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Vägen mot den  

”optimala kapitalstrukturen” 

 
– En kvantitativ studie om hur ägarstyrda företagsledningar 

påverkar valet av finansiering i svenska börsnoterade modeföretag 

 

 



 
 
 

Sammanfattning 
 

Modebranschen är Sveriges största kreativa näring, den är även Sveriges snabbast växande 

exportindustri. Trots det, så är modebranschen tillika en av de mest känsliga och utsatta 

branscherna, som till stor grad påverkas av yttre faktorer. Konsumtionen har under de senaste 

åren gått neråt och valet rörande hur de svenska modeföretagen väljer att finansiera sig kan 

minst sagt komma att bli ett betydelsefullt beslut i denna lättpåverkade bransch. 

 
Denna studie undersöker om det finns en skillnad i hur kapitalstrukturen hos de svenska 

börsnoterade modeföretagen ser ut. Samt om denna struktur är beroende av om 

företagsledningen äger en stor andel aktier i företaget. Studien analyserar vidare om det finns 

ett samband mellan ägarstyrda företagsledningar och skuldsättningsgraden i företaget. 

 
Studien baseras på en kvantitativ studie av de svenska, börsnoterade modeföretagen; Hennes 

& Mauritz, KappAhl, MQ Holding, Venue Retail Group, RNB Retail and Brands och Odd 

Molly International. Undersökningen utgår från modeföretagens årsredovisningar, för att på 

så vis tillhandahålla information gällande företagens finansieringskällor, samt för att kunna 

utläsa hur många personer av de i företagsledningen som innehar aktier i företaget. 

 
Resultatet visar att en majoritet av de svenska börsnoterade modeföretagen har en 

kapitalstruktur som till större del består av eget kapital, och till mindre del av skulder. En 

majoritet har vidare en företagsledning där mer än hälften även äger aktier i företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: kapitalstruktur, skuldsättningsgrad, företagsledning, samband, positivt samband, 

negativt samband, modeföretag. 



 
 
 

 Abstract  
 

The fashion industry is Sweden's largest creative industry and Sweden's fastest export 

industry. Nevertheless, the fashion industry is one of the most vulnerable and exposed 

industries, that are also affected by external factors. The consumption has fallen in recent 

years, and the choice of how fashion companies are to finance themselves can be a significant 

decision in this easily affected industry. 

 

This study investigates whether there is a difference in the capital structure of listed fashion 

companies, depending on whether the management holds a large share of equities in the 

company or not. Furthermore, the study analyses whether there is a correlation between the 

company's debt-to-equity ratio and the management's ownership. 

 

The study is based on a quantitative study, analyzing the Swedish listed companies; Hennes & 

Mauritz, KappAhl, MQ Holding, Venue Retail Group, RNB Retail and Brands and Odd 

Molly International, in order to read the link between management and debt-to-equity ratios. 

The survey is based on the fashion companies' annual reports, to provide information about 

the sources of funding. As well as to identify how many of the people in the company's board 

and management that hold shares in the company. 

 

The result shows that a majority of the Swedish listed companies holds a capital structure that 

largely consists of equity, and a small portion of liabilities. A majority also has a management 

team where more than half of them also own shares in the company. 
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Begreppslista 

 

 

Börsnoterat modeföretag 
I denna studie definieras ett modeföretag av att behandla kläder, accessoarer och/eller skor. 

Modeföretagen i denna studie är verkande på stockholmsbörsen, NASDAQ, och har fysiska 

butiker i Sverige. 

Kapitalstruktur 

Ett företags kapitalstruktur utgörs av förhållandet mellan skulder och eget kapital. 

Kapitalstruktur benämns även i denna studie som “val av finansieringskälla” samt “val av 

finansiering”. 

Företagsledning 

I denna studie benämns personerna i företagets styrelse (inklusive verkställande direktör), 

samt personerna i företagets ledning, sammantaget som företagsledningen. Information om de 

personer som satt i styrelsen och ledningen under respektive år hämtades från företagens 

årsredovisning. 

Skuldsättningsgrad 

I denna studie beräknas skuldsättningsgraden genom att ta skulder i relation till eget kapital. 

Det vill säga, inga värden justeras vid denna beräkning. För båda värdena används det 

bokförda värdet. I skulder inkluderas endast långfristiga skulder. 

Bokfört värde 

Vid beräkning av skuldsättningsgraden används för denna studie enbart bokförda värden. Det 

bokförda värdet på skulder och eget kapital återfinns i respektive företags årsredovisning. 

Långfristiga skulder 

Vid beräkning av skuldsättningsgrad inkluderas samtliga poster under långfristiga skulder. 

Dessa poster hämtas från respektive företags årsredovisning. 
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1. Inledning 

 

Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning, i vilken bakomliggande faktorer 

framställs. Detta görs genom att på ett övergripande och allmänt sätt belysa tidigare teorier 

med relevant koppling till kapitalstruktur. 

Vidare redogörs för en problemdiskussion, i vilken problemet byggs upp och mynnar ut i en 

sammanfattande problemformulering, samt ett antal undersökningsbara frågor. 

Avslutningsvis framställs studiens huvudsakliga syfte, samt dess avgränsningar. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
Modesektorn är Sveriges största kreativa näring, den är även Sveriges snabbast växande 

exportindustri, vilket gör den till mer än bara en branschangelägenhet, (Tillväxtverket, 2015). 

Trots att marknaden för modebranschen är så pass viktig för Sverige, så har den under de 

senaste åren varit relativt svag. Negativa ekonomiska nyheter, vädersituationer och 

hållbarhetsfrågor är exempel på faktorer som påverkar konsumenternas vilja att spendera. 

Påvisat är att de har blivit mer försiktiga och viljan att spendera har försvagats under de 

senaste åren, (Hennes & Mauritz, årsredovisning 2015). 

Modebranschen i sig är vidare ett verksamhetsområde som anses vara känsligare än många 

andra branscher. Detta då handeln är en rörlig verksamhet som mer än någon annan sektor av 

näringslivet påverkas av yttre faktorer, såsom; konjunktur, valutakurser och köpkraft, 

(Tonndorf, 1988). I tider då marknaden är svag och företag riskerar att hamna i trångmål, är 

vald kapitalstruktur av stor betydelse för företag. 

  

Ett företags kapitalstruktur utgörs av förhållandet mellan skulder och eget kapital. Denna 

struktur beror påvisat av flera olika faktorer, bland annat agentkostnader, storleken på 

företaget och styrelsen, samt av hur ägarstyrd företagsledningen är, (Hasan & Butt, 2009). 

Förhållandet kan även tänkas påverkas av finansiella förmåner såsom skattesköld, samt av 

operativ bransch och rådande tillväxtfas.  

Att utforma en framgångsrik kapitalstruktur är en utmaning som alla företag, i alla branscher, 

ställs inför. Små och nya företag behöver utforma en genomtänkt kapitalstruktur för att 

dynamiskt arbeta mot att lyckas expandera, medan redan etablerade företag ständigt behöver 

vara medvetna om sin omvärld och därefter ta aktiva beslut för att kunna bibehålla sin 

marknadsposition. 

 

Ett börsnoterat företag har stora möjligheter att själva välja finansieringskälla, vilket gör att 

det oftast inte råder någon brist på kapital i dessa företag. Därmed begränsas inte valen kring 

kapitalstrukturen i lika stor utsträckning. Detta i jämförelse med ett mindre och/eller nystartat, 

icke-börsnoterat företag. För dessa företag är extern finansiering sällan ett alternativ, även om 

de hade velat, (Tillväxtanalys, 2011). Intresset i denna studie ligger därför istället i att 

undersöka de stora, börsnoterade modeföretagen som faktiskt gör aktiva val kring 

kapitalstrukturen. 

 

Valet av kapitalstruktur, samt risken för en intressekonflikt mellan företagsledning och 

aktieägare, är en välkänd problematik för företag världen över. Så även för företag verkande 

inom modebranschen. Intressekonflikten handlar om att företagsledare, som i många fall äger 

en stor andel av aktierna i företaget, riskerar att agera utifrån ett egenintresse och därmed 
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utformar företagets kapitalstruktur därefter, (Morellec et al., 2012). Det är således med stor 

sannolikhet möjligt att ett företags kapitalstruktur är beroende av hur ägarandelarna i 

företagsledningen ser ut. 

 

Enligt tidigare forskning finns det stöd för både ett negativt och ett positivt samband mellan 

företagets skuldsättningsgrad och företagsledningens ägande, (Short et al., 2002). Det 

negativa sambandet innebär att skuldsättningsgraden minskar med ett ökat ägande inom 

företagsledningen. Detta då agentkostnader inte blir lika betydelsefulla när ledningen i 

företaget även är ägare och besitter en stor andel av aktierna i företaget. Sambandet menar på 

att när företagsledningen har ett större ägarinnehav blir de naturligt mer riskaverta, vilket 

leder till ökade incitament för att hålla nere skuldsättningsgraden och riskerna för en eventuell 

konkurs, (Short et al., 2002). 

Shorts et al. (2002), studie visar även på ett positivt samband mellan ägandet och 

skuldsättningsgraden. Detta positiva samband leds ur att agentkostnaderna minskar, eftersom 

företagsledningen agerar utifrån sina egna samt de resterande ägarnas intresse, vilket ökar 

möjligheterna för ett företag att öka sin skuldsättningsgrad. Detta kan för företag med 

ägarstyrda ledningar anses vara eftersträvansvärt, i och med att en ökad skuldsättningsgrad 

innebär att företaget finansierar sig externt och än mindre internt, det vill säga med lån istället 

för med aktieägarnas egna kapital. Det positiva sambandet kan även kopplas till Ross (1977) 

teori Incentive-signalling. En teori som menar på att företagsledningen, genom att välja olika 

typer av kapitalstrukturer, kan signalera en viss bild av företaget till externa investerare. Om 

ett företag använder skulder så signalerar det att företaget presterar bra och tar en högre risk. 

Därmed är skulder ett tecken på god kvalitet för företaget, vilket visar sig i att företag som 

uppvisar en hög kvalitet också antar en högre skuldsättningsgrad, (Ross, 1977). 

 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
Ett företags styrelse ansvarar för bolagets interna kontroll i syfte att skydda bolagets 

tillgångar, och därigenom även ägarnas investeringar. Denna interna kontroll och 

riskhantering är en del av företagsledningens viktigaste uppgifter och görs i syfte att 

säkerhetsställa att verksamheten styrs på ett så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt. 

Aktieägarna är de som ytterst fattar besluten i ett bolag, då de på årsstämman utser företagets 

styrelse, samt styrelsens ordförande. Styrelsen tillsätter i sin tur en verkställande direktör, med 

uppgift att svara för den löpande förvaltningen av bolaget (enligt styrelsens direktiv). 

Verkställande direktör rekryterar vidare ytterligare ledande poster, vilka tillsammans utgör 

företagets ledning. Ledningen rapporterar till styrelsen, som vidare rapporterar till 

aktieägarna. Dessa beslutande organ, bestående av styrelse med ordförande samt företagets 

ledning, i vilken verkställande direktör räknas in, benämns i denna rapport tillsammans som 

företagsledningen, (Bolagsstyrning, 2016). 

