag har flest 
alternativ när det gäller finansiella val och kan förändra sin kapitalstruktur till en låg 
kostnad (Myers, 2001). 
 
Det finns få empiriska undersökningar som visar hur företag väljer finansieringsform, 
och de som är gjorda grundar sig på den amerikanska marknaden (Panno, 2003). Få 
undersökningar är gjorda på den euoropeiska marknaden. De undersökningar som är 
gjorda har funnit att det finns många faktorer som påverkar beslutet om 
kapitalstrukturen, men få av dessa faktorer är bevisade att gälla generellt (ibid). 
Förståelsen för hur företag väljer finansiering är fortfarande begränsad, även om det har 
gått lång tid sedan Modigliani och Millers forskning (Myers, 2001).  
 
Då det inte finns någon klar bild över vilka faktorer som påverkar valet av 
kapitalstrukturen vill vi undersöka detta närmare. 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som påverkar företags val av 
kapitalstruktur i metallvarutillverkningsbranschen inom Norrbottens län. 

 
Delsyften är att undersöka: 
 
• Hur tillväxten påverkar kapitalstrukturen 
• Hur lönsamheten påverkar kapitalstrukturen  
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2. METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vilka metoder vi använt för att uppnå syftet med 
uppsatsen.  
 
2.1 Vetenskaplig ansats 
 
Idag finns det i huvudsak två vetenskapliga inriktningar: positivismen och 
hermeneutiken (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2001). Positivismen bygger på 
Aristoteles tankesätt från renässansens tid, de naturvetenskapliga framsteg som skedde 
under 1600- och 1700-talet samt förnuftstro (ibid). En positivistisk forskning bygger på 
observationer, som till exempel experiment, för att förklara verkligheten (Hartman, 
2004). Det finns enligt positivismen tre sätt att dra slutsatser och dessa är; induktion, 
deduktion eller en kombination av dessa (hypotetiskt-deduktiva metoden). Slutsatser 
som dras på ett induktivt sätt grundar sig på empirisk data. Deduktivt dragna slutsatser 
görs på ett logisk och tankemässigt sätt. Med den hypotetiskt-deduktiva metoden dras 
en slutsats om verkligheten och utsätter denna för empirisk prövning (Eriksson & 
Wiederheim-Paul, 2001). 
 
Hermeneutiken bygger på medeltida riktlinjer för hur bibeln skulle tolkas för att Guds 
ord skulle framträda (Hartman, 2004). Man skulle genom tolkningar se bakom texten 
för att få förståelse för världen och människans ursprung. Hermeneutisk forskning 
strävar efter en förståelse för hur människor uppfattar världen. För att förstå dessa 
uppfattningar måste människan tolkas, det är inget som går att mäta enligt 
hermeneutiken (ibid).   
 
Denna undersökning har en positivistisk inriktning med induktivt dragna slutsatser 
eftersom den bygger på mätbara observationer och empirisk data. Både data som 
insamlats från företagens årsredovisningar och den fakta som samlats in genom 
enkäterna kunde senare användas till statistiska analyser. 
     
2.2 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
 
En undersökning kan göras på ett kvantitativt eller kvalitativt sätt (Denscombe, 2000). 
De två typerna beskriver på vilket sätt data behandlas. Kvantitativa undersökningar 
strävar efter att mäta saker som går att omvandla till siffror som vidare kan analyseras 
med hjälp av statistiska metoder. Kvalitativa undersökningar bygger däremot på att 
omvandla det som observerats eller undersökts till ord. De kvalitativa undersökningarna 
är ofta kopplade till småskaliga studier, medan kvantitativa är mer kopplade till 
storskaliga studier (ibid).  
 
Denna undersökning är av kvantitativ form eftersom analysen görs med statistiska 
metoder på de siffermaterial som samlats in från årsredovisningarna och 
enkätundersökningen. Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning eftersom vi vill få 
en mer generell bild över hur företag väljer kapitalstruktur än vad till exempel en 
fallstudie skulle ge. 
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2.3 Urval av företag 
 
Urvalet har skett genom en sökning i databasen Affärsdata. Sökningen begränsades till 
icke noterade företag i branschen för metallvarutillverkning inom Norrbottens län. 
Sökningen begränsades även till företag med mindre än 249 anställda. Denna sökning 
resulterade i en samling av 163 stycken företag. Anledningen till att vi valde 
metallvarutillverknings branschen var på grund av att det är en kapitalintensiv  bransch. 
Eftersom de flesta undersökningar har fokuserats på publika företag som finns på den 
internationella kapitalmarknaden tänkte vi också att det skulle vara intressant att 
undersöka icke publika företag.  
  
Samtliga Företag som sorterats ut via affärsdata kontaktades via telefon för att få 
medgivande till att vara med i undersökningen. Det resulterade i att 39 stycken 
medverkade i enkätundersökningen. Vidare togs datamaterial för de 39 företagen fram 
ur deras årsredovisningar. Det visade sig att ett företag hade utstickande siffror som 
gjorde att vi valde att ta bort detta företag från studien. Anledningen till att vi valde att 
utesluta det företag med utstickande siffror var att extrema värden ibland kan påverka 
beräkningarna så att de blir felaktiga. Således har 38 företags data från enkäter och 
årsredovisningar använts för analys i denna studie.      
 
2.4 Informationsinsamling 
 
För att kunna genomföra denna uppsats har vi sökt information på olika ställen. Nedan 
följer en beskrivning av hur vi gått tillväga vid vår informationsinsamling. 
 
2.4.1 Litteratur 
 
För att sätta oss in i ämnet och få en bredare syn har vi läst vetenskapliga artiklar och 
böcker som allmänt behandlar ämnet kapitalstruktur. Vidare har vi valt ut den litteratur 
som är relevant för vår studie. De böcker vi har använt oss av har vi sökt på Luleå 
Tekniska Universitets bibliotek genom databasen Lucia och den nationella databasen 
Libris. Vi har använt sökord som capital structure, kapitalstruktur, kapitalkostnad, cost 
of capital, finance och finansiering. De vetenskapliga artiklarna har vi sökt genom 
databaserna Business Source Elite (Ebsco), EconLit och Emerald Insight. Vi har använt 
oss av sökord som capital structure, profitability, financing, free cashflow och small 
business. Vi har även tittat i andra artiklars referenslista för att på så sätt hitta flera 
källor. 
 
2.4.2 Datainsamling 
 
Vi har utfört telefonenkäter med de undersökta företagens VD eller ekonomiansvarige. 
Enkätfrågorna har varit korta med både öppna och slutna svar. För att svaren inte ska bli 
för svåra att analysera är frågorna formulerade på ett sätt som gör att den intervjuade 
kan svara kort (se bilaga 1). Det finns flera skäl till varför vi väljer att göra 
telefonenkäter istället för postenkäter eller personliga intervjuer med företagen. Den 
första anledningen är att vi snabbt vill ha svar eftersom vi har relativt snävt om tid. 
Genom telefonenkäter får vi snabbare svar, medan insamling av enkäter kan dra ut på 
tiden. Personliga intervjuer skulle vara en omöjlighet på grund av det geografiska 
avståndet, tidsåtgången och kostnaden.  
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Vi har även använt oss av databasen Affärsdata för att titta närmare på företagens 
årsredovisningar och genom detta tagit fram de siffror vi behövt. Den datan vi tagit ut 
har sedan använts för att räkna ut de nyckeltal som sedan användes till analysen. Vi har 
använt oss av information för en tidsperiod på tre år (2002-2004). 
 
