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Sammanfattning/Abstract 
 

Uppsats behandlar företags kapitalstruktur d v s fördelning mellan främmande och eget kapi-

tal. Det finns teorier kring ämnet som menar att ett företags värde påverkas av sammansätt-

ningen mellan skulder och eget kapital. Detta föranledde vår problemformulering om att när-

besläktade verksamheter uppvisar en likartad skuldsättning. Syftet var att jämföra skuldsätt-

ningsgraden mellan kapitalintensiva branscher och kapitaltunna branscher. Utifrån detta ställ-

des vår hypotes upp om att kapitalkrävande branscherna fastighet och tunga maskiner har en 

högre skuldsättningsgrad än branscherna läkemedel och tjänster. Vår studie omfattar 52 före-

tag noterade på Stockholmsbörsen. Vi har utgått från en kvantitativ ansats och empirin är 

hämtad från företagens årsredovisningar samt en enkätundersökning. Med hjälp av teorier 

som Modigliani och Millers berömda proposition MMI och MMII, Trade Off och Pecking 

order har vi försökt finna orsakerna till företagens skuldsättningsgrad. Resultaten i vår under-

sökning kunde inte stärka vår hypotes, varpå den förkastades. Vidare kunde inget mönster 

urskiljas i skuldsättningen för de valda branscherna. 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 

Aktiemarknaden har stor betydelse i den moderna ekonomin och börsföretag har de senaste 20 

åren fått stort utrymme i media. En förklaring kan vara avregleringen av finansmarknaden 

som öppnade gränserna och förenklade för en globaliserad aktiehandel. Vidare har allmänin-

tresset kring aktier ökat och följaktligen bör en gynnsam börsutveckling ligga i såväl företa-

gets som aktieägarnas intresse.  

 

Det finns teorier som menar att förhållandet mellan främmande och eget kapital kan påverka 

företagsvärdet, vilket borde motivera företagsledningen att aktivt arbeta med sin kapitalstruk-

tur, då ett högre värde på företaget höjer aktiens värde. Detta har föranlett vårt intresse kring 

ämnet kapitalstruktur. 

1.2 Bakgrund 

Svenska företags kapitalstruktur har efter 80-talets ”klippekonomi” och den på 90-talet påföl-

jande finanskrisen fått en mer uppmärksammad roll. Förklaringen kan delvis återfinnas i den 

stora förvärvsvåg och fusionsaktivitet som kännetecknade den svenska aktiemarknaden i slu-

tet av 80-talet då företagens kapitalstruktur kom att genomgå radikala förändringar1. De senas-

te åren har dessutom ett par trender kunnat skönjas, att företag delar ut mer pengar till sina 

aktieägare eller gör återköp av egna aktier. Vad detta beror på kan naturligtvis bara spekuleras 

kring. En anledning kan vara att företag har överlikviditet som de inte finner avsättning för. 

Pengarna kan användas till återköp av egna aktier som är ett alternativ till utdelning, då åter-

köp är skattemässigt mer gynnsamt för aktieägaren. Högre utdelningar kan även vara ett resul-

tat av den rådande låga skuldräntan som ger skäl för företag att öka sina skulder och minska 

det egna kapitalet, eftersom eget kapital kräver högre avkastning än skulder. Såväl återköp 

som utdelning kan vara medvetna eller omedvetna sätt att påverka företagets kapitalstruktur. 

  

                                                                 
1 De Ridder (2003) s. 156 
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Historiskt har ekonomer ansett att kapitalstrukturen påverkar ett företagets marknadsvärde2.  

1958 kom emellertid Modigliani och Miller med banbrytande teorier om att ett företags mark-

nadsvärde är opåverkat av förhållandet mellan skulder och eget kapital, undantaget är när 

hänsyn tas till skatt. Vissa skattesystem tillåter att skuldräntan reducerar den beskattningsbara 

vinsten, vilket minskar det skuldfinansierade företagets totala skattekostnad. Enligt Modiglia-

ni och Miller är detta det enda sättet ett företag kan påverka sitt marknadsvärde.  

 

Kritiker anser att Modigliani och Millers teorier fallerar när hänsyn tas till verkliga kostnader 

som konkurskostnader, icke publik information och tillväxt. Ur kritiken har andra teorier 

kring kapitalstruktur vuxit fram. Vissa av dessa teorier menar att kapitalstrukturen har bety-

delse för företagsvärdet medan andra hävdar att strukturen endast speglar det historiska beho-

vet av finansiering. Ett ytterligare förhållningssätt är att det förekommer en optimal fördelning 

mellan skulder och eget kapital som ger det högsta företagsvärdet. 

 

Företag med betydande del materiella anläggningstillgångar är generellt i behov av kapital. 

Detta möjliggör en högre skuldsättning, då dessa företag är mindre känsliga vid ekonomisk 

kris eftersom materiella resurser oftast kan omvandlas till likvida medel. Omvänt resonemang 

borde gälla för företag där tillgångarna till större delen utgörs av immateriella resurser.  

1.3 Problemformulering 

Ett angreppssätt att studera teorierna är att anta att företag inom närbesläktade verksamheter 

uppvisar en likartad skuldsättning och med studien avser vi att försöka urskilja vad det är som 

egentligen avgör ett företags kapitalstruktur. Är det så att företag inom samma verksamhets-

område uppvisar en likartad fördelning mellan främmande och eget kapital? Är det likaledes 

så att företag i mer kapitalkrävande branscher, som vi förutsätter att tunga maskiner och fas-

tighetsbranschen är, har en högre skuldsättningsgrad än läkemedels- och tjänstebranschen som 

vi antar har ett mindre kapitalbehov?  

 
                                                                 
2 Levinsohn (2003) ”Modigliani and Miller live on” 
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1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att jämföra skuldsättningsgraden mellan kapitalintensiva branscher (tunga 

maskiner och fastighet) och kapitaltunna branscher (läkemedel och företagstjänster).  

1.4.1 Hypotes 

Utifrån syftet presenteras vår uppställda hypotes att kapitalkrävande branscherna fastighet och 

tunga maskiner har en högre skuldsättningsgrad än branscherna läkemedel och tjänster. 

1.4.1.1 Motivering 

Hypotesen motiveras med att de kapitalintensiva branscherna, fastighet och tunga maskiner, 

ofta kräver stora investeringar som blir materiella anläggningstillgångar i balansräkningen. 

Dessa tillgångar kan oftast omvandlas till likvida medel vid ekonomisk kris och betraktas som 

säkerheter vid upplåning, något som möjliggör en högre belåning3. Läkemedels- och tjänste-

branschen har i regel större andel immateriella anläggningstillgångar, vilket vanligtvis för-

knippas med högre risk4. Dessa resurser kan inte i samma utsträckning som materiella till-

gångar betraktas som säkerheter vid upplåning. Därmed borde företag i dessa branscher upp-

visa en lägre skuldsättningsgrad. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till företag i fyra branscher: läkemedel, tjänster, fastigheter och tunga 

maskiner noterade på Stockholmsbörsen. Branschindelningen är hämtad från tidskriften 

Veckans Affärer. 

 

Årsredovisningar och bokslutskommunikéer för 2004 har studerats, då vi endast är intressera-

de att få en indikation på hur kapitalstrukturen ser ut just nu. För att kunna upptäcka jämförel-

sestörande poster har även årsredovisningar för 2003 studerats.  

                                                                 
3 Ross, Jaffe, Westerfield (2004) s. 464 
4 Brealey, Meyers (2000) s. 522 
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1.6 Tidigare forskning 

Det finns relativt mycket forskning kring ämnet kapitalstruktur. Några artiklar i ämnet som vi 

tagit del av summeras nedan. 

 

• “What managers think of capital structure; The evidence from Hong Kong” 

Denna studie behandlar hur företagsledare i Hong Kong förhåller sig till kapitalstruk-

turen och diskuterar valen vid finansieringsbeslut. Studien baseras på två undersök-

ningar gjorda åren 1994 och 1999. Författarna Dennis Fan och Raymond So, fann att 

företagsledarna föredrog en finansieringshierarki för att upprätthålla företagets mål 

med fördelningen mellan eget kapital och skulder. Resonemang beskrivs i Pecking or-

der teorin, vilken hävdar att vid investeringar föredras användning av interna likvida 

medel före upptagning av nya lån. Studien visade vidare att skatteskölden inte var av-

görande vid val av finansieringsalternativ. Även om företagsledarna uppgav att de fö-

redrog en finansieringshierarki vid investeringar följdes den inte alltid eftersom hän-

syn även togs till rådande marknadssituation vid beslutstillfället.5 

 

• “The Debt-Equity Choice” 

Denna artikel är skriven av Armen Hovakimian, Tim Opler samt Sheridan Titman och 

behandlar företags föredelning mellan skulder och eget kapital.  I överensstämmelse 

med Pecking order teorin kom författarna fram till att företags historiska vinster är en 

viktig del i förklaringen till den aktuella skuldsättningsgraden. Resultaten går även i 

linje med Trade off teorins antagande om en optimal fördelning mellan eget kapital 

och skulder. Författarna fann att det fanns en vilja att påverka kapitalstrukturen till op-

timal nivå, det vill säga att det inte enbart är tillfälligheter som styr kapitalstrukturen. 

Slutstats var att efterstävan till optimal skuldsättning var större vid återköp av aktier 

och återbetalning av lån, än vid nyemissioner och upptagning av nya lån. Resultaten 

indikerade även att aktiepriset spelade en viktig roll vid förklaring till ett företags fi-

                                                                 
5 Fan, So (2004) “What managers think of capital strucutre: the evidence from Hong Kong” 
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nansieringsval, tex vid hög aktiekurs är det mer troligt att nyemissioner genomförs än 

vid en kursnedgång.6 

 

• ”Leverage ratios, industry norms and stock price reaction: An empirical investigation 

of stock-for-debt transactions” 

Författaren Robert M. Hull har genomfört en studie av hur aktiekuren reagerar när fö-

retag förändrar sin skuldsättningsgrad. Ett antagande för studien är att det finns en 

branschnorm för skuldsättningsgraden. I studien genomförs flera regressionsberäk-

ningar och slutsatsen författaren kommer fram till är att aktiekursen påverkas positivt 

om ett företags skuldsättning närmar sig branschnormen, men negativt om förändring-

ar i skuldsättningsgraden styrs ifrån normen.7 

 

Vidare har vi tagit del av två kandidatuppsatser och en magisteruppsats som behandlat ämnet 

kapitalstruktur. Uppsatserna har varit inriktade på att söka statistiska samband mellan företags 

lönsamhet och skuldsättningsgrad. 

 

• ”Påverkar valet av skuldsättningsgrad, tillväxt och lönsamhet i små och medelstora fö-

retag” 

Författarna undersöker om det finns något samband mellan skuldsättningsgrad och 

tillväxt på små och medelstora företag. De belyser även hur tillväxt och lönsamhet på-

verkas beroende på vald fördelning av eget kapital och skulder. Författarna finner ett 

svagt positivt samband mellan storleken på skuldsättningen och företagens tillväxt 

samtidigt som sambandet mellan avkastning på eget kapital och skuldsättningsgrad är 

negativt. Detta gav att även om företagen ökar skuldsättningen och får en förbättrad 

tillväxt, förbättras inte lönsamheten. 8 

 

                                                                 
6 Hovakimian, Opler, Titman (2001) “The debt-equity choice” 
7 Hull (1999) “Leverage ratios, industry norms and stock price reaction: An empirical investigation of stock-for-

debt transactions” 
8 Jälmestål, Malmqvist  (2004) ”Påverkar valet av skuldsättningsgrad, tillväxt och lönsamhet i små och medelsto-

ra företag” 
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• ”Lönsamhet och ägarstrukturs påverkan på företags kapitalstruktur” 

Uppsatsen är en hypotesprövning av samband mellan lönsamhet och skuldsättnings-

grad samt lönsamhet och ägarstruktur. De statistiska beräkningar som genomfördes 

gav att inga samband kunde återfinnas mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad, där-

emot fann författaren ett positivt samband mellan dominant ägarstruktur och skuld-

sättning.9 

 

• ”Kapitalstruktur och vinst” (Skuld till guld) 

Magisteruppsatsen behandlar ämnet kapitalstruktur och syftet är att finna samband 

mellan skuldsättningsgrad och avkastning på eget kapital. I slutsatsen diskuterar för-

fattarna att hög skuldsättning indikerar på hög lönsamhet.10 

 

 

 

 

                                                                 
9 Viklund (2003) ”Lönsamhet och ägarstrukturs påverkan på företags kapitalstruktur”  
10 Stein, Edlund (2003) ”Kapitalstruktur och vinst” 
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2 Tillvägagångssätt - metod 

2.1 Inledning  

Metodlitteraturen brukar skilja mellan två olika arbetssätt, kvalitativ och kvantitativ metod. 

