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Sammanfattning 

Titel Korsstygn, en studie om kapitalmönster – en jämförande fallstudie mellan 

produkt- och tjänstebranschernas kapitalstruktur 

Datum  2008-12-19 

Ämne  Kandidatuppsats; Företagsekonomi inriktning finansiering, 15 högskolepoäng 

Författare Ihlström, Lotten; Ivarsson, Emilia 

Handledare Scheutz, Curt 

Nyckelord Kapitalstruktur, skuldsättningsgrad, räntekostnad, omsättning 

Syfte Syftet med uppsatsen är att ta undersöka huruvida det finns någon skillnad 

mellan skuldsättningsgraden inom produkt- och tjänstebranschen. Ett delsyfte 

till uppsatsen är att undersöka hur räntekostnaden ser ut och huruvida det finns 

signifikanta samband mellan de olika branschernas gällande ovanstående 

faktorer. 

Metod Undersökningen är en fallstudie med en abduktiv kvantitativ ansats. Empirin 

består av sekundärdata i form av årsredovisningar.  

Teori Teorin har utgått ifrån genrens klassiker i form av Modigliani & Millers två 

teorem, Pecking order teorin samt Trade-off teorin.  Även Hallgrens modell 

om risk har tillämpats.  

Empiri Data är insamlad från sex byggföretag samt från sex revisionsföretag. 

Skuldsättningsgrad, räntekostnader samt omsättning är granskad dels inom 

branschen och dels jämförande mellan branscherna. Empirin är testad genom 

signifikansanalyser. 

Resultat   

• Det finns inga signifikanta samband mellan bygg- och revisionsbranschens 

skuldsättning 

• Det finns inga signifikanta samband mellan bygg- och revisionsbranschens 

räntekostnad 

• Det finns inga signifikanta samband i byggbranschens skuldsättning 

• Det finns inga signifikanta samband i revisionsbranschens skuldsättning 
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Abstract 

Title Cross-stitches, a studie in capital patterns  – a case study comparing the 

product- and service business. 

Date 2008-12-19 

Subject Bachelor thesis; Business administration alignment finance 15 ECTS  

Authors Ihlström, Lotten; Ivarsson, Emilia 

Advisor Scheutz, Curt 

Keywords Capital structure, debt ratio,  debt cost, turnover 

Purpose The purpose of the assay is to inquire contingent difference between the debt 

ratio in the businesses of product and service. Another part of the purpose is to 

inquire what the interest cost looks like and if there are any significant 

relationships between the different businesses regarding above factors.  

Method The enquire is a case study with an abductive qualitative approach. The 

empiric consists of secondary data origin from annual reports.   

Theory The theory of the assay emanates from the classics of the genre with the 

theorems of Modigliani & Millers, the pecking order theory and the trade-off 

theory. Another theory that as been used is Hallgrens model concerning risk. 

Empirics Data is collected from six building companies and from six revision 

companies. Debt ratio, interest cost and turnover are all parameters that are 

reviewed, partly in its own business, partly compared between the businesses. 

The empirics are tested through significant analysis.  

Result 

• There is no significant correlation concerning the debt ratio of the business 

of building and revision.  

• There is no significant correlation concerning the interest costs of the 

business of building and revision  

• There is no significant correlation concerning the debt ratio of the business 

of building. 

• There is no significant correlation concerning the debt ratio of the business 
of  revision 

http://tyda.se/search/cross%20stitch
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Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Idéerna bakom en kapitalstruktur kan vara ofantligt många, men som grundpelare i många 

beslutsfattares tankar ligger med största sannolikhet riskfaktorn. Risken påverkas av en 

mängd krafter, inre såväl som yttre. De inre faktorerna är företagsspecifika och somliga av 

dem är justerbara inom bolaget, såsom en kundstruktur medan andra kan i stort sätt vara fasta, 

såsom ett företags livscykel. De yttre faktorerna är bestämda utanför företagets väggar, men 

risken i dem kan naturligtvis förminskas genom riskspridande diversifiering av bolagets 

produktion/tjänster. Olika branscher kommer således att påverkas av samma faktorer på 

skiftande sätt på grund av branschens samt företagets utformning. I en strävan att mäta 

riskfaktorerna inom bygg samt revisionsbranschen kommer denna studie i första hand att 

hantera skuldsättningsgrad som riskparameter.  

1.2 Problemsdiskussion  

Idag finns det många sätt att strukturera upp ett företags kapitalstruktur; genom eget kapital, 

banklån, konvertibler, optioner, nyemissioner, fonder, statsväxlar med mera. För att finna den 

mest optimala och gynnsamma kapitalstrukturen finns det således en uppsjö av olika 

konstruktioner.  

 

Olika branscher påverkas av olika faktorer, byggbranschen är till exempel en kapitalkrävande 

bransch vilket kan förväntas ge ett annat finansiellt synsätt i jämförelse med en mindre 

kapitalkrävande bransch såsom revisionsbranschen. En annan, yttre, faktor vilken även den 

kan påverka kapitalstrukturen är branschens konjunkturkänslighet1. I en kapitalkrävande 

bransch kan det antas att större lån tas upp vilket gör branschen mer känslig för 

konjunkturförändringar än en mindre kapitalkrävande bransch. I en lågkonjunktur antas 

därmed byggbranschen ha en lägre andel lån i sin finansiering eftersom räntan kan gå upp och 

kostnaden för dess projekt då bli avsevärt högre2. Ytterligare en påverkande faktor i bolagets 

kapitalstruktur är naturligtvis företagets resultat från föregående år. Efter ett framgångsrikt år 

                                                 
1 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=761299 (2008-12-16) 
2 Hallgren (2002:165) 



Ihlström, Lotten 831202; Ivarsson, Emilia 850315 
den 19 december 2008 

 

 9 (9)  
 

kan företaget välja att dela ut vinsten till aktieägarna alternativt bättra på dess egna kapital, 

vilket i sin tur förändrar kapitalstrukturen.   

 

På grund av den höga risk som finns inom byggbranschen finns det ett aktivt arbete med 

kvalitetssäkring, exempelvis har Stockholms byggmästarförening arbetat fram ett 

produktcertifieringssystem3. Dock antas det finnas en fortsatt stor osäkerhet inom branschen 

på grund av konjunkturkänsligheten i orderstocken. Här antas att den höga risken inom 

byggbranschen gör att bolagen, för att minimera densamma, söker en så säker finansiering 

som möjligt. På grund av riskfaktorn inom branschen kan möjligheten att erhålla lån med låg 

risk/ränta4 och därmed låg kostnad försämras avsevärt. (I studien antas att lån måste tas upp i 

företagen på grund av stora anläggningsinköp).  

 

I revisionsbranschens företag finns inte samma konjunkturkänslighet och det krävs inte heller 

samma kapitalanskaffning för inköp, vilket gör att man bör kunna anta att det finns en annan 

typ av osäkerhet i de bolagen, vilket kan påverka kapitalstrukturen. 

                                                 
3 http://www.bf9k.com/default.asp?goTo=/startsida.asp (2008-11-12) 
4 Räntan antas här korrelera med risken. 

http://www.bf9k.com/default.asp?goTo=/startsida.asp
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1.3 Operationalisering 

Det har producerats enorma mängder litteratur i ämnet kapitalstruktur. Alla dessa teser5 som 

tog vid efter där Modigliani & Miller startade 1958, vad gav de egentligen? Kan man anta att 

de har satt/sätter en norm i samhället som indirekt påverkar företagens val av finansiering, 

eller faller teorier, både nya och äldre, snabbt i glömska och valet av finansiering istället 

kommer att bero på andra faktorer? En tjänstebransch som revisionsbranschen kräver en helt 

annan uppbyggnad än vad byggbranschen när det gäller kapital då den senare är mera 

kapitalkrävande. Bolagen inom olika branscher har olika risknivåer6 vilket borde påverka 

valet av finansiering.  När man sedan går djupare in i kapitalstrukturen och tittar på 

skuldsammansättningen, kommer denna att skilja sig? Kommer den största skillnaden att 

finnas inom eller mellan branscherna och vad går det att dra för slutsatser av detta? Hur 

kostsamma är de skulder företagen använder sig av och är de hänförbara till 

skuldsättningsgraden? 

 

Hur ser skuldsättningsgraden ut i de olika branschernas bolag? Vad har de olika bolagen 

för räntekostnader samt omsättning? Finns det något signifikant samband mellan 

skuldsättning och de andra två ovanstående variablerna?   

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det finns en skillnad mellan 

skuldsättningsgraden inom produkt- och tjänstebranschen. Ett delsyfte till uppsatsen är att 

undersöka hur räntekostnaden ser ut och huruvida det finns signifikanta samband mellan de 

olika branscherna gällande ovanstående faktorer. 