2.5 Definition av nyckeltal 
 
De nyckeltal som användes vid den empiriska undersökningen definierades på följande 
sätt: 
 

• Kapitalstrukturen, definierar vi som förhållandet mellan företagets skulder och 
eget kapital, med andra ord dess skuldsättningsgrad. Vi definierar 
skuldsättningsgraden i likhet med SCB:s (Statistiska Central Byråns) 
branschnyckeltal utan hänsyn till skatt. Följande formel användes:  
(långfristiga skulder + kortfristiga skulder + avsättningar + obeskattade 
reserver)/( eget kapital + obeskattade reserver) (www.scb.se) 

 
• Lönsamhet, definierar vi som företagets räntabilitet på totalt kapital(Rt) och 

beräknades på följande sätt:  
(resultat efter finansiella poster + räntekostnader) /(totalt kapital). 

 
• Tillväxten beräknades i form av omsättningsökning i procent över en treårs-

period.  
 
Datan från årsredovisningarna har sedan samlats i statistikprogrammet Statgraphics för 
vidare analys. Datan som genererats från enkätundersökningarna har samlats i Excel. 
 
2.6 Analysmetod 
 
Vi har analyserat hela datamaterialet statistiskt för att så tydligt som möjligt visa de 
resultat vi kommit fram till. 
 
Resultaten från telefonenkäterna och datamaterialet som hämtats från 
årsredovisningarna har vi sammanställt i en excel- fil, där har vi vidare gjort tabeller och 
diagram för att förtydliga resultatet. Sedan har vi med hjälp av statistikprogrammet 
Statgraphics gjort regressionsanalyser på vissa delar av datamaterialet. Nedan följer en 
förklaring av vad som menas med regression.  
 
2.6.1 Enkel linjär regression 
 
För att se om det finns ett samband mellan de variabler vi ska undersöka har vi gjort 
regresssionsanalyser för att se hur en variabel påverkar den andra (Eriksson & 
Wiederheim-Paul, 2001). För att få en rak linje mellan de olika observationerna används 
minsta kvadratroten regressionen och den minimerar avståndet mellan observationerna 
och regressionslinjen. Regressionslinjen beskriver hur den förklarande variabeln x 
påverkar den beroende variabeln y (Moore, 2003).  
 
ŷ = a + bx 
Formel 1: Regressionslinjen för enkel linjär regression 
 
b i formeln är lutningen på linjen och det leder till att om x ökar med 1 så är b 
förändringen i ŷ. Interceptet för linjen är a då x är noll (ibid). R² är det värde som 

http://www.scb.se
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bestämmer förklaringsgraden, det vill säga i vilken utsträckning modellen lyckas visa 
variationen i den beroende variabeln (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2001). R² anger hur 
stor andel av den totala variationen för den oberoende variabeln som förklaras av det 
linjära sambandet med den oberoende variabeln. (Körner & Wahlgren, 1993) 
 
För att se om det eventuella samband vi hittar beror på slumpen kollar vi dess statistiska 
signifikans. Detta gör vi genom att upprätta hypoteser, där H0 säger att det inte finns 
något samband och H1 säger att det finns ett samband. Nollhypotesen visar att det inte 
finns något samband mellan den oberoende och den beroende variabel. Vi valde en 
singnifikans nivå 5%, det vill säga om H0 är sann stämmer inte utfallet med 
observationerna mer än 5% av gångerna (Moore, 2004). För att testa dessa hypoteser 
använder vi oss av P-värdet på regressionskoefficienten. Desto lägre p-värde desto 
starkare bevis mot att nollhypotesen stämmer. Nollhypotesen kommer i detta fall att 
förkastas då p-värdet är under 5 %. 
 
2.7 Metodproblem 
 
Det är viktigt att beakta de metodproblem som kan uppstå under undersökningens gång. 
Nedan följer en diskussion angående detta. 
 
2.7.1 Validitet 
 
Med validitet menar man den förmåga som finns för att mäta det man avser att mäta 
(Eriksson & Wiederheim-Paul, 2001). För att vår undersökning ska ha en hög validitet 
har vi formulerat enkätfrågorna på ett tydligt sätt för att undvika att den intervjuade 
missförstår frågan. Vi har varit noga med att se till att frågorna som ställts 
överensstämmer med det syfte vi haft med undersökningen. Frågorna var även 
utformade för att inte vara ledande och ge felaktiga svar. Vi har varit noggranna när vi 
hämtat data från årsredovisningarna så att de rätta värdena användes och även varit 
uppmärksam på att inte ta med utstickande data i analysen.  
 
2.7.2 Reliabilitet  
 
Med reliabilitet menas att de mätinstrument man använder sig av ska ge tillförlitliga och 
stabila resultat. Om undersökningen har hög reliabilitet ska den kunna göras om av 
andra personer och ge samma resultat (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2001). För att vår 
undersökning ska ha så hög reliabilitet som möjligt är det flera saker vi haft i åtanke. 
När enkäterna genomfördes var vi noga med att intervjua rätt person på företaget, det 
vill säga den person som var mest insatt i den sortens frågor vi hade. Vi har intervjuat 
antingen VD:n eller i vissa fall ekonomiansvarige i samtliga företag eftersom vi ansåg 
att dessa personer tillförlitligt kan svara på den sorts frågor vi hade. Vi har informerat de 
undersökta företagen om att svaren behandlas anonymt och det har vi gjort för att 
företagen inte ska känna att känslig infomation blir känd för allmänheten.  
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3. TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi att behandla de teorier som kan kopplas till vårt syfte med 
uppsatsen. Vi inleder kapitlet med en beskrivning av de begrepp som är relevanta i vår 
studie, vidare beskrivs de grundläggande teorierna om kapitalstrukturen.  
 
3.1 Tillväxt 
 
Ett företags tillväxt kan beskrivas genom flera olika nyckeltal såsom förändring i 
omsättning, antal anställda, vinst, eget kapital eller summa tillgångar (Nilsson, Isaksson 
& Martikainen, 2002). Vilket mått som ska användas beror på ur vilket perspektiv 
tillväxten vill visas. Till exempel så är tillväxtökningen i antalet anställda det mest 
önskvärda tillväxtfaktorn ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Om syftet är att få en 
helhetsbild av företagets tillväxt kan det finnas behov av att mäta den från flera olika 
synvinklar (ibid). 
 
Vissa företag måste växa för att överleva på marknaden, medan andra måste minska sin 
storlek. Detta  beror således på vilken situation företaget befinner sig i (Hallgren, 2002). 
För att företaget skall kunna växa behöver de kapital, och därför beror företagets tillväxt 
på företagets förmåga att kunna finansiera tillväxten (Johansson & Runsten, 2003).  
 
3.1.1 Omsättning  
 
Ett vanligt sätt att mäta tillväxt på är att mäta omsättningen (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). Dock säger måttet inte fristående speciellt mycket, utan det måste 
till exempel mätas över tiden. Omsättningsförändringar över tiden visar hur företagets 
intäkter har förändrats under en period. Sker denna förändring vid generell prisökning 
på marknaden, exempelvis vid hög inflation, kan detta tillväxttal dock vara missvisande. 
I sådana fall bör ett prisindex (konsument- eller producentprisidex) skapas för att 
korrigera de generella prisökningarna (ibid).  
 
3.1.2 Anställda 
 
Ett annat vanligt sätt är att mäta tillväxten på antalet anställda. Måttet är mest lämpligt 
att används över tiden för att se om det avviker mellan åren. Det kan även varieras och 
mätas i relation till bland annat omsättning. Företag kan enkelt jämföra detta nyckeltal 
med andra företag, men för att det då ska vara rättvisande bör företagen verka inom 
samma bransch så att de har samma förutsättningar. Måttet är speciellt viktigt i 
personlaintensiva företag eftersom resultaten i dessa företag styrs av antalet anställda 
(ibid). 
 