En kvantitativ ansats utesluter inte en kvalitativ men skillnaden mellan dem är att en kvantita-

tiv forskning i högre grad är inriktad på siffror istället för ord som analysbas11.  

 

Vår studie kommer ha ett kvantitativt angreppssätt, dessa kräver generellt en grundlig be-

skrivning av material och metod. Syftet med detaljerad redovisning är dels replikation, dels 

evaluering12. Med detta menas att studien skall kunna upprepas och komma fram till liknande 

resultat13. Nedan presenteras vårt metodval. 

2.2 Kvantitativ ansats 

Kännetecken för en kvantitativ studie är att de ofta består av hårddata dvs data som kvantifie-

ras med siffror. Teoretiska variabler görs om till operationaliserade variabler som kan mätas 

med tal. En kvantitativ ansats har förhållandevis liten flexibilitet, denna ansats undersöker inte 

i samma utsträckning på ”djupet” som en kvalitativ ansats. Analysen består oftast av räkne-

operationer från insamlad data. 

 

Kritiken till denna ansats kan sammanfattas enligt följande: hårddata skapar ofta liten flexibi-

litet, ytlig information, begränsad förståelse och avstånd till det som studeras14. 

 

För vår undersökning har vi, som omnämnts i inledningen, valt en kvantitativ ansats där vi 

studerar befintlig data för vidare beräkningar.  

                                                                 
11 Denscombe (2000) s. 204 
12 Backman (1998) s. 37 
13 Lindblad (1998) s. 24 
14 Johannessen, Tufte (2003) s.70-74 
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Motiveringen till vårt val av ansats är att problemet och syftet kräver studier av hårddata för 

att besvaras. Vi haft för avsikt att belysa flera branscher och därmed lämpar sig en kvantitativ 

ansats bäst.  

2.2.1 Enkäter 

Enkäter är frågeformulär av enklare slag där formuläret har färdiga svarsalternativ. En annan 

form är enkäter med öppna svar där respondenten själv skriver ner sitt svar. Semistrukturerade 

enkäter är en kombination av dessa två former som har såväl öppna som prestrukturerade 

svarsalternativ. 

 

Fördelen med enkätundersökningar är möjligheten att tillfråga många respondenter. Nackde-

len är bortfallet som kan uppstå och att svaren är av begränsad karaktär15. 

 

Till vår enkät har valts en semistrukturerad form. Denna har skickats med e-post till företa-

gen. Om det varit möjligt har enkäten adresserats direkt till Finans- eller Ekonomichefen, i 

övriga fall har den skickats till informationsansvarig eller företagets allmänna adress, vanligt-

vis en ”info-adress”. 

 

Motivet till att genomföra en enkätundersökning är antalet företag som tillfrågats. Vi har vida-

re inte för avsikt att gå djupare in på ämnet utan söker endast en indikation på bakomliggande 

orsaker till företagens kapitalstruktur. Frågorna i enkäten har formulerats utifrån befintliga 

teorier. Teorierna redogörs för i nästkommande kapitel. Se bilaga 1 för enkätfrågor. 

2.3  Deduktiv ansats 

I samhällsvetenskaplig forskning är målsättning att integrera teori och empiri. Vid användan-

det av teorier talar man om två olika angreppssätt, induktiv respektive deduktiv ansats. En 

induktiv ansats innebär att man utgår från empirin med avsikt att hitta generella mönster som 

kan formuleras till teorier. En deduktiv ansats är sedermera motsatsen till den förra och inne-

bär att forskaren istället utgår från befintliga teorier som testas med empirisk data. 16 Vår un-

                                                                 
15 Denscombe (2000) s. 128 
16 Johannessen, Tufte (2003) s. 35 
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dersökning utgår från befintliga teorier som prövas med empiriskt material, studien kommer 

därmed vara av deduktivt slag.  

2.4 Datainsamling/Empiri 

I undersökningar används primär- och/eller sekundärdata. Primärdata är fakta framställs t ex 

genom intervjuer eller enkätundersökningar. Sekundärdata är befintlig data. I vår uppsats an-

vänds båda dessa former. 

 

Sekundärdata, som är deskriptiv statistik, har hämtats från företagens årsredovisningar och 

bokslutskommunikéer 2004 som publicerats på Internet. Informationen har bearbetats i Ms 

Excell för framställandet av primär data. Vidare består våra primärdata av besvarade enkäter.  

 

Även diagram med empiri från årsredovisningar 2003 har sammanställts för en större validitet 

i studien (Samtlig empiri och resultat för 2003 presenteras i bilagor endast diagrammen redo-

visas i resultatkapitlet). 

 

Teorier har studerats i litteratur som behandlar ämnet kapitalstruktur. Branschindelningen har 

erhållits från Veckans Affärers börsguide.  

2.5 Urval 

Forskaren står ofta inför problematiken att data från alla i undersökningskategorin inte kan 

insamlas, vilket motiverar ett urval.  

 

Vårt urval är av subjektiv art17, vilket innebär att företagen i studien är medvetet valda. Vi 

anser att dessa företag bäst kan ge oss värdefull data, avseende det vi studerar. Totalt består 

undersökningen av 52 företag i fyra branscher vilka visas i tabell 2.5.1.1 nedan.  

 

Motiveringen till urvalet grundas på vår uppställda hypotes, vilket innebär att vi har valt före-

tag inom två branscher som kräver mycket kapital för investeringar, tunga maskiner och fas-
                                                                 
17 Denscomb (2000) s. 23 
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tigheter. Vidare har vi valt företag inom två branscher som är mindre kapitalkrävande; läke-

medel och företagstjänster. Vårt urval av företag i dessa verksamhetsområden är medvetet, då 

vi antar att dessa är representativa och typiska för kapitalkrävande och mindre kapitalkrävan-

debranscher. 

2.5.1.1 Tabell – Urval av bransch och företag 

Tunga maskiner Fastighet Företagstjänster Läkemedel 

Addtech Brinova AcadeMedia Astra Zeneca 

Alfa Laval Castellum Bong Biolin  

Atlas Copco Fast Partner Gunnebo Diamyd Medical 

Beijer Alma Heba Fastigheter HL Display Wilh.Sonesson 

Cardo Hufvudstaden Intellecta  

Duroc JM Intrum Justitia  

Haldex Klövern Nefab  

Hexagon Kungsleden Oberserver  

Itab Ljungberg Poolia  

Johnson Pump Wallenstam Proffice  

KMT Wilhborgs Securitas  

Munters  Strålfors  

Nibe  Studsvik  

Opcon  Transcom  

Sandvik  Ångpanneföreningen  

Scania    

Seco Tools    

SinterCast    

SKF    

Tivox    

VBG    

Volvo    
Tabell 2.5.1.1 Företagen som är representerade i respektive bransch. Indelningen är hämtad ur 

Veckans Affärer.18 

 

                                                                 
18 Veckans Affärer (2005) 18 april s. 70-73 
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2.6 Standardavvikelse 

Standardavvikelsen är ett mått på hur stora avvikelser ett värde har från medelvärdet (genom-

snittet). Metoden har använts för att undersöka om företagen i respektive bransch har en lik-

nande skuldsättningsgrad, då standardavvikelsen visar spridningen från genomsnittet. Detta 

mått ger en indikation om uppställda hypoteser kan bekräftas eller förkastas. Formeln för 

standardavvikelsen anges i teoriavsnittet. 
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3 Referensram/teori 

3.1 Kapital 

Kapitalbehovet är ständigt återkommande i ett företag och används bland annat för att finansi-

era företagets investeringsaktiviteter. Kapital består av såväl främmande som eget kapital.  

3.1.1 Främmande kapital 

Främmande kapital är ofta en låneöverenskommelse som blir en skuld för företaget som in-

kluderar en skyldighet att betala tillbaka en specificerad summa vid en given tidpunkt19. 

3.1.2 Eget kapital 

Eget kapital definieras enkelt som skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder. Det 

som i första hand skiljer eget kapital från en skuld är att en skuld skall återbetalas. Eget kapi-

tal betraktas som permanent investerade pengar i företaget medan en skuld troligt kommer att 

medföra ett utflöde av resurser20.  

 

Företaget har ingen egentlig skyldighet att betala tillbaka aktieägarnas investerade kapital 

eller ränta för användningen av det. Aktieägarna står därmed stor finansiell risk, till skillnad 

från ett kreditinstitut som ofta kräver säkerheter i företaget. Risken medför att aktieägarna 

förväntar sig högre avkastning än tex kreditinstituten.  

3.2 Utdelning 

Utdelning är det aktieägarna får tillbaka i form av utbetalning av företagets vinst, vilket är en 

avkastning på investeringarna ägarna gjort i företaget. Genom utdelning förändas företagets 

kapitalstruktur. 

                                                                 
19 Ross, Westerfield, Jaffe (2004) s. 95 
20 Artsberg (2003) s. 302 



 

   13

 

3.3 Återköp av aktier 

Alternativ till utdelning är återköp av egna aktier. Utdelningar inkomstbeskattas medan åter-

köp beskattas som reavinst, vilket kan vara förmånligare för aktieägarna21. Återköp redovisas 

direkt mot fritt eget kapital och påverkar därför kapitalstrukturen 

 

Har företag ackumulerat stor överlikviditet de inte finner intressanta investeringsobjekt för, 

eller medvetet vill ändra kapitalstrukturen, genomför företagen generellt återköp av egna akti-

er. Utdelningar används sällan för dessa ändamål22. 

3.4 Skuldsättningsgrad 

Företagets tillgångar finansieras med skulder respektive eget kapital. Skuldsättningsgraden 

talar om hur stor andel skulder företaget har i förhållande till det egna kapitalet23. Nyckeltalet 

presenteras vanligtvis i decimalform och ger information till kreditgivare om företaget klarar 

investeringar utan att hamna i ekonomiska svårigheter24. Det finns olika sätt att beräkna skuld-

sättningsgraden, i denna undersökning har uträkning enligt formel 3.4.1.1 används. Nyckelta-

len soliditet och skuldsättningsgrad står i relation till varandra, en hög soliditet ger låg skuld-

sättningsgrad och omvänt ger låg soliditet en hög skuldsättningsgrad.  

3.4.1.1 Formel - skuldsättningsgrad 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
EK

EKTingsgradSkuldsättn  

 

T = Totala tillgångar 
EK = Eget kapital 
T- EK = Företagets totala skulder (S) 
 

                                                                 
21 Brealey, Myers (2000) s. 441 
22 Brealey, Myers (2000) s. 442 
23 Jälmestål och Malmqvist (2004) s. 4  
24 Ross, Westerfield, Jaffe (2004) s. 37 
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3.5 Modigliani och Millers teori (MMI & MMII) 

Modigliani och Miller har ett övertygande argument att ett företag inte kan ändra sitt totala 

värde genom att förändra proportionerna mellan skulder och eget kapital. Företagets värde är 

det samma oavsett vilken kapitalstruktur som väljs och således är ingen struktur bättre eller 

sämre för aktieägarna. Skuldsättningsgraden är vad den är pga ”historiska” beslut som tagits 

av ledningen angående finansieringen. Teorin grundar sig på antaganden om marknaden är 

perfekt, att inga transaktionskostnader och skatter existerar samt att privatpersoner kan låna 

till samma ränta som företag. Modigliani och Miller har två propositioner MMI och MMII.  