  

Det finns en rad olika teorier som alla har olika syn på huruvida just företagsledningen är en 

av de faktorer som påverkar ett företags kapitalstruktur. Flertal forskare, (Alvaro 2011; Frank 

& Goyal 2009; Julie & Jimmy 2010; Margaritis & Psillaki 2010) menar samtliga på att 

företagsledningen har en minst sagt stor påverkan, och att man genom att titta på 

företagsledningen kan få en större förståelse och förklaring till hur företagets kapitalstruktur 

är utformad. 

Ett börsnoterat företag öppnar upp för externa finansiärer. Detta intåg av externa finansiärer 

kan i sin tur vidare påverka riskbenägenheten, långsiktigheten och expansionskapaciteten för 
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företaget. Det kan även påverka hur företaget står i förhållande till sitt varumärke, samt hur 

det väljer att arbeta med trender. Om ett företag tidigare var familjeägt och icke-börsnoterat, 

vilket i allmänhet innebär att grundarna naturligt styr företaget, (Brundin et al., 2012), öppnar 

en börsnotering istället upp för nya finansiärer som möjligt inte har samma intresse och syn 

på företaget som grundarna. Därmed kan en börsnotering komma till att ändra strukturen i 

företagsledningen, (Bolagsstyrning, 2016). Morellec et al., (2012) belyser denna konflikt 

mellan företagsledning och aktieägare, och menar på att den är av stor betydelse vid valet av 

kapitalstruktur, (Morellec et al., 2012). Deras studie visar således också på att det inte bara är 

skatter, kostnader för en eventuell konkurs och andra finansiella problem som påverkar 

företagets val av kapitalstruktur, utan att företagsledningen i sig även är en bidragande faktor.  

 

Baserat på tidigare teorier, är det därför sammanfattningsvis viktigt att inkludera 

företagsledningens egenskaper och dess ägarstruktur som en möjlig påverkande faktor för ett 

företags kapitalstruktur. 

 

Jensen och Meckling (1976) beskriver det agentproblem som uppstår när ägande och kontroll 

är separerade från varandra. Denna problematik leder till att ledningen i ett företag inte alltid 

utformar en kapitalstruktur som maximerar företagsvärdet. Jensen och Meckling (1976) 

menar vidare på att om en enskild ägare både styr och äger ett företag så agerar denna utifrån 

sin egen nytta och satsar istället på aktiviteter som är lockande för ägaren. Agentteorin bygger 

vidare på antagandet om individens rationalitet och förutsätter att individen ständigt 

tillgodoser sitt eget intresse och därför anpassar sitt beteende utifrån detta. Därmed kommer 

individer alltid välja det som maximerar sin egen nytta, (Davis et al., 1997). 

 

Hasan och Butt (2009) belyser i sin artikel både Demsetz (1983) samt Fama och Jensens 

(1983) tidigare studier, vilka båda hävdar att chefer med aktieinnehav fortfarande har negativa 

effekter på intressekonflikter i företag. 

Jensen (1986) menar på att ägarstyrda företagsledningar anstränger sig för att expandera 

företaget utöver dess optimala storlek, i syfte att maximera sina personliga vinster. Detta leder 

i sin tur till ökade skuldsättningsnivåer, vilket ger en ökad makt och status för cheferna, 

samtidigt som den här typen av satsning har en ogynnsam påverkan på företagets effektivitet.  

Hasan och Butt (2009) går däremot emot Jensens (1986) artikel och betonar att stora skulder i 

företaget ökar risken för konkurs. De menar därför att desto högre egenintresse en ägarstyrd 

ledning har, när det kommer till långsiktig hållbarhet för företaget, desto lägre 

skuldsättningsgrad är därför att föredra. Därmed fastställer Hasan och Butt (2009) hypotesen 

om att sambandet mellan ägarstyrda företagsledningar och skuldsättningsgraden är negativt. 

Detta förstärker även det negativa sambandet som Short et al. (2002) tidigare påvisade i sin 

studie. 

  

Med anledning av ovanstående diskussion ligger intresset i att analysera huruvida det finns ett 

samband mellan kapitalstrukturen och hur ägarstyrd företagsledningen i de svenska 

börsnoterade modeföretagen är. I studien undersöks vidare om en företagsledning med stort 

ägande visar sig vara mer riskaverta och vidare mindre skuldsatta, i syfte att minimera risken 

för konkurs (negativa sambandet).  

Det undersöks parallellt om en företagsledning med stort ägande istället leder till ett ökat 

självintresse, samt en ovilja att minimera sitt ägande, vilket gör att de väljer att anta en högre 

skuldsättningsgrad (positiva sambandet). 
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I en föränderlig och konkurrenskraftig bransch, som dessutom för närvarande verkar på en 

relativt svag marknad, såsom modebranschen, kan valet av kapitalstruktur vara helt, eller 

delvis, avgörande för ett företags utveckling och överlevnad. Exakt hur denna kapitalstruktur 

faktiskt är utformad, samt om den är beroende av hur det totala aktieinnehavet i 

företagsledningen ser ut, är tämligen lite utforskat. Till skillnad från tidigare forskning 

kommer denna studie ackumulerat att beskriva fenomenet kapitalstruktur och ägarstyrda 

företagsledningar utifrån de svenska, börsnoterade modeföretagens perspektiv.  

 
 

 

1.3 Undersökningsbara frågor 
 

 I vilken utsträckning är ägarstyrda företagsledningar dominerande i svenska 

börsnoterade modeföretag? 

 Vilken finansieringskälla är vanligast för svenska börsnoterade modeföretag? 

 Vilka samband kan utläsas mellan ägarstyrda företagsledningar och 

skuldsättningsgrader? 

 Har dessa eventuella samband förändrats över de senaste tre åren? 

 

 

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur kapitalstrukturen är utformad i svenska 

börsnoterade modeföretag, samt om och på vilket sätt den påverkas av hur ägarstyrd 

företagsledningen är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

5 

1.5 Disposition 
     

Kapitel 1 – Inledning                      

I studiens första kapitel ges en introduktion till ämnet kapitalstruktur, samt för ägarstyrda 

företagsledningar. Vidare följer en problemdiskussion som mynnar ut i en forskningsfråga, 

samt ett antal undersökningsbara frågor. Avslutningsvis beskrivs studiens syfte och 

avgränsningar. 

 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

I kapitel två presenteras de teorier som är relevanta för studien. Kapitlet redogör även för en 

företagslednings uppbyggnad, samt för tidigare forskning och kända faktorer som generellt 

sätt påverkar kapitalstrukturer. Utifrån tidigare forskning presenteras en egen teori, som 

vidare står till grund för senare analys av resultat. 

 

Kapitel 3 – Metod                                                          

Metodkapitlet inleds med en presentation av studiens metodiska forskningsstrategi. Vidare 

redogörs för studiens empiriska datainsamling, samt en diskussion rörande studiens validitet 

och reliabilitet. Kapitlet avslutas med ett stycke metod- och källkritik. 

                                                                              

Kapitel 4 – Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat, det vill säga vad undersökningen gav 

för svar. Resultatet redovisas med hjälp av diagram och löpande text, det görs även ur olika 

perspektiv med med olika överrubriker. Kapitlet avslutas med en kortfattad sammanfattning 

av studiens resultat. 

 

Kapitel 5 – Analys av resultat 

I detta kapitel redogörs för en analys av det empiriska resultat som studien kommit fram till. 

Detta görs med utgångspunkt ur de teorier som tidigare presenterats i kapitel 2. 

 

Kapitel 6 – Slutsatser 

Kapitel sex presenterar de slutsatser som studien kommit fram till, detta görs med 

utgångspunkt i studiens undersökningsbara frågor och syfte. 

 

Kapitel 7 – Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring studiens empiriska resultat. Kapitlet 

avslutas med ett stycke förslag på vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

6 

2. Teoretisk referensram  

 

I följande kapitel redogörs för studiens teoretiska referensram. Kapitlet börjar med ett stycke 

som övergripande förklarar urvalet av relevanta teorier för just denna studie. Vidare följer ett 

avsnitt om Bolagsstyrningen inom svenska företag, vilket utgör grunden för hur en 

företagsledning är uppbyggd. Slutligen presenteras samtliga teorier och en modell. 

  

 

  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
För att öka förståelsen för hur framgångsrika kapitalstrukturer växer fram studeras tidigare 

forskningar och allmänna teorier kring vilka faktorer som förväntas påverka företagens val av 

kapitalstruktur. 

  

Förutom tidigare nämnda teorier om agentkostnader och intressekonflikter, samt av teorier om 

företagsledningar och eventuella samband - vilka ytterligare presenteras i en utvecklad modell 

nedan - så ämnar frågeställningarna i denna studie även besvaras, analyseras och tolkas med 

stöd av ytterligare teorier, vilka redogörs för i följande kapitel.  

  

  

 

2.2 Bolagsstyrning 
För att förstå hur en företagsledning är uppbyggd och vilka delar den består av, samt för att 

begripa hur en företagsledning definieras i denna studie, presenteras nedan för hur en 

bolagsstyrning redovisas enligt Bolagsstyrning (2016). 

Enligt bolagsstyrning (2016), har aktieägarna ansvaret för företagens försörjning, men de har 

även ett stort inflytande när det kommer till bolagsstämman. Detta genom ett aktivt 

deltagande och inflytande över hur balansen mellan ägare, styrning och ledning ska se ut. Alla 

beslut som tas vid bolagsstämman fattas genom en omröstning. Vid bolagsstämman väljs 

företagets styrelse ut. Styrelsen ska i sin tur ansvara för företagets organisation, men de 

begränsas också i vissa beslut, detta då bolagsstämman i vissa frågor har rätten att ta besluten, 

och inte styrelsen. Dessa beslut kan vara val av styrelse och revisorer, samt ändring av 

bolagsordningen.  

Styrelsens uppgift är att ha kontroll över företagets ekonomiska förhållande, fastställa 

företagets mål och strategier, samt att delegera ut uppgifter och tillsätta bolagets verkställande 

direktör. Företagets verkställande direktör ska sköta den löpande förvaltningen, med riktlinjer 

och hjälp av styrelsen. Besluten ska också fattas inom ramen för aktiebolagslagen och 

företagets bolagsordning. Företagets verkställande direktör delegerar ut resterande 

verkställande poster i ledningen, (Bolagsstyrning, 2016). 

Enligt Bolagsordningen ska styrningen bestå av tre till tio ledamöter. En majoritet av 

styrelsens ledamöter ska enligt koden för bolagsstyrning vara oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagets koncernledning. Minst två av dessa ska tillika vara oberoende i 

förhållande till bolagets större aktieägare. Det sistnämnda ger möjlighet för större ägare i 

svenska börsbolag att tillsätta en styrelse som till en majoritet består av personer nära knutna 

till ägarna. Detta har i avsikt att främja en aktiv och ansvarstagande ägarroll, (Bolagsstyrning, 

2016). 
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Frågan är om dessa aktiva och ansvarstagande ägarroller endast främjar företaget. Eller om 

det även innebär ett egenintresse hos företagsledningen, som i sin tur riskerar att leda till en 

utformad kapitalstruktur som inte är den mest gynnsamma för bolaget. Denna studie avser 

belysa huruvida företagsledningen i de börsnoterade modebolagen är ägarstyrda, eller inte. 