3.1.3 Tillgångar 
 
Ett annat mått som kan användas för att se hur ett företag växer är att titta på dess 
tillgångar. Måttet kan med fördel sättas i relation till företagets omsättning och på detta 
sätt kan slutsatser om företagets tillväxt dras. Om det visar sig att omsättningen växer 
snabbare än tillgångarna betyder det att företaget blivit effektivare. Det motsatta 
förhållandet, då tillgångarna växer snabbare än omsättningen visar att de inte har 
kontroll på sin tillväxt (ibid). 
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3.1.4 Eget kapital och vinst 
 
Ett tillväxtmått som visar förändringar i det egna kapitalet är ett intressant mått för 
företagets ägare (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Detta mått sätts oftast i 
relation till företagets resultat. Kongruensprincipen säger att resultatförändringar ska ske 
över resultaträkningen (Artsberg, 2005). I enlighet med denna princip ska förändringen i 
företagets egna kapital vara nettovinsten minskad med nettoutdelningen. Detta gör att 
ett ännu mer intressant mått för företagets ägare finns; företagets vinsttillväxt (Nilsson, 
Isaksson & Martikainen, 2002). Det finns även ett flertal andra nyckeltal som tillväxten 
kan mäts med, som till exempel utvecklingskostnader, förädlingsvärde eller bruttovinst 
(Sandberg, 1995). 
 
Vi avser i detta arbete att mäta tillväxten i form av omsättningsökningen i procent över 
tiden därför att det är ett vanligt och enkelt mått att använda. Inflationen i Sverige har 
för de undersökta åren i genomsnitt legat under inflationsmålet på 2 % 
(Konjunkturinstitutet) så risken för att detta mått blir missvisande på grund av hög 
inflation liten.  
 
3.2 Lönsamhet 
 
Det är lätt att blanda ihop begreppen vinst och lönsamhet (Johansson & Runsten, 2003). 
Om ett företag har högre vinst än ett annat behöver det inte betyda att det är mer 
lönsamt. Detta beror på att vinsten inte visar hur lönsamt ett företag är. För att kunna 
använda vinsten som ett lönsamhetsmått måste det sättas i propotion till storleken på det 
egna kapitalet (ibid). Lönsamhet kan mätas på olika sätt, och oftast kopplas lönsamhet 
ihop med den vinst/förlust som företag redovisar, men vad säger detta egentligen om 
företaget (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). En vinst på 100 000 kan vara väldigt 
bra för ett litet företag, men inte lika bra för ett större företag. För att kunna använda 
vinst som ett mått för lönsamhet måste det sättas i propotion till företagets storlek (ibid). 
 
Räntabilitet på eget kapital (Re) är ett mått för att mäta företagets lönsamhet. Re ger en 
bra övergripande bild av företagets lönsamhet ur ett ägarperspektiv och är konstruerat 
för att mäta lönsamheten för aktieägare (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Måttet 
kan jämföras med aktieägarnas avkastningskrav för att se hur väl företaget har lyckats 
med sin investerings- och finansieringsstrategi (ibid). 
 
Ett annat mått som kan användas för att mäta lönsamheten i företaget är Räntabilitet på 
totalt kapital (Rt) (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Detta mått i jämförelse med 
Re visar inte hur bra företaget har lyckats med sin finansieringsstrategi utan ser bara till 
investeringsstrategin. Rt visar vilken avkastning företaget har på sina tillgångar oavsett 
hur de finansierats. Aktieägare och långivare som har satsat kapital i ett företag 
förväntar sig att deras kapital ska förräntas. Rt är ett mått på hur bra företaget har 
lyckats med denna förräntning (ibid). 
 
Rt = (resultat efter finansiella poster + räntekostnade) / totalt kapital   
Formel 2: Räntabilitet på totalt kapital 
 
Vi har valt att i detta arbete mäta lönsamheten som räntabiliteten på totalt kapital(Rt) 
eftersom det är ett mått som visar tillgångars avkastning oavsett finansiering. 
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3.3 Finansieringsformer 
 
Företaget kräver kapital för att finansiera sina investeringar. De kan finansieras antingen 
med interna medel, tidigare vinster, eller externa medel såsom banklån eller eget kapital 
genom nyemission (Hansson, 1995). För mindre företag finns förutom dessa 
finansieringsformer även olika utvecklingsfonder som kan stödja företaget med 
information, rådgivning samt till hög risk även finansiering i olika former (exempelvis 
Almi och Nutek) (ibid). En annan finansieringsform som har spridit sig under senare år 
är leasing (Larsson, 2000). 
 
3.3.1 Eget kapital 
 
Eget kapital är värdet på aktieägarnas del i företaget (Groth & Anderson, 1997) och 
utbetalning till aktieägaren äger rum om lönsamhet och likviditet gör det önskvärt 
(Hansson, 1995). Det egna kapitalet ska inte amorteras som vid banklån och ska inte 
betalas tillbaka till finansiärerna. Om företaget går med vinst och denna vinst inte 
betalas ut till aktieägarna så ökar det egna kapitalet. Företaget kan då täcka sin 
investering utan att låna (intern finansiering) eller genom att öka det egna kapitalet 
genom tillskott från ägarna (extern finansiering) (ibid).  
 
3.3.2 Skulder 
 
Skulderna i företaget är alla långivares andelar i företaget (Hansson, 1995). Värdet på 
skulderna är summan av alla framtida betalningar företaget har lovat till långivarna. 
Med dessa lån följer olika förpliktelser och dessa förpliktelser går alltid före 
aktieägarnas. Det finns olika sorters skulder och det mest vanliga är banklån, men det 
finns även andra former som till exempel högrisklån, checkkrediter, obligationer och lån 
mellan företag. En annan mycket viktig form av finansiering är leverantörskrediten. Det 
är vanligt att en del branscher har upp till 30 dagars kredittid hos sina leverantörer, men 
detta varierar dock mellan branscherna. Leverantörerna kan även erbjuda att göra köp 
på avbetalning (ibid). 
 
3.3.3 Leasing 
 
Det finns två sorter av leasing; finansiell och operationell (Larsson, 2000). Finansiell 
leasing innebär att ett finansbolag köper in produktutrustning eller inventarier som de 
sedan låter företagen använda mot en avgift som bestämts i leasingavtalet. Finansiella 
leasingavtal löper oftast på minst 3 år. Denna form av finansiering kräver oftast inga 
säkerheter utan finansbolagen har äganderätten på utrustningen under hela avtalstiden 
(ibid). Operationell leasing har kortare avtalstider än finansiell leasing. Avtalstiden 
ligger oftast mellan 6 till 36 månader. Operationell leasing skiljer sig mot fiansiell 
leasing genom att man betalar mer för utfört arbete än för utrustning (ibid).  
 
I Redovisningsrådets rekommendationer, RR 6:99, skiljer man på hur man redovisar 
dessa två former av leasing (FAR, 2004). Finansiella leasingavtal ska redovisas i 
balansräkningen, objektet i leasingavtalet ska redovisas som tillgång och framtida 
betalning av leasingavgifter ska redovisas som en skuld. Operationella leasingavtal ska 
däremot inte redovisas i balansräkningen utan leasingavgiften ska kostnadsföras linjärt 
över leasingperioden. Bokföringsnämdens rekommendationer, BFNAR 2000:4, skiljer 
inte på finasiell och operationell leasing utan rekommenderar att alla leasingavtal ska 
redovisas som operationella leasingavtal. Bokföringsnämndens rekommendationer 
vänder sig till näringsdrivande, icke-noterade företag som inte valt tilllämpa 
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redovisningsrådets rekommendationer (ibid). Eftersom de undersökta företagen är 
mindre och icke-noterade kommer vi anta att de följer Bokföringsnämndens 
rekommendationer.     
 