                                                 
5 Trade-off, pecking order, signaling teoremen för att nämna några.  
6 Se exempelvis Dagens Industris branschindex (2008-12-13 sid 40) 
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas att omfatta de tio största företagen i bygg- respektive 

revisionsbranschen, detta för att kunna hantera materialmängden på ett effektivt och 

genomträngande sätt.  

 

Risk för byggbolagen kommer att definieras med hjälp av de respektive företagens beta värde, 

vilka kommer att hämtas ifrån adekvat hemsida7. De privata aktiebolagen inom 

byggbranschen kommer att erhålla estimerade betavärden utifrån de publika byggbolagen. 

Endast bolagen inom byggbranschen kommer att förses med variabla betavärden. Inom 

revisionsbranschen är samtliga företag privata och adekvata betavärden har därför ej kunnat 

erhållas, en egen beräkning av betavärden från privata bolag är bli allt ofta missvisande8 för 

att en sådan beräkning skall kunna motiveras.  

 

Lönsamheten kommer inte att tas hänsyn till då denna inte måste vara varje bolag syfte9. 

 

Undersökningen baseras på genomsnittet av skuldsättningen under tio år10för sex företag i 

vardera bransch. Detta är ett försök att försöka förhindra att kapitalstrukturen ser annorlunda 

ut på grund av konjunkturskillnader.  

 

I de fall bolaget inte verkar inom en koncern kommer det individuella bolagets balans- 

respektive resultaträkning att användas i övriga fall kommer koncernen att undersökas då det 

endast är koncernen som visar företagets fullständiga ekonomiska sfär11  

1.6  Förväntat resultat 

Det finns en skillnad i skuldsammansättningen och att den beror till största delen på att den 

ena branschen är mer kapitalkrävande än vad den andra är. Byggbranschens företag förväntas 

ha en högre andel lånat kapital och att revisionsbranschen en högre andel eget kapital. 

Eventuella skillnader inom branscherna kommer att bero på storleken på bolagen alternativt 

på andra faktorer såsom konjunkturkänslighet och konkurrens.  

                                                 
7 Avanza.se (2008-11-24) samt Dagens Industri (2008-11-24) 
8 Se vidare Validitet, avsnitt 6.3 
9 Exempelvis ideella organisationer 
10 1998-2007 med viss justering, se nedan avsnitt Empiri 4 
11 Hallgren (2002:27) 
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1.7 Teoretisk referensram  

1.7.1 Soliditet 

Soliditet avser att visa företagets långsiktiga betalningsförmåga och anger hur mycket i 

bolaget som är finansierat med eget kapital.  

 

 
 

En soliditet på 100 % innebär att företag endast är finansierat med eget kapital. En hög 

soliditet antas visa en god betalningsförmåga och att man kan klara sig under en längre period 

i en neråtgående trend12. 

1.7.2 Skuldsättningsgraden 

Skuldsättningsgraden används för att mäta företagets finansiella risk, hur mycket skulder ett 

företag har i förhållande till det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden beräknas som skulder 

dividerat med det egna kapitalet. En hög skuldsättningsgrad innebär en högre risk för 

företaget13. 

1.7.3 Räntekostnad 

Företagets faktiska räntekostnad över dess räntebärande skulder. 

1.7.4 Standardavvikelsen 

Ett av de vanligaste spridningsmåtten och visar hur mycket ett värde avviker från 

medelvärdet. 

 
n = antal observationer 

                                                 
12 Bengt Lindström, Högskoleadjunkt, företagsekonomi; Södertörns högskola 2008-11-10 
13 Ross, Westerfield, Jaffe Corporate Finance ( 2005:37) 
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1.7.5 Korrelationskoefficienten 

Pearson’s r är ett mått på hur två variabler samvarierar med varandra. 

Korrelationskoefficientens tal varierar mellan +1 och –1 där 0 är inget samband alls och +1 

respektive –1 visar på en perfekt positiv respektive en perfekt negativ korrelation. 

1.7.6 Testfunktionen för korrelationskoefficienten 

Testfunktionen för t-värden behandlar korrelationer upp till 30 observationer. 
 

  
r = korrelationskoefficienten

 

t = t-värde för signifikansnivån 
n= antal observationer 

1.7.7 Konfidensintervall  

En definition av spridningsintervallet för en mängd medeltal vid en vald sannolikhet14.  

T-värden kommer att användas då observationerna ej överstiger 30 i antalet. 

 

 
 

t = t-värde för signifikansnivån 
σ = standardavvikelsen 
n = antal observationer 
 

1.7.8 Chi-två test 

Beräknar sambandet mellan variabler i fall av korstabeller15 
 

 
 
O = Observerad frekvens  
E = Förväntad frekvens 

                                                 
14 Johannesen & Tufte (2002) 
15 Denscombe (1998:236) 
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1.7.9 Betavärde 

Ett betavärde definierar marknadsrisken i företaget/branschen. Beräknas betavärdet till 

1.0  är risken identisk med marknaden och avkastningen förväntas densamma som 

marknadens genomsnittliga avkastning 

0.9 antas aktien följa marknaden men med 10% mindre utslag 

1.1 antas aktien följa marknaden men med 10% större utslag 

-1.0 antas aktien följa marknadens rörelse men åt motsatt håll. Går börsen upp 5% går 

aktien ned 5% 

 
Cov = Kovariansen 
RA = avkastning aktie  
RM = avkastning marknad 
σ = standardavvikelse 
 
Betavärdet används främst för att ta reda på en akties förväntade avkastning genom 

nedanstående CAPM -formel 

 

 
RS = Förväntad avkastning aktie 
RM = Marknadsräntan 
RF = Marknadens riskfria ränta 
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Metod 

2.1 Empirisk insamlingsmetod 

Empirin kommer att bestå av sekundärdata. De data vilka uppsatsen baseras på kommer att 

hämtas ur adekvata årsredovisningar vilka erhålls av företagen i fråga. 

2.2 Testförfarande 

För att undersöka skuldsättningsgraden kommer att antal signifikanstest att genomföras inom 

samt mellan branscherna. 

2.2.1 Mellan branscherna   

• Komparerar skuldsättningen? 

• Komparerar räntekostnaden? 

 
 Mellan branscherna kommer ett Chi-två test, ett korrelationstest samt ett 

konfidensintervall att utföras16. 

2.2.2 Inom branschen   

• Följer företagets räntekostnad dess skuldsättningsgrad? 

• Följer företagets skuldsättningsgrad dess omsättning? 

• Följer företagets skuldsättningsgrad dess betavärdet? (Byggbranschen17) 

 
 Inom branschen kommer ett korrelationstest med tillhörande testfunktion att utföras. 

 

Vidare kommer en diskussion att hållas kring vilka möjliga faktorer finns det till de svar som 

erhålls på ovanstående frågor18.  

 

                                                 
16 Tre test utförs för att förhöja validiteten 
17 Endast byggbranschens betavärden har varit möjliga att erhålla då revisionsbolagen ej är publika 
18 Se avsnitt 8 Slutdiskussion 
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2.3 Vetenskaplig ansats 

I undersökningen kommer en analytisk abduktiv ansats att användas. Då undersökningen är av 

fallstudietyp anses denna ansats inte endast vara den mest lämpliga men faktiskt även den i 

praktiken främst använda19. Empirin kommer således ej att endast härledas till vad tidigare 

litteratur statuerat utan kommer att analyseras med litteraturen som inspirationskälla. De 

mönster som iakttas inom empirin kommer förhoppningsvis att frambringa teori för att sedan 

befästas genom ytterligare observationer inom insamlingsmaterialet. De riskfaktorer vilka 

kommer att antas utifrån de beräknade skuldsättningarna kommer dock även att befästas i 

teori, det vill säga ett positivistiskt synsätt kommer att användas.  

2.4 Urval 

Urvalet är gjort utifrån de största tio koncernerna/bolagen inom vardera bransch20baserat på 

2007 års omsättning. Möjligheten att få tillgång till data på ett tideffektivt sätt har gjort att 

endast sex bolag från vardera bransch har studerats ytterligare och ingått i uppsatsen. Studien 

baseras såldes på sex företag inom byggbranschen; Skanska, NCC, Peab, JM, Wäst-bygg samt 

Oden anläggningsentreprenad AB samt på sex företag inom revisionsbranschen; Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloittes, Grant Thorson samt Frejs 

revisionsbyrå. Många av ovanstående bolag är stora aktörer på sin marknad och banar således 

väg för andra vilket kanske även kan avbilda populationen och inte endast urvalet. Detta är 

dock inget denna studie menar göra. 

 

                                                 
19 Alvesson & Sköldberg (2008) 
20 http://www.affarsvarlden.se/konsultguiden/rankning/revision/ samt 
http://www.bygg.org/Files/Marknad/50_storsta_byggforetagen_i_sverige_2007.pdf  (2008-11-25) 

http://www.affarsvarlden.se/konsultguiden/rankning/revision/
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Teori 

3.1 Inledning 

I denna studie kommer fokus att ligga på att jämföra skuldsammansättningen i de olika 

branschernas bolag. Teorin kommer att emfaseras på grundläggande teorem inom ämnet då  

3.2 Risk 

Ett företags risk är beroende av en mängd faktorer, figuren nedan visar vilka faktorer som 

kommer behandlas i slutdiskussionen.  