Samt huruvida det kan tänkas påverka valet av kapitalstruktur.  

  

  

 

2.3 Modigliani & Miller, första och andra propositionen 
I Modigliani och Millers artikel (1958) dras slutsatsen att kapitalstrukturen inte påverkar ett 

företags marknadsvärde och därför inte spelar en betydande roll för företaget. De menar på att 

risken ökar när ett företag finansierar sig med främmande kapital, vilket innebär att aktieägare 

kräver högre avkastning för sitt satsade kapital. Denna balansakt mellan kostnader för 

främmande kapital och företagets egna kapital gör att valet av kapitalstrukturen för ett företag 

inte har någon direkt inverkan på dess avkastning, (Modigliani & Miller 1958). 

Denna slutsats, känd som den första propositionen, bygger på ett antagande om perfekta 

kapitalmarknader. Den bortser vidare från skattefördelar, transaktionskostnader och kostnader 

som riskerar att uppstå vid en eventuell konkurs. 

  

Slutsatserna i Modigliani och Millers (1958) artikel fick stor uppmärksamhet och ledde till 

uppkomsten av ett flertal ytterligare teorier rörande kapitalstrukturer och huruvida valet av 

denna visst spelar en betydande roll för företaget och dess marknadsvärde. 

  

Härlett från den första propositionen tog Modigliani och Miller (1958) fram en andra 

proposition som visar på att ett företags skuldsättningsgrad ökar proportionellt med kostnader 

för eget kapital. Det betyder således att ett företag inte kan öka sin skuldsättningsgrad, utan att 

samtidigt öka kostnaderna för eget kapital. Den slutsats som Modigliani och Miller (1958) 

drog utifrån detta, var att det inte finns någon optimal kapitalstruktur för företag. 

  

En ökad förståelse för skatterollen ledde dock till att Modigliani och Miller (1963) justerade 

sitt teorem genom att inkludera skattefördelar. Slutsatsen av teoremet blev att man kan öka 

värdet på företaget genom att öka skuldsättningsgraden. Detta grundar sig i att man genom 

ökad belåningsgrad höjer räntekostnaderna, vilket i sin tur minskar det totala beskattningsbara 

resultatet. Detta leder vidare till att företagets totala värde ökar. Därmed menar Modigliani 

och Miller (1963) på att företag kan uppnå en optimal kapitalstruktur, detta genom att öka sin 

skuldsättningsgrad. I teorin innebär detta att ett företag bör finansiera sin verksamhet 

uteslutande med skulder, något som i praktiken inte existerar. 

  

Det är av betydelse att poängtera att det har riktats kritik mot ovan nämnda teorier. Samt att 

de är omdiskuterade av många ekonomer och finansiella experter. En del menar till och med 

att de i dagsläget anses sakna relevans för att förklara hur företag finansierar den löpande 

verksamheten. Många belyser problematiken med att teorierna utgår från en icke-existerande 

kapitalmarknad, vilket gör det problematiskt att applicera dem på verkligheten. Likväl är det 

även av betydelse att poängtera att teorierna skapar möjligheter för vidareutveckling av 

teorier, samt att Modigliani och Millers (1958, 1963) propositioner även öppnar upp för nya 

sätt att tänka kring kapitalmarknader. Som en motsida till kritiken menar Ahmeti och Prenaj 

(2015) på att man, genom att studera och belysa det som inte är relevant, kan upptäcka vad 

som faktiskt är relevant. 
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Modigliani och Millers (1958, 1963) propositioner är således viktiga att belysa då de utgör 

grunden för dagens forskning kring kapitalstruktur. Tillika är teorin om optimal 

kapitalstruktur och strävan efter en hög skuldsättningsgrad av stor betydelse för denna studie, 

då det ligger till grund för hur ett företag bör och inte bör tänka vid utformningen av sin 

kapitalstruktur. 

 

 

 

2.4 Samband mellan ägarstyrda företagsledningar och skuldsättningsgrad 

 

2.4.1 Det positiva och det negativa sambandet 

Tidigare studier (Hasan & Butt 2009; Jensen 1986; Short et al. 2002) beskriver, enligt 

presenterat i tidigare kapitel, både ett positivt och ett negativt samband samt belyser dessa 

samband ur olika perspektiv. Både det negativa och det positiva sambandet utgår från att 

företagsledningen är ägarstyrd, därmed går dessa samband enbart att applicera på de företag 

som har en hög andel ägarstyrd företagsledning. 

 

 

2.4.2 Det U-formade positiva och det U-formade negativa sambandet 

Enligt Shoaib och Yasushi (2015) har ett U-format samband kunnat utläsas. Det U-formade 

sambandet utgår från det negativa och det positiva sambandet fast omvänt. 

 

Det U-formade negativa sambandet visar istället ett samband mellan en låg andel ägarstyrd 

företagsledning och en hög skuldsättningsgrad. Enligt detta samband höjs 

skuldsättningsgraden med en företagsledning där majoriteten inte äger aktier i företaget. 

 

Det U-formade positiva sambandet visar att en låg andel ägarstyrd företagsledning hör ihop 

med en låg skuldsättningsgrad. I detta fall sänks skuldsättningsgraden med en företagsledning 

där majoriteten inte äger aktier i företaget. 

 

Teorierna om dessa samband ligger till grund för denna studie, och kommer vidare att tas i 

beaktning vid analysen av den empiriska datainsamlingen. 
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2.4.3 Negativt, U-format negativt, Positivt och U-format positivt samband 

 

  

 
 

 

Figur 1: Illustrerar de fyra olika sambanden 

mellan andelen ägarstyrd företagsledning och skuldsättningsgrad 

 

 

 

2.5 Trade-off teorin 
Modigliani och Millers (1963) teori utvecklades ytterligare av Kraus och Litzenberger (1973), 

och ledde till Trade-off teorin. Trade-off teorin tar, till skillnad från Modigliani och Millers 

(1958) första proposition, hänsyn till det faktum att kapitalmarknader i verkligheten inte är 

perfekta. Den tar även hänsyn till att skattefördelar och konkurskostnader existerar. 

Kraus och Litzenberger (1973) menar på att ovanstående faktorer spelar en så pass viktig roll 

för företaget, att de därför bör tas i beaktning när beslut rörande kapitalstruktur fattas. 

Enligt Trade-off teorin bygger besluten angående ett företags kapitalstruktur på en avvägning 

mellan skattebesparingar och kostnader för en eventuell konkurs. Hade det kort och gott inte 

funnits några kostnader för denna avvägning så hade företagsledningen varit kapabla till att 

alltid utforma en så kallad “optimal kapitalstruktur”. 

  

Att skattesystemet gynnar upplåning är med andra ord inte någon hemlighet. Att många 

företag därför anser att det är mer lönsamt att finansiera sig med lån före eget kapital, är 

därför förståeligt. Och andra sidan menar även många på att skatteeffekten är lätt överdriven, 

då upplåning inte är det enda sättet för att skydda inkomster mot skatt. 

Trade-off teorin hjälper studien att förklara hur företag resonerar kring denna avvägning. Den 

belyser vikten av skattebesparingar, men även den avsevärda vikten av att hålla nere 

Hög skuldsättningsgrad

Låg	skuldsättningsgrad

Låg	andel	ägarstyrdHög	andel	ägarstyrd
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konkurskostnaderna, som ökar vid ökad belåning. Den optimala skuldsättningsgraden är 

vidare i hög grad branschberoende, (Berk & DeMarzo, 2013). 

  

Modeföretag verkar i en bransch där konsumenternas köpbeteende har försvagats under de 

senaste åren, vilket kan påverka strömmen av kassaflödet negativt, (Hennes & Mauritz, 

årsredovisning 2015). Detta gör i sin tur att risken för betalningssvårigheter och konkurs ökar. 

För företag i modebranschen är den optimala skuldsättningsgraden därför betydligt lägre, än 

för företag som verkar i branscher där strömmen av kassaflöde är mer stabilt, och där risken 

för betalningssvårigheter och konkurs inte är lika hög. 

  

Enligt detta resonemang är den så kallade optimala kapitalstrukturen för företag verkande 

inom modebranschen mer baserad på eget kapital än skulder, detta då riskerna för konkurs 

väger högre än skattefördelar. Trade-off teorin kommer därmed ligga till grund för det 

tidigare nämnda negativa sambandet, samt för det U-formade positiva sambandet. Detta då 

modeföretagen enligt denna teori vill anta en lägre skuldsättningsgrad, i syfte att hålla nere 

kostnaderna och risken för konkurs. 

  

  

 

2.6 Pecking-order teorin 
Enligt Pecking-order teorin menar Myers och Majluf (1984) på att företag föredrar internt 

tillgängliga medel (såsom kvarhållen vinst) och skulder, framför eget kapital som 

finansieringskälla. Detta för att minska de agentkonflikter som riskerar uppstå mellan 

företagsledningen och aktieägarna. Enligt denna teori kommer modeföretagen istället att anta 

en högre skuldsättningsgrad. Myers och Majluf (1984) påstår att det innebär risker med att 

finansiera en ny investering via eget kapital, detta då en nyemission kan leda till att värdet på 

företaget minskar mer än vad den nya investeringen skulle ha bidragit med. Det betyder 

därmed att det i vissa fall till och med är bättre att avstå en investering, trots ett positivt 

nettonuvärde, om eget kapital är den enda möjliga finansieringskällan. 

  

Om modeföretagen går enligt Pecking-order teorin och antar en hög skuldsättningsgrad, 

kommer de i sin tur, enligt sambandsmodellen nedan, att generera två möjliga utfall av 

samband. Antingen det positiva sambandet eller det U-formade negativa sambandet. 

 

  

 

2.7 Sambandsmodellen 
Enligt ovanstående resonemang tas fyra tänkbara samband och utfall fram. Modellen grundas 

på det negativa och det positiva sambandet, där båda sambanden utgår från att en majoritet i 

företagsledningen besitter aktier. Modellen grundar sig tillika i de U-formade sambanden, 

vilka istället utgår från att en majoritet i företagsledningen inte besitter aktier. 

  

Dessa fyra samband kommer att knytas ihop med hur de undersökta modeföretagen väljer att 

finansiera sig, samt vidare med hur ägarstyrd deras företagsledning är. 

  

För företag med låg skuldsättningsgrad kommer det negativa sambandet eller det U-formade 

positiva sambandet att antas. Detta står vidare i enlighet med Trade-off teorin som tidigare 

presenterat, och att den optimala kapitalstrukturen för företag i en känslig bransch så som 

modebranschen strävar efter en lägre skuldsättningsgrad. 
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För företag med hög skuldsättningsgrad kommer istället antingen det positiva sambandet eller 

det U-formade negativa sambandet att antas. Detta grundar sig vidare i Pecking-order teorin, 

som tidigare nämnts, vilken indikerar på att företag föredrar en så hög skuldsättningsgrad som 

möjligt. 