Leasing är normalt dyrare än om förtaget tar ett lån som finansieringform, men det finns 
andra fördelar som till exempel att leasinggivaren vanligtvis inte kräver någon säkerhet 
(Larsson, 2000). Fördelen med det är att den säkerhet som skulle ha lämnats till en bank 
kan då användas till annat. Leasing frigör även kapital i företaget, kapital som annars 
skulle vara bundet i maskiner eller inventarier. Detta kan vara viktigt för företag med 
snabb tillväxt eftersom de har svårt att få tillräckligt med kapital (ibid).  
 
3.4 Kapitalstruktur 
 
Alla typer av skulder och eget kapital tillsammans är det totala kapitalet och detta är 
samma summa som företagets totala tillgångar (Groth, Andersson, 1997). 
Kapitalstrukturen i företaget bestäms av hur stora lån och eget kapital företaget har och 
företaget bör hitta en effektiv kapitalstruktur för deras verksamhet. En effektiv 
kapitalstruktur minskar företagets kostnad för kapitalet och en minskning leder till att 
värdet på företaget ökar (ibid). Det finns olika sätt att uttrycka kapitalstrukturen på som 
till exempel soliditet och skuldsättningsgrad (Johansson & Runsten, 2005). Dessa två 
har identiskt informationsinnehåll (ibid). Vi har valt att använda oss av 
skuldsättningsgraden för att kunna ha ett tal som förklarar hur kapitalstrukturen ser ut. 
Det har utvecklats ett flertal olika teorier som  försöker hitta en optimal kapitalstruktur 
för företag. Vi behandlar nedan de teorier som är grundläggande och mest omskrivna i 
diskussionen om det finns en optimal kapitalstruktur.  
 
3.4.1 Modigliani och Millers teori 
 
Modigliani och Miller (MM) lade 1958 grunden för teorin om en optimal kapitalstruktur 
(Myers 2001). Många andra forskare har därefter använt deras resultat som grund i sin 
egen forskning (Groth & Anderson, 1997). Deras arbete utgår ifrån att ägaren vill 
maximera värdet på företaget, i en perfekt marknad (Hamberg, 2004). 
 
Modigliani och Millers resultat är uppdelade i två propositioner (Myers 2001). Det 
viktigaste resultatet av första proposition är att företagets värde är konstant oberoende 
av hur företagets kapitalstruktur ser ut, givet att företagets tillgångar och tillväxt också 
är konstanta (Ross, Westerfield & Jaffe, 2005). Med andra ord så finns det ingen 
kapitalstruktur som är bättre än den andra för företagets aktieägare. Propositionen säger 
även att oberoende av hur hög skuldsättnigsgraden är så kommer kostnaden för kapitalet 
att vara konstant. Resultaten gäller under förhållanden där inga skatter eller 
transaktionskostnader existerar och då individer kan låna på samma villkor som företag. 
Detta leder till att investerare kan till en mindre kostnad få samma avkastning vid 
investering i ett icke skuldsatt företag som de skulle få om de investerade i ett skuldsatt 
företag. Det betyder att ett skuldsatt företag har samma värde som ett icke-skuldsatt 
företag. Detta resultat är kanske det viktigaste inom finansiell ekonomi (ibid). 
 
Proposition två utgår från att den förväntade avkastningen på eget kapital är positivt 
relaterat till skulderna och det beror på att ju högre skuldsättningen är desto större risk 
på det egna kapitalet (Ross, Westerfield, Jaffe, 2005). Weighted average cost of capital 
(WACC) är den genomsnittliga kostnaden för företagets totala kapital (Myers 2001). 
WACC är med andra ord den ersättning som både aktieägare och långivare förväntar sig 
av företaget (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Denna genomsnittliga kostnad är 
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enlig Modigliani och Miller konstant. Dessutom är kostnaden för skulder oftast lägre än 
för eget kapital (Myers 2001). Ekvationen nedan talar om hur mycket kostnaden för eget 
kapital är. Där Rs är skuldräntan, S är skulder och E är eget kapital. 
 
Re= WACC + (WACC-Rs) S/E 
Formel 3: Proposition II(utan skatter) 
 
Ekvationen ovan visar att kostnaden för eget kapital ökar då skuldsättningsgraden ökar. 
Detta beror på att aktieägarna kräver högre avkastning på grund av den ökade risken 
som skulddsättningsökningen medför (Myers 2001). Hur stor ökningen blir beror på hur 
stor skillnaden är mellan kostnaden för totalt kapital (WACC) och kostnaden för 
skulderna (Rs) (Brealey and Myers, 2003). När skulderna ökar kräver aktieägarna högre 
avkastning i samma takt som skulderna ökar så länge de är riskfria. När skulderna 
medför en risk minskar ökningen i den förväntade avkastningen på eget kapital på grund 
av att en del av risken flyttas till långivarna istället. Långivarna kräver då högre ränta på 
skulderna för att matcha den ökade risken (ibid).  
 
Modigliani och Millers teori som visade att kapitalstrukturen inte spelade någon roll i 
företaget blev snabbt omdiskuterat. Främsta anledningen till det var att de inte tagit 
hänsyn till att skatterna påverkar företagens val av (Hamberg, 2004). Det visar sig att 
vid hänsyn till skatter så är företags värde positivt relaterat till dess skulder (Ross, 
Westerfield & Jaffe, 2005).   
 

 
    Figur 1: Skatteeffekten av skuldsättning 

(Ross, Westerfield & Jaffe, 2005)  
 
Figur 1 visar att ett företag som är skuldsatt kommer att betala mindre skatt än ett 
företag som är skuldfritt. Det skuldsatta företaget har större värde och därför är 
slutsatsen att företag ska välja en högre skuldsättningsgrad (Ross, Westerfield & Jaffe, 
2005). 
 
Vi kommer vidare inte att behandla Modigliani och Millers teorier på grund av att vår 
empiriska studie är grundad på företag som inte är börsnoterade. Dock är denna teori en 
bas inom finansiell ekonomi och är därför viktig att behandla.  
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3.4.2 Tradeoff teorin 
  
Mycket av den kritik som har riktats mot Modigliani och Millers teori är att den inte 
bygger på antagande från verkligheten som till exempel skattefördelar och eventuella 
konkurskostnader. Dessa aspekter tar dock tradeoff teorin i anspråk (Ross, Westerfield 
& Jaffe, 2005).  
 
Tradeoff teorin har sin betoning på skatter och säger att företaget ska låna upp till den 
grad där skattefördelarna av nuvarande skuld är lika stort som nuvarande värde på 
eventuella kostnader av ”finansiell nöd” (se figur 2). Finansiell nöd är kostnaden för 
företaget vid en eventuell konkurs eller omorganisation och ökad agent kostnad när 
företagets kreditvärdighet ifrågasätts (Myers, 2003). Finansiell nöd behöver inte alltid 
leda till att företaget går i konkurs (Brealy, Myers & Marcus, 2001), men dessa 
finansiella problem som kan leda till konkurs kan bli kostsamt (Hamberg, 2004). Agent 
kostnader uppstår genom intressekonflikter i relationen mellan aktieägarna och 
ledningen samt mellan långivarna och aktieägarna (Esperanca, Gama & Gulamhussen, 
2003).  
 