Företagets riskexponering 

 
Figur 121 
 

                                                 
21 Hallgren (2002:164) 
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Enligt Hallgren ifrån vilken figuren ovan är erhållen finns det två olika typer av risk vilka 

berör företagets drift; operativ- och finansiell risk22.   

 

Den operativa risken härrör från faktorer utifrån såsom.   

• Konjunktursvängningar - Hur konjunkturkänslig är branschen? 

• Konkurrensförsprång – Hur är konkurrensen inom branschen samt hur står sig 

företaget ifråga. 

• Kundstruktur – Har branschen endast stora kunder alternativt ett stort antal små? 

• Personalbrist – Hur anställs personalen? Finns det risk för personalbrist vid ökad 

efterfrågan? 

• Ledningsberoende – Hur beroende är företaget av vissa nyckelpersoner? 

• Samhällsingripande faktorer – Finns det risk för införande av hämmande lagar eller 

tullar, är det ett hälsovådligt företag? 

Den finansiella risken finns inom företagets finansförvaltning och behandlar främst 

• Kapitalkostnadsförändringar - Hur ser ränteläget ut? Finns det lån eller skulder i 

främmande valuta? 

• Likviditetskris – Har företaget en tillräckligt stor likviditetskvot? 

• Konkurs – Hur stor risk kan företaget ta utan att risken för konkurs blir för påtaglig? 

Ett företag med en hög operativ risk anses erfordra en låg finansiell risk och vice versa23. 

Omställningströga företag i konjunkturkänsliga branscher såsom massaanläggningar/företag 

anses ha höga operativa risker. 

 

Hallgren menar att byggbranschen har en låg operativ risk då de kan flytta produkter mellan 

byggen, personalen är ofta objektanställd samt att bolagen ofta erhåller förskottsbetalning till 

dess projekt ifrån beställaren24. Idag är det dock många byggföretag som agerar även på en 

                                                 
22 Hallgren (2002:164) 
23 Hallgren (2002:17) 
24 Hallgren (2002:165) 
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utländsk marknad. Detta höjer risken genom valutatransaktioner och kräver i sin tur en 

högre/lägre soliditet/skuldsättningsgrad än vad som tidigare erfordrats. 

3.3 Modigliani och Miller  

Franco Modigliani och Merton Miller publicerade 1958 en studie om att företagets värde ej 

var relaterat till valet av företagets kapitalstruktur25. Sedan dess har studien utvecklats och 

moderniserats för dagens företag. Grundstrukturen, vilken formuleras här, finns dock 

fortfarande kvar.  

Antagande för teoremet om kapitalstruktur och dess irrelevans: 

• Företag äger alla fysiska tillgångar 

• Kapitalmarknader påverkas inte av inkommande skatter eller konkurskostnader 

• Värdepapper kan köpas och säljas kostnadslöst och omedelbart 

• Värdepapper består endast av två former: riskfyllda tillgångar och riskfria 

skulder. 

• Att låna till riskfriränta kan både inversterare och bolag göra. 

• Investerare har homogena förväntningar av bolagets framtida kassaflöde26. 

3.3.1 Modigliani och Millers första teorem (utan skatt) 

No capital structure is any better or worse than any other  

capital structure for the firm’s stockholders27 

VL=VU 

 
Ekvationen ovan visar att oberoende av vilket val ett företag väljer, finansieras sig med lån 

eller med eget kapital, har företagen allt annat lika samma värde inför aktieägarna28. På en 

perfekt marknad där de båda företagen har samma risk och en identisk lönsamhet skall de 

också värderas till samma värde.  

 

                                                 
25 Modigliani & Miller The American Economic Review (1958: 261-297) 
26 Mattias Hamberg Strategic Financial 2uppl. (2004:224) 
27 Ross, Westerfield, Jaffe Corporate Finance ( 2005:407) 
28 Ibid 
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3.3.2 Modigliani och Millers andra teorem (utan skatt) 

 

 
 
rS = aktieägarnas avkastningskrav 
r0 = avkastningskrav obelånat bolaget 
B/S = skulder/aktiekapital  
rB = räntekostnad 
 
Ekvationen ovan visar aktieägarnas avkastningskrav. Aktieägarnas avkastningskrav kommer 

att vara högre om ett företag finansierar sig med mycket lån, eftersom lån medför en större 

risk för aktieägarna. Trots att det medför en större risk för aktieägarna anser Modigliani och 

Miller att lånat kapital är så pass mycket billigare än eget kapital att det därför skall utgöra 

den större delen av den totala kapitalstrukturen29. rwacc mäter företagets vägda genomsnittliga 

kapitalkostnad, det vill säga investerarnas genomsnittliga avkastningskrav. Investering bör 

endast genomföras när avkastningen på investeringen är högre en WACC:en.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 230 

 

 
 

                                                 
29 Mattias Hamberg Strategic Financial 2uppl. (2004:49) samt  
Modigliani & Miller (1958) Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of Investment 
30 Ross, Westerfield, Jaffe Corporate Finance  (2005:412) 

Figuren visar att den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden. 
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3.3.3 Modigliani och Millers båda teorem med skatt 

Modigliani och Millers teorem har utvecklas genom åren och idag har komponenten skatt 

lagts till. Skatt är något som påverkar bolagen och skall läggas till i formeln. Bolagen 

använder sig oftast av lånat kapital vilket de betalar ränta för.  Då denna ränta är en 

avdragsgill kostnad leder det till att skattekostnaderna för företagen sjunker och kostnaderna 

för kapital blir lägre. 

 

Modigliani och Millers första teorem:  

 
 

VL= Värdet belånat företag 
VU = Värdet obelånat företag 
TC *B = Skattsköld 
 
 
Modigliani och Millers andra teorem  
 

 
 
rS = aktieägarnas avkastningskrav 
r0 = avkastningskrav obelånat bolaget 
TC = skatt 
B/S = skulder/aktiekapital  
rB = räntekostnad 

3.4 Trade-off teorin 

Enligt Trade-off teorin finns det en optimal skuldsättningsgrad vilken det värdemaximerade 

företaget bör fastställa för att sedan försöka närma sig. Den optimala kapitalstrukturen nås 

genom att balansera fördelarna med skuldfinansiering mot kostnaderna såsom agent- och 

konkurskostnader för densamma31  

 

Teorin växte fram efter Modigliani och Millers andra teorem32 vilken menade att det var 

fördelaktigt att finansiera företag med skulder då bolagen kom att få lägre skattekostnader 

genom ränteavdrag (se ovan). Enligt detta teorem skulle företag i princip endast använda 

skulder som finansieringskälla. Dock såg verkligheten fullständigt annorlunda ut och trade-off 

teorin försökte skapa en förklaring. Det finns, enligt teorin, inte endast fördelar med en 

                                                 
31 Berens & Cuny (1995) 
32 Frank & Goyal (2007) 
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lånefinansiering såsom Modigliani och Miller valde att lägga fram det. Enligt Kraus & 

Litzenberger33 måste lånens skatteförmåner vägas mot kostnaderna för en eventuell konkurs. 

Detta leder till att bolag med högre risk borde låna mindre (större risk för konkurs) medan 

bolag med en lägre risk lånar mera (de borde kunna låna mera innan de förväntade 

konkurskostnaderna balanserar ut skattelättnaderna)34.  Myers menar även att bolag med 

övervägande delar anläggningstillgångar kommer att låna mindre då de har mer att förlora än 

de bolag som har omsättningstillgångar. Kostnaden för konkurs beror således inte endast på 

risken att den kommer uppkomma, men även vilka kostnader den kommer att medföra.  

 
Figur 3 
Figuren beskriver värdet av ett företag helt utan skulder och konkurskostnader (horisontell linje VU) 
”V” den ∩- formade kurvan beskriver samma företag men med de tidigare uteslutande skulderna samt 
konkurskostnaderna Ju mer företaget lånar desto längre åt höger går de på den ∩- formade kurvan.  Den gröna 
linjen beskriver den optimala skuldgränsen som ett företag inte bör överstiga, där konkurskostnaderna är lägre 
än skattesköldsfördelarna.35 

                                                 
33 Kraus & Litzenberger (1973) 
34 Myers (1984) 
35 Ross, Weterfield, Jaffe Corporate Finance (2002: 443ff) 
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3.5 Pecking order 

 
I pecking order teorins rena form finns det inte någon väldefinierad skuldsättningsgrad att ha 

som mål, såsom i trade off teorin. Teorin menar att skuldsättningen istället visar på vilken typ 

av finansiering som företaget kan frambringa, se nedan vilken följd som föredras. 