 

MMII utvecklar MMI och tar hänsyn till den finansiella risken vid upplåning. För företag är 

normalt kostnaden för lånat kapital billigare än kostnaden för eget kapital. MMII menar emel-

lertid att stigande skuldsättning höjer risken för aktieägarna och följaktligen stiger deras av-

kastningskrav, dessutom ökar kreditgivarnas risk vilket kan resultera i ökade räntekostnader 

för lån. Detta är ytterligare ett sätt att visa att företagsvärdet är oberoende av kapitalstrukturen  

 

Emellertid förklarar teorierna inte de empiriska upptäckter som säger att kapitalstrukturen 

faktiskt väger ganska tungt i den ”verkliga” världen där skatter och transaktionskostnader 

faktiskt existerar25. 

3.5.1 MM Proposition 1 

Enkelt uttryckt säger proposition 1 att värdet på ett skuldsatt företag är det samma som värdet 

på ett icke skuldsatt företag26. MM I vilar på antaganden att inga skatter existerar, perfekt in-

formation, inga transaktionskostnader och att individer kan låna till samma ränta som företag. 

Detta innebär att det inte spelar någon roll hur företag ändrar sitt förhållande mellan lån och 

eget kapital när individer kan skapa så kallat ”homemade leverage”. För förklaring ges ett 

exempel: Om ett företag med lån är för högt prissatt kommer rationella investerare att själva 

låna och köpa aktier i ett icke skuldsatt företag, därmed kan de tjäna lika mycket eller mer på 

en sådan affär27.  Då en perfekt marknad är självreglerande skulle priset på det skuldsatta före-

                                                                 
25 Ross, Westerfield, Jaffe (2004) s. 417 
26 De Ridder (2003) s. 162 
27 Ross, Westerfield, Jaffe (2004) s. 407-409 
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tagets aktier snabbt sjunka till samma värde som det icke skuldsatta, resonemanget ger uttryck 

för att kapitalstrukturen inte har någon effekt på företagsvärdet.  

3.5.1.1 Formel MMI 

 

VL = VU 

 

VL = Värdet på företaget med lån 
VU  = Värdet på företaget utan lån 
 

3.5.2 MM Proposition II 

MM proposition II hävdar att den förväntade avkastningen på eget kapital är positivt relaterat 

till belåning. Skuldsättning genom främmande kapital medför en större finansiell risk och som 

kompensation ökar aktieägarnas avkastningskrav28. Vidare säger teorin att då förväntad av-

kastning ökar kommer företagsvärdet fortfarande vara det samma, med eller utan skulder. Hur 

kan då aktieägarna ignorera detta faktum? Svaret är att varje ökning i förväntad avkastning 

åsidosätts av den riskökning belåning medför, sedermera ökar även aktieägarnas verkliga av-

kastningskrav29. Formeln som används vid MMII utgår från rwacc och visar att avkastning på 

eget kapital ökar med högre skuldsättning se formel 3.5.2.1 samt diagram 3.5.2.2. 

3.5.2.1 Formel MMII 

 

( )BS rr
S
Brr −×+= 00  

 

rs = Avkastningskrav på eget kapital 
rB = Avkastningskrav på lånat kapital 
r0 = Avkastningskrav på totala tillgångar (r0 = rwacc då skatter ej existerar) 
S = Eget kapital (shares) 
B = Lånat kapital (bonds) 
 
 

                                                                 
28 Ross (2004) s 410 
29 Brealey, Myers (2000) s. 482 
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3.5.2.2 Diagram – Avkastningskravets (rs) förhållande till skuldsättningsgraden 

 

Diagram 3.5.2.2 

3.5.3 Skatter 

Ovan förklaras att i en värld utan skatter är ett företags värde oberoende av sin skuldsätt-

ningsgrad. Nedan framställs att i närvaro av skatter är företagets värde positivt relaterat till 

belåning med främmande kapital, vilket enklast beskrivs genom följande två cirkeldiagram: 

3.5.3.1 Diagram – Värdet på företag med och utan skulder 

Icke skuldsatt företag

Eget Kapital Skatt
 

 

Skuldsatt företag

Eget Kapital Skatt Skulder

Diagram 3.5.3.1 Värdet på företag med och utan skulder med hänsyn taget till skatt30 

                                                                 
30 Ross, Westerfield, Jaffe (2004) s. 419 

Räntekostnader (%) 

Skuldsättningsgrad 

rs 

rwacc

rb 

r0 
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Figuren till vänster visar ett företag helt finansierat med eget kapital. Företagsvärdet represen-

terar den del av cirkeln som består av det egna kapitalet, resterande del är företagets skatte-

kostnader. Högra cirkeln utgör ett exempel på företag finansierat med skulder. Värdet på det 

skuldfinansierade företaget är summan av eget kapital och skulder. Antas att cirklarna är lika 

stora, åskådliggörs att det företag som betalar minst i skatt har högst företagsvärde. Förklar-

ingen till att skuldsatta företaget har en lägre skattekostnad är att låneräntan är avdragsgill 

från den beskattningsbara vinsten, vilket minskar skuldfinansierade företags totala skattekost-

nad.31 

3.5.4 MMI & MMII med hänsyn till skatt 

I denna vidareutveckling av propositionerna kvarstår tidigare antaganden men hänsyn tas till 

skatt. Detta ger att med skatten kan företag öka sitt värde motsvarande den skattelättnad för 

räntekostnader som uppstår vid upplåning (vilket åskådliggjordes i diagram 3.5.3.1). I form-

lerna inkluderas skatteskölden (skattelättnaden). 

3.5.4.1 Formel MMI med skatt 

 

VL = VU + TCB 

 

VL = Värdet på företaget med lån 
VU  = Värdet på företaget utan lån 
TC = Skatt 
B =  Lånat kapital (Bonds) 
 

 

 

 

 

                                                                 
31 Viklund (2003) s. 8 
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3.5.4.2 Formel MMII med skatt 

 

( )( )CBS Trr
S
Brr −−×+= 100  

 

rs = Avkastningskrav på eget kapital 
rB = Avkastningskrav på lånat kapital 
r0 = Avkastningskrav på totala tillgångar (r0 = rwacc då skatter ej existerar) 
S = Eget kapital (shares) 
B = Lånat kapital (bonds) 
TC = Skatt 

3.6 Trade-off teorin 

Trade-off teorin menar att avvägningen mellan skattesköldens fördelar och kostnader för osä-

kerhet och risk skapar en jämvikt så kallad optimal kapitalstruktur. Då jämvikt eftersträvas 

kan skuldsättningsgraden variera mellan olika företag. Företag med materiella anläggnings-

tillgångar tenderar att ha en högre skuldsättningsgrad då dessa tillgångar betraktas som säker-

heter och möjliggör belåning. Därmed kan företag skapa högre vinster genom optimalt utnytt-

jande av skatteskölden. Företag med stor andel immateriella anläggningstillgångar anses mer 

riskfyllda på grund av tillgångarnas art. Finansieringen i dessa företag sker i större utsträck-

ning med interna medel och ger därför lägre skuldsättningsgrad. Skuldsätter sig företagen för 

högt, finns följande alternativ för att återgå till optimal kapitalstruktur: nyemission, begräns-

ning av utdelningar eller avyttring av tillgångar.  

 

Denna teori förklarar branschskillnader i kapitalstrukturen tex att högteknologiska tillväxtfö-

retag med mer immateriella tillgångar ofta har lägre skuldsättningsgrad än kapitalkrävande 

verksamheter som  tex flygbolag.  

 

Teorin förklarar emellertid inte varför vissa av de mest framgångsrika företagen har låg skuld-

sättning och därmed går miste om fördelaktiga skattereduktioner, detta oberoende av vilken 

sammansättning av tillgångar företaget har. Teorin förklarar inte heller varför företag idag har 

samma skuldsättning som på 90-talet trots skattesystemets förändring.  
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Det har påvisats att företag i samma branscher i industrialiserade länder har liknande skuld-

sättning även vid skillnader i skattesystem32. 

3.7 Pecking order teorin 

Pecking order teorin kan beskrivas som en hierarki av finansieringsalternativ. Teorin antar 

ofullständig information på marknaden. Här menas att marknaden utgår från att företagsleda-

ren har den bästa informationen om företagets framtidsutsikter, risk och värde, vilket kan på-

visas bla genom att marknaden (börskursen) reagerar om ledningen för ett företag går ut med 

information av olika slag. Även utdelning kan ses som information, dvs ökar utdelningen ökar 

normalt även börskursen. Detta kan tolkas som att företagsledarna tror på en stark utveckling 

av företaget. Den ofullständiga informationen påverkar valet av extern- eller internfinansie-

ring33. ”Timing” är en viktig aspekt vid valet av finansieringskälla, det är mindre troligt att en 

nyemission genomförs vid en kursnedgång eftersom aktiekursen sannolikt kommer reagera 

negativt34. Ovanstående resonemang leder till en hierarki vid val av finansiering.  

Finansieringshierarki enligt Pecking order 

1. Använd intern finansiering. Intern finansiering innebär reinvestering av vinster och in-

terna fonder.  

2. Anpassa utdelningen för att investera, så att det finns utrymme att investera utan att 

orsaka för stora svängningar i aktiekursen. 

3. Investera med positiva kassaflöden. Vid positiva kassaflöden kan likvida medel från 

kassan användas till investering. 

4. Om extern finansiering behövs, skall företaget välja det säkraste alternativet först, dvs 

det som är minst förenat med risk. Först väljs lån och sist finansiering genom nyemis-

sioner.  

 

Teorin talar inte om någon optimal fördelning mellan skulder och eget kapital, eftersom det 

finns två typer finansiering av eget kapital, en som är att föredra enligt punkt 1, men även den 

minst fördelaktig enligt punkt 4.  
                                                                 
32 Brealey, Myers, (2000) s. 522-524 
33 Brealey, Myers, (2000) s. 525  
34 Ross, Westerfield, Jaffe (2004) s. 451 
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Företagets skuldsättning är en spegling av det historiska behovet av extern finansiering. Teo-

rin förklarar att lönsamma företag i allmänhet lånar mindre, då dessa har större möjlighet att 

finansiera sina investeringar med interna medel. Mindre lönsamma företag lånar i regel mer, 

eftersom upplåning i kreditinstitut är det enda alternativet. Skatteskölden blir en ”bieffekt” för 

de företag som lånar. 

 

Inom branscher följs ofta ett liknande investeringsmönster beroende av den tillväxt som råder, 

företagen i samma bransch får med detta en liknande investeringsgrad. När teorin skall förkla-

ra eventuella skillnader i skuldsättningsgraden mellan branscher är den däremot mindre lyck-

osam. Skuldsättningsgraden tenderar att vara låg i högteknologiska tillväxtindustrier även om 

det finns ett stort behov av externt kapital. Mogna företag med positiva kassaflöden som skul-

le kunna betala av sina skulder, väljer ofta en hög utdelningsgrad35.   

3.8 Standardavvikelse 

Standardavvikelsen är ett mått på hur stora avvikelser ett värde har från medelvärdet, dvs den 

typiska avvikelsen från genomsnittet36 

3.8.1.1 Formel – Standardavvikelse 

 

( ) 2

N
XX n∑ −

=σ  

 

σ = Standardavvikelsen 
Xn = Avvikelsen från genomsnittet för ett företag 
X = Genomsnittliga avvikelsen  
N = Antal företag 

                                                                 
35 Brealey, Myers, (2000) s. 526-527 
36 Johannessen, Tufte (2003) s. 174 



    

   

4 Empiri 

4.1 Bransch läkemedel 

I tabell 4.1.1.1 presenteras insamlad empiri rörande företagen i läkemedelsbranscher. 