De kostnader som skulle uppstå vid en eventuell konkurs (som t.ex. advokat- och 
domstolskostnader) betalas av företagets återstående tillgångar, därmed minskar 
företagets värde (Brealy, Myers & Marcus 2001). Till kreditgivarna överlåts det som 
finns kvar efter dessa kostnader är dragna och aktieägarna får inget. Om företaget inte 
kan betala sina skulder tar kreditgivarna över företaget. Desto mer företaget har i skuld 
desto större är risken att företaget hamnar i finansiell nöd och därmed blir de förväntade 
kostnaderna som uppstår vid konkurs högre. Vidare minskar företagets värde. 
Kreditgivare förutser dessa kostnader och kräver då högre ränta som kompensation. 
Indirekta kostnader för en konkurs skulle kunna vara de kostnader som finns då 
företaget är på väg mot en konkurs (ibid), till exempel kostnader som uppstår vid 
förlorade leverantörer, anställda och kunder, vilket påverkar företagets 
konkurrenssituation negativt. Det är svårt att bedöma ett företags konkurskostnader och 
det beror främst på att den största delen av konkurskostnader är indirekta (Hamberg, 
2004). 
 

 
 
Figur 2: Tradeoff teorin 
(Ross, Westerfield & Jaffe, 2005) 
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Den diagonala linjen i figur 2 är värdet på företaget när inga konkurskostnader existerar 
och den ∩-formade kurvan är när en sådan kostnad existerar (Ross, Westerfield & Jaffe, 
2005). Värdet på företaget ökar så länge kostnaden för finansiell nöd är relativt liten, 
men vid en punkt blir denna kostnad högre än skattefördelarna. I denna punkt 
maximerar skuldsättningsgraden företagets värde enligt tradeoff teorin (ibid).  
 
Jämfört med Modigliani och Millers teori vilken säger att företaget ska ta så mycket lån 
som möjligt säger denna teori att antagandet om kapitalstrukturen inte ska rationaliseras 
(Brealey & Myers, 2003). Denna teori belyser att den optimala kapitalstrukturen skiljer 
sig åt mellan företag och branscher. Högteknologiska växande företag vars tillgångar är 
riskfyllda har vanligtvis väldigt låg skuldsättningsgrad medans exempelvis flygbolag 
kan låna mycket då de har säkra realtillgångar. Företag med säkra realtillgångar och 
mycket skattemässig inkomst att skydda bör ha en kapitalstruktur med höga nivåer av 
lån, medans olönsamma företag med osäkra realtillgångar bör stödja sin finansiering 
först och främst på eget kapital (ibid). 
 
Om det inte skulle uppstå några kostnader vid kapitalstrukturförändringar skulle 
företagen kunna förändra sin kapitalstruktur och konstant ligga på sin optimala 
kapitalstruktur (Brealey & Myers, 2003). Hastiga förändringar i kapitalstrukturen kan 
dock inte göras på grund av att omstruktureringar i kapitalstrukturen medför vissa 
kostnader. Detta gör att företag med samma mål för skuldsättningsgraden ändå kan ha 
olika kapitalstruktur (ibid). 
 
Tradeoff teorin säger också att företag med höga lån som inte kan betalas tillbaka inom 
några år med internt tjänade pengar bör ha nyemissioner, begränsa utdelningar eller 
sälja ut tillgångar för att kunna återbalansera kapitalstrukturen (Brealey & Myers, 
2003). Tradeoff teorin kan inte förklara varför de mest framgångsrika företagen växer 
med en väldigt liten skuldsättningsgrad (ibid).  
 
3.4.3 Pecking order teorin  
 
Det som ligger till grund för pecking order teorin är assymetrisk information i en 
perfekt marknad (Brealy & Myers 2003). Vad som menas med assymetrisk information 
är att informationen är snedfördelad mellan två parter. För ett företag kan dessa två 
parter vara ägare och investerare. Ägaren har givetvis mer information om företaget, till 
exempel om företagets risker och framtidsutsikter (ibid). När ett företag väljer att 
emittera aktier kan detta var vara en god nyhet för investerare om det beror på att 
företaget visar möjlighet till tillväxt, men det kan även vara en dålig nyhet om det visar 
sig att aktierna övervärderas av investerarna. Den övervärdering som investerarna kan 
göra beror på att de inte har all information för att göra en korrekt bedömning av 
aktievärdet (Myers, 2001). 
 
Den assymetriska informationen påverkar valet av intern och extern finansiering och 
leder oss in på den så kallade pecking order som företagen har vid val av 
finansieringsform. Teorin säger att företag föredrar intern finansiering(via tidigare 
vinster) före extern. Vid finansiering av interna medel undviks problem med 
information och andra kostnader som uppstår vid extern finansiering. Om det ändå finns 
ett behov av extern finansiering så väljs denna efter vilken säkerhet den har, där lån 
väljs i första hand och (nytt) eget kapital i sista hand. Även om teorin säger att företag 
föredrar interna medel före externa så finns det ingen tydlig bild av hur mixen mellan 
skulder och eget kapital ska vara (Brealy & Myers, 2003).  
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För att tydligare förstå varför företag väljer lån före eget kapital vid extern finansiering 
kommer vi att titta lite närmare på vilka problem som kan skapas vid eget kapital som 
finansiering. Om vi antar att företagets ägare i första hand vill göra nuvarande 
aktieägare nöjda, så kommer företaget inte att emittera aktier som är undervärderade 
eftersom det inte gynnar de nuvarande aktieägarna (Myers, 2001). När ett företag går ut 
med information om emission kommer priset att falla på aktierna för att informationen 
är assymetrisk och desto större den assymetriska informationen är desto större blir 
prisfallet. Ägare som tror att aktierna är undervärderade kommer att välja att ta ett lån 
hellre än emittera ut aktier. Däremot kommer pessimistiska ägare som tror att 
aktievärdet är övervärderat att välja eget kapital som finansiering. Detta leder till att när 
företag försöker sälja aktier så finns det en stor misstanke att det är ett dåligt köp (ibid). 
Därför kommer ägare att föredra lån före eget kapital vid en investering på grund av den 
assymetriska informationen (Brealy & Myers, 2003). Finansiering med eget kapital kan 
till exempel vara aktuellt när företaget redan har en hög skuldsättningsgrad och 
ytterligare skulder skulle bli alltför kostsamt (ibid). 
 
Pecking order teorin ger en förklaring till varför företag väljer extern finansiering i form 
av lån och varför lönsamma företag lånar mindre (Myers, 2001). Lönsamma företag 
lånar generellt mindre beroende på att de inte behöver pengar utifrån. De mindre 
lönsamma företagen lånar mer eftersom de inte har tillräckligt med interna medel och 
för att först i ordningen när det gäller extern finansiering är lån (ibid). Teorin verkar 
fungera bäst för mogna företag. Det finns dock ingen förklaring till varför pecking order 
fungerar bättre för vissa företag (Brealy, Myers & Marcus, 2001). 
 
3.4.4 Free cashflow teorin  
 
Med free cashflow menas storleken på de likvida medlen som företaget kan betala ut till 
sina investerare, efter att de betalat nödvändiga investeringarna som behövs för tillväxt 
(Brealey & Myers, 2003). Definitionen av free cashflow är det penningflöde som blir 
över då företaget betalat alla investeringar som ger ett positivt nettonuvärde (Jensen, 
1986). 
 
Free cashflow teorin betonar agentkostander och agentproblem (Myers 2001). 
Utdelningen av pengar till aktieägarna kan skapa stora agentproblem mellan aktieägarna 
och ledningen. Utdelningen till aktieägarna minskar resurser under ledningens kontroll 
och därmed också deras makt (Jensen, 1986). Ledningen har incitament att få företaget 
att växa mer än optimalt eftersom detta ger mer tillgångar under ledningens kontroll och 
med det mer makt (ibid). Företag som har överflödigt med likvida medel kan leda till att 
ledningen använder dessa medel till icke lönsamma investeringar istället för att betala ut 
till aktieägarna. På grund av detta kan överflödigt med likvida medel leda till att 
agentproblem blir värre (Brealy & Myers, 2003). Vi kan alltså förvänta oss at se mer 
ineffektivt beteende hos de företag som genererar större likvida medel än de som 
genererar mindre (Ross, Westerfield & Jaffe, 2005). En större utdelning till aktieägarna 
skulle vara i deras intresse eftersom de lämnar företaget och därmed minskar de likvida 
medlen. Minskningen i de likvida medlen skulle leda till att ledningens möjlighet att 
använda pengarna oeffektivt skulle minska (ibid).   
 