En studie gjord av Donaldson (1961) där ett antal stora företag undersöktes resulterade i att 

företag föredrog att finansiera sig med internt kapital framför externt.  Myers utvecklade 

teorin36 där han i sin pecking order modell presenterade en lista i vilken han rangordnade 

olika finansieringsmöjligheter  

1) Internt kapital 

2) Externt kapital i form av lån 

3) Externt kapital i form nyemittering/nyanskaffning av eget kapital  

 

För att ge sken av att ett företag går bra använder företag hellre intern finansiering än extern. 

Om ett företag kan klara sig på de tillgångar vilka finns inom företaget istället för att belåna 

bolaget för genomförandet av exempelvis ett projekt ger det, enligt pecking order teorin, en 

bättre bild av företaget än om det måste låna kapitalet.  

 

Erfordras externt kapital använder bolaget sig av den säkraste möjligheten först, det vill säga 

det börjar med ett lån, går sedan över till exempelvis konvertibler för att endast i nödfall 

efterfråga ytterligare investeringar av gamla alternativt nya ägare. 

 

Orsaken till att preferensordningen ser ut som den gör beror enligt Myers på att det finns en 

asymmetrisk kunskap om företaget. Potentiella investerare och företagsledning har inte 

samma kunskap om företagets ekonomiska situation och dess investeringsmöjligheter. När 

investerarna inte har samma information och kunskap som ledningen försöker de istället tolka 

det som ledningen gör för att skapa sig en uppfattning om företagets värde.  

 

En oväntad utdelning kommer exempelvis att påverka aktiepriset (det kommer generellt sett att 

stiga då en större utdelning sannolikt tyder på att det går bra för företaget), alltså påverkar ett 

företags utdelning hur det värderas på marknaden37. När ett företag ackumulerar kapital 

                                                 
36 Myers (1984) The Capital Structure Puzzle National Bureau of economic research 
37 Ibid 
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genom en nyemission menar pecking order teorin att investerarna ser detta som något 

negativt. Företaget har inte tillräckligt med internt kapital och är dessutom överbelånat vilket 

gjort att det inte haft möjlighet att ta ett lån med skäligt låg ränta. Ovanstående faktorer 

kommer att få aktiekursen att gå neråt och därmed ge bolaget en ogynnsam ställning inför en 

nyemission. Skulle företaget välja att nyemittera när bolaget är undervärderat vore detta i 

princip som att överlåta värde från de gamla aktieägarna till de nya.  

 

Upphävandet av nyemissionen skulle kunna komma att påverka ett företags kostnader. Det är 

enligt Myers mycket möjligt att ett bolag tackar nej till exempelvis ett projekt med ett positivt 

NPV (Net Present Value) till följd av motviljan att ge ut aktier till för låg kurs. Denna 

alternativkostnad kan dock även räknas med i nyemissionen och därmed kan den sänkta 

kursen accepteras av ledningen.   

3.6 Tidigare forskning 

3.6.1 McKinsey Quarterly  

Making capital structure support strategy 
 

Olika bolag har olika grad av risk att ta ställning till. Författarna menar att bolag ej skall anta 

att kapitalstruktur kan skapa värde av sig själv. Bolagen bör inte vara helt beroende utav den 

utan borde arbeta mer och närmare sin egen företagsstrategi för att finna en balans mellan 

lånens skattebesparningar och den flexibilitet som det egna kapitalet har. I en högriskbransch 

bör bolagen ej finansieras med allt för mycket lån, där bör det enligt författarna det egna 

kapitalet vara överhängande. Det finns många bolag som fokuserar på de skattelättnader lån 

kan medföra snarare än att ha bolagets bästa i intresse. Då lån kan medföra en hög risk kan det 

lånande kapitalet bli en börda och därmed mycket kostsamt för bolaget om marknaden vänder 

i en negativ trend.  

3.6.2 Pinegar & Willbricht  

What Managers Think of Capital Structure Theory: A Survey 
 

Sedan 1958 har Modigliani och Miller förespråkat att bolag inte kan påverka dess värde 

genom att förändra kapitalstrukturen. Detta gäller när allt annat lika mellan företagen, när 

marknaden är perfekt, när det inte finns några personal- och företags skatter samt när bolagets 

beslut om dess finansiering och investering är oberoende. I artikeln hänvisar författarna till 
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tidigare forskning vilken visat att företag inte ser ut på detta sätt i praktiken utan att denna tes 

fungerar endast i teorin. Tas en eller flera av ovanstående antaganden bort kan värdet på 

företaget således påverkas relativt enkelt.  

Artikel tar även upp och förklarar Pecking order och Trade-off teorierna38. Studien i artikeln 

visar att 84,3 % av respondenterna väljer att finansiera sig med internt kapital i första hand för 

att sedan övergå till externt kapital i form av lån (71,9 %). Som tredje alternativ kommer 

konvertibler (43 %) och det fjärde alternativet som respondenterna väljer är externa tillgångar 

(23,1 %). Endast 14,9 % väljer att i första hand finansiera sig med externt kapital i form av 

lån. 

 

Artikel tar upp ytterligare en studie där respondenterna var bolagschefer på 500 bolag. 

Undersökningen visar hur cheferna viktar olika parametrar är när de tar fram en 

kapitalstruktur. Några exempel på parametrarna där ett är oviktigt och fem är viktigt (resultat 

visar ett genomsnitt); finansiering genom ett projekts kassaflöde (4,41), det är en risk att 

finansiera sig med tillgångar (3,91), undvika fel prissättning på ett värdepapper som ska ges ut 

(3,60), bolagsskatter (3,52), voteringskontroll (3,24), konkurskostnader (1,58), och så vidare. 

3.6.3 Graham & Harvey  

The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the field 
 

Artikeln visar att det finns en skillnad mellan små och stora bolags metoder när det gäller 

utformningen av kapitalstruktur. Små bolag använder sig inte till lika stor del av NVP (Net 

Present Value) - metoden och prissättning-av-tillgångskapital modellen (egen översättning) 

vilket de större bolagen gör.  

 

Författarna menar att det däremot inte spelar någon roll hur stora eller små bolagen är när 

bolagen ska analysera skuldsättningsgraden och dess policy då de utgår ifrån samma sak; 

flexibiliteten i finansieringen och kreditgraden. När det gäller tillgångarna så använder sig 

bolagen främst av ESP (Earings Per Share) och det aktiens aktuella pris. 

 

                                                 
38 Här kommer endast resultaten relaterade till Pecking-order teorin att presenteras då författarna avskrev Trade-
off teorins signifikans. 
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Enligt författarna är det förvånade att bolag använder sig av NPV och CAPM (Capital Asset 

Price Method) som en bedömningsmetod, denna metod har inte varit så attraktiv de senaste 

åren, utan var en metod som användes flitigt för cirka 10- 20 år sedan. 

 

3.6.4 Song  

Capital Structure Determiniants – An Empirical Study of Swedish Companies 
  

2005 studerade Song vilka faktorer som påverkade skuldsättningen i svenska bolag. Studien 

hade ett stort urval på ungefär 6000 bolag och en undersökningsperiod på tio år. Författaren 

valde dels att använda totala skulder som mätparameter, dels dela upp desamma i lång- samt 

kortsiktiga skulder för att minska studiens felmarginal39. I studien presenteras bevis för att 

svenska företag är förhållandevis högt skuldsatta med ett genomsnitt på cirka 75 procent 

beroende på vilket typ av skuldsättningsmått som använts.  

Följande variabler har använts i undersökningen (fritt översatta) 

• Typ av tillgångar 

• Skattesköld ej relaterad till skuld 

• Lönsamhet 

• Storlek 

• Förväntad tillväxt 

• Unicitet 

• Intäktsvariation 

• Tid dummies 

Studien visade följande resultat (endast variabler relevanta till Korsstygn, en studie… 

redovisas) 

 

Typ av tillgångar 

Reala tillgångar har en positiv relation till den totala skuldsättningen men en negativ relation 

till kortsiktliga skulder. Enligt Song kunde detta stödja tesen, framställd av Bevan & Danbolt 

(2000), att långsiktiga skulder används för att finansiera anläggningstillgångar medan 

kortsiktiga skulder framförallt finansierar omsättningstillgångar.   

 

                                                 
39 Ett försök att minska missbedömningar inom vilka skulder som ligger till grund för vilka resultat 
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Storlek 

Studien visar att företagets storlek har ett signifikant samband med dess skuldsättning. Det 

finns en positiv korrelation till både totala och den kortsiktliga skuldsättnigen medan det finns 

en svag negativ korrelation till de långsiktiga skulderna. Song leder resultatet återigen till 

Bevan & Danbolts studie där de menar att mindre bolag att begränsade i sin lagerförmåga då 

de inte har tillräcklig kreditrankning för att bevilja långsiktliga lånemöjligheter. 