4.1.1.1 Tabell – Bransch läkemedel 

 

  

 

 

 

Tabell 4.1.1.1 

Fakta undersökningen krävde var uppgifter om företagens egna kapital, totala tillgångar, im-

materiella tillgångar samt materiella tillgångar. Samtliga data hämtades från respektive före-

tags årsredovisningar 2004. Siffrorna har avrundats till en decimal och presenteras i miljoner 

kronor, förutom Astra som visas i miljoner USA-dollar.  Omräkning av valuta från USD till 

SEK har inte gjorts eftersom det saknar betydelse för vidare beräkning av standardavvikelse 

(då denna är en procentsats). Enligt Veckans Affärer ingår fyra företag i branschen. 

 

 

 

 

 

 

Företag 

Eget Kapi-
tal 
(MSEK) 

Skulder 
(MSEK) 

Tillgångar 
(MSEK) 

Immateriella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Materiella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Astra  (MUSD) 14418,0 11198,0 25616,0 2826,0 8083,0 

Biolin 97,0 14,2 111,1 0 66,6 

Diamyd Medical  151,6 6,1 157,7 2,1 0,3 

WilhSonesson 344,7 528,1 872,8 382,4 95,2 
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4.2 Bransch företagstjänster 

Tabell 4.2.1.1 presenteras data och uträkningar rörande företagen i tjänstebranschen. 

4.2.1.1 Tabell – Bransch företagstjänster 

Företag 
Eget Kapi-
tal (MSEK) 

Skulder 
(MSEK) 

Tillgångar 
(MSEK) 

Immateriella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Materiella 
Tillgångar 
(MSEK) 

AcadeMedia 92,2 54,7 146,9 9,1 4,7 

Bong 491,2 1160,2 1651,4 296,6 662,4 

Gunnebo 1408,6 3274,4 4683,0 1146,6 662,4 

HL Display 325,1 361,0 686,1 3,5 137,3 

Intellecta 116,1 116,9 233,0 56,5 96,3 

Intrum Justitia 1436,3 642,7 2079,0 1505,2 86,7 

Nefab 442,5 388,3 830,9 17,7 247,0 

Observer 1644,5 1293,7 2938,2 2240,4 227,0 

Poolia 266,2 154,3 420,5 146,0 6,5 

Proffice 187,0 888,0 1075,0 283,0 35,0 

Securitas 10798,3 25432,5 36230,8 14940,2 5820,0 

Strålfors 956,4 1040,3 1996,7 225,8 717,5 

Studsvik 429,5 709,0 1138,5 114,6 331,9 

Transcom MEURO 108,1 88,7 196,8 61,0 21,7 

Ångpanne föreningen 380,9 914,9 1295,8 106,5 222,9 

Tabell 4.2.1.1 

Tabellen ovan visar fakta om företagens egna kapital, totala tillgångar, immateriella tillgångar 

samt materiella tillgångar. Samtliga data hämtades från respektive företags årsredovisningar 

2004. Siffrorna har avrundats till en decimal och presenteras i miljoner kronor, förutom 

Transcom som visas i miljoner EURO.  Omräkning av valuta från EURO till SEK har inte 

gjorts eftersom det saknar betydelse för vidare beräkning av standardavvikelse (då denna är en 

procentsats). Enligt Veckans Affärer ingår femton företag i branschen. 
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4.3 Bransch fastigheter 

I tabell 4.3.1.1 presenteras data för företagen i fastighetsbranschen. Klövern och Kungsleden 

har valt att redovisa sitt fastighetsbestånd som omsättningstillgångar. För att kunna göra jäm-

förelse med resterande företag i branschen har deras fastighetsbestånd summerats med materi-

ella anläggningstillgångar. I branschen är JM Fastigheter ett undantag vars verksamhet till 

större del består av byggentreprenader och redovisas som omsättningstillgångar. Då JM inte 

kan ses som ett renodlat fastighetsföretag, har dessa resurser inte inkluderats i de materiella 

tillgångarna.  

4.3.1.1 Tabell – Bransch fastigheter 

Företag 
Eget Kapital 
(MSEK) 

Skulder 
(MSEK) 

Totala 
 Tillgångar  
(MSEK) 

Immateriella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Materiella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Brinova 583,8 1419,4 2003,2 0 1714,3 

Castellum 4927,0 9915,0 14842,0 0 14748,0 

Fast Partner 742,8 2650,1 3392,9 0 3068,0 

Heba Fastigheter 206,0 627,9 834,0 0 825,9 

Hufvudstaden 5208,9 5270,3 10479,2 0 10345,1 

JM Fastigheter 3518,0 4721,0 8239,0 42,0 45,0 

Klövern 1631,1 2902,8 4533,9 0 4180,0 

Kungleden 3509,7 10187,8 13697,5 0 12442,0 

Ljungberg 940,2 2613,0 3553,2 0 3322,6 

Wallenstam 1723,5 8574,3 10297,8 0 9760,2 

Whilborgs 11120,0 27293,0 38413,0 0 36421,0 
 

Tabell 4.3.1.1 

Fakta undersökningen krävde var uppgifter om företagens egna kapital, totala tillgångar, im-

materiella tillgångar samt materiella tillgångar. Samtliga data hämtades från respektive före-

tags årsredovisningar 2004. Siffrorna har avrundats till en decimal och presenteras i miljoner 

kronor.  Enligt Veckans Affärer ingår elva företag i branschen. 
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4.4 Bransch tunga maskiner 

Tabell 4.4.1.1 presenteras empiri för företagen i branschen tunga maskiner. 

4.4.1.1 Tabell – Bransch tunga maskiner 

Företag 
Eget Kapital 
(MSEK) 

Skulder 
(MSEK) 

Tillgångar 
(MSEK) 

Immateriella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Materiella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Addteck 410,0 564,0 974,0 35,0 147,0

Alfa Laval 4967,0 8934,0 13901,0 3718,5 2480,3

Atlas Copco 22267,0 24955,0 472220,0 10984,0 13389,0

Beijer Alma 558,0 550,7 1108,7 61,1 467,8

Cardo 2797,0 2235,0 5032,0 856,0 1075,0

Duroc 136,7 57,9 194,6 5,3 61,2

Haldex 1379,0 2506,0 3885,0 489,0 1235,0

Hexagon 2345,0 4985,0 7330,0 1912,0 3125,0

Itab  233,0 380,0 613,0 19,0 398,0

JohnsonPump 240,7 171,9 412,6 11,1 86,7

KMT 462,6 680,2 1142,8 336,3 151,6

Munters 1111,8 1296,0 2407,8 327,0 523,2

Nibe 865,2 1606,4 2471,6 280,2 875,7

Opcon 71,7 182,6 254,3 43,8 61,0

Sandvik 10595,0 11691,0 22286,0 27,0 4799,0

Scania 21050,0 49175,0 70225,0 2460,0 23598,0

Seco Tools 1982,0 1687,0 3669,0 241,0 1033,0

SinterCast 44,7 6,4 51,1 8,7 1,4

SKF 16581,0 18266,0 34847,0 912,0 11012,0

Tivox 2,7 202,1 204,8 19,5 77,7

VBG 267,9 173,5 441,4 27,5 95,1

Volvo 782780,0 160944,0 239222,0 17045,, 54324,0

Tabell 4.4.1.1 

Fakta undersökningen krävde var uppgifter om företagens egna kapital, totala tillgångar, im-

materiella tillgångar samt materiella tillgångar. Samtliga data hämtades från respektive före-

tags årsredovisningar 2004. Siffrorna har avrundats till en decimal och presenteras i miljoner 

kronor.  Enligt Veckans Affärer ingår 22 företag i branschen. 
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5 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer samtliga resultat presenteras. Analys delen består av sammanställda 

diagram för att lättare åskådliggöra resultaten. Två diagram för respektive bransch har framta-

gits, ett stapeldiagram som visualiserar skuldsättningsgraden och ett punktdiagram som visar 

relationen mellan företagens skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar i förhållande 

till totala tillgångar. Diagram med empiri från årsredovisningar 2003 har sammanställts för en 

större validitet i studien (Samtliga empiri och resultat för 2003 presenteras i bilagor endast 

diagrammen redovisas). 

 

Vår hypotes baserades på antaganden om att företag med hög andel materiella tillgångar, har 

en högre skuldsättningsgrad än företag med stor andel immateriella tillgångar. Är antagande-

na korrekta ska punkterna i diagrammet placera sig närliggande varandra. 
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5.1  Bransch läkemedel  

5.1.1 Resultat  

Utifrån empirin gjordes beräkningar av läkemedelsbranschens skuldsättningsgrad och stan-

dardavvikelse. Resultaten presenteras i tabell 5.1.1.1. 

5.1.1.1 Tabell – Resultat läkemedel 2004 

Företag 
Skuldsättnings 
grad (S/EK) 

Materiella T/ 
Totala T (%) 

Immateriella T/ 
Totala T (%) 

Avvikelse 
från medel Variansen 

Astra (MUSD) 0,77667 31,6% 11,0% 0,15289 0,02337 

Biolin 0,14619 59,9% 0,0% -0,47759 0,22809 

Diamyd Medical  0,04032 0,2% 1,3% -0,58346 0,34042 

Wilh Sonesson 1,53194 10,9% 43,8% 0,90816 0,82476 

 Medel (S/E) 0,62   Medel 0,35416 

        
Standard 
avvikelse 59,5% 

 

Tabell 5.1.1.1 

I kolumnerna visas skuldsättningsgrad, andel materiella tillgångar av totala tillgångar, andel 

immateriella tillgångar av totala tillgångar, avvikelsen från medelskuldsättningsgrad inom 

branschen samt variansen. 

5.1.2 Analys  

Läkemedelsbranschen består av endast fyra företag. Medelvärdet för skuldsättningsgraden är 

0,62 och standardavvikelsen är 59,5 procent. Biolin37 och Diamyd Medical38 uppvisar en ex-

tremt låg skuldsättning. I dessa företag har nyemissioner genomförts, vilket påverkar skuld-

sättningsgradens medelvärde och standardavvikelsen. Stapeldiagram 5.1.2.1 och 5.1.2.2 pre-

senterar skuldsättningsgraden för de fyra företagen, år 2004 och 2003. Punktdiagram 5.1.2.3 

och 5.1.2.4 visar skuldsättningsgradens relation till andelen materiella tillgångar för år 2004 

och 2003. 

 
                                                                 
37 http://www.biolin.se/filer/Biolin%20ÅR%202004.pdf 
38 http://www.diamyd.com/docs/Financials.aspx?PageID=4&LangID=1# 
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5.1.2.1 Diagram – Skuldsättningsgrad läkemedel 2004 

Skuldsättningsgrad - Läkemedel

Astra Zeneca

Biolin

Diamyd M edical 

WilhSonesson

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Skuld sät t ning sg rad

Skuldsät tningsgrad

Diagram 5.1.2.1 – Skuldsättningsgrad 2004 

5.1.2.2 Diagram – Skuldsättningsgrad läkemedel 2003 

Skuldsättningsgrad - Läkemedel

Astra Zeneca

Biolin

Diamyd M edical 

WilhSonesson

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Skuldsät t ning sg rad

Skuldsättningsgrad

Diagram 5.1.2.2 Skuldsättningsgrad 2003 
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5.1.2.3 Diagram – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2004 

Läkemedel

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

M a t e r i e l l a t i l l gånga r / Tot a l a t i l l gånga r

Föret ag

Diagram 5.1.2.3 – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2004 

 

5.1.2.4 Diagram – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2003 

Läkemedel

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

M at er iellat i l lg ång ar/ T o t alat i l lg ång ar

Företag

Diagram 5.1.2.4 – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2003 
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5.2 Bransch företagstjänster 

5.2.1 Resultat  

I tabell 5.2.1.1 presenteras uträkning av skuldsättningsgrad och standardavvikelse för företa-

gen i branschen företagstjänster. 