Skulder skulle också minska agentproblemen eftersom de minskar likviditeten och 
därmed ledningens möjlighet att spendera dessa på onödiga investeringar. Denna effekt 
är en möjlig faktor som påverkar valet av kapitalstrukturens nettonuvärde (Jensen, 
1986). Om företagets ledning har tendenser till att investera för mycket kan det vara bra 
att låna eftersom med lån följer förpliktelser för utbetalning. Den bästa skuldsättnings-
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graden är kanske då de likvida medlen just täcker de nödvändiga investeringarna 
(Brealy & Myers, 2003). Ökad skuldsättningsgrad innebär också kostnader såsom den 
vanliga agentkostnaden för skulder och med den även kostander för eventuell konkurs 
(Jensen, 1986). Den optimala skuldsättningsgraden skulle vara där marginalkostnaden 
för skulder är samma som marginalnyttan för skulderna. Detta är viktigast i företag som 
genererar stora likvida medel och låg förväntad tillväxt eller företag som måste minska i 
storlek. Det är inte lika viktigt för företag som har höga tillväxtmål men inga likvida 
medel eftersom de måste ta hjälp av externa medel (ibid). 
 
Vi kommer vidare inte behandla free cashflow teorin eftersom de företag vi studerar är 
mindre och icke börsnoterade.  
 
3.4.5 Affärsrisk 
 
Hävstångsformeln visar vilket samband som finns mellan räntabiliteten på eget kapital 
(Re), räntabiliteten på totalt kapital (Rt), genomsnittlig skuldränta (Rs) och 
skuldsättningsgraden (S/E) (Johansson & Runsten, 2005) 
 
     Re       =      Rt           +     (Rt-Rs)S/E 
Total risk =  Rörelserisk  +    Finansiell risk 
Formel 4: Hävstångsformeln 
 
Räntabiliteten på eget kapital talar om hur resultatet blev av företagets investerings- och 
finansieringsstrategi, och talar därmed om hur företagets totala lönsamhet är (Nilsson, 
Isaksson & Martikainen, 2002). För att förstå vad som ligger bakom den siffran bryts 
Re ner i mindre delar som hävstångsformeln visar. Rt visar hur resultatet av 
investeringsstrategin blev, medan (Rt-Rs)S/E visar hur resultatet av finansierings-
strategin blev (ibid). 
 
Den spridning som kan finnas i Rt är det vi kallar rörelserisken och den påverkas av 
företagets investeringar, produktpolitik med mera. Den finansiella risken påverkas 
däremot av hur företaget finansierar sin verksamhet. Den totala risken utgörs av rörelse- 
och finansiell risk tillsammans (Johansson & Runsten, 2005).  
 
Varför formeln just kallas för hävstång beror på att genom att öka skuldsättningen kan 
företaget skapa en hävstångseffekt på det egna kapitalet (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). Lönsamheten (Re) i företaget kan förbättras på tre olika sätt; 
(1)genom att investera bättre, (2) finansiera bättre genom  minskning av skuldräntan och 
(3) låna mer och förvalta dessa pengar bättre än skuldräntan (Rt ska vara större än Rs) 
(ibid).  
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4. RESULTAT, ANALYS OCH SLUTSATS  
 
Vi har valt att i detta kapitel redogöra för resultat, analys och slutsats. Traditionellt så 
behandlas dessa avsnitt enskilt, men vi har valt att ha dessa i ett gemensamt kapitel  för 
att läsaren lättare ska kunna ta till sig materialet. Det som redovisas nedan baseras på 
såväl räkenskaperna som enkätundersökningen.  
 
4.1 Val av finansieringsform 
 
För att ta reda på vilken finansieringsform de undersökta företagen föredrar har vi frågat 
vilken finansieringsform de skulle använda vid en större investering i dagsläget. Av de 
tillfrågade företagen var det 42,1 % som i första hand skulle finansiera en större 
investering med eget kapital, 36,8 % med lån och 21,1 % med leasing (se figur 3). Av 
dem som valde finansiering via lån var det ett fåtal som valde lån via Almi eller Nutek, 
resterande finansiering via banklån. Samtliga företag som valde eget kapital i första 
hand skulle göra det med tidigre vinster och inte med nytt eget kapital. Fortsättningsvis 
kommer vi därför med eget kapital mena eget kapital genom tidigare vinster om inte 
annat anges.  
 
 

Eget kapital  
(42,1%)

Lån            
(36,8%)

Leasing      
(21,1%)

 
 
Figur 3: Finansieringsform i 1:a hand 
 
 
Vidare har vi frågat företagen vilken finansieringsform de skulle välja i andra och tredje 
hand. Resultatet visar att; av dem som valde eget kapital i första hand var det 75 % som 
valde lån i andra hand, resterande kunde inte svara på frågan. I fråga om valet av 
finansieringsform i tredje hand var det ett stort bortfall eftersom få företag kunde svara 
på det. På grund av detta har vi valt att inte analysera tredjehandsvalet.  
 
Enligt pecking order teorin föredrar företag att finansiera med interna medel före 
externa. Teorin säger att företaget i första hand väljer eget kapital genom vinster, 
därefter lån, och i sista hand nytt eget kapital. Teorin stämmer bra överens med de 
undersökta företagen eftersom de flesta valde eget kapital från tidigare vinster som 
finansieringsform i första hand och av dessa valde 75 % lån i andra hand. Ingen av de 
tillfrågade valde nytt eget kapital vare sig i första, andra eller tredje hand, vilket också 
stödjer pecking order teorin. Slutsatsen vi kan dra är att de flesta av de undersökta 
företagen väljer eget kapital i första hand. 
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Vi har även undersökt orsaken till valet av finansieringsform. Resultatet av detta visar 
att; anledningen till att företagen väljer eget kapital i första hand var främst på grund av 
ägarkontroll (se figur 4). Ägarkontrollen kan kanske även påverka varför företag har 
som policy att inte låna. En del av de undersökta företagen valde eget kapital i första 
hand på grund av lägre kostnader. Denna orsak hade vi inte förväntat oss eftersom lån 
enligt teorin i de flesta fall är ett billigare alternativ. De två främsta orsakerna till att 
företag valde lån i första hand var att de tyckte sig ha en bra relation till banken eller att 
de inte hade tillräckligt med eget kapital. Orsakerna till att företag valde leasing i första 
hand, var till exempel: att de redan hade hög skuldsättning, att de tyckte avtalen var 
bättre än vid banklån eller helt enkelt en enkel form av finansiering.  
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Figur 4: Varför eget kapital i 1:a hand? 
 
 
Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att ägarkontroll är en betydande faktor för de 
undersökta företagens val av kapitalstruktur, men vi kan inte säga att det gäller generellt 
för alla företag. Orsaken till företagens val av lån och leasing i första hand kan vi inte 
dra någon slutsats ifrån eftersom svaren på denna fråga var väldigt spridda. 
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4.2 Andra faktorer som kan tänkas påverka finansieringsvalet 
 
Nedan kommer vi att undersöka om skatter, tillväxt och lönsamhet har någon betydelse 
för valet av kapitalstruktur. 
 