 

Unicitet 

Varken Song eller Lööf (2003), till vilken författaren relaterar, finner något samband mellan 

unicitet och val av skuldsättning.  

 

3.6.5 Kale, Noe & Ramìrez  

The Effect of Business Risk on Corporate Capital Structure: Theory and Evidence 
 
Publikationen behandlar hur affärsrisk påverkar företagets skuldsättning. Författarna menar, 

likt trade-off teoremet, att skulder ökar risken för konkurs och att det inom mer riskfyllda 

företag således finns en större sannolikhet för konkurs vid en given skuldsättningsgrad. En 

matematisk härledning presenteras (med utgångspunkt i en tidigare studie, DeAngelo & 

Masulis (1980)) för att förklara linjens lutning i ett diagram med risk samt skuldsättningsgrad 

på axlarna. Linjen är är enligt författarna u-formad till sitt utseende, sjunkande vid låga 

risknivåer och ökande vid höga nivåer. 
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Resultatredovisning 

Nedan redovisas resultat för utvalda undersökningsparametrar40. Siffrorna representerar ett 

genomsnitt för en tio års period41 inom respektive företag. Presenteras gör även ett 

gemensamt medeltal för samtliga respondenter.  

4.1 Skuldsättningsgrad 

Diagrammen nedan visar tio års medelvärde för de olika bolagens skuldsättningsgrad, det vill 

säga räntebärande skulder över eget kapital. Observera skalans förändrings. 

 
Diagram 1  
Diagrammet visar respondenternas skuldsättning samt det sammantagna medelvärdet. 
 

 
Diagram 2  
Diagrammet visar respondenternas skuldsättning samt det sammantagna medelvärdet 

                                                 
40 Se Testförfarande, avsnitt 2:2 
41 Med viss justering, se vidare Källkritik avsnitt 6 samt Bilagor avsnitt 10 
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.  
Diagram 3  
Diagrammet visar samtliga respondenternas skuldsättning42, medelvärde för respektive bransch. 
 

4.2 Räntekostnader 

Diagrammen nedan visar tio års medelvärde för de olika bolagens räntekostnader, det vill 

säga räntekostnad över räntebärande skulder. Uppmärksamma förändringen i skalan. 

 

 
Diagram 4  
Diagrammet visar respondenternas räntekostnad samt ett medelvärde för desamma. 

                                                 
42 För att underlätta jämförelsen på grund av differenser inom skalsättningen. 
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Diagram 5  
Diagrammet visar respondenternas räntekostnad samt ett medelvärde för desamma. 
 
 

 
Diagram 6  
Diagrammet visar samtliga respondenternas räntekostnad, medelvärde för respektive respondent samt för 
samtliga bolag.  
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4.3 Omsättning 

Diagrammen nedan visar tio års medelvärde för de olika bolagens nettoomsättning. 
 
 

 
Diagram 7  
Diagrammet visar respondenternas omsättning samt urvalets medelvärde. 
 
 

 
Diagram 8  
Diagrammet visar respondenternas omsättning samt urvalets medelvärde.. 
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4.4 Betavärde  

Diagrammen nedan visar de olika byggbolagens betavärde. På grund av informationsbrist 

kommer endast byggbranschens betavärde att redovisas. Revisionsbranschens betavärde har 

estimerats till ett och är därmed ej användbart för undersökningen43.  

 

 
Diagram 9  
Betavärde för respondenterna inom byggbranschen från 24 november 200844 
 

                                                 
43 Se vidare Metodkritik avsnitt 6:3 
44 Se vidare Metodkritik avsnitt 6:3 
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4.5 Konjunktur 

Diagrammen nedan kommer ej att användas i testfunktionerna men behövs som referenser till 

den efterförföljande slutdiskussionen i avsnitt 8. Diagrammen nedan visar 

konjunkturbarometrar för de båda branscherna samt en konjunkturbarometer för det totala  

näringslivet 

 
Diagram 1045   
Ovanstående diagram verkar som en referens till följande diagram,, uppmärksamma dock förändringen i 
tidspannet. 
 

 
 
Diagram 1146  
Samvariation i de båda branschernas konjukturcyklar 1991-2008 
 

                                                 
45http://www.konj.se/download/18.61632b5e117dec92f47800051667/Tot_naringsliv.pdf (2008-12-01) 
46 Konjunkturbarometer 1991-2008 Knudsen, Roger Konjunkturinstitutet 

Nettotal 

Nettotal 

http://www.konj.se/download/18.61632b5e117dec92f47800051667/Tot_naringsliv.pdf
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Diagram 1247  
Konjunkturkänsligheten på order stocken inom byggindustrin 
 
 

                                                 
47 http://www.konj.se/download/18.4756f14e114cfa17dd780001574/Byggindustri.pdf (2008-12-01) 

http://www.konj.se/download/18.4756f14e114cfa17dd780001574/Byggindustri.pdf
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Resultattolkning 

För att testade signifikanta sambanden mellan branscherna48 har följande test utförts för 

samtliga forskningsvariabler. Mellan branscherna har Chi-två test, korrelationstest samt ett 

konfidensintervall utförts för att se samband mellan skuldsättning, omsättning samt 

räntekostnad. Inom branschen har skuldsättningsgraden använts som huvudvariabel och 

jämförts med räntekostnad samt omsättning genom ett korrelationstest och en testfunktion av 

sambandet. 

 

För att undvika att ett stort antal hypoteser ställs upp49 kommer nedan svaren på 

hypotesprövningarna att visas i tabellform utan nollhypoteser uppställda. I samtliga test gäller 

istället följande: 

 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan variablerna. 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan variablerna. 

 

Samtliga hypoteser har prövats på en signifikansnivå på fem samt en procent50 i en 

dubbelsidig normalfördelningskurva. 

 

Samtliga beräkningar går att finna som bilagor i avsnitt 10. 

                                                 
48 Se Forskningsfråga i avsnitt 1:3  
49 Skulle ha blivit 10 hypoteser, se avsnitt 2:2 angående vilka test som skulle utföras samt med vilka variabler. 
Detta antas endast skapa förvirring istället för klarhet. 
50 Enligt praxis inom företagsekonomin 
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5.1 Mellan branscherna 

5.1.1 Chi-två test 

Nedanstående tabell visar resultatet av sambandet mellan de båda branschernas skuldsättning 

och räntekostnad51. 

 
Tabell 1 
För uträkning se bilaga 6 
 
H0 kan inte förkastas på en fem- samt enprocentig nivå eftersom Chi-två värdet är lägre än 

det kritiska värdet. 

5.1.2 Konfidensintervall 

Nedanstående tabell visar relationen mellan de båda branschernas skuldsättning och 

räntekostnad. 

 
Tabell 2 
För uträkning se bilaga 5 
   

5.1.2.1 Skuldsättning 

H0 kan inte förkastas på en femprocentig nivå eftersom konfidensintervallen inte 

överlappar. 

61,54          65,66                    69,77  
 
              74,99            81,49            87,99 

                                                 
51 För uträkning, se bilaga nr 6 
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5.1.2.2 Räntekostnad  .2 Räntekostnad  

H0 kan förkastas på en femprocentig nivå eftersom konfidensintervallen överlappar. H0 kan förkastas på en femprocentig nivå eftersom konfidensintervallen överlappar. 

              5,70           9,81                      13,92                5,70           9,81                      13,92  
  
1,94                     8,44        14,94             1,94                     8,44        14,94             
  

5.1.3 Korrelationstest samt testfunktion 5.1.3 Korrelationstest samt testfunktion 

 
Tabell 3 
För uträkning se bilaga 4 

5.1.3.1 Skuldsättning  

H0 kan inte förkastas på en fem- samt enprocentig nivå eftersom t-värdet är mindre än det 

kritiska värdet. 

5.1.3.2 Räntekostnad 

H0 kan inte förkastas på en fem- samt enprocentig nivå eftersom t-värdet är mindre än det 

kritiska värdet. 
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5.2 Inom branschen 

Inom korrelationstesten används skuldsättningsgraden som en referens/huvudparameter då 

denna utgör grunden för undersökningen. Endast byggbranschens betavärden har varit möjliga 

att erhålla då revisionsbolagen ej är publika. Därför kommer endast denna korrelation att 

beräknas inom byggbranschen 

5.2.1 Korrelationstest samt dess testfunktion 

Tabellen nedan visat korrelationen mellan skuldsättningsgraden och nedanstående variabler.  

 
Tabell 4 
För uträkning se bilaga 2 

5.2.1.1 Betavärde 

H0 kan inte förkastas på en fem- samt enprocentig nivå eftersom t-värdet är mindre än det 

kritiska värdet. Dock är det mycket nära, betavärdet har med andra ord om inte signifikant 

samband med skuldsättningen så åtminstone en sannolik relation till det. 