  

 

  

 
 

 

Figur 2: Illustrerar de fyra olika sambanden mellan 

mellan andelen ägarstyrd företagsledning och skuldsättningsgrad,  

samt teorierna Pecking-order och Trade-off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög skuldsättningsgrad

Låg	skuldsättningsgrad

Låg	andel	ägarstyrdHög	andel	ägarstyrd



 
 
 

 
 

12 

3. Metod  

 

I detta kapitel presenteras studiens metodiska forskningsstrategi. Vidare redogörs för 

studiens empiriska datainsamling, samt en diskussion rörande studiens validitet och 

reliabilitet. Kapitlet avslutas med ett stycke metod- och källkritik. 

 

 

  

3.1 Metodisk forskningsstrategi 
För att studiens syfte ska uppfyllas baseras studien på en kvantitativ forskningsstrategi. 

Kvantitativa metoder är i större utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. En 

kvantitativ ansats tillämpas i detta fall för att studien ämnar analysera mätbara data. Studien 

syftar till att ta fram kvantifierbara resultat genom att studera och analysera finansiella 

rapporter och information rörande vald kapitalstruktur i svenska börsnoterade modeföretaget. 

En kvantitativ metod leder till en bättre förståelse för eventuella samband och statistiska utfall 

mellan företagsledningen och vald kapitalstruktur.  

 

Studien bygger på en primäranalys, där den sekundärdata som använts har hämtats direkt från 

den ursprungliga källan, i detta fall från modeföretagens årsredovisningar. Denna 

sekundärdata har vidare processats till primärdata genom egna beräkningar. På så vis höjs 

trovärdigheten, då datan inte har hämtats från redan befintlig och offentlig statistik (som vid 

en sekundäranalys). En ytterligare fördel med en primäranalys är att datan är relativt lättolkad. 

Däremot, en nackdel med denna typ av analys är att den i vissa fall innebär insamling av en 

stor mängd data, vilket kan vara både tidskrävande och kostsamt, (Jacobsen, 2002).  

 

En kvalitativ metod valdes bort, då den inte hade gett samma statistiska och objektiva resultat. 

Vid till exempel intervjuer hade svaren med stor risk gett en mer subjektiv bild av huruvida en 

ägarstyrd företagsledning påverkar ett företags kapitalstruktur, eller inte. Detta eftersom 

sambandet kanske i vissa fall inte är direkt uttalade inom företagsledningen. En fallstudie 

valdes också bort för denna studie, då en fallstudie ämnar undersöka ett specifikt fall och hur 

det ser ut i just det företaget. Då denna studie syftar till att kartlägga samband mellan olika 

svenska börsnoterade modeföretag, så hade en fallstudie inte varit lämplig. 

 

 

 

3.2 Empirisk datainsamling 
 

3.2.1 Genomförande  

I denna studie analyseras svenska modeföretag noterade på stockholmsbörsen, NASDAQ. De 

sex företag som valdes ut är renodlade modeföretag enligt Avanza (2017). Vid studiens 

genomförande (våren 2017), undersöktes tillgängliga årsredovisningar för tre år tillbaka i 

tiden och modeföretagen i denna studie har varit aktiva på stockholmsbörsen enligt avanza 

(2017), under samtliga år som studien täcker. 

 

Studien analyserar de utvalda modeföretagen för tre år tillbaka i tiden. Således studeras tre 

stycken årsredovisningar för varje företag, sammanlagt 18 stycken årsredovisningar fördelat 

på sex företag. Tre år studeras då studien avser kunna kartlägga samband mellan, och inom, 

modeföretagen över tid. 
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Enligt Avanza (2017) finns ytterligare två renodlade svenska modeföretag. Dessa är 

börsnoterade i dagsläget (våren 2017), men har inte varit börsnoterade under samtliga år som 

studien täcker. Dessa företag är Fenix Outdoor och Lexington Company. Fenix Outdoor 

börsnoterades 2014 och Lexington Company börsnoterades 2015. Dessa företag är således 

inte en del av denna studie, trots det faktum att dom är börsnoterade vid studiens 

genomförande. 

 

 

3.2.2 Insamling av sekundärdata 

Aktuella sekundärdata som använts i studien är hämtad från vetenskapliga artiklar och 

litteratur, samt från modeföretagens årsredovisningar. Företagen som ingår i denna studie är; 

Hennes & Mauritz, KappAhl, MQ Holding, Venue Retail Group, RNB Retail and Brands och 

Odd Molly International. Årsredovisningarna är hämtade från företagens hemsidor. Datan har 

vidare sammanställts och processats till primärdata genom egna beräkningar, som presenteras 

nedan. Därmed utgår insamlingen av sekundärdata från den direkta källan och inte från redan 

befintlig, offentlig statistik. Den årsredovisning som var senast utgiven på bolagets hemsida 

vid den tidpunkt då datan börjades samlas in (februari 2017) benämns i denna studie som år 0. 

Årsredovisningen för året innan benämns som år -1, och årsredovisningen för året innan dess 

som år -2. Studien analyserar således tre årsredovisningar för varje bolag, totalt 18 stycken. 

Detta i syfte att kartlägga om eventuella samband mellan bolagets kapitalstruktur och 

företagsledning har förändrats över en treårsperiod. Samtliga bolag var börsnoterade vid år 0, 

samt vid år -1 och år -2. 

 

 

3.2.3 Beräkning av skuldsättningsgrad 

Genom att studera förhållandet mellan hur stor andel skulder och eget kapital som utgör ett 

företags långsiktiga finansiering, kan man beräkna dess skuldsättningsgrad, (Brealey et al., 

2014). Just skuldsättningsgrad används ofta som en definition för att beskriva ett företags 

kapitalstruktur, (Frank & Goyal 2009; Friend & Lang 1988; Rajan & Zingales 1995). 

Ett vanligt sätt att beräkna denna skuldsättningsgrad, är genom att sätta företagets skulder i 

relation till eget kapital. I vissa fall justeras dessa värden vid uträkningen av 

skuldsättningsgrad, men då obeskattade reserver i regel inte redovisas i koncernredovisning, 

så beräknas skuldsättningsgraden i denna rapport endast enligt skulder i relation till eget 

kapital. Det vill säga inga värden justeras här. På detta sätt bräknas en så kallad debt to equity 

ratio. I denna studie används, för samtliga modeföretag, det värde på skulder som återfinns i 

företagets fastställda årsredovisning. I skulder inkluderas vidare endast långfristiga skulder. 

Det innebär att inga kortfristiga skulder, såsom leverantörsskulder eller kortfristiga 

räntebärande skulder inkluderas. Rajan och Zingales (1995) menar att det kan vara felaktigt 

att inkludera bland annat leverantörsskulder vid beräkning av skuldsättningsgrad. Detta då 

leverantörsskulder sällan främst används som en finansieringskälla för företaget, utan snarare 

i transaktionssyfte. 

 

Denna skuldsättningsgrad kan ytterligare definieras utifrån två olika värden, antingen ett 

företags marknadsvärde eller ett bokförda värde på eget kapital. Det råder delade meningar 

hos tidigare forskare angående vilket av dessa värden som är mest lämpligt att använda. Frank 

och Goyal (2009) nämner fördelar med att använda det bokförda värdet när ett företags 

skuldsättningsgrad beräknas. De menar på att skulderna grundas på företagens befintliga och 

faktiska tillgångar, vilket är att föredra. Till skillnad från vid användadet av ett 

marknadsvärde, som talar mer för eventuella tillväxtmöjligheter. 
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Myers (1977) menar att det i praktiken är vanligare att företag använder just det bokförda 

värdet. Detta eftersom den finansiella marknaden ofta och ständigt förändras, vilket gör måttet 

mindre tillförlitligt vid användningen av ett marknadsvärde. Titman och Wessels (1988) 

menar dock på att skillnaderna mellan att använda ett bokförda värde, i jämförelse med ett 

marknadsvärde, är väldigt små. Detta eftersom det trots allt föreligger en hög korrelation 

mellan värdena. Med hänsyn till att skillnaderna är så pass små. Samt med tanke på 

argumentet för att det i praktiken är vanligare att företag använder det bokförda värdet, så 

används för denna studie det bokförda värdet på eget kapital vid beräkning av 

skuldsättningsgrad. 

 

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som vanligen uttrycks i gånger (ggr), vilket betyder gånger 

av eget kapital. Den kan även uttryckas som en procentsats, och räknas då som procent av 

eget kapital. Till exempel om ett företag har en skuldsättningsgrad på 0,5 ggr, så beräknas 

dess skulder som 0,5 * Eget kapital. Skuldsättningsgraden är därmed även lika med 50 

procent av eget kapital. Vidare, om skuldsättningsgraden är 0,5 ggr av eget kapital, betyder 

det att företagets skulder utgör en tredjedel av företagets totala finansiering. Om 

skuldsättningsgraden är över 1 ggr av eget kapital, betyder det att företagets skulder utgör mer 

än hälften av företagets totala finansiering. 

  

  

3.2.4 Beräkning av andelen ägarstyrd företagsledning 

Andelen ägarstyrd företagsledning beräknas genom att studera hur många personer i 

företagets styrelse och ledning (i denna studie sammantaget nämnt som företagsledningen) 

som besitter aktier i bolaget. Dessa sätts sedan i förhållande till det totala antal personer som 

sitter i företagsledningen. Det vill säga om fem av tio personer i företagsledningen innehar 

aktier, så är företagsledningen till 50 procent ägarstyrd. Sammanställningen bygger därmed på 

antalet personer som sitter i företagsledningen, samt på hur många av dessa som besitter 

aktier i företaget. Andelen kan delvis tänkas vara beroende av storleken på företagsledningen, 

men är trots det i denna studie presenterad i en procentsats. En procentsats gör det möjligt att 

jämföra hur stor andel av företagens företagsledning som är ägarstyrd. 

 

 

 

3.3 Validitet 
Då det enbart finns sex renodlade modeföretag (som är och har varit noterade på 

stockholmsbörsen under samtliga år som studien täcker) enligt Avanzas hemsida, 

(Avanza.se), så är studiens externa validitet relativt hög. Detta då urvalet är representativt och 

inget företag som tillhör urvalet har valts bort. Då den mest använda metoden för att beräkna 

skuldsättningsgraden för ett företag är tillämpad i denna studie, bidrar det till en höjd extern 

validitet, då den ämnar svara på studiens frågeställning. 