5.2.1.1 Tabell – Resultat företagstjänster 2004 

Företag 
Skuldsättnings 
grad (S/EK) 

Materiella T/ 
Totala T (%) 

Immateriella T/ 
Totala T (%) 

Avvikelse 
från medel Variansen 

AcadeMedia 0,59328 3,2% 6,2% -1,33609 1,785150 

Bong 2,36172 42,6% 18,0% 0,43234 0,186922 

Gunnebo 2,32458 14,1% 24,5% 0,39521 0,156189 

HL Display 1,11020 20,0% 0,5% -0,81917 0,671038 

Intellecta 1,00654 41,3% 24,2% -0,92283 0,851607 

Intrum Justritia 0,44747 4,2% 72,4% -1,48190 2,196031 

Nefab 0,87747 29,7% 2,1% -1,08190 1,108487 

Observer 0,78668 7,7% 76,3% -1,14269 1,305735 

Poolia 0,57965 1,6% 34,7% -1,34972 1,821747 

Proffice 4,74866 3,3% 26,3% 2,81929 7,948411 

Securitas 2,35523 16,1% 41,2% 0,42586 0,181358 

Strålfors 1,08772 35,9% 11,3% -0,84165 0,708367 

Studsvik 1,65076 29,2% 10,1% -0,27861 0,077626 

Transcom 
MEURO 0,82054 11,0% 31,0% -1,10883 1,229513 

Ångpanne före-
ningen 2,40194 17,2% 8,2% 0,47257 0,223325 

 Medel (S/EK) 1,93   Medel 1,704125 

    
Standard 
avvikelse 130,5% 

Tabell 5.2.1.1 

I kolumnerna visas skuldsättningsgrad, andel materiella tillgångar av totala tillgångar, andel 

immateriella tillgångar av totala tillgångar, avvikelsen från medelskuldsättningsgrad inom 

branschen samt variansen. 
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5.2.2 Analys 

Medelvärdet för skuldsättningsgraden i branschen företagstjänster är 1,93 och standardavvi-

kelsen är 130,5 procent från medelvärdet.  Detta tyder på en stor spriding av hur företagen i 

denna bransch väljer att fördela andelen eget kapital och skulder. I diagram 5.2.2.1 och 5.2.2.2 

visar skuldsättningsgraden i branschen år 2004 och 2003. Förhållandet mellan skuldsättnings-

graden och andel materiella tillgångar för år 2004 och 2003 presenteras i diagram 5.2.2.3 och 

5.2.2.4.  
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5.2.2.1 Diagram- Skuldsättningsgrad företagstjänster 2004 

Skuldsättningsgrad - Företagstjänster

AcadeM edia

Bong

Gunnebo

HL Display

Intellecta

Intrum Justrit ia

Nefab

Observer

Poolia

Proff ice

Securitas

Strålfors

Studsvik

Transcom 

Ångpanneföreningen

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Skuld sät t ning sgrad

Skuldsät tningsgrad

Diagram 5.2.2.1 – Skuldsättningsgrad 2004 

 

 

5.2.2.2 Diagram – Skuldsättningsgrad företagstjänster 2003 

Skuldsättningsgrad - Företagstjänster

AcadeM edia

Bong

Gunnebo

HL Display

Intellecta

Intrum Justrit ia

Nefab
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Poolia
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Strålfors

Studsvik

Transcom 

Ångpanneföreningen

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Skuld sät t ning sg rad

Skuldsättningsgrad

Diagram 5.2.2.2 – Skuldsättningsgrad 2003 
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5.2.2.3 Diagram – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2004 

Företagstjänster

0,0
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6,0
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8,0
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M at er iellat i l lg ång ar/ T o t alat i l lg ång ar

Företag

Diagram 5.2.2.3 – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2004 

 

5.2.2.4 Diagram – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2003 

Företagstjänster

0,0
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Diagram 5.2.2.4 – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2003 
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5.3 Bransch fastigheter 

5.3.1 Resultat 

I tabell 5.3.1.1 presenteras resultaten för fastighetsbranschens skuldsättingsgrad och standard-

avvikelse. 

5.3.1.1 Tabell – Resultat fastigheter 2004 

Företag 
Skuldsättnings 
grad (S/EK) 

Materiella T/ 
Totala T (%) 

Immateriella T/ 
Totala T (%) 

Avvikelse 
från medel Variansen 

Brinova 2,43131 85.6% 0 -1,4177 0,020099 

Castellum 2,01238 99,4% 0 -0,56070 0,314386 

FastPartner 3,56772 90,4% 0 0,99463 0,989298 

Heba Fastigheter 3,04770 99,0% 0 0,47461 0,225259 

Hufvudstaden 1,01179 98,7% 0 -1,56129 2,43764 

JM Fastigheter 1,34196 0,5% 0,5% -1,23113 1,515672 

Klövern 1,77964 92,2% 0 -0,79345 0,629557 

Kungsleden 2,90276 90,8% 0 0,32967 0,108684 

Ljungberg 2,77932 93,5% 0 0,20624 0,042534 

Wallenstam 4,97493 94,8% 0 2,40185 5,768897 

Wihlborgs 2,45441 94,8% 0 -0,11868 0,014084 

 Medel (S/E) 2,57   Medel 1,095092 

    
Standard 
avvikelse 104,6% 

Tabell 5.3.1.1 

I kolumnerna visas skuldsättningsgrad, andel materiella tillgångar av totala tillgångar, andel 

immateriella tillgångar av totala tillgångar, avvikelsen från medelskuldsättningsgrad inom 

branschen samt variansen. 
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5.3.2 Analys 

Den genomsnittliga skuldsättningsgraden för branschen är 2,57 och standardavvikelsen är 105 

procent. Stapeldiagram 5.3.2.1 visar att samtliga företag i branschen har en skuldsättningsgrad 

år 2004 mellan 1,0 till 5,0 vilket bör betraktas som en stor spridning. År 2003 var spridningen 

än större, vilket visas i diagram 5.3.2.2. 

 

Närmare analys av skuldsättningsgrad i relation till andel materiella tillgångar (diagram 

5.3.2.3), visar att skuldsättningsgraden varierar men tio av elva företag har över 85 procent 

materiella tillgångar av sina totala tillgångar år 2004. Undantaget är JM fastigheter vars verk-

samhet till större del består av byggentreprenader och är därför inte ett renodlat fastighetsbo-

lag.  Diagram 5.3.2.4 presenterar en liknande tendens för år 2003. 
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5.3.2.1 Diagram – Skuldsättningsgrad fastigheter 2004 

Skuldsättningsgrad - Fastigheter

Brinova

Castellum
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Wallenstam

Whilborgs

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Skuld sät t ning sg rad

Skuldsättningsgrad

Diagram 5.3.2.1 – Skuldsättningsgrad 2004 

5.3.2.2 Diagram – Skuldsättningsgrad fastigheter 2003 

Skuldsättningsgrad - Fastigheter

Brinova

Castellum
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JM  Fastigheter

Klövern
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Ljungberg
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Whilborgs

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Skuld sät t ning sg rad

Skuldsät tningsgrad

Diagram 5.3.2.2 – Skuldsättningsgrad 2003 
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5.3.2.3 Diagram – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2004 

Fastighet
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M at eriellat i l lg ång ar/ T o t alat i l lg ång ar

Företag

Diagram 5.3.2.3 – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2004 

 

5.3.2.4 Diagram – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2003 
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Diagram 5.3.2.4 – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2003 



   

 37

5.4 Bransch tunga maskiner 

5.4.1 Resultat 

Utifrån empirin gjordes beräkningar för att få fram företagens i branschen tunga maskiners 

skuldsättningsgrad och standardavvikelse. Resultaten presenteras i tabell 5.4.1.1 nedan. 

5.4.1.1 Tabell – Resultat tunga maskiner 2004 

Företag 
Skuldsättnings 
grad (S/EK) 

Materiella T/ 
Totala T (%) 

Immateriella T/ 
Totala T (%) 

Avvikelse 
från medel Variansen 

Addteck 1,37561 15,1% 3,6% 0,03886 0,00151

Alfa Laval 1,79867 17,8% 26,7% 0,46192 0,21337

Atlas Copco 1,12072 28,4% 23,3% -0,21603 0,04667

Beijer Alma 0,98681 42,2% 5,5% -0,34994 0,12246

Cardo 0,79907 21,4% 17,0% -0,53768 0,28910

Duroc 0,42361 31,5% 0,3% -0,91314 0,83382

Haldex 1,81726 31,8% 12,6% 0,48051 0,23089

Hexagon 2,12580 42,6% 26,1% 0,78905 0,62260

Itab  1,63090 64,9% 3,1% 0,29415 0,08653

Johnson Pump 0,71435 21,0% 2,7% -0,62239 0,38737

KMT 1,47017 13,3% 29,4% 0,13343 0,01780

Munters 1,16570 21,7% 13,6% -0,17401 0,02926

Nibe 1,85668 35,4% 11,3% 0,51993 0,27033

Opcon 2,54713 24,0% 17,2% 1,21038 1,46502

Sandvik 1,10345 21,5% 0,1% -0,23330 0,05443

Scania 2,33610 33,6% 3,5% 0,99936 0,99872

Seco Tools 0,85116 28,2% 6,6% -0,48559 0,23579

SinterCast 0,14318 2,7% 17,0% -1,19357 1,42461

SKF 1,10162 31,6% 2,6% -0,23512 0,05528

Tivox* 74,47844  35,5% 8,9%  

VBG 0,64763 21,5% 6,2% -0,68912 0,47488

Volov 2,05606 22,7% 7,1% 0,71931 0,51741

 Medel S/EK 1,34   
Medel Vari-

ans 0,39895

         

      
Standard-
avvikelse 63,2%

Tabell 5.4.1.1 * Tivox, ej med i medelberäkning på grund av jämförelse störande post. 
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I kolumnerna visas skuldsättningsgrad, andel materiella tillgångar av totala tillgångar, andel 

immateriella tillgångar av totala tillgångar, avvikelsen från medelskuldsättningsgrad inom 

branschen samt variansen. 

5.4.2 Analys 

Den genomsnittliga skuldsättningsgraden för branschen tunga maskiner är 1,34 och standard-

avvikelsen är 63 procents från genomsnittet. Olikheterna mellan företagens skuldsättnings-

grad är stor. Diagram 5.4.2.1 åskådliggör en sammanställning av respektive företags skuld-

sättningsgrad år 2004. Av företagen i undersökningen hade två av tjugoen företag en skuld-

sättning under 0,5. Fem företag ligger på en skuldsättningsgrad i intervallet 0,5 till 1,0. Sex 

företag ligger i intervallet 1,0 till 1,5. Fyra stycken ligger i intervallet 1,5 till 2,0 och slutligen 

har fyra företag en skuldsättning över 2,0.  Diagram 5.4.2.2 redovisar skuldsättningsgraden 

för branschen år 2003. Punktdiagram 5.4.2.3 och 5.4.2.4 synliggör relationen mellan skuld-

sättning och andel materiella tillgångar för år 2004 och 2003. 
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5.4.2.1 Diagram – Skuldsättningsgrad  tunga maskiner 2004 
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Diagram 5.4.2.1 – Skuldsättningsgrad 2004 

5.4.2.2 Diagram – Skuldsättningsgrad tunga maskiner 2003 

Skuldsättningsgrad - Tunga maskiner

Addteck
Alfa Laval

At las Copco
Beijer Alma

Cardo
Duroc

Haldex
Hexagon

Itab 
Johnson Pump

KM T
M unters

Nibe
Opcon

Sandvik
Scania

Seco Tools
SinterCast

SKF
VBG

Volov

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Skuldsät t nig nsg rad

Skuldsättningsgrad

Diagram 5.4.2.2 – Skuldsättningsgrad 2003 
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5.4.2.3 Diagram – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2004 
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Diagram 5.4.2.3– Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2004 

 

5.4.2.4 Diagram – Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2003 
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Diagram 5.4.2.4- Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2003 
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5.5 Total sammanställning över branscherna 

För att få en övergripande bild har ett diagram med samtliga branscher sammanställts. Varje 

bransch har givits en figur och färg. Vid samband mellan skuldsättningsgrad och andel mate-

riella tillgångar, skulle branschens ”punkter” återfinnas närliggande varandra. 