5.2.1.2 Omsättning 

H0 kan inte förkastas på en fem- samt enprocentig nivå eftersom t-värdet är mindre än det 

kritiska värdet. 
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5.2.1.3 Räntekostnad  

H0 kan inte förkastas på en fem- samt enprocentig nivå eftersom t-värdet är mindre än det 

kritiska värdet. 

5.2.2 Korrelationstest för revisionsbranschen 

 
Tabell 5 
För uträkning se bilaga 3 

5.2.2.1 Omsättning 

H0 kan inte förkastas på en fem- samt enprocentig nivå eftersom t-värdet är mindre än det 

kritiska värdet. 

5.2.2.2 Räntekostnad 

H0 kan inte förkastas på en fem- samt enprocentig nivå eftersom t-värdet är mindre än det 

kritiska värdet. 
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Källkritik  

Den abduktiva ansatsen för studien valdes i början av undersökningen. Tanken bakom detta 

val var att kunna härleda tendenser från den ena branschen till teori för att sedan binda 

samman den första branschens tendenser till den andra. På grund av att resultatet visade på 

mycket få samband emellan branscherna kom studien istället att anta en deduktiv ansats. Att 

den abduktiva ansatsen ej var användbar inom studien var i själva verket inte omöjligt att 

förutspå då branscherna är så pass olika.  

6.1 Urvalsbortfall 

Ett fåtal av de undersökta bolagen har endast verkat i sin nuvarande form i ett fåtal år52. Detta 

har gett ett bortfall på ett antal år och medelvärdet för företagets parametrar har istället räknats 

på de år företagets operarat53. Det har ej heller funnits möjlighet att ta del av bolagens 

årsredovisningar för samtliga år, för att explicit se vilka år, se Bilagor avsnitt 10. 

 

Urvalet är baserat på Affärsvärldens rankinglista över de största revisionsbolagen samt 

Byggindustris lista över de 50 största bolagen i Sverige (baserat på 2007 års omsättning). 

Undersökningen var menad att undersöka samtliga företag på listorna, men tyvärr kunde 

information ej erhållas från samtliga bolag på ett tidseffektivt sätt. 

 

                                                 
52 Oden anläggningsentreprenad AB i fyra år samt Wäst-Bygg i 2-4 år. 
53 För specifika justeringar, se varje diagram i  Bilagor avsnitt 10 
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6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet mäter datas tillförlitlighet, hur exakt är den data som använts, insamlingssättet 

som använts samt sättet på vilket data bearbetats54.  

 
Figur 4  
55 
För att åstadkomma högsta möjliga reliabiliteten i studien har nollhypoteserna prövats med en 

signifikansanalys, där ett chi-två test, ett konfidensintervall samt ett korrelationstest 

genomförts. Uppsatsen grundas på en kvantitativ ansats och stöds på siffror, vilket ger en 

högre reliabilitet då siffror är konstanta och kan således utan svårighet testes igen av annan 

undersökare.    

 

För att beräkna räntebärande skulder behövdes i vissa fall56en uppskattning göras då det ej var 

explicit uttryckt vilka skulder som var räntebärande och vilka som ej var det. I största möjliga 

mån har dock företagen i de fall då det ej var uttryckt i årsredovisningen kontaktas, dock har 

det ej varit möjligt att erhålla information ifrån samtliga dessa företag57. 

 

Uppsatsen har en positivistisk synvinkel, vilken måste kritiseras, då det inte är säkert att 

naturvetenskapens regler kan appliceras på vad som i mångt och mycket är en 

beteendevetenskaplig vetenskap. Påverkas ansvariga för kapitalstrukturen mer av sociala 

faktorer än av ekonomiskt vetenskapliga? Detta mäts inte i den kvantitativa analys studien 

ämnar göra.  

 

Urvalsbortfallet av fyra företag inom vardera bransch har med största sannolikhet påverkat det 

resultat som studien har fått fram. Det finns möjlighet att vissa variabler som ligger på 

                                                 
54 Johannessen & Tufte (2003) 
55 http://www.mirrorgate.se/test.oaw.psykm.pdf (2008-11-13) 
56 Frejs Redovisningsbyrå samt Deloitte  
57 Se föregående fotnot om aktuella företag. 
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gränsen att ha ett samband emellan sig faktiskt skulle ha det med fler respondenter i studien. 

De bolag som föll bort var väsentligt mindre än de resterade. De större bolagen var således 

överrepresenterande vilket kan ha föranlett missvisande resultat i form av konkurrenskraft.  

6.3 Validitet 

De data som används i studien är erhållen direkt från vardera företags årsredovisning då 

någon annan information i dagläget tyvärr ej var möjlig att erhålla. Dessa data är med stor 

sannolikhet något justerade58 vilket minskar validiteten i undersökningen. Vad gäller den yttre 

validiteten kommer uppsatsen endast att svara för urvalets resultat. Vidare forskning kan göra 

en jämförelse för att undersöka populationen och kan då skapa en hög yttre validitet genom att 

göra om samma undersökning i olika kontexter och vid olika tidpunkter59. 

 

Betavärdet redogörs endast för byggbranschens bolag då information angående 

revisionsbolagens betavärden ej kunde erhållas. Detta betavärde kunde givetvis räknats fram 

av författarna, men då man ej med säkerhet kan säga om detta värde skulle vara korrekt (då 

ingen publik handel sker med bolagen) samt den tidsbegränsning studien har valdes detta bort. 

Detta borde dock ej sänka validiteten för undersökningen utan snarare ge ytterligare en 

dimension till byggbranschens analys. Dock är inte heller byggbranschens betavärde perfekt. 

Av de sex undersökta bolagen är endast fem stycken publika60. Från de fem publika bolagen 

har betavärdet erhållits för att sedan grunda estimationen av det privata bolagets betavärde. 

Vidare har endast betavärdet för 2008-11-24 använts istället för betavärdet för en tioårsperiod 

på grund av att detta ej fanns tillgängligt.  

 

Valet att utgå ifrån en tioårsperiod grundades i ett försök till förminskad risk för felaktiga 

siffror på grund av konjunktursvängningar. Dock har detta längre tidsspann medfört att vissa 

oundvikliga justeringar61. Många av bolagen är idag stora koncerner och har således varit 

föremål för ansenliga omstruktureringar eller ombildningar. Skulle siffrorna för ett mycket 

avvikande år inte justeras skulle detta ge ett felaktigt utslag på de medeltal som använts. Dock 

ger tyvärr justeringen samtidigt en viss godtycklighet till undersökningen vilken kan sänka 

dess validitet.   

                                                 
58 Värden kan justeras exempelvis på grund av förändringar i årets resultat. 
59 Johannesen & Tufte (2003) 
60Skanska, NCC, Peab, JM, samt Oden anläggningsentreprenad AB 
61 För specifika justeringar, se varje diagram i Bilagor avsnitt 10 
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Sambandet mellan branscherna mäts med hjälp av ett korrelationstest, ett konfidensintervall 

samt ett chi-två test. Detta bör höja validiteten då testen är framtagna för detta ändamål. Dock 

säger inte ovanstående ekvationer något om det kausala samband som bör föreligga mellan de 

två variablerna, vilket under alla omständigheter ger en osäkerhet i beräkningen. Antalet 

respondenter inom studien är sannolikt för få för att chi-två testet skulle kunna ge ett adekvat 

svar vilket således sänker validiteten. Betänkt dock att tre olika signifikanstest utfördes just på 

grund av denna anledning.  

 

Korrelationen mellan risken, räntekostnaden samt omsättningen och skuldsättningsgraden har 

beräknas med korrelationskoefficienten samt ett test på densamma vilket bör höja validiteten. 

 



Ihlström, Lotten 831202; Ivarsson, Emilia 850315 
den 19 december 2008 

 

 44 (44)  
 

Slutsats 

• Det finns inga signifikanta samband mellan bygg- och revisionsbranschens 

skuldsättning 

• Det finns inga signifikanta samband mellan bygg- och revisionsbranschens 

räntekostnad 

• Det finns inga signifikanta samband i byggbranschens skuldsättning 

• Det finns inga signifikanta samband i revisionsbranschens skuldsättning 
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Slutdiskussion 

8.1 Samband mellan branscherna 

Varken korrelationstestet eller Chi-två testet visade något signifikant samband mellan 

branschernas skuldsättning eller dess räntekostnader. Konfidensintervallet visar att det finns 

en skillnad i branschernas skuldsättning, dock ej i räntekostnaderna. Vid användandet av ett 

Chi-två test kan det vara fördelaktigt att använda ett högre antal respondenter vilket gör att 

testet i denna studies resultat ej blir tillförlitligt62.  