 

Då vi vidare själva har beräknat de utvalda företagens skuldsättningsgrad, och därmed inte 

hämtat nyckeltalet från deras egna årsredovisningar, kan vi försäkra oss om att nyckeltalet är 

beräknat på samma sätt för samtliga företag som ingår i undersökningen. Detta bidrar 

ytterligare till en ökad intern validitet för studien. Någonting som kan tänkas vara viktigt att 

ställa sig kritiskt inför är nämligen just företagens årsredovisning, detta då den ofta vill och 

jobbar för att visa så positiva siffror och nyckeltal som möjligt. 
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3.4 Reliabilitet 
Då modebranschen är en marknad som ständigt påverkas av yttre faktorer, såsom förändringar 

i konjunktur, ekonomiska kriser och marknaden kan man inte förutspå hur modeföretagen 

kommer att se ut om tio år. Företagsledningen i ett modeföretag kan snabbt bytas ut och välja 

att ändra sin kapitalstruktur, då en anpassning till marknaden ständigt behöver göras. Vid en 

kraftig nedgång av marknaden, är förhållandet mellan företagsledningen och kapitalstrukturen 

svår att förutspå. Därmed är denna studies test-retest reliabilitet och stabilitet något svag, 

eftersom studiens resultat är beroende av hur marknaden ser ut och hur man som företag vill 

positionera sig på marknaden. Den hade givetvis höjts om man hade gjort studien över tid och 

analyserat företagen vid flertalet tillfällen, då marknaden sett olika ut. 

 

Studiens interna reliabilitet är hög, en annan forskare har möjlighet att analysera samma 

årsredovisningar och dess bokförda värden på samma sätt som det har gjorts i denna studie. 

Datan som inhämtas från årsredovisningarna ger en objektiv bild och är fri från bias av 

personerna som mäter. 

 

Den externa reliabiliteten är hög, i den mening att företags årsredovisningar alltid finns 

tillgängliga att studera. Datan är därmed tillgänglig förutsatt att företagen inte går i konkurs, 

vilket givetvis kan hända. 

 

 

 

3.5 Metod- och källkritik 
En triangulering av metoder, det vill säga en kombination av både kvantitativa och kvalitativa 

metoder, ger generellt sett en djupare förståelse och bredare bild av det man vill undersöka. 

Dock är en kvantitativ metod att föredra för denna studie, då syftet var att på ett objektivt sätt 

analysera och ta fram statistiska resultat på om ett företags val av finansiering var, eller inte 

var, beroende av hur många av de i företagsledningen som besatt aktier i företaget, samt om 

eventuella samband kunde kartläggas. 

 

Den sekundärdata som samlats in hämtades från de undersökta modeföretagens 

årsredovisningar, detta från företagens egna hemsidor. Vilket för denna studie anses vara en 

pålitlig och trovärdig källa, då företagens bokförda värden kunde införskaffas. Då 

årsredovisningarna hämtades från företagens egna hemsidor, kan man vara säker på att 

skaparen av informationen är pålitlig. Det är av betydelse att poängtera att man vanligtvis ska 

ställa sig kritisk till internetkällor och dess skapare, då skaparen kan tänkas vara vem som 

helst, (Thurén, 2013). Inga nyckeltal hämtades från företagens egna beräkningar, vilket 

säkerställer att skuldsättningsgraden är beräknad på samma sätt för alla de undersökta 

företagen. Om aktuella sekundärdata istället hade hämtats från externa källor, såsom 

hemsidor som på olika sätt behandlar information angående företag, hade validiteten sänkts. 

Detta då man inte kan se det som en lika trovärdig källa. 

 

Studien är av deduktiv karaktär och bygger vidare på redan befintliga, vetenskapliga teorier. 

De teorier vi utgår från är hämtade från vetenskapliga artiklar som behandlar den traditionella 

kapitalstrukturen. Teorierna är äldre och dess relevans kan ifrågasättas, dock anses de ligga 

till grunden för dagens forskning om kapitalstrukturer, och bör därmed vara utgångspunkten i 

denna studie. Nyare teorier som sätter sig emot de traditionella teorierna, samt motsägelser till 

de traditionella teorierna har därmed även studerats och inkluderats. De vetenskapliga 

artiklarna är hämtade från databaserna SSRN och JSTOR. Forskarna är välkända 
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vetenskapsmän och artiklarna, som även tidigare använts i flertalet studier, har noggrant valts 

ut. 

Vid jämförandet av andelen ägarstyrd företagsledning togs ingen hänsyn till det faktiska 

antalet personer som satt i företagsledningen, heller inte hur många (antal) personer av dem 

som besatt aktier i företaget. Andelen räknades istället ut i procent för varje företag, med 

anledning av att de lättare skulle kunna ställas mot varandra. Denna procentsats var vidare 

den siffra som användes i studien. Detta kan givetvis ifrågasättas, då en företagsledning med 

färre personer kan tänkas nå en högre andel ägarandel, än ett företag med fler sittande 

personer. Vi anser dock att en andel i form av en procentsats i detta fallet är mer relevant, då 

syftet var att kunna jämföra de olika företagen, samt att kunna se eventuella samband. 

Företagen som undersökts har till viss del varit olika till storleken och till det totala kapitalet. 

Företagen kunde uppnå liknande skuldsättningsgrad, även om värdena i kronor kunde skilja 

sig mycket åt från företag till företag. Undersökningen baserades enbart på förhållandet 

mellan det utvalda företagens egna kapital och skulder, därmed kunde det förhållandet 

(skuldsättningsgraden) se liknande ut för flera företag, även om de hade väldigt olika mycket 

skulder i kronor. 

Urvalet för studien bygger på Avanzas information angående modeföretag verkande på 

stockholmsbörsen. På denna lista fanns vid studiens genomförande åtta företag, varav två inte 

var relevanta för denna studie, då de inte hade varit börsnoterade under alla år som studien 

täcker. Att studiens urval grundar sig i vad Avanza definierade som modeföretag kan 

ifrågasättas, då det är ovisst vad Avanza grundar sin lista på. För denna studie ansågs dock 

Avanza vara en relevant avgränsning och tillförlitlig källa, dels då det var ett objektivt sätt att 

välja ut så kallade “renodlade modeföretag” på. Samt då det säkerställer att företagen som 

studerades är och var verkande på stockholmsbörsen. 
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4. Resultat  

 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat med hjälp av diagram och löpande text. 

Avsnittet börjar med två definitioner för att ge en förståelse för hur resultatet vidare 

presenteras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av vad studien har kommit fram till. 

 

 

 

4.1 Definitioner 
  

Hög skuldsättningsgrad 
En skuldsättningsgrad på 0,5 ggr av eget kapital betyder att skulderna i företaget utgör en 

tredjedel av företagets totala finansiering. I denna studie definieras en skuldsättningsgrad på 

minst 0,5 ggr av eget kapital som en “hög skuldsättningsgrad”.  

  

 

Hög andel ägarstyrd företagsledning 
En företagsledning som är till 50 procent, eller mer, ägarstyrd - det vill säga, ett företag i 

vilken minst hälften av de som sitter i företagsledningen tillika äger aktier i företaget - 

definieras i denna studie ha en “hög andel ägarstyrd företagsledning”. 
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4.2 Skuldsättningsgrad 
  

 
   Modeföretagens skuldsättningsgrad 

 

 
 

Figur 3 : visar företagens skuldsättningsgrad under år - 2, år -1 och år 0.  
  

  

I figur 3, kan man utläsa en sammanställning av de sex modeföretagens skuldsättningsgrad 

under de tre studerade åren. Skuldsättningsgraden, uttrycks i gånger (ggr), vilket betyder 

gånger av eget kapital. Den kan även uttryckas som en procentsats, och räknas då som procent 

av eget kapital. Till exempel KappAhl har en skuldsättningsgrad på 0,33 ggr av eget kapital år 

0. KappAhls skulder beräknas då som 0,33 * Eget kapital. Skuldsättningsgraden är därmed 

lika med 33 procent av eget kapital år 0. 

  

Av diagrammet kan man se att det enda företaget som har mer skulder än eget kapital, det vill 

säga mer än 1 ggr och 100 procent av eget kapital, är RNB Retail and Brands. RNB Retail and 

Brands har och har haft en skuldsättningsgrad på mer än 1 ggr av eget kapital under samtliga 

tre år som studerats. År -2 hade de en skuldsättningsgrad på 1,51 år -1 hade de en 

skuldsättningsgrad på 1,26 och år 0 en skuldsättningsgrad på 1,24 ggr av eget kapital. Man 

kan därmed utläsa att deras skuldsättningsgrad har minskat över de tre åren, från 1,51 till 1,24 

på en treårsperiod, det vill säga med 18 procent. Trots minskad skuldsättningsgrad har RNB 

Retail and Brands skulder under alla tre åren utgjort mer än hälften av företagets totala 

finansiering.  

  

Hennes & Mauritz och Odd Molly International är de två företag där skuldsättningsgraden, 

alla år, ligger på mindre än 0,1 ggr av eget kapital. 

  

KappAhl hade även en låg skuldsättningsgrad på mindre än 0,1 ggr av eget kapital under år -

2, (då den låg på 0,05 ggr av eget kapital). De ökade sedan denna skuldsättningsgrad till 0,33 

ggr av eget kapital för år -1 och år 0.  
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MQ Holding har haft en skuldsättningsgrad på mindre än 0,4 ggr av eget kapital under 

samtliga år. Tillika gäller för Venue Retail Group, med undantag för ett år (år -1) då företaget 

avvek och hade en skuldsättningsgrad på 0,68 ggr av eget kapital. 

  

En majoritet av företagen har därmed haft en skuldsättningsgrad på mindre än 0,4 ggr av det 

egna kapitalet under samtliga år (undantagen är RNB Retail and Brands, samt Venue Retail 

Group år -1), vilket innebär att en majoritet vidare har en, för denna studie, definierat låg 

skuldsättningsgrad.  

 

 

 

4.3 Andel ägarstyrd företagsledning 
  

 

Andel ägarstyrd företagsledning år -2, år -1 och år 0 

  

 
 

Figur 4 : visar hur stor andel av företagsledningen som  

har besuttit och/eller besitter aktier i företaget år -2, år -1 och år 0. 
  

 

Figur 4 visar hur ägarstyrd företagsledningen är, det vill säga hur stor andel av 

företagsledningen som har besuttit och/eller besitter aktier i bolaget. RNB Retail and Brands 

är det enda företaget som alla åren har haft en företagsledning där mindre än hälften av 

personerna i företagsledningen äger aktier i företaget. Därmed klassas de i denna studie som 

“mindre ägarstyrda”. Venue Retail Group var även under ett år (år -1) “mindre ägarstyrda”, då 

ägarandelen var 47 procent.  

KappAhl var även dom under ett av de tre åren mindre ägarstyrt. Detta var år -2, då deras 

företagsledning var till 33 procent ägarstyrd. KappAhls företagsledning blev sedan mer och 

mer ägarstyrd för varje år och gick från 33 procent år -2, till 63 procent ägarstyrd år 0. 

  

Majoriteten av de undersökta modeföretagen har en företagsledning där mer än hälften av alla 

beslutsfattande personer besitter aktier. Odd Molly International är det företag där 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Hennes	&	Mauritz KappAhl MQ	Holding Venue	Retail	Group RNB	Retail	and	Brands Odd	Molly	International

Andel	ägarstyrd	År	-2 Andel	ägarstyrd	År	-1 Andel	ägarstyrd	År	0



 
 
 

 
 

20 

ägarförhållandena har sett mest lika ut under alla tre åren, detta med en hög andel ägarstyrd 

företagsledning.  