5.5.1.1 Diagram – Sammanställning av branscherna 2004 

Sammanställning över branscherna
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Diagram 5.5.1.1 - Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2004 
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5.5.1.2 Diagram – Sammanställning av branscherna 2003 
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Diagram 5.5.1.2 - Skuldsättningsgrad och andel materiella tillgångar 2003 
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5.6 Enkät 

5.6.1 Resultat och analys av prestrukturerade frågor 

21 av 52 svar har erhållits, var av fem företag har avböjt att delta. Tabell 5.6.1.1  redovisar de 

företag som valt att svara på enkäten. Frågeformuläret har i samtliga fall besvarats av ledande 

personer på företagens ekonomi- och finansavdelningar. I tabell 5.6.1.2 presenteras enkätens 

prestrukturerade frågor samt svarsfördelningen (se stapeldiagram diagram 5.6.1.3) 

5.6.1.1 Tabell – Deltagande företag i enkätundersökning 

Tunga maskiner Fastigheter Läkemedel Företagstjänster 

Beijer-Alma Brinova  HL-Dislplay 

Hexagon Hufvudstaden  Intrum Justitia 

Itab Kungsleden  Observer 

Johnson-Pump   Studsvik 

Munters   Ångpanneföreningen 

Sandvik    

Scania    

Volvo    

Tabell 5.6.1.1 – Deltagande företag 
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5.6.1.2 Tabell – Prestrukturerade enkätfrågor 

 

Frågorna i enkäten som presenteras i diagram 5.6.1.3 
1. Tror Ni att skuldsättningen (kapitalstrukturen) har någon betydelse för ett företags värde? 

2. Arbetar Ni aktivt med företagets kapitalstruktur? 

3. Försöker Ni hålla ”samma” skuldsättningsgrad som övriga företag inom branschen? 

4. Är skattelättnader för räntor vid upplåning i kreditinstitut (banker) viktiga vid val av finansieringsform, efter-

som räntekostnader är avdragsgilla från den beskattningsbara vinsten? 

5. Om företaget själv kan finansiera en investering utan att ta externa lån, görs detta hellre än att ta nya lån? 

6. Beaktar ni aktiekursen kan påverkas vid upptagning av lån (eftersom detta skulle kunna uppfattas att företa-

get inte har råd med självfinansiering)? 

7. Skulle Ni påstå att det är tillfälligheter som avgör företagets kapitalstruktur? 

8.  Har ni någonsin försökt att påverka kapitalstrukturen? 

Tabell 5.6.1.2 Enkätfrågor 

 

5.6.1.3 Diagram – Enkätsvar prestrukturerade frågor 
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• Samtliga respondenter anser att fördelningen mellan skulder och eget kapital har bety-

delse för företagsvärdet.  

• Fjorton av sexton arbetar aktivt med omfördelning av strukturen.  

• Fjorton av sexton tittar inte på andra i branschen vid val av skuldsättningsgrad. 

• Sju ansåg skattelättnaderna som fås vid upplåning är viktiga vid beslut om hur finansi-

ering skall göras.  

• Om företaget kan finansiera investeringar med interna medel väljer nio respondenter 

detta alternativ före lån.  

• Tretton svarade att man inte tar hänsyn till aktiekursen påverkas vid upptagning av lån 

• Samtliga sexton respondenter ansåg att de är tillfälligheter som avgör företagens för-

delning mellan eget kapital och skulder. 

• Femton företag har avsiktligt påverkat sin kapitalstruktur med hjälp av utdelning, åter-

köp av aktier, nyemission eller upplåning i bank. Det vanligaste var dock utdelning 

och upplåning i bank. 

 

5.6.2 Resultat och analys enkätens öppna frågor 

Frågorna 9 till 11 i frågeformuläret var av öppen karaktär. Dessa svar redovisas i sin helhet i 

bilaga 4.  

 

Alla företag utom ett har medvetet försökt påverka sin kapitalstruktur. På fråga 9 fick företa-

gen besvara på vilket sätt detta har gjorts, resultaten redovisas i stapeldiagram 5.6.2.1. De två 

vanligaste alternativen för förändring av kapitalstruktur är utdelning och ökad upplåning. En-

dast sex av sexton respondenter uppger att de har använt sig av aktieåterköp och hälften upp-

ger att nyemissioner har genomförts för omfördelning mellan skulder och eget kapital. 

 

På fråga 10 som behandlar strategier för skuldsättningsgraden, har varierande svar erhållits. 

 

På Fråga 11 utgick vi från Pecking order teorin och företagen ombads rangordna finansie-

ringsalternativ vid investeringar. Skalan var ett till fyra, där ett ansågs vara det mest fördelak-

tiga. Alternativen de kunde välja mellan var: 
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• Internfinansiering, tex genom interna fonder eller reinvestering av vinster. 

- Endast tre respondenter valde detta alternativ i första hand. 

• Anpassa utdelningar för att möjliggöra internfinansiering. 

- Detta var det minst populära alternativ och 11 valde detta som sista alternativ. 

• Om likvida medel finns i kassan används dessa. 

- 13 av 16 respondenter valde detta alternativ i första hand. 

• Extern finansiering (lån i kreditinstitut). 

- Upptagning av lån var det alternativ flest företag valde i andra hand som finan-

sieringskälla till investeringar. 

5.6.2.1 Diagram – Metoder för kapitalstrukturpåverkan 
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6 Slutsats och diskussion 

6.1 Antaganden för hypotesen 

Uppsatsens avsikt var att undersöka skuldsättningsgraden inom branscher för att se om det 

finns något mönster i företagens kapitalstruktur. Utifrån detta ställde vi upp en hypotes om att 

kapitalkrävande branscher borde ha en högre skuldsättningsgrad än mindre kapitalkrävande 

branscher. Branscher valdes som ansågs vara representativa för resonemanget. 

Den uppställda hypotesen har likheter med Trade-off teorins antaganden om att företag med 

materiella anläggningstillgångar tenderar att ha en högre skuldsättningsgrad än företag med 

större andel immateriella anläggningstillgångar.  

 

I denna begränsade undersökning finns indikationer på att företag inom fastighetsbranschen, 

med större andel materiella tillgångar, har en högre skuldsättningsgrad än läkemedel och före-

tagstjänster. Emellertid finns inga tecken på att det inom branscherna uppvisas en liknande 

fördelning mellan skulder och eget kapital. I fastighetsbranschen har majoriteten av företagen 

(8 av 11) en skuldsättning över 2,0. Detta kan ställas i relation till branscherna läkemedel och 

företagstjänster, där läkemedelsbranschen har en skuldsättningsgrad under 1,6 och två tredje-

delar (10 av 15) av företagen i branschen företagstjänster har en skuldsättning under 2,0.  In-

dikationerna är ytterst svaga och inga slutsatser kan fastställas. 

 

För branschen tunga maskiner varierar skuldsättningsgraden från extremt låg till hög nivå och 

inget mönster går att urskilja. Denna bransch har visat sig inte vara representativ för vår un-

dersökning då andelen materiella och immateriella tillgångar är varierande. Orsaken kan vara 

att det i branschindelningen förekommer företag som inte är renodlade verkstadsföretag, där-

med är våra antaganden om branschen felaktig.  

 

Resultaten indikerar att inget mönster beträffande fördelningen mellan skulder och eget kapi-

tal går att urskilja. Detta bekräftas även av den stora spridningen på standardavvikelsen för 

respektive bransch, den lägsta avvikelsen är 60 procent och högsta 105 procent. I hypotesen 

antogs att branscherna fastighet och tunga maskiner skulle ha en högre skuldsättningsgrad än 



   

 48

läkemedel och företagstjänster. Likheter i detta nyckeltal kan ej påvisas vilket gör att vår hy-

potes förkastas. 

 

Då vi tittat på empiri från år 2003 och utfört samma beräkningar som för år 2004 (se bilaga 2) 

förändras inte vår slutsats att hypotesen skall förkastas. Företagens skuldsättningsgrad kan 

ändras mellan åren beroende på vilka ekonomiska förehavanden som företagits, det kan röra 

sig om nyinvesteringar, nyemissioner, utdelning m.m. Fördelningen mellan skulder och eget 

kapital inom branschen har för år 2003 lika stor spridning som för 2004, inte heller för detta 

år går något mönster att urskilja (detta åskådliggjorde diagrammen i resultat och analysdelen). 

6.2 Orsaker till kapitalstrukturen  

Ytterligare avsikt med undersökningen var att försöka urskilja orsaker till ett företags fördel-

ning mellan skulder och eget kapital och för detta ändamål genomfördes en enkätundersök-

ning. Frågorna i enkäten formades utifrån teorier kring kapitalstruktur. Vi kommer nedan att 

redogöra för varje teori utifrån de svar enkätundersökningen gav.  Svaren ger oss endast indi-

kationer på hur ledningen för de företag som besvarat enkäten förhåller sig till synen på kapi-

talstruktur eftersom svarsfrekvensen i undersökningen var låg. 

 

MM I och II hävdar att värdet på ett företag är oförändrat oavsett fördelningen mellan skulder 

och eget kapital, teorin menar att endast skattelättnader (skatteskölden) kan bidra till ökat fö-

retagsvärde. Erhållna svar antyder att denna teori inte kan förankras i dessa företag eftersom 

samtliga respondenter anser att kapitalstrukturen har betydelse för företagsvärdet. Majoriteten 

arbetar aktivt med fördelningen mellan skulder och eget kapital, genom återköp av aktier, 

upplåning, nyemission och utdelning. Det aktiva arbetet med kapitalstrukturen skulle vara till 

ingen nytta om respondenterna fäster avseende vid denna teori. Det är därmed troligt att un-

dersökningsdeltagarna inte beaktar teorin. Detta går ”hand i hand” med den redan befintliga 

kritiken till MMI och II, om att kapitalstrukturen inte går att bortse från, då vi lever i en värld 

där skatter och transaktionskostnader existerar. 

 

Även när MM propositionerna tar hänsyn till skatt går teorin inte heller att förankra i de re-

sponderande företagens syn på kapitalstruktur. Den avdragsgilla räntekostnaden som erhålls 

vid upptagning av lån är inte avgörande för ledningen vid val av finansieringskälla. Under-
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sökningen visade att företagen i första hand valde att använda sig av interna medel (positiva 

kassaflöden). 

 

Trade-off teorin gör gällande att det finns en optimal fördelning mellan främmande och eget 

kapital. Avvägning görs mellan skattesköldens fördelar, kostnader för osäkerhet och risk. Fö-

retagens aktiva arbete med kapitalstrukturen tyder på en tro om att företagsvärdet går att på-

verka och svaren gav att skatteeffekten inte är den enda komponenten som beaktas vid val av 

finansieringskälla till investeringar. Detta resonemang har likheter med trade-off teorins anta-

gande om optimal kapitalstruktur. Analyseras erhållna svar om strategier för skuldsättnings-

graden, förtydligar fyra av företagen att en balans mellan långivarna och aktieägarnas krav 

eftersträvas. Finansdirektör Bo Askvik på Intrum Justitia gav följande syn på kapitalstruktu-

ren ”Det skall vara en balans mellan krav från långivare avseende maximalt accepterad 

skuldsättningsgrad och aktiemarknadens syn på kostnader för kapital i företaget, samt kunder 

och leverantörers syn på finansiell styrka”.  I vår diskussion ovan finner vi likheter med arti-

keln skriven av Hovakimian, Opler samt Titman som behandlar val av skuldsättningsgrad. 