 

Testerna visar således att det i princip inte finns några signifikanta samband mellan de två 

branscherna. Med tanke på att det inte finns ett signifikant samband mellan räntekostnaden 

och skuldsättningsgraden inom någon av branscherna bör de sannolikt bestämmas av andra 

variabler än varandra. Det kan tyckas att det finns därför två frågor att besvara; varför skiljer 

sig skuldsättningsgraden åt de två branscherna emellan och varför skiljer sig räntekostnaden 

åt? Dock skiljer sig inte räntekostnaden och skuldsättningsgraden åt i sin beroende variabel, 

nämligen företagets risk. Risken kommer enligt författarna att se olika ut i de två branscherna. 

Följande diskussion om de betydande faktorerna till resultatet har sin utgångspunkt i 

Hallgrens teori om operationell- samt finansiell risk63 . 

 
Enligt chi-två testet samt korrelationstestet finns det inget signifikant samband mellan 

branschernas räntekostnad. Vanligtvis antas lånekostnaderna vara lägre för materiella 

branscher då de kan belåna sina anläggningstillgångar och på så sätt sänka sina lånekostnader, 

dock är detta enligt studien ej helt korrekt. De större byggbolagen i studien erhåller en lägre 

räntekostnad än vad de större revisionsbolagen gör, dock justeras detta medelvärde genom de 

mindre byggbolagen vilka erhåller högre räntekostnader samt de mindre revisionsbolagen 

vilka erhåller lägre räntekostnader. Detta kan visa att inom byggbranschen är företagets 

omsättning en intressant variabel. Omsättningen hör ihop med byggbranschens 

kapitalintensitet. Företagen inom byggbranschen har en högre kapitalintensitet än 

revisionsbolagen vilket enligt Hallgren ger dem en fördel vid belåning i form av 

fördelaktigare avtal och därmed räntor. Detta stärker teorin om att en bransch med högre 
                                                 
62 Se Källkritik, avsnitt 6 
63 Se Teori avsnitt 3 
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kapitalintensitet såsom byggbranschen får en annorlunda räntekostnad än vad en bransch med 

högre personalintensitet erhåller. Resultatet kan även jämföras med Songs resultat. Justeras 

Frejs redovisningsbyrås samt PWCs värden bort inom revisionsbranschen64 visar resultatet 

precis som i Songs studie på att skuldsättningsgraden inom byggbranschen (i hans fall i 

branscher med stor andel reella tillgångar) är högre än den är inom revisionsbranschen. 

 

De båda branscherna skiljer sig inte bara genom att vara en produkt och en tjänstebransch, de 

har även olika konkurrensförhållanden inom branscherna. Varken Song (2005) eller Lööf 

(2003) fann några samband mellan branschernas/företagens unicitet och dess 

skuldsammansättning. Dock råder det enligt Harris och Raviv (1991) konsensus om att 

unicitet är en faktor vilken påverkar skuldsättning. Revisionsbranschens tjänster ter sig 

tämligen likvärdig mellan de olika firmorna, revision är lagstadgat att fungera på ett visst sätt. 

Inom byggbranschen finns det istället större chans att differentiera och specificera sig inom 

olika områden vilket på så sätt sänker konkurrensen och därmed risken.  

 

En annan riskfaktor enligt Hallgren är likviditeten, eller snarare den eventuella bristen på 

densamma. Ett företag vill inte hålla sig med en allt för stor likviditetskvot då detta är medel 

som istället skulle kunna investeras och därmed driva in avkastning till företaget. 

Byggbranschen riskerar en likviditetskris genom stora projekt där de ej erhållit fullständig 

betalning innan arbetets slutförande, en risk vilken revisionsbranschen ej riskerar då de i 

princip alltid erhåller förskottsbetalning för sina uppdrag65. Likviditetskvoten hålls ofta strikt 

inom byggbranschen men risken finns trots allt att likviden tar slut och att företaget då kan 

vara tvungna att vidta ofördelaktiga likvideringar av tillgångar.  

 

Det eventuella sambandet (konfidensintervallet visar på ett samband medan de två 

signifikanstesten ej gör detsamma) för räntekostnaden mellan branscherna skulle kunna bero 

på den operativa risken i form av konjunkturkänslighet. Risken kommer i sin tur att påverka 

företagets räntekostnader. Trots att byggbranschen är en konjunkturkänslig bransch, se 

diagram 12 antas dess operativa risk vara låg på grund av dess omställningsförmåga. Även 

revisionsbranschen kan antas ha låg operativ risk, i dess fall kan det dock i hög grad bero på 

                                                 
64 Detta kan enligt författarna vara motiverat på grund av dess avvikande karaktär  
65 Per Metzén, ekonomichef KPGM 2008-11-09 
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dess okänslighet för konjunktursvängningar. Samvariationen i konjunktursvängningar går att 

se i diagram 10. 

 

Songs bevis på att företag i Sverige över lag är högt skuldsatta (75 procentlig 

skuldsättningsgrad eller mer) stämmer vare sig i revisions- eller byggbranschen. 

Anledningarna till detta diskuteras nedan i respektive avdelning. 

 

PEAB, NCC, Frejs och PWC kan tänkas utgå ifrån Modigliani & Millers teori. Här har 

bolagen en väldigt hög skuldsättningsgrad vilket förespråkas av Modigliani & Miller. 

Däremot förkastas teorin om att lånat kapital skulle vara den billigaste formen av kapital, 

eftersom lånekostnaderna är relativt höga hos samtliga företag. De resterande bolagen i 

revisionsbranschen samt Skanska, Oden och Wäst-Bygg har en relativt låg skuldsättning, 

vilket betyder att det egna kapital är överrepresenterat som finansiering kapital. Strategin att 

finansiera sig med eget kapital är något som Pecking order förespråkar. Teorin menar att 

bolag först försöker finansiera sig med internt kapital för att sedan använda externt kapital så 

som lån.  
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8.2 Sambandet inom branscherna 

8.2.1 Byggbranschen 

Inom byggbranschens skuldsättningsgrad ses två trender, en lägre med skuldsättningsgrader i 

spannet 40-60% samt en högre i spannet 70-100%.  Inom det högre spannet verkar branschens 

större aktörer där 2/3 av desamma även är bolagen med lägst räntekostnad inom branschen. 

De större aktörerna inom branschen kan antas ha en rad fördelar såsom mer fördelaktiga lån. 

Detta bekräftar såldes av Hallgrens tes ”Större företag har större chans att finna 

fördelaktigare krediter”66.  

 

Modigliani & Millers teori om att bolagen ska låna så mycket som möjligt istället för att 

använda sig av sitt eget kapital, eftersom lånat kapital är billigare, kan även här dras 

paralleller till. Men med hög skuldsättningsgrad kommer också en högre risk. I en eventuell 

lågkonjunktur kan denna fördel vändas till en nackdel, då räntan kan förväntas stiga och 

företagens kostnad kan förhöjas. Detta gör att värdet på företaget kan komma att förändras i 

och med att man ändrar kapitalstrukturen, vilket Midigliani & Miller uttrycker inte kan ske 

men däremot artikeln; What Managers Think of Capital Structure Theory: A Survey hävdar 

det motsatta.  

 

När bolag brukar en så hög skuldsättning, kan detta betyda att bolagen lånar mer för att den 

räntan som de betalar för lånen är avdragsgill och i och med detta så sänks skattekostnaderna 

och kostnaderna för kapitalet blir billigare. Detta är något som artikel Making capital 

structure support strategy inte förespråkar. Att bara ruta in sig på skattelättnader är inte alltid 

det bästa alternativet, då detta inte alltid är vad som är bäst för verksamheten. 

 

Utifrån företagens betavärde rör sig de flesta företagen i takt med marknaden, vilket är 

positivt i en stabil eller uppåtgående trend. Om däremot marknadsindex sjunker kommer inte 

Oden anläggningsentreprenad AB67 ackompanjera de andra företagen i en neråtgående trend. 

De bolag som har en lägre skuldsättningsgrad det vill säga har en lägre andel lån och en högre 

andel eget kapital kan tänkas utgå ifrån modellen Pecking oder och som även stöd av artikel 

What Managers Think of Capital Structure Theory: A Survey. Den tidigare forskningen visar i 
                                                 
66 Hallgren (2002:165) 
67 Med ett betavärde om -1,40 
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de tester som har utfört att företag utgår först från interna medel så som eget kapital för att 

sedan använda sig av externa medel så som lån. 

 

I en materiell bransch som byggbranschen bör bolagen använda sig av mycket belånat kapital. 

Det är 1) lättare att använda materiella ting som säkerhet vid belåning, 2) bolagen kan erhålla 

fördelaktigare lån eftersom de lånar till stora summor. Byggbranschen kan antas ha stora 

anläggningstillgångar vilket enligt Myers Trade-off teorem borde leda till en lägre belåning. 