Även RNB Retail and Brands har haft lika ägandeförhållande under de två senare åren. Dock 

är deras ägandeförhållande istället lågt, det vill säga under 50 procent ägarstyrd 

företagsledning under alla tre år.  

  

MQ Holding hade en betydligt högre ägarandel år -2, där 11 av 12 personer hade aktieinnehav 

i MQ Holding, detta resulterar i en ägarandel om 92 procent. Jämfört med år -1 och 0 så har 

ägarförhållandena skiftat mot en mindre ägarstyrd företagsledning, även om andelen ägarstyrd 

företagsledning fortfarande är hög, med en andel på 69 procent år -1 och 64 procent år 0.  

  

Inget av de studerade företagen har en helt oberoende företagsledning. Det vill säga att ingen 

av de verkställande personerna besitter några aktier alls. Generellt sätt, för modebranschen, är 

företagen till större del ägarstyrda, vilket visar sig i sammanställningen.  

  

 

  

4.4 Skuldsättningsgrad i förhållande till andel ägarstyrd företagsledning  
  

  

Förhållande år -2 

 

 
 

Figur 5 : visar företagens skuldsättningsgrad år -2,  

i förhållande till hur stor andel ägarstyrd företagsledningen är år -2. 
  

  

Figur 5 visar om företagsledningen är till stor del ägarstyrd, och vidare hur 

skuldsättningsgraden ser ut i dessa företag för år -2. RNB Retail and Brands är det företag där 

glappet mellan skuldsättningsgrad och andel ägarstyrd företagsledning är överlägset störst 

under detta år. RNB Retail and Brands har en skuldsättningsgrad på 1,51 ggr av eget kapital, 

medan företagsledningen endast är till 33 procent ägarstyrd. Det vill säga att mindre än 

hälften av personerna i företagsledningen besitter aktier i bolaget. Något som i sig är 

avvikande för företagen i denna undersökning, då en större del av bolagen under en majoritet 
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av åren har varit till mer än 50 procent ägarstyrda. KappAhl är det företag där glappet är minst 

under år -2. De har en skuldsättningsgrad på 0,05 ggr av eget kapital och en företagsledning 

som är till 33 procent ägarstyrd.  

  

Hennes & Mauritz och Odd Molly International har båda en låg skuldsättningsgrad år -2, 

(under 0,1 ggr av eget kapital). Samtidigt som båda företagen har en till 50 procent, eller mer, 

ägarstyrd företagsledning. 

  

  

 

Förhållande år -1 

 

 
 

Figur 6 : visar företagens skuldsättningsgrad år -1,  

i förhållande till hur stor andel ägarstyrd företagsledningen är år -1. 
  

  

Diagrammet visar om företagsledningen är till stor del ägarstyrd, och vidare hur 

skuldsättningsgraden ser ut i dessa företag för år -1. Under år -1 kan man utläsa att Hennes & 

Mauritz, RNB Retail and Brands och Odd Molly International har nästintill lika stort glapp 

mellan skuldsättningsgraden och andel ägarstyrd företagsledning. 

  

Hennes & Mauritz och Odd Molly International, har fortsatt en låg skuldsättningsgrad år -1, 

och en hög ägarstyrd företagsledning, nu på över 70 respektive 80 procent. KappAhl har år -1 

antagit en högre skuldsättningsgrad, medan deras företagsledning fortfarande är till cirka 50 

procent ägarstyrd.  

 

KappAhl och Venue Retail Group har minst glapp mellan skuldsättningsgraden och andel 

ägarstyrd företagsledning. Dock skiljer sig andelen skuldsättningsgrad dem emellan, då 

Venue Retail Group har en skuldsättningsgrad på 0,68 ggr eget kapital, medan KappAhl har 

en lägre skuldsättningsgrad på 0,33 ggr eget kapital. Andel ägarstyrd företagsledning är näst 

intill lika stor.  
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Förhållande år 0 

 

 
 

Figur 7 : visar företagens skuldsättningsgrad år 0,  

i förhållande till hur stor andel ägarstyrd företagsledningen är år 0. 

  

  

Figur 7 visar om företagsledningen är till stor del ägarstyrd, och vidare hur 

skuldsättningsgraden ser ut i dessa företag för år 0. Diagrammet visar bland annat att RNB 

Retail and Brands återigen har störst glapp mellan skuldsättningsgraden och andelen ägarstyrd 

företagsledning. Även Hennes & Mauritz och Odd Molly International har fortsatt relativt 

stora glapp mellan skuldsättningsgraden och andelen ägarstyrd företagsledning år 0. KappAhl 

och MQ Holding är företag som visar på mindre glapp än Hennes & Mauritz och Odd Molly 

International. Även om skillnaden mellan KappAhls skuldsättningsnivå och andel ägarstyrd 

företagsledning har ökat med 0,09 procentenheter från år -1 och år 0. 
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4.5 En närmare presentation av Venue Retail Group 
 

 

Venue Retail Group år -2, år -1 och år 0. 

 

 
 

Figur 8 : visar Venue Retail Group 
  

  

Venue Retail Groups skuldsättningsgrad har från år -2, då den var relativt låg (0,25 ggr av 

eget kapital), ökat drastiskt till 0,68 ggr av eget kapital år -1. För att sedan gå ner igen till 0,31 

ggr av eget kapital år 0. Under år -1 utgjorde Venue Retail Groups skulder över en tredjedel 

av företagets totala finansiering. Denna svängning kan ställas i förhållande till hur andel 

ägarstyrd företagsledningen var under dessa år och visar då att den gick från hög andel 

ägarstyrd år -2 (64 procent), till låg andel ägarstyrd år -1 (47 procent), för att sedan gå upp 

igen år 0, till 75 procent andel ägarstyrd.  
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4.6 En närmare presentation av RNB Retail and Brands 
  

 

RNB Retail and Brands år -2, år -1 och år 0. 

 

 
 

Figur 9 : visar RNB Retail and Brands 
  

 

Utmärkande för RNB Retail and Brands är att de är var ensamma om att ha en 

skuldsättningsgrad på över 1 ggr av eget kapital. Detta innebär att företagets skulder utgör 

mer än hälften av den totala finansieringen, vilket de gjorde under samtliga tre år. Samtidigt 

kan utläsas att RNB Retail and Brands under alla tre år har en definierat låg andel ägarstyrd 

företagsledning. Under år -2 var RNB Retail and Brands företagsledning till 33 procent 

ägarstyrd, för att sedan öka något år -1 och år 0, då företagsledningen var till 46 procent 

ägarstyrd båda åren. 
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4.7 En närmare presentation av KappAhl 
  

 

KappAhl år -2, år -1 och år 0. 

 

 
 

Figur 10 : visar KappAhl 
  

 

KappAhl visar en stigande uppgång i både skuldsättningsgraden och andel ägarstyrd 

företagsledning från år -2. Företaget har en fortsatt låg skuldsättningsgrad år -1 och år 0, även 

om den ökar (mindre än 0,5 ggr av eget kapital). Däremot går företaget från en låg andel 

ägarstyrd företagsledning, till en hög andel ägarstyrd företagsledning då den för år -1 och år 0 

är över 50 procent. 

 

  

 

4.8 Sammanfattning av resultat 
Av studiens resultat framkommer det att tre av sex företag var till stor del ägarstyrda, det vill 

säga mer än 50 procent, under samtliga tre år som studien undersöker. Dessa företag var 

Hennes & Mauritz, MQ Holding och Odd Molly International. Två av de sex företagen var till 

stor del ägarstyrda under två av tre år, dessa företag var Venue Retail Group och KappAhl. 

Dessa fem företag, som alltså hade en till stor del ägarstyrd företagsledning under samtliga, 

eller en majoritet av åren, antog alla en låg skuldsättningsgrad (på mindre än 0,5 ggr av eget 

kapital) under samtliga tre år. 
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5. Analys av resultat   

 

I detta kapitel kopplas den empiriska datainsamling som tidigare presenterats, samman med 

studiens teoretiska referensram. Detta kapitel ligger vidare till grund för studiens slutsatser 

och avslutande diskussion. 

 

 

 

5.1 Negativt samband  
Det negativa sambandet innebär att skuldsättningsgraden minskar med ett ökat ägande inom 

företagsledningen. Detta samband kan appliceras på fem av företagen; Hennes & Mauritz, 

KappAhl (för år -1 och år 0), MQ Holding, Venue Retail Group (för år -2 och år 0), samt Odd 

Molly International. Dessa företag har en hög andel ägarstyrd företagsledning på över 50 

procent, samt en låg skuldsättningsgrad på under 0,5 ggr av eget kapital. Detta signalerar att 

man föredrar en kapitalstruktur som till större del består av eget kapital och till mindre del av 

skulder. Precis som sambandet indikerar så antas en mer ägarstyrd företagsledning vara mer 

riskavert, och därmed ha ett större intresse för att hålla nere skuldsättningsgraden, i syfte att 

minimera riskerna för en konkurs, (Short et al., 2002). 

Detta hör även ihop med Trade-off teorin och strävan efter den optimala kapitalstrukturen. En 

låg skuldsättningsgrad kan anses vara bra för företag verkande inom modebranschen, detta då 

marknaden de senaste åren har varit relativt svag och konsumtionen har minskat. Att då inta 

en finansieringsposition som minskar riskerna för konkurs är ett positivt tecken på att 

företagen är väl medvetna om i vilken bransch de verkar. Samt om i vilken grad just 

modebranschen faktiskt är utsatt för yttre faktorer, såsom; konjunktur, valutakurser och 

köpkraft, (Tonndorf, 1988). 

 

Venue Retail Group visade, som tidigare nämn, på två år med en till stor del ägarstyrd 

företagsledning - om mer än 50 procent - medan de under ett av åren hade en företagsledning 

som var till mindre än 50 procent ägarstyrd. Det tydliga hos Venue Retail Group är att de 

under åren med en hög andel ägarstyrd företagsledning antog en lägre skuldsättningsgrad. 

Medan de under år -1, då andelen ägarstyrd företagsledning gick ner, ökade företagets 

skuldsättningsgrad till 0,68 ggr av eget kapital (från året innan, då den låg på 0,25 ggr av eget 

kapital). Som just nämnt indikerar detta mönster på det negativa sambandet. Det vill säga, att 

företaget under de år som de antar en högre andel ägarstyrd företagsledning visar sig vara mer 

riskaverta, och därmed anstränger sig för att hålla nere företagets skulder i syfte att minimera 

risken för konkurs. 

 

 

 

5.2 U-format negativt samband 
Venue Retail Group stämmer under ett av de tre åren in på det U-formade negativa 

sambandet. Detta under år -1, då de hade en lägre andel ägarstyrd företagsledning samtidigt 

som de antog en högre skuldsättningsgrad. Något som antyder på att de under året med lägre 

andel ägarstyrd företagsledning kanske inte var fullt lika angelägna om att maximera 

incitamenten för att hålla nere riskerna för en eventuell konkurs. Istället var de under det året 

mer villiga att ta risker, (Short et al., 2002). 
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RNB Retail and Brands är det enda företaget som under samtliga tre år har en låg andel 

ägarstyrd företagsledning. Under dessa år har företaget en ägarandel på under 50 procent. 