Här fann författarna en vilja hos företag att påverka kapitalstrukturen till optimal nivå. De 

hävdar därmed att det inte enbart är tillfälligheter som styr fördelningen mellan skulder och 

eget kapital.39  

 

Emellertid menar Trade-off teorin att företag inom samma bransch skall uppvisa en liknande 

skuldsättning. Detta antagande borde stämma in på fastighetsbranschen (med hög andel mate-

riella anläggningstillgångar), som vi anser är representativ för prövning av teorin, men bran-

schen uppvisar en stor spridning på sin skuldsättningsgrad. Med andra ord verkar det finnas 

en skillnad i ledningens visioner för kapitalstrukturen och den som uppstår i verkligheten. 

 

Pecking order hävdar att det finns en finansieringshierarki vid investeringar som påverkar 

kapitalstrukturen. Enligt teorin är internfinansiering att föredra före externfinansiering. Vidare 

hävdar teorin att skuldsättningen är en spegling av det historiska behovet av likvida medel, 

vilket gör att det är tillfälligheter som avgör kapitalstrukturens sammansättning.  

 

Efter analys av enkätsvaren utifrån denna teori, kan konstateras att huvudparten av företagen 

föredrar att finansiera investeringar med interna medel före lån. Samtidigt uppgav responden-

                                                                 
39 Hovakimian, Opler, Titman (2001) The debt-equity choice 
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terna att det är tillfälligheter som avgör företagets kapitalstruktur. Svaren antyder likheter med 

teorins antaganden. Det som talar emot är att majoriteten av företagen (femton av sexton) av-

siktligt försöker påverka sin kapitalstruktur genom utdelning, återköp av aktier, nyemission 

eller upplåning i bank. Att företagen trots allt beaktar kapitalstrukturen anser vi tyder på att 

det endast inte kan vara tillfälligheter som avgör fördelningen mellan skulder och eget kapital. 

 

En av frågorna i enkäten som inte direkt går att hänföra till en speciell teori, var om förtagen 

tog hänsyn till att aktiekursen kan påverkas vi upptagning av lån. Denna fråga ansåg vi intres-

sant eftersom börsen har stort fokus i media. Ingen av respondenterna beaktade detta. Svaren 

var inte det vi hade förväntat oss eftersom börskursen normalt är känslig för företagens infor-

mation och hit hör lån, nyemissioner mm. Även artikeln av Robert M. Hull som vi tagit del av 

framhåller att aktiekursen påverkas av företagets skuldsättning.40 

 

Utifrån studerade teorier är Pecking order den vi anser bäst kan hjälpa oss att analysera varför 

skuldsättningsgraden ser ut som den gör i vår undersökning. Detta baseras på att någon likhet 

i skuldsättning inom branscherna inte har kunnat påvisas och svaren i enkätundersökningen 

antyder att interna medel föredras före externa vid finansiering av investeringar. Pecking or-

der hävdar även att skatteeffekten är en bieffekt och det flesta respondenter ansåg den inte 

avgörande för valet av finansieringskälla. Alla menade dessutom att det slutligen var tillfäl-

ligheterna som avgjorde företagets kapitalstruktur, även om man aktivt försöker påverka den. 

Ovanstående resonemang skulle kunna förklara spridningen i skuldsättningen inom bran-

scherna i vår undersökning, men större svarsfrekvens krävs för ett säkerställande. Detta går i 

linje med Dennis Fan och Raymond Sos artikel om ledares förhållning till kapitalstrukturen, 

vars studie visade att företagsledare föredrog intern finansiering före extern och att skatte-

skölden inte var avgörande vid val av finansiering. Även om denna undersökning genomför-

des på företagsledare i Hong Kong verkar resultatet vara förenligt med de tankar företagsle-

darna i vår undersökning hade. 

 

                                                                 
40 Hull (1999) Leverage ratios, industry norms and stock price reaction: An empirical investigation of stock-for-

debt transactions 
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Avslutningsvis kan konstateras att inget av företagen i undersökningen är skuldfritt, något 

som skulle kunna tolkas som att det finns en fördel med att låna och tjäna mer nu än att vänta 

och spara till investeringen och därmed senarelägga intäkterna.  
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7 Kritisk granskning 

7.1 Kritik till arbetet 

Kritiken till detta arbete är främst att urvalet kunde ha utförts med större noggrannhet, då 

branscherna visat sig inte vara representativa för undersökningen. Tunga maskiner bestod ej 

av renodlad verkstadsindustri, vidare var branschen läkemedel för liten. Två av de fyra företa-

gen i läkemedelsbranschen hade nyligen genomfört nyemissioner och ökat det egna kapitalet i 

förhållande till skulder vilket gav en extremt låg skuldsättning. 

Vår uppställda hypotes hade varit intressant att pröva statistiskt, förslagsvis genom ett chi-2-

test. Då urvalet var begränsat till 52 företag ter det sig för litet för en sådan prövning. 

 Vi har haft svårigheter att hitta tidigare forskning om att företag inom en bransch skall ha en 

liknande skuldsättning, även om litteraturen som behandlar kapitalstruktur skriver att studier 

kring området finns. 

 

Efter genomförd uppsatsskrivning kan sägas, att med kunskapen vi besitter idag om ämnet 

kapitalstruktur, skulle enkätens frågor ha varit mer utförliga och mer preciserade. Svårighe-

terna med att få enkäten besvarad gör att undersökningen inte får den validitet vi hoppats på. 

7.2 Fortsatta studier 

Intressant för fortsatta studier skulle vara att söka om samband finns mellan företag med hög 

andel materiella anläggningstillgångar och hög skuldsättningsgrad samt stor andel immateriel-

la anläggningstillgångar och låg skuldsättningsgrad, utan fokus på bransch. Vidare kan företag 

följas bakåt i tiden, för att se om skuldsättningsgraden är den samma eller förändras genom 

åren. Ytterligare ett angreppssätt kan vara att genomföra en mer omfattande enkätundersök-

ning med ett större urval företag, för att närmare finna orsakerna till företagens fördelning 

mellan skulder och eget kapital. 
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      Bilaga 1 

Enkät angående kapitalstruktur 
 
1. Tror Ni att skuldsättningen (kapitalstrukturen) har någon betydelse för ett företags värde? 
Alternativ Ja Nej Vet ej 
Svar:    

 
2. Arbetar Ni aktivt med företagets kapitalstruktur? 
Alternativ Ja Nej Vet ej 
Svar:    

 
3. Försöker Ni hålla ”samma” skuldsättningsgrad som övriga företag inom branschen? 
Alternativ Ja Nej Vet ej 
Svar:    

 
4. Är skattelättnader för räntor vid upplåning i kreditinstitut (banker) viktiga vid val av finansieringsform, efter-
som räntekostnader är avdragsgilla från den beskattningsbara vinsten? 
Alternativ Ja Nej Vet ej 
Svar:    

 
5. Om företaget själv kan finansiera en investering utan att ta externa lån, görs detta hellre än att ta nya lån? 
Alternativ Ja Nej Vet ej 
Svar:    

 
6. Beaktar ni aktiekursen kan påverkas vid upptagning av lån (eftersom detta skulle kunna uppfattas att företaget 
inte har råd med självfinansiering)? 
Alternativ Ja Nej Vet ej 
Svar:    

 
7. Skulle Ni påstå att det är tillfälligheter som avgör företagets kapitalstruktur? 
Alternativ Ja Nej Vet ej 
Svar:    
 
8.  Har ni någonsin försökt att påverka kapitalstrukturen? 
Alternativ Ja Nej Vet ej 
Svar:    
 
9. Om Ja på fråga 8, genom vilken metod/metoder har detta gjorts?  

(Om flera av alternativen använts, kryssa för dessa) 
Alternativ Utdelning Återköp av Akti-

er 
Nyemission Ökat upplåning 

I bank el liknande 
Inget av dessa 
alternativ 

Svar:      
 
10. Vilken strategi har ni för skuldsättningsgraden? 
Svar:  

 
11. I vilken rangordning skulle Ni välja finansiering alternativ vid investering?  

(Rangordna 1-4, med det Ni skulle välja första som 1 osv.) 
Alternativ Internfinansiering 

Ex genom interna 
fonder, reinvestering 
av vinster 

Anpassa utdelning för 
att möjliggöra intern-
finansiering 

Om mycket likvida 
medel finns tillgäng-
ligt i kassan, an-
vänds dessa.  

Extern finansiering

Svar:     
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Empiri 2003 
 
Tabell - Läkemedel 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabell - företagstjänster 
 

Företag 
Eget Kapital 
(MSEK) 

Skulder 
(MSEK) 

Totala   
Tillgångar 
(MSEK) 

Immateriella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Materiella 
Tillgångar 
(MSEK) 

AcadeMedia 32,6 13,3 45,9 1,6 4,6 
Bong 616,7 1138,2 1754,9 283,8 742,7 
Gunnebo 1870,1 3219,9 5090,0 1048,4 1010,6 
HL Display 293,0 352,6 645,5 7,4 137,4 
Intellecta 113,3 116,2 229,5 61,1 95,9 
Intrum Justitia 1240,8 2439,8 3680,6 1645,9 97,3 
Nefab 378,1 409,5 787,5 8,9 258,3 
Observer 1744,8 1379,3 3154,0 2450,7 147,0 
Poolia 309,4 160,7 470,1 74,9 7,8 
Proffice 264,0 712,0 976,0 292,0 40,0 
Securitas 11201,1 25753,6 36954,7 15162,5 5069,0 
Strålfors 958,6 933,8 1892,4 116,7 683,7 
Studsvik 531,3 651,1 1182,4 133,2 475,5 
Transcom MEURO 94,9 81,2 176,1 61,2 21,2 
Ångpanne föreningen 341,9 779,9 1121,8 44,8 351,5 

 
 
 
Tabell - Fastighet 
 

Företag 
Eget Kapital 
(MSEK) 

Skulder 
(MSEK) 

Totala 
Tillgångar  
(MSEK) 

Immateriella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Materiella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Brinova 541,5 1698,7 2240,2  2000,7 
Castellum 4689,0 9422,0 14111,0  13918,0 
Fast Partner 728,4 2273,0 3001,4  2720,6 
Heba Fastigheter 201,3 614,9 816,2  808,2 
Hufvudstaden 4792,3 6139,8 10932,1  10620,2 
JM Fastigheter 3285,0 5860,0 9145,0 55,0 58,0 
Klövern 908,353 2456,539 3364,9  2895,7 
Kungleden 2827,9 10080,3 12908,2  12342,7 
Ljungberg 908,7 2251,4 3160,1  3150,4 

Wallenstam 1124,4 8394,9 9519,3  9201,6 
Whilborgs 6389,0 13963,0 20352,0  16595,0 

Företag 
Eget Kapital 
(MSEK) 

Skulder 
(MSEK) 

Totala   
Tillgångar 
(MSEK) 

Immateriella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Materiella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Astra (MUSD) 13178,0 10395,0 23573,0 2884,0 7536,0 
Biolin 51,1 10,5 61,6 21,3 1,0 
Diamyd Medical  23,9 7,3 31,2 2,8 0,3 
WilhSonesson 316,6 606,5 923,1 449,4 69,0 
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Tabell - Tunga maskiner 
 

Företag 
Eget Kapital 
(MSEK) 

Skulder  
(MSEK) 

Totala  Till-
gångar 
(MSEK) 

Immateriella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Materiella 
Tillgångar 
(MSEK) 