4.2.1 Skatter 
 
I undersökningen frågade vi företagen hur stor betydelse de skattemässiga aspekterna 
har för deras val av finansieringsform. Resultatet av detta visade att 50 % av de 
tillfrågade företagen svarade att de skattemässiga aspekterna inte hade någon betydelse 
(se figur 5). Endast 15,8 % av företagen svarade att det hade stor betydelse vid val av 
finansieringsform. Resultatet visar att för de flesta företag i denna undersökning har de 
skattemässiga aspekterna vid val av finansieringsform ingen eller ringa betydelse. Enligt 
tradeoff teorin ska företaget låna upp till den grad där skattefördelarna av nuvarande 
skuld är lika stort som nuvarande värde på eventuella kostnader av ”finansiell nöd”. 
Eftersom de flesta undersökta företagen inte tar de skattemässiga aspekterna i beaktning 
vid val finansieringsform stämmer inte tradeoff så bra med de undersökta företagen. 
Slutsatsen vi kan dra är att de undersökta företagen i stor utsträckning inte tar de 
skattemässiga aspekterna i beaktning vid val av kapitalstruktur. 
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Figur 5: Finansieringsvalets skattemässiga betydelse 
 
 
4.2.2 Tillväxt 
 
Den genomsnittliga omsättningsförändringen för de undersökta företagen är för år 
2002-2004 är 11,2 %, vilket tyder på en genomsnittlig tillväxt för de undersökta 
företagen. Vi har frågat företagen om de har haft som avsikt att växa under perioden för 
att undersöka om viljan att växa påverkar företagens finansieringsval. För att undersöka 
detta har vi tittat på om finansieringsvalet skiljer sig åt beroende på om de haft som 
avsikt att växa eller ej.  
 

Eget kapital
56,2%
Lån       
37,5%
Leasing
6,3%

            

Eget kapital
31,8%
Lån        
36,4%
Leasing 
31,8%

 
Figur 6: Första valet för de företag                     Figur 7: Första valet för de företag 
som inte har haft avsikt att växa           som har haft avsikt att växa 
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Resultatet visar att 57,9 % av de undersökta företagen har haft som avsikt att växa, 
medan 42,1% inte haft det. Av de företag som inte haft avsikt att växa väljer majoriteten 
eget kapital i första hand (se figur 6). Företag som haft avsikt att växa väljer i större 
utsträckning leasing som finansieringsform i jämförelse med de företag som inte haft 
avsikt att växa, dock är det jämnt fördelat mellan alternativen (se figur 7). De företag 
som haft avsikt att växa har en genomsnittlig skuldsättningsgrad på 4,6 medan de 
företag som inte haft avsikt att växa har ett genomsnitt på 2,5.  
 
För att ta reda på om det finns ett samband mellan de undersökta företagens 
skuldsättningsgrad och omsättningsförändring har vi gjort en regressionsanalys (se figur 
8). Den beroende variabeln i denna regression är skuldsättningsgraden och den 
oberoende variabeln är omsättningsförändringen.  
 
S/E = 3,01206 + 0,0484478*∆omsättning 
Formel 5: Regressionsekvation 1 
 
I formel 5 ser vi att koefficienten för den oberoende variabeln är positiv, vilket betyder 
att det är ett positivt samband mellan variablerna. Detta innebär att om 
omsättningsförändringen ökar så kommer skuldsättningsgraden att öka. 
Förklaringsgraden (R²) för denna regression är 8,8579 % och visar att 8,8579 % av 
variationen i skuldsättningsgraden kan förklaras av det linjära sambandet med 
omsättningsförändringen. P-värdet för regressionskoefficienten är 0,0696 (se tabell 1, 
bilaga 2) vilket ligger över signifikansnivån på 5 %. Vi kan därmed anta nollhypotesen 
som säger att det inte finns ett samband mellan variablerna.  
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Figur 8: Regression S/E och omsättnings förändring 
 
 
Slutsatsen av regressionen är att det inte finns något samband mellan skulsättnings-
graden och omsättningsförändringen eftersom förklaringsgraden är så pass låg. Dock 
kan vi dra slutsatsen att företagens vilja att växa/icke växa kan ha en viss betydelse för 
deras finansieringsval och att företag som haft avsikt att växa har större skuldsättning än 
de som inte haft avsikt att växa. 
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4.2.3 Lönsamhet  
 
Vi har gjort ännu en regressionsanalys för att ta reda på om det finns ett samband 
mellan de undersökta företagens skuldsättningsgrad och lönsamhet (se figur 9). Den 
beroende variabeln i denna regression är skuldsättningsgrad och den oberoende 
variabeln är lönsamhet.  
 
S/E = 3,53215 + 0,00322287*Rt 
Formel 6: Regressionsekvation 2 
 
I formel 6 ser vi att koefficienten för den oberoende variabeln är svagt positiv, vilket 
betyder att det är ett svagt positivt samband mellan variablerna. Detta innebär att om Rt 
ökar så kommer skuldsättningsgraden att öka. Förklaringsgraden (R²) för denna 
regression är 0,0056 % och visar att 0,0056 % av variationen i skuldsättningsgraden kan 
förklaras av det linjära sambandet med Rt. P-värdet för regressionskoefficienten är 
0,9644 (se tabell 2, bilaga 2) vilket ligger långt över signifikansnivån på 5 %. Vi kan 
därmed anta nollhypotesen som säger att det inte finns ett samband mellan variablerna. 
Slutsatsen vi kan dra av detta är att det inte finns ett samband mellan 
skuldsättningsgraden och Rt.  
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Figur 9: Regression S/E och Rt 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
Nedan följer en diskussion kring de resultat och slutsatser som vi kommit fram till samt 
förslag till fortsatta studier. 
 
5.1 Diskussion 
 
De flesta företagen väljer eget kapital i första hand och gör detta på grund av 
ägarkontrollen. De undersökta företagen är små och ägarkontroll är troligen vanligare 
hos små företag där ägaren ofta är mer involverad i verksamheten. Vi tror även att 
ägarkontrollen är en orsak till att vissa företag har som policy att inte låna. Om samma 
undersökning skulle göras på större företag skulle förmodligen resultatet bli annorlunda.  
 
De skattemässiga aspekterna har inte någon betydelse för företagens val av 
kapitalstruktur. Vi tror att mindre företag inte tar de skattemässiga aspekterna i 
beaktning på samma sätt som större företag. De värderar ägarkontroll högre än de 
eventuella skattemässsiga fördelarna. Det kan tänkas att de större företagen värderar 
lönsamheten högre än ägarkontrollen och i såfall skulle tradeoff teorin stämma bättre 
överens för dem.    
 
Vidare har vi kommit fram till att företagens vilja att växa till viss del kan påverka valet 
av kapitalstruktur. Detta kan bero på att företag som inte haft avsikt att växa troligen 
inte har lika stort behov av kapital som ett företag med höga tillväxtmål. Om företagen 
har stort behov av kapital räcker kanske inte det egna kapitalet och de tvingas 
därigenom till att  ta ett lån. Medan de företag som inte har haft för avsikt att växa kan 
avvakta med investeringar tills det egna kapitalet är tillräckligt. Regressionsanalyserna 
visar att tillväxtförändringen och lönsamheten inte påverkar företags kapitalstruktur. 
Detta resultat var inget vi hade förväntat oss när vi startade denna studie eftersom vi 
trodde att en hög tillväxt skulle leda till att företag lånade mer. Varför kapitalstrukturen 
inte påverkas av företags tillväxt kan bero på att många av företagen värderar 
ägarkontroll högt och att vissa företag har som policy att inte låna. Lönsamheten 
påverkar inte heller företagens kapitalstruktur, vilket också var ett oväntat resultat. Vi 
trodde att företag med hög lönsamhet i större utsträckning skulle välja att finansiera 
med eget kapital jämfört med mindre lönsamma företag. 
 