RNB Retail and Brands är även det företag som under samtliga år antar en hög 

skuldsättningsgrad (över 1 ggr av eget kapital), något som indikerar på det U-formade 

negativa sambandet för företaget. RNB Retail and Brands lågt ägarstyrda företagsledning 

väljer att anta en högre skuldsättningsgrad, något som hör ihop med att de är mindre 

riskaverta än en till stor del ägarstyrd företagsledning. 

 

Dessa företagen går vidare enligt Pecking-order teorin och antar en hög skuldsättningsgrad. 

Pecking-order teorin belyser de risker som kommer med att finansiera sig med eget kapital 

vid en investering och menar på att företag föredrar internt tillgängliga medel (såsom 

kvarhållen vinst) samt skulder istället, (Myers & Majluf, 1984). En av anledningarna till att 

företaget väljer att finansiera sig med skulder kan därmed vara just de risker som uppkommer 

när företag vidtar en nyemission, då det kan medföra att värdet på företaget minskar. Att RNB 

Retail and Brands väljer att finansiera sig med skulder är därmed förståeligt, då skulder 

framför eget kapital är att föredra, enligt Pecking-order teorin. Skulder kan även enligt Ross 

(1977) vara ett tecken på god kvalitet för företaget då de uppfattas som mindre riskaverta, 

vilket också leder till att företaget antar en högre skuldsättningsgrad. Genom att anta högre 

skuldsättningsnivåer ökar också makten och statusen för cheferna i företaget enligt Jensen 

(1986.). Dock kan det vidare ha en negativ inverkan på företagets effektivitet, något som 

RNB Retail and Brands bör ha i åtanke när de väljer att finansiera sig med mestadels skulder. 

 

 

 

5.3 Positivt samband 
Det positiva sambandet handlar som tidigare nämnt om att företag med stor andel ägande i 

företagsledningen tenderar att agera utifrån ett egenintresse, vilket istället leder till en ökad 

skuldsättningsnivå i företaget. Både det negativa och det positiva sambandet utgår ifrån att ett 

företags ledning är till stor del ägarstyrd, och vidare hur företagets kapitalstruktur utformas 

utifrån det. RNB Retail and Brands var det enda företag som under samtliga tre år antog en 

hög skuldsättningsgrad på över 1 ggr av eget kapital. Det vill säga att RNB Retail and Brands 

var det enda företag vars skulder utgjorde en majoritet av företagets totala finansiering. Dock 

var RNB Retail and Brands även det enda företaget vars företagsledning inte var till stor del 

ägarstyrd (mindre än 50 procent), under samtliga tre år. Detta gör att företaget varken 

stämmer in på det negativa eller det positiva sambandet. 

  

Det faktum att inget företag indikerar på det positiva sambandet är värt att poängtera. Det 

innebär att de svenska börsnoterade modeföretagen, trots att de generellt sätt är till hög andel 

ägarstyrda, ändå strävar mot låga skuldsättningsgrader. Hasan och Butt (2009) belyser i sin 

artikel dels Demsetz (1983), men även Fama och Jensens (1983) tidigare studier som menar 

på att chefer med stort aktieinnehav har negativa effekter på intressekonflikter i företag. 

Något som i sin tur riskerar att leda till att ägarstyrda företagsledningar tenderar att anta högre 

skuldsättningsnivåer, i syfte att maximera sina personliga vinster. Detta gör att företaget 

expanderar utöver dess optimala storlek, vilket innebär att företag med hög andel ägarstyrd 

företagsledning riskerar att anta en kapitalstruktur som egentligen inte är den bästa för 

företaget. Något som i slutendan har en negativ påverkan på företagets effektivitet. Det 

innebär det att de svenska börsnoterade modeföretagen tycks vara så pass väl medvetna om 

riskerna som kommer med ökade skuldsättningsgrader, att de väljer eget kapital före skulder 

som finansieringskälla. 



 
 
 

 
 

28 

5.4 U-format positivt samband 
KappAhl hade under år -2 en låg andel ägarstyrd företagsledning (33 procent), samtidigt som 

de antog en låg skuldsättningsgrad på 0,05 ggr av eget kapital. Detta gör att det U-formade 

positiva sambandet går att applicera på KappAhl för år -2. KappAhl antar under samtliga år 

en låg skuldsättningsgrad, det som gör att företaget går ifrån det U-formade positiva 

sambandet till det negativa sambandet är på grund av att de antar en högre andel ägarstyrd 

företagsledning under senare år (år -1 och år 0). Trots en övergång från det U-formade 

positiva sambandet till det negativa sambandet har företagsledningen under samtliga år tagit 

valet att anta en låg skuldsättningsgrad. Detta går parallellt ihop med Trade-off teorin, som 

påpekar att en låg skuldsättningsgrad är ett steg mot den optimala kapitalstrukturen för ett 

företag som befinner sig i en bransch såsom modebranschen. 

  

  

 

5.5 Sambandsmodellen 
  

 
 

  

Figur 11 :  Illustrerar de olika sambanden 

applicerade på de studerade företagen 

  

  

I den modell som tidigare utformats i kapitel 2.7, har de studerade modeföretagen nu placerats 

ut. Detta har gjorts utifrån en analys av det empiriska resultatet, samt de samband som 

presenteras i ovanstående stycken. Genom att placera ut företagen utefter vilket samband de 

antar, ges en överskådlig bild av den analys som gjorts. Modellen kan vidare användas vid 

studier och analys av andra branscher, då företagen enkelt kan placeras ut. 
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5.6 Den optimala kapitalstrukturen 
Modigliani och Millers (1963) menade på ett företag med hjälp av skattefördelar och ökade 

skuldsättningsgrader kan öka det totala värdet på företaget. De menade därmed att den 

optimala kapitalstrukturen för ett företag är en finansiering bestående av skulder, framför eget 

kapital. Det faktum att en majoritet av de analyserade företagen i denna studie antog en 

relativt låg skuldsättningsgrad, vilket enligt Modigliani och Miller (1963) alltså inte är den 

optimala kapitalstrukturen, har att göra med den avvägning som företag behöver göra när de 

väljer finansiering. Denna avvägning beskrivs ytterligare i Trade-off teorin, och innebär att 

företag behöver ställa skattefördelar på ena sidan, och risker samt kostnader för en eventuell 

konkurs på andra.  

De studerade företagen är därmed enligt denna studie inte så pass angelägna om de 

skattefördelar som högre skuldsättningsgrader medför - åtminstone inte så pass angelägna att 

de är beredda att anta högre risker. Detta är vidare gemensamt för alla studerade företag, med 

undantag för RNB Retail and Brands, som var det enda företaget att anta höga 

skuldsättningsgrader under samtliga tre år. 

 

Det innebär att trots att företag är väl medvetna om att eget kapital är avsevärt dyrare än lånat 

kapital, så föredrar de flesta ändå den lägre risk som eget kapital innebär. Verkligheten 

illustrerar därmed att några av de mest lönsamma modeföretagen på stockholmsbörsen, också 

är de som generellt sätt lånar minst. Kanske är detta på grund av att de är väl medvetna om 

den enorma risk de skulle utsättas för om de gick över gränsen. 
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6. Slutsatser   

 

I detta kapitel presenteras sammanfattningsvis de slutsatser som studien kommer fram till. 

Detta görs med utgångspunkt ur studiens undersökningsbara frågor och syfte. 

 

 

 

Denna studie ämnade undersöka hur kapitalstrukturen var utformad i svenska börsnoterade 

modeföretag, samt om och på vilket sätt den påverkades av hur ägarstyrd företagsledningen 

var. För att svara på studiens syfte behövde nedanstående frågor undersökas och besvaras. 

 

 I vilken utsträckning är ägarstyrda företagsledningar dominerande i svenska 

börsnoterade modeföretag?  

 Vilken finansieringskälla är vanligast för svenska börsnoterade modeföretag?  

 Vilka samband kan utläsas mellan ägarstyrda företagsledningar och 

skuldsättningsgrader?  

 Har dessa eventuella samband förändrats över de senaste tre åren? 

  

 

Att hitta den optimala kapitalstrukturen är en utmaning för alla världens verkande företag. 

Efter att ha studerat sex svenska börsnoterade modeföretag, kan vi se att ägarstyrda 

företagsledningar var överlägset dominerande, samt att eget kapital är den mest 

förekommande finansieringskällan. Därmed kan även slutsatsen dras att de svenska 

börsnoterade modeföretagen antar en relativt likställd kapitalstruktur. Varför RNB Retail and 

Brands är ensamma om att gå emot strömmen, genom att anta en annorlunda kapitalstruktur i 

form av majoriteten skulder, är svårt att besvara. Men det finns en sannolikhet att det är på 

grund av den låga ägarstyrda företagsledningen, och vidare deras benägenhet att våga ta större 

risker.  

  

Genom att studera kapitalstrukturer och hur de påverkas av andelen ägarstyrd företagsledning, 

har denna studie kunnat kartlägga relevanta samband mellan just dessa utvalda variabler, för 

svenska börsnoterade modeföretag. Det negativa sambandet finner vi hos, som tidigare nämnt, 

fem av sex företag (Hennes & Mauritz, KappAhl, MQ Holding, Venue Retail Group och Odd 

Molly International). I två av sex företag (RNB Retail and Brands och Venue Retail Group) 

hittas det U-formade negativa sambandet. I ett av sex företag (KappAhl) kan det U-formade 

positiva sambandet finnas. Det positiva sambandet finner vi inte i något av företagen.  

Därmed kan slutsatsen dras att det negativa sambandet är representativt för modebranschen. 

Fyra av sex företag har valt att anta samma samband genom alla de tre åren, det vill säga det 

negativa sambandet. Venue Retail Group och KappAhl är de två företag som antagit två olika 

samband genom de tre åren. Sammantaget visar studien att en majoritet av de studerade 

modeföretagen hade en hög andel ägarstyrd företagsledning, vidare att en majoritet av 

företagen antog en låg skuldsättningsgrad. 

  

  

 

 

 



 
 
 

 
 

31 

7. Avslutande diskussion     

 

I detta kapitel förs en övergripande diskussion kring studiens resultat. Vidare presenteras ett 

kort stycke av förslag på vidare forskning. 

 

 

  

När man tittar närmre på företag som KappAhl och Venue Retail Group är det tydligt att 

företagen har ändrat sin kapitalstruktur i linje med att andelen ägarstyrning i 

företagsledningen även har förändrats. Det innebär kort och gott att andelen ägarstyrd 

företagsledning har en stor inverkan på valet av finansieringskälla, oavsett om denna inverkan 

leder till högre eller lägre skuldsättningsgrader hos företagen. 

  

Vi anser även att det är särskilt intressant att inget av de studerade företagen visade på det 

positiva sambandet, något som kan anses vara positivt i den bemärkelse att modeföretagen på 

den svenska börsmarknaden tycks vilja sträva mer mot låga skuldsättningsgrader. Detta trots 

att deras företagsledningar är till stor andel ägarstyrda. Detta i sin tur indikerar på att de 

svenska börsnoterade modeföretagen är väl medvetna om vilken marknad de verkar på, och 

att de därmed väljer att hålla nere riskerna som ett sätt att överleva på en oförutsägbar 

marknad. 