Addteck 432,0 546,0 978,0 29,0 159,0 
Alfa Laval 4897 9792,5 14689,5 4200 2756,5 
Atlas Copco 21015,0 24847,0 45862,0 11276,0 13098,0 
Beijer Alma 451,7 675,1 1126,8 90,7 501,5 
Cardo 2886,0 2098,0 4984,0 948,0 1057,0 
Duroc 122,1 59,3 181,4 1,4 72,6 
Haldex 1384,0 2212,0 3596,0 507,0 1257,0 
Hexagon 2272,0 3657,0 59,3 1072,0 1409,0 
Itab  354,4 649,2 1003,6 25,9 540,0 
JohnsonPump 198,4 202,4 400,8 14,3 92,0 
KMT 471,8 612,3 1084,1 300,9 153,6 
Munters 1085,6 1276,4 2365,0 371,9 599,7 
Nibe 646,9 1223,9 1870,8 191,6 659,3 
Opcon 119,5 160,6 280,2 41,9 72,9 
Sandvik 21440,0 26957,0 48397,0 4860,0 14992,0 
Scania 18251,0 47584,0 65835,0 2395,0 23892,0 
Seco Tools 1809,0 1977,0 3786,0 268,0 1317,0 
SinterCast 54,7 8,2 62,9 10,3 2,1 
SKF 15164,0 21162,0 36326,0 648,0 11138,0 
Tivox -6,7 214,1 207,4 25,4 87,2 
VBG 255,1 164,3 419,5 31,8 106,8 
Volvo 72420,0 158832,0 231252,0 16756,0 51841,0 
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Resultat 2003 

 
 Tabell - Läkemedel 
 

Företag 

Skuldsätt-
nings grad 
(S/EK) 

Materiella 
tillgångar/ 
Totala till-
gångar 
(%) 

Immateriella 
tillgångar/ 
Totalatillgångar 
(%) 

Avvikelse 
från medel Variansen 

Astra (MUSD) 0,78881 32,0% 32,0% -0,01577 0,00025
Biolin 0,20654 1,6% 34,5% -0,59805 0,35766
Diamyd Medical  0,30737 0,8% 9,0% -0,49722 0,24723
Wilh Sonesson 1,91563 7,5% 48,7% 1,11104 1,23441

 Medel (S/E) 0,80459   Medel 0,45989

        
Standard 
avvikelse 67,8%

 
 
Tabell - Företagstjänster 
 

Företag 

Skuldsätt-
nings grad 
(S/EK) 

Materiella 
tillgångar/ 
Totala till-
gångar (%) 

Immateriella 
tillgångar/ 
Totalatillgångar 
(%) 

Avikelse 
från medel Variansen 

AcadeMedia 0,40757 10,0% 3,5% -1,33267 1,77600231
Bong 1,84564 42,3% 16,2% 1,84564 3,40640336
Gunnebo 1,72178 19,9% 20,6% -0,01846 0,0003406
HL Display 1,20338 21,3% 1,1% -0,53686 0,28821344
Intellecta 1,02577 41,8% 26,6% -0,71446 0,5104552
Intrum Justritia 1,96631 2,6% 44,7% 0,22608 0,05111088
Nefab 1,08286 32,8% 1,1% -0,65738 0,43214215
Observer 0,77715 4,7% 77,7% -0,96308 0,92753007
Poolia 0,51957 1,7% 15,9% -1,22066 1,4900207
Proffice 2,69697 4,1% 29,9% 0,95673 0,91534147
Securitas 2,29920 13,7% 41,0% 0,55897 0,31244506
Strålfors 0,97413 36,1% 6,2% -0,76611 0,58691835
Studsvik 1,22536 40,2% 11,3% -0,51487 0,26509137
Transcom MEURO 0,85623 12,1% 34,7% -0,88400 0,78145901
Ångpanne föreningen 2,28088 31,3% 4,0% 0,54065 0,29229813

 Medel (S/EK) 1,74023 
Medel vari-

ans 1,00298101

    
Standard 
avvikelse 100,1%

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Tabell – Fastigheter    Bilaga 3 
 

Företag 

Skuldsätt-
nings grad 
(S/EK) 

Materiella 
tillgångar/ 
Totala till-
gångar (%) 

Immateriella 
tillgångar/ 
Totalatillgångar 
(%) 

Avikelse från 
medel Variansen 

Brinova 3,13703 89,3% 0,15666 0,024542314 
Castellum 2,00938 98,6% -0,97098 0,942808466 
FastPartner 3,12054 90,6% 0,14017 0,019647981 
Heba Fastigheter 3,05382 99,0% 0,07346 0,005396039 
Hufvudstaden 1,28118 97,1% -1,69919 2,887235388 
JM Fastigheter 1,78387 0,6% 0,6% -1,19650 1,431614291 
Klövern 2,70439 86,1% -0,27598 0,076164331 
Kungsleden 3,56459 95,6% 0,58422 0,34131494 
Ljungberg 2,47765 99,7% -0,50272 0,252724724 
Wallenstam 7,46612 96,7% 4,48575 20,12193827 
Wihlborgs 2,18548 81,5% -0,79489 0,631853094 

 Medel (S/E) 2,98037   
Medel Vari-

ans 2,428245 

    
Standard 
avvikelse 155,8% 

 
 
Tabell - Tung maskiner 
 

Företag 

Skuldsätt-
nings grad 
(S/EK) 

Materiella 
tillgångar/ 
Totala till-
gångar (%) 

Immateriella 
tillgångar/ 
Totalatillgångar 
(%) 

Avikelse från 
medel Variansen 

Addteck 1,26389 16,3% 3,0% 0,03496 0,0012219 
Alfa Laval 1,99969 18,8% 28,6% 0,77076 0,5940726 
Atlas Copco 1,18235 28,6% 24,6% -0,04659 0,0021703 
Beijer Alma 1,49457 44,5% 8,0% 0,26564 0,0705646 
Cardo 0,72696 21,2% 19,0% -0,50197 0,2519788 
Duroc 0,48604 40,0% 0,8% -0,74289 0,5518827 
Haldex 1,59827 35,0% 14,1% 0,36933 0,1364070 
Hexagon 1,60960 23,8% 18,1% 0,38066 0,1449039 
Itab  1,83188 53,8% 2,6% 0,60295 0,3635457 
Johnson Pump 1,02036 22,9% 3,6% -0,20858 0,0435043 
KMT 1,29783 14,2% 27,8% 0,06889 0,0047462 
Munters 1,17843 25,4% 15,7% -0,05050 0,0025507 
Nibe 1,89195 35,2% 10,2% 0,66301 0,4395870 
Opcon 1,34369 26,0% 14,9% 0,11476 0,0131693 
Sandvik 1,25732 31,0% 10,0% 0,02839 0,0008060 
Scania 2,60720 36,3% 3,6% 1,37827 1,8996198 
Seco Tools 1,09287 34,8% 7,1% -0,13606 0,0185133 
SinterCast 0,14991 3,3% 16,4% -1,07902 1,1642929 
SKF 1,39554 30,7% 1,8% 0,16661 0,0277587 
Tivox* -32,13057 42,0% 12,2% -31,96252 1021,6028824 
VBG 0,64391 25,5% 7,6% -0,58502 0,3422482 
Volov 2,19321 22,4% 7,2% 0,96427 0,9298236 

 Medel S/EK 1,22893 
Medel Vari-

ans 0,3044942 

      
Standard
avvikelse 55,2% 

 * Tivox ej med i beräkningen pga jämförelsestörande post 
      Bilaga 4 



   

 

  
Enkätsvar för de öppna svarsalternativen fråga 9, 10 och 11. 
(Ej ifyllda alternativ är ej besvarade) 
 

Fråga 9. Om Ja på fråga 8, genom vilken metod/metoder har detta gjorts?  
(Om flera av alternativen använts, kryssa för dessa) 

 Utdelning Återköp/Inlösen  
av Aktier 

Nyemission Ökat upplåning 
I bank el liknande 

Inget av dessa 
alternativ 

Beijer Alma x  x x  
Hexagon      
Itab  x x x  
Johnson Pump x x x x  
Munters x   x  
Sandvik x x    
Scania x   x  
Volvo x x    
Brinova x   x  
Hufvudstaden x x x x  
Kungsleden x  x x  
HL Display x  x x  
Intrum Justitia x x  x  
Observer x  x x  
Studsvik     x 
Ångpanneföreningen x  x x  
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Fråga 10. Vilken strategi har ni för skuldsättningsgraden? 
Beijer Alma Löpande ta ned den för att sedan kunna öka den vid förvärv eller liknande. 
Hexagon Inte högre net debt/EBITDA än 3,5 
Itab Bolaget har som målsättning att under stabil tillväxt uppnå god avkastning på eget kapi-

tal med en begränsad finansiell risk. Samtidigt skall utdelningen följa resultat utveck-
lingen. För att uppnå målen krävs ett stabilt kassaflöde och en stark balansräkning med 
soliditet överstigande 35%. 

Johnson Pump Adekvat skuldsättning i relation till operativ rörelse. 
Munters Ej externt kommunicerad 
Sandvik Att få en balans mellan eget kapital och lån som ger största värdet för aktieägarna. 
Scania Normalt en vägning mellan aktieägarnas intresse och långivarnas. Vi har inte externt 

givit ett officiellt mål. Normalt skall det vara en linje med vår rating S&P A-. 
Volvo Skuldsättningsgraden måste anpassas till branschens förutsättningar (inte till konkurren-

ternas). Vi arbetar i en cyklisk bransch och det avspeglas också i vår målsättning för 
”gearing”. Vårt mål är att ligga i ett band mellan -30 % (skuld) till + 10% (netto kassa) i 
förhållande till egetkapital. 

Brinova Ej understiga 1,8 
Hufvudstaden Välkonsoliderat 
Kungsleden Vi arbetar mest med räntetäckningsgrad som mått. Den skall vara kring 2 men får ej 

understiga 1,5. 
HL Display Jämn och hög (ca 40%) soliditet. 
Intrum Justitia Det skall vara en balans mellan krav från långivare avseende maximalt accepterad skuld-

sättningsgrad och aktiemarknadens syn på kostnad för kapital i företaget, samt kunder 
och leverantörers syn på finansiell styrka.  
Koncernen har en självpåtagen finansiell restriktion som säger att nettoskuldsättnings-
graden ej skall överstiga 1.0 på lång sikt.  
Vid er bedömning måste hänsyn tas till att Intrum Justitia är ett service företag med små 
investeringsbehov, till skillnad från tillverkande industri. 

Observer Nettoskuldsättningsgraden (netto skuld/Eget kapital ) skall ej överstiga 100%. 
Studsvik Har ingen uttalad strategi. 
Ångpanneföreningen  - 
 
 



   

 

      Bilaga 4 
 
Fråga 11. I vilken rangordning skulle Ni välja finansiering alternativ vid investering?  

(Rangordna 1-4, med det Ni skulle välja första som 1 osv.) 
 Internfinansiering 

Ex genom interna 
fonder, reinve-
stering av vinster 

Anpassa utdel-
ning för att 
möjliggöra 
internfinansie-
ring 

Om mycket 
likvida medel 
finns tillgäng-
ligt i kassan, 
används dessa. 

Extern finan-
siering 

Beijer Alma 2 4 1 3 
Hexagon 2 4 1 3 
Itab 3 4 1 2 
Johnson Pump 2 3 1 4 
Munters 3 4 1 2 
Sandvik 3 4 1 2 
Scania 3 4 1 2 
Volvo 3 4 1 2 
Brinova 3 4 2 1 
Hufvudstaden 1 2 1 3 
Kungsleden 3 4 1 2 
HL Display 1   2 
Intrum Justitia 1    
Observer 2 4 1 3 
Studsvik 3 4 1 2 
Ångpanneföreningen 3 3 1 2 
 
 