Vi finner inget stöd i vår undersökning till att tradeoff teorin stämmer överens med 
verkligheten. Enligt Myers (2001) har forskning på företags kapitalstruktur i störst 
utsträckning skett på publika företag med tillgång till amerikanska eller internationella 
kapitalmarknaden. Det kan vara en förklaring till varför tradeoff teorin inte stämmer 
överens med verkligheten i denna undersökning. Däremot har vi kommit fram till att 
pecking order teorin stämmer bra överens med de undersökta företagen. Denna teori 
stämmer bättre överens med de undersökta företagen än vad tradeoff teorin gjorde. Det 
kan kanske bero på att teorierna som vi behandlar fungerar olika beroende på företagens 
storlek. Tradeoff teorin kanske stämmer bättre för större företag medan pecking order 
teorin stämmer bättre för små företag, men det kan vi inte med säkerhet säga. Vi har 
antagit att de undersökta företagen följer Bokföringsnämndens rekommendationer så 
därför räknas leasing inte till skulder. Om vi hade räknat leasingavtal till skulder hade 
resultatet sett annorlunda ut; fler företag skulle välja skulder istället för eget kapital som 
första finansieringsform. Detta leder i sin tur till att pecking order teorin inte skulle 
stämma lika bra överens längre.  
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5.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Det finns möjlighet till många olika fortsatta studier inom detta område eftersom denna 
undersökning lämnar många frågor efter sig. Frågor som vi kan ställa oss vid en fortsatt 
studie är om resultaten av undersökningen skulle bli samma ifall de undersökta 
företagen var större. Det skulle även vara intressant att se om undersökningens resultat 
blir samma om en annan bransch eller geografiskt område undersöktes. Eftersom vi inte 
har hittat någon variabel som påverkar företags förändring i skuldsättningsgraden skulle 
det vara intressant att fortsätta att söka. Variabler som kan tänkas påverka 
skuldsättningsgraden är företags storlek och vilken fas i livscykeln som företag befinner 
sig i. Vi har i denna undersökning tittat på vad det är som påverkar 
skuldsättningsgraden. Omvänt skulle vi kunna undersöka hur skuldsättningsgraden 
påverkar till exempel Rt och tillväxt hos företag.  
 
 
 
 



 

 23

6. REFERENSER 
 
Artiklar 
 
• Esperanca, J.P. & Gama, A.P.M. & Gulamhussen, M.A. (2003), Corporate debt 

policy of small firms; an empirical (re)examination, in Journal of small business 
and enterprise development 10(1), pp. 67-80 

 
• Groth, J. & Anderson, Ronald (1997), Capital structure: perspective for managers, 

in Management Decision, 35(7), pp. 552-561 
 
• Jensen, M.C. (1986), Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and 

Takeovers, in American Economic review 76(2), pp. 323-329 
 
• Michaelas, N. & Chittenden, F. & Poutziouris, P. (1998), Journal of small business 

and enterprise development, 5(3), pp. 246-260 
 
• Myers, S.C. (2001), Capital structure, in Journal of Economic Perspectives 15(2), 

pp. 81-102 
 
• Panno, A. (2003), An empirical investigation on the determinats on capitalstructure: 

The UK and Italian experience, in Applied Financial Economics, 13, pp.97-112 
 
 
Böcker 
 
• Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori -policy och –praxis, Malmö: Liber ekonomi. 
 
• Brealey, R. A. & Myers, S. C. (2003). Principles of corporate finance. New York: 

McGraw-Hill.  
 
• Denscombe, M.(2000). Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  
 
• Eriksson, L. T. & Wiederheim-Paul, F. (2001). Att utreda forska och rapportera.  

Malmö: Liber ekonomi.  
 
• FARs samlingsvolym - del 1 (2004). Stockholm: FAR förlag AB. 
 
• Hallgren, Ö. (2002). Finansiell Strategi och Styrning. Landskrona: Ekonomibok 

förlag AB. 
 
• Hamberg, M. (2004). Strategic Financial Decisions. Malmö: Liber ekonomi. 
 
• Hansson, S. (1995). Finansiering. Malmö: Liber-Hermods. 
 
• Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. 

Lund: Studentlitteratur. 
 



 

 24

• Johansson, S-E & Runsten, M. (2005). Företagets lönsamhet, finansiering och 
tillväxt. Lund: Studentlitteratur.  

 
• Körner, S. & Wahlgren L. (2002). Praktisk statistik. Lund: Studentlitteratur 
 
• Larsson, C.-G. (2000). Företagets finansiella affärer. Lund: Stundentlitteratur.  
 
• Moore, D.S. (2003). The basic Practice of Statistics. New York: W.H. Freeman and 

Company. 
 
• Nilsson, H. & Isaksson, A. & Martikainen, T.(2002). Företagsvärdering- med 

fundamental analys.  Lund: Studentlitteratur.  
 
• Ross, S. A. & Westerfield, R. W. & Jaffe, J.(2005). Corporate Finance-

International edition.  New York: McGraw-Hill. 
 
• Sandberg. C. (1995). Ekonomianalys 1995. Stockholm: Novum Grafiska AB. 
 
Internet 
 
• Konjunkturinstitutet. (30 mars 2005) Hämtad 23 maj 2006 från World Wide Web: 

http://www.konj.se 
 
• Statistiska Central Byrån. (28 augusti 2003) Hämtad 18 maj 2006 från World Wide 

Web:  http://www.scb.se 
 

http://www.konj.se
http://www.scb.se


 

 

Bilaga 1: Frågeformulär 
 
1a.) Om ni idag skulle göra en större investering, vilken finansieringsform 
skulle ni välja i första hand? (”större investering” definieras själva av varje enskilt 
företag) 
- lån(banklån) 
- lån(Almi, Nutek el. liknande) 
- eget kapital(vinster) 
- leasing 
- Övrigt 
 
b.) Varför väljer ni denna finansieringsform i första hand? 
 
c.) Vilken finansieringsform väljer ni i andra och tredje hand? 
 
2.) Vad har de skattemässiga aspekterna för betydelse i ert val av 
finansieringsform?  
- stor betydelse 
- ganska stor betydelse 
- ganska liten betydelse 
- ingen betydelse 
 
3a.) Är ni nöjd med den soliditet ni har idag? 
- ja 
- nej 
- vet ej 
 
b.) Om nej, vill ni öka eller minska er soliditet? 
- minska 
- öka 
- vet ej 
 
4.) Har ert företag haft som avsikt att växa under de senaste tre åren? 
- ja 
- nej 
- vet ej 
 
5.) Anser ni att ert företag har tillräckligt hög tillväxt? 
-  ja 
- nej 
- vet ej 
 
6.) Anser ni att ert företag har tillräcklig lönsamhet?   
- ja 
- nej 
- vet ej 
 

 



 

 

Bilaga 2: Regressionsstatistik 
 
Tabell 1: Regression 1 
 
    
S/E = 3,01206 + 0,0484478*∆omsättning    
R² = 8,8579 %     
      
 Koefficienter Stand.error T-värde P-värde  
Intercept 3,01206 0,695593 4,3302 0,0001  
Koefficient 0,0484478 0,025901 1,8705 0,0696  
      
      
 Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F-värde P-värde 

Modell 53,2249 1 53,2249 3,50 0,0696 
Residual 547,65 36 15,2125   
Total 600,875 37    
 

 

 

Tabell 2: Regression 2 
 
    
S/E = 3,53215 + 0,00322287*Rt    
R² = 0,0056 %     
      
 Koefficienter Stand.error T-värde P-värde  
Intercept 3,53215 0,804191 4,39218 0,0001  
Koefficient 0,00322287 0,0716783 0,044963 0,9644  
      
      
 Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F-värde P-värde 

Modell 0,0337418 1 0,0337418 0,00 0,9644 
Residual 600,841 36 16,69   
Total 600,875 37    
 
 

 
 
 
 
 
 
 