  

Vi antar helt enkelt att företagen inte vågar dra på sig för höga skulder för att en marknad som 

modebranschen är så pass svår att förutspå. Köpkraften och viljan att spendera har som 

tidigare nämnt gått neråt, så genom att minska på riskerna kan man säkra en framtid och 

vidare öka chanserna för en fortsatt verksamhet inom branschen. En annan anledning kan tros 

vara att företagsledningen i dessa företag inte har samma intresse att maximera sin egna nytta, 

då de helt enkelt måste värna om företaget före sina personliga vinster.   

  

En förklaring till varför en överlägsen majoritet av de svenska börsnoterade modeföretagen är 

till en så pass hög andel ägarstyrda kan tänkas grunda sig i att många modeföretag från början 

har varit små och familjeägda företag. Denna struktur kan tänkas hänga med när företagen 

väljer att börsnotera sig. Det vill säga att grundarna och familjen fortfarande sitter på höga 

aktieposter och naturligt väljer in sig själva och anhöriga i styrelsen. Detta resulterar vidare i 

att det är just dessa personer som sedan sitter i företagsledningen. Däremot, oavsett om ett 

börsnoterat företag är familjeägt eller icke familjeägt, kvarstår det faktum att aktieägarna har 

makten. Det är därmed troligtvis inte en slump att många företagsledningar är till hög grad 

ägarstyrda, detta då det kan tänkas vara av betydelse för aktieägarna att välja in personer med 

samma intresse, vilket i sin tur också kommer minska agentkostnaderna.  

  

 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning kan tänkas undersöka närmare huruvida de enskilda ägarna i 

företagsledningen påverkar valet av finansiering, detta då alla i företagsledningen besitter 

olika antal aktier. En verkställande direktör som besitter flest aktier av alla i företagsledningen 

kan tänkas agera på ett visst sätt vid beslutsfattande, detta i jämförelse med ett företag där en 

verkställande direktör inte besitter lika stor andel aktier. Denna typ av studie kan tillika 

implementeras på andra befattningshavare i företagsledningen. Exempelvis; till hur stor 
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utsträckning kan en avdelningschef påverka valet av kapitalstruktur, om hen besitter flest 

aktier av alla i företagsledningen?  

Det kan vidare tänkas vara intressant att undersöka i vilka av de svenska börsnoterade 

modeföretagen som grundarna fortfarande finns med i bilden, och i så fall på vilken post 

denne sitter. Vidare hur dennes aktieinnehav ser ut, samt om det har en påverkan på hur 

kapitalstrukturen är utformad. Sammanfattningsvis, är det av betydelse vem eller vilka i 

ledningen som besitter störst andel aktier? 

  

Ytterligare förslag på forskning vore att jämföra denna studie gjord på svenska börsnoterade 

modeföretag, med samma studie gjord på internationella börsnoterade modeföretag. Detta för 

att se om det finns en signifikant skillnad i hur andelen ägarstyrda företagsledningar, samt 

valet av finansieringskälla, skiljer sig åt beroende på vilket land företagen verkar i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

33 

Referenser 

 

 

Artiklar      

Ahmeti, F. & Prenaj, B. (2015). A critical review of Modigliani and Miller’s theorem of 

capital structure, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. 3, 

Nr. 6, s. 914-924 

  

Alvaro, G. T. (2011). The impact of changes in bank ownership structure on the allocation of 

capital: international evidence, Journal of Banking and Finance, Vol. 35, s. 2528-2543 

  

Davis, J. & Schoorman, D. & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewarship Theory of 

Management, The Academy of Management Review, Vol. 22, s. 20-47 

                                                               

Demsetz, H. (1983). The Structure of Ownership and The Theory of the Firm, The Journal of 

Law and Economics, Vol. 26, Nr. 2, s. 375-90 

  

Fama, E. & Jensen, M. (1983). Separation of Ownership and Control, Journal of Law and 

Economics, Vol. 26, Nr. 2, s. 301-325 

  

Frank, M. Z. & Goyal, V. K. (2009). Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably 

Important? Financial Management, Vol. 38, Nr. 1, s. 1-37 

  

Friend, I. & Lang, L. P. H. (1988). An Empirical Test of the Impact of Managerial Self-

interest on Corporate Capital Structure, The journal of finance, Vol. 43, Nr. 2, s. 271-281 

  

Hasan, A. & Butt, S, A. (2009). Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on 

Capital Structure of Pakistani Listed Companies, International Journal of Business and 

Management, Vol. 4, Nr. 2 

  

Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, America 

Economic Review, Vol. 76, Nr. 2, s 323-339 

  

Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Costs 

and Ownership structure, Journal of financial economics, Vol. 3, Nr. 4, s. 305-360 

  

Julie, A. & Jimmy, Y. (2010). Venture capital, ownership structure, accounting standards and 

IPO underpricing: evidence from Germany, Journal of Economics and Business, Vol. 62, s. 

517-536 

   

Kraus, A. & Litzenberger, R. (1973). A State Preference Model of Optimal Financial 

Leverage, The Journal of Financial economics, Vol. 28, Nr. 4, 911-922 

  

Margaritis, D. & Psillaki, M. (2010). Capital Structure, Equity Ownership and Firm 

Performance, Journal Of Banking And Finance, Vol. 34, Nr. 3, s. 621-632 

  

Modigliani, F. & Miller, M. H. (1958). The Costs of Capital, Corporate Finance, and the 

Theory of Investment, American Economic Review, Vol. 48, Nr. 3, s. 261-297 



 
 
 

 
 

34 

  

Modigliani, F. & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A 

Correction, The American Economic Review, Vol. 53, Nr. 3, s. 433–443 

  

Morellec, E. & Nikolov, B. & Schurhoff, N. (2012). Corporate governance and capital 

structure dynamics, The journal of finance, Vol. 67, Nr. 3, s. 803-848 

                                                               

Myers, S. C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing, Journal of financial economics, 

Vol. 5, Nr. 2, s. 147-175 

  

Myers, S. C. & Majluf, N. S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When 

Firms Have Information that Investors Do Not Have, Working Paper No. w1396 

  

Rajan, R. G. & Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? some evidence 

from international data, The journal of finance, Vol. 50, Nr. 5, s. 1421-1460 

  

Ross, S. A. (1977). The determination of financial structure: the incentive-signalling 

approach, The bell journal of economics, Vol. 8, Nr. 1, s. 23-40 

                                                                                                                             

Shoaib, K. & Yasushi, S. (2015). Capital structure and managerial ownership: Evidence from 

Pakistan, Business and Economic Horizons, Vol. 11, Nr.  2, s. 131-142 

                                                                                                          

Short, H. & Keasey, K. & Duxbury, D. (2002). Capital structure, management ownership and 

large external shareholders: A UK analysis, International journal of the economics of 

business, Vol. 9, Nr. 3, s. 375-399 

                                                               

Titman, S. & Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice, The journal of 

finance, Vol. 43, Nr. 1, s. 1-19                                                           

  

  

Tryckta källor 

Berk, J. & DeMarzo, P. (2013). Corporate Finance. 3. uppl., Essex: Pearson Education 

   

Brealey, R. A. & Myers, S. A. & Allen, F. (2014). Principles of corporate finance. 11. uppl., 

New York: McGraw Hill Higher Education                     

                   

Brundin, E. & Johansson, A. & W. Johannisson, B. & Melin, L. & Nordqvist, M. (2012).  

Familjeföretagande: affärer och känslor. SNS förl      

  

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? - Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

  

Thurén, T. (2013). Källkritik. 3. uppl., Liber förl 

  

Tonndorf, H. G. (1988). Handeln fram till 2000. Uppsala. SDR: Svensk Direktreklam 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

35 

                                         

Årsredovisningar 

Hennes & Mauritz hemsida, www.hm.com 

Årsredovisning 2015, Årsredovisning 2014, Årsredovisning 2013 

  

KappAhl hemsida, www.kappAhl.com 

Årsredovisning 2015/2016, Årsredovisning 2014/2015, Årsredovisning 2013/2014 

  

MQ Holding hemsida, www.mq.se 

Årsredovisning 2015/2016, Årsredovisning 2014/2015, Årsredovisning 2013/2014 

  

Odd Molly International hemsida, www.oddmolly.com 

Årsredovisning 2015, Årsredovisning 2014, Årsredovisning 2013 

  

RNB Retail and Brands hemsida, www.rnb.se 

Årsredovisning 2015/2016, Årsredovisning 2014/2015, Årsredovisning 2013/2014 

  

Venue Retail Group hemsida, www.venueretail.com 

Årsredovisning 2015/2016, Årsredovisning 2014/2015, Årsredovisning 2013/2014 

  

  

Internetkällor 

Avanza. (2017). Temalistor-mode 

https://www.avanza.se/aktier/temalistor/temalistor/mode.html 

  

Bolagsstyrning. (2016). Svensk kod för bolagsstyrning 

http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/618/Svensk_kod_for_bolagsstyrning_gallan

de_fran_1_december_2016.pdf 
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BILAGA 1 
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BILAGA 2 

 

 

 

 

År 0 Eget Kapital Långfristiga skulder 

H&M 58 049 000 000 4 827 000 000 
KappAhl 1 804 800 000 599 500 000 
MQ 1 077 873 000 285 778 000 
Venue 55 159 000 17 158 000 
RNB 323 456 000 401 833 000 
Odd Molly 93 116 000 5 037 000 

 

 

 

 

År -1 Eget Kapital Långfristiga skulder 

H&M 51 556 000 000 3 738 000 000 
KappAhl 1 625 100 000 537 000 000 
MQ 1 042 857 000 273 804 000 
Venue 69 867 000 47 696 000   
RNB 305 695 000 385 510 000 
Odd Molly 89 854 000 4 882 000 

 

 

 

 

År -2 Eget Kapital Långfristiga skulder 

H&M 45 248 000 000 3 031 000 000 
KappAhl 1 510 200 000 82 800 000 
MQ 955 509 000 357 046 000 
Venue 250 644 000 62 647 000 
RNB 266 144 000  402 725 000 
Odd Molly 82 998 000 4 642 000 
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 Skuldsättningsgrad År 0 Skuldsättningsgrad År -1 Skuldsättningsgrad År -2 
H&M 0,083153887 0,07250369 0,06698639 
KappAhl 0,33216977 0,330441204 0,054827175 
MQ 0,265131421 0,262551816 0,373670996 

Venue 0,311064378 0,682668499 0,2499 

RNB 1,242311164 1,2611 1,5132 
Odd Molly 0,054093818 0,05433 0,05593 

 

 

 

 

  Andel ägarstyrd År 0 Andel ägarstyrd År -1 Andel ägarstyrd År -2 

HM 0,6 0,724 0,655 

KappAhl 0,625 0,533 0,333 

MQ 0,643 0,692 0,917 

Venue 0,75 0,467 0,643 

RNB 0,462 0,462 0,333 

Odd Molly 0,75 0,818 0,75 
 

 

 