Större bolag inom branschen kan antas äga en större maskinpark än vad de mindre gör. De 

större bolagen får då en lägre belåning än de mindre bolagen vilka kan antas äga en mindre 

maskinpark (och istället leasa alternativt hyra in maskiner för varje projekt) på grund av de 

större konkurskostnaderna. Enligt uppsatsens studie är detta felaktigt. De större bolagen har 

en högre andel skulder än vad de mindre har. I Songs studie visades en positiv korrelation 

mellan de totala skulderna och storleken på företaget. Undersökningen som är genomförd i 

denna uppsats uppvisar inte detta samband inom byggbranschen, det absolut största bolagen 

inom branschen, Skanska, är mindre belånat än både NCC, Peab samt JM vilka är signifikant 

mindre (se diagram 3).  

 

Av de parametrar som studien använder sig av för att studera sambandet är det endast 

betavärdet som korrelerar med skuldsättningen68, det vill säga att det finns ett signifikant 

samband. Eftersom risk reflekterar skuldsättningen och är något som de flesta branscherna 

utgår ifrån vid eventuell skuldsättning, så var detta resultat förväntat. Betavärdet för 

byggbranschen skiljer sig dock mellan bolagen. Då det finns ett signifikant samband mellan 

skuldsättningen och betavärdet, kan detta även direkt avläsas och jämföras inom branschen. 

PEAB, NCC och JM har ett ungefärligt betavärde som inte bara följer marknaden men även 

har ett större utslag än marknadsindexet, dessa tre bolag ligger även inom samma spann med 

skuldsättningen. Detta betyder att bolagen innehar en ganska stor risk som de gynnas av i en 

högkonjunktur det vill säga när marknadsindex stiger, däremot kan det få förödande 

konsekvenser om marknadsindex sjunker i värde.  Oden däremot kommer att göra tvärtemot 

markandsindex, när marknadsindex går ner kommer Oden att ha en positiv reaktion och gå 

istället uppåt. I en svängig marknadsperiod kan det därför vara bättre att ha ett index på 0,95 

som Skanska, bolaget kommer inte att ”tjäna” lika mycket om markandsindex stiger men det 

kommer heller inte förlora lika mycket som sina konkurrenter när marknadsindex sjunker.  

                                                 
68 Signifikant samband på 5- med ej på 1 procentlig nivå 
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Inom byggbranschen finns det många parametrar av risk som kan förekomma. Konjunkturen 

är en parameter, byggbranschen kanske inte påverkas av en eventuell lågkonjunktur eftersom 

det alltid behövs nya fastigheter eller renoveringar. Byggnationen kan dock komma att gå ner 

och byggbranschen kommer således att påverkas till viss del. En annan risk är 

hälsovårdligheten, inom denna risk finns säkerhet och hälsovården för att nämna några 

underparametrar. Om risken är för hög när det gäller säkerhet och hälsovården på en 

arbetsplats, kan denna arbetsplats bli avstängd och i sin tur leda till förödande konsekvenser 

för bolagen.  

 

Hallgren talar om olika slags nyckelpersoner. Inom byggbranschen är 

arbetsledare/projektledaren en sådan person, arbetsledaren besitter med mycket kunskap och 

erfarenhet och blir en stor tillgång för bolaget. Bolaget är beroende av varje medarbetares 

kunskap för att kunna lyckas med sin verksamhet. Denna kunskap kan sägas likna 

tjänstebranschens arbetsförfarande, där man är helt beroende av konsulternas kompetens. Det 

är här byggbranschen går från att endast vara en materiell bransch till att vara en materiell och 

immateriell bransch.  

8.2.2 Revisionsbranschen 

Revisionsbranschen har överlag en låg skuldsättningsgrad och en medelhög räntekostnad. 

Räntekostnaderna har två trender, en högre som ligger inom spannet på 10-17 % samt en lägre 

som ligger mellan 4-8,5 % (under förutsättning att Frejs redovisningsbyrå AB exkluderas). 

Inom branschen ses även två trender inom skuldsättningsgraden, en betydligt högre vilken 

ligger runt 150 % samt en lägre inom ett spann på cirka 30-60 procent där fyra av de sex 

företagen i studien innefattas. 

 

Frejs redovisningsbyrå AB är ett av de företag med högst skuldsättningsgrad. Trots detta har 

företaget lägst räntekostnad samt omsättning i studien. Denna företeelse, hur ett så ”litet” 

företag kan låna krediter till sådan låg kostnad, kan vara en ren slump och är svårt att svara 

på69. Däremot anser Modigliani och Miller att lån är det billigast kapitalet och skall således 

stå för majoriteten av finansieringen, vilket stämmer in på Frejs Redovisningsbyrå. Om artikel 

                                                 
69 Se dock Källkritik avsnitt 6 då Frejs redovisningsbyrå var ett av de bolag med osäker härledning till de 
räntebärande skulderna. 
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What Managers Think of Capital Structure Theory: A Survey´s urval representerar 

populationen så ingår Frejs Redovisningsbyrå i de 14,9 % som faktiskt väljer att finansiera sig 

med lån som försthandsval för att vidare använda sig av internt kapital i form av eget kapital.   

Inom revisionsbranschen finns det inte inte, förutom i PWCs fall, något samband mellan 

storleken på företaget och dess skuldsättning vilket enligt Song borde uppvisas.   

 

Beroende på att revisionsbranschen är en tjänstebransch, det vill säga den är uppbyggd på 

tjänster och därmed humankapital, kan konkurskostnaden komma att bero på 

anställningsformen. Är alla inom bolaget anställda på konsultbasis borde företaget utnyttja 

förminskningen i risken genom att höja skuldsättningsgraden.  

 

Inom branschen skiljer sig bolaget Deloitte gällande både skuldsättning och räntekostnader, 

vilket skulle kunna tyda på att det använder sig av en annan strategi som exempelvis trade-off 

teorin. Med tanke på att skuldsättningsgraden inom Deloitte är hög skulle Modigliani & 

Millers teorem vara applicerbara. Dock är räntekostnaderna inom Deloitte signifikant högre 

än för resten av branschen vilket motsäger deras tes om att skuldsättning skulle vara det 

billigaste finansieringsalternativet för bolaget.  

 

Då inget betavärde erhållits för branschen, kommer det nedan att hållas en diskussion om 

vilka parametrar som kan påverka detta värde och därigenom påverka räntekostnaderna samt 

skuldsättningsgraden. 

 

Enligt Hallgren skulle risk kunna härledas ifrån exempelvis konjunkturkänslighet, konkurrens, 

kapitalkostnadsförändringar samt samhällsingripande faktorer. Revisionsbranschen är en av 

de mindre konjunkturkänsliga branscherna då revision är lagstadgat vilket borde leda till att 

en högre skuldsättning. Dock har branschen med två undantag70 en relativt låg skuldsättning 

vilket gör den faktorn orelevant. Att bolagen har en relativt låg skuldsättning stämmer helt 

överrens med artiklarna; “The theory and practice of corporate finance: Evidence from the 

field”, “What Managers Think of Capital Structure Theory: A Survey” samt “Making capital 

structure support strategy”. Enligt de tester som artiklarna har utfört så använder bolagen i de 

flesta fall av internt kapital vid en finansiering och sedan gå vidare till externt kapital i form 

av lån. Vilket anses som ett bra val då lån kan medföra allt för stora risker.  

                                                 
70 Varav Frejs redovisningsbyrås skuldsättning kan ifrågasättas, se Källkritik avsnitt 6 
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Angående de samhällsingripande faktorerna kommer det med stor sannolikhet att införas ny 

lagstiftning där små bolag befrias från den tidigare obligatoriska revisionen71. Detta kommer 

dock att innebära problem för de bolag vilka riktat sig mot mindre kunder om de ej har bra 

omställningsmöjligheter för utveckling av sin verksamhet inom andra verksamhetsområden 

såsom redovisning. Studiens redovisade skuldsättningen är dock ett medelvärde av en 

tioårsperiod och den borde således inte påverkas av denna nya lagstiftning. Det nya 

lagförslaget visar emellertid hur känslig branschen är inför hämmande lagstiftning vilket kan 

vara en anledning till den låga skuldsättningen. En annan anledning kan vara konkurrensen 

inom branschen, en hög konkurrens leder till höga risker och därmed låga skuldsättningar. 

Själva produkten, revisionstjänsten, är som sagt lagstadgad till sitt utförande och kan således 

inte göras speciellt unik. Självklart kan vissa firmor ha ett högre anseende och därmed framstå 

som mer kvalificerade och prominenta inför en bolagsstämma72, andra firmor kan vara mer 

lättillgängliga än andra etcetera. Dock är produkten i sak den samma vilket borde leda till en 

hög konkurrens inom branschen, vilket i sin tur givetvis höjer risken. Ytterligare en 

riskhöjande faktor är valet av marknad. Då fem av de sex bolagen opererar på den globala 

marknaden kan detta mycket möjligt vara en riskhöjande faktor för bolaget på grund av de 

valutatransaktioner detta medför.  

                                                 
71 Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) 
72 De kan med andra ord vara mer konkurrenskraftiga då de är mer eftertraktade. 
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