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Sammanfattning  
 

Dagens finanskris är något som berör alla parter i ett företag på något sätt oavsett vilken 
näringsgren företaget är verksamt i. Den rådande ekonomiska situationen väckte ett intresse 
hos oss och vi ställde oss frågande till om företagen är så drabbade som media framställer 
dem. Vi valde att undersöka kreditmarknaden med följande problemformulering: 
 
Hur har finanskrisen påverkat möjligheten för större svenska bolag att anskaffa externt 
kapital samt hur arbetar de för att begränsa riskerna? 
 
Studiens syfte är att förklara hur finanskrisen inverkat på ett företags finansieringsstrategi. Det 
kommer att göras med hjälp av personliga intervjuer som ska visa på hur företagen upplever 
att kreditmarknaden utvecklats under finanskrisen. Vi vill med intervjuerna även undersöka 
hur riskerna med ett företags externa kapital har förändrats samt hur de arbetar mot olika 
aktörer för att begränsa dessa. 
 
Teorierna som har behandlats i denna uppsats är två välkända teorier i form av 
Stakeholderteorin och Agentteorin. Dessa teorier ska hjälpa till att skildra och ge förklaringar 
till företagens finansieringsmöjligheter på marknaden. De ska även visa på hur företagen 
arbetar för att begränsa de risker som uppkommer i samband med finansieringen.  
 
Uppsatsen är byggd på en kvalitativstudie med ett induktivt angreppssätt och hermeneutisk 
kunskapssyn. Datainsamlingen består av fem djupgående intervjuer med olika börsnoterade 
bolag. En sammanställning av intervjuerna presenteras i uppsatsens empiriska kapitel.  
 
Det som framkommer av uppsatsen är att finanskrisen har inte haft någon större inverkan på 
de undersökta bolagens finansiering, dock har de inofficiellt vidtagit vissa åtgärder. De 
undersökta företagen använder i dagsläget främst obligationer vid finansieringen av deras 
verksamhet. Här har vi kunnat urskilja en förändring mot för ett år sedan då några företag 
föredrog en kortare upplåning. Investerarna har blivit försiktigare i sin utlåning till företagen 
samtidigt som företagen i dagsläget föredrar en längre upplåning av sitt externa kapital för att 
begränsa refinansieringsrisken. Detta har vi kunnat urskilja trots att det är dyrare för företagen 
med längre upplåning. Företagen har accepterat denna extra kostnad i och med dagens 
turbulenta kreditmarknad. Ingen av företagen har sökt sig till någon alternativ 
finansieringsform eller tvingats skjuta upp någon investering p.g.a. likviditetsbrist i företaget.   
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1. Inledning 
 

Vi vill börja med att ge läsaren en bakgrund till det undersökta problemet samt att denne 
skall få se vad som föregicks i olika medier, vilket låg till grund för studien. Bakgrunden 
mynnar tillslut ut i studiens problemformulering och syfte. 

 

1.1. Bakgrund 
Ivar Kreuger introducerade participating debentures som en ny låneform på den 
internationella marknaden i maj 1928. Dessa var en kombination mellan en obligation, en 
preferensaktie och ett skuldebrev. Värdepapperna fick på så sätt väldigt hög risk. Idag 
benämns denna typ av värdepapper vinstandelsbevis där vinstandelslån och kapitalandelslån 
ingår. Vinstandelsbevisen blev en omedelbar succé på finansmarknaden när den infördes på 
1930-talet och kursen steg omedelbart. På cirka ett år och fyra månader hade kursen stigit 
med över 850 %.1 Den 12 mars 1932 dog Ivar Kreuger och med honom det imperium som 
han till dess hade byggt upp, Kreugerkraschen var ett faktum.2 
 
Efter Kreugers fall blev det mindre vanligt att använda sig av kapitalandelslån och i 1975 års 
aktiebolagslag förbjöds denna. De finansieringsformer som främst användes under den här 
tiden var obligationer och aktier. Det finansiellainstrumentet vinstandelsbevis (och då 
speciellt kapitalandelslån) var enligt expertisen en av faktorerna till 1930-talets kris och det 
var ett av motiven till att de förbjöds. 
 
Under 1980-talet beslöt den svenska staten att avreglera kreditmarknaden, detta var en 
bidragande orsak till finanskrisen i början av 1990-talet3. Den tidigare regleringen av 
kreditmarknaden var en effekt från andra världskriget och krisen på 1930-talet. Det avgörande 
argumentet till att kreditmarknaden avreglerades 1985 var att en avreglering skulle leda till en 
större samhällsekonomisk vinst. Det ansågs lättare, att utan en reglering, använda krediterna 
till investeringar som var mer samhällsekonomiskt lönsamma. Kreditavregleringen ledde till 
en ökad kreditexpansion vilket genererade att fastighetspriserna stegrade. Detta bidrog till den 
kommande finans- och fastighetskraschen. 4  
 
Det fanns länge inga indikationer på att fastighets- och finansbubblan skulle spricka. I takt 
med att bankerna beviljade fler krediter ökade priserna på fastigheter tills det nådde sin pik i 
augusti 1989.5 Hösten 1990 gick Nyckeln som var ett finansbolag i konkurs och därefter 
följde flertalet andra finans- och fastighetsbolag efter i samma spår. Konkurserna gjorde att 
bankernas kreditförluster ökade lavinartat, flertalet av de svenska bankerna tvingades till att 
söka stöd från statligt håll. Avskaffandet av regleringen genererade att bankernas utlåningstak 
upphävdes, detta resulterade i en stor ökning av bankernas kreditförluster. En direkt effekt 
från expanderade kreditförluster var försiktigare utlåning av nytt kapital. Det var inte bara 
bankernas utlåning som föranledde krisen utan även valutamarknaden.6   
 

                                                 
1 Sven Olof Arlebäck, ”Kreuger Kraschen”, s. 138 
2 Ibid., s. 9 
3 Peter Englund, ”The swedish banking crisis: roots and consequences” , s. 83 
4 Nils-Eric Sandberg et.al, ”Vad kan vi lära av kraschen?”, s. 75- 77, 102  
5 Englund, s. 89 
6 Kristina Furusten, ”Det förändrade kontraktet”. s. 3- 5, 7 
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Effekterna av bankkrisen 1987-1993 är enligt Mats Lönnerblad betydligt större än effekterna 
av krisen på 1930-talet då Ivar Kreugers koncern gick i konkurs. Han skriver vidare, när 
konkursen var ett faktum togs Kreugers företag över av andra svenska företag. Dessa drev de 
vidare till lönsamma företag samt att Sverige år 2003 fortfarande led av bankkrisen som 
startade 15 år tidigare.7   
 
Under senare delen av 1990-talet och i början av 2000-talet var informationsteknikföretag 
väldigt högt värderade. Dessa företag var oftast styrda av en liten grupp entreprenörer som 
arbetade mot sin vision att exempelvis genomföra Internethandel. Ett av de ledande företagen 
inom denna sektor var Boo.com vilka hade en vision att bygga en Internet baserad 
klädesaffär. När Boo.com begärdes i likvidation år 2000 var det starten på en spricka i IT-
bubblan. När företaget begärdes i konkurs hade utomstående finansiärer investerat cirka en 
miljard i ett företag vars affärsidé knappt kunde genomföras då det krävdes för avancerad 
teknik.8  
 
Efter år 2000, då den teknikbaserade Nasdaq börsen i New York nådde all-time-high började 
bubblan spricka. År 2002 var IT-kraschen ett faktum, Nasdaq börsens kompositindex rasade 
till nivån den var på innan IT-bubblan.9 
 
Samtidigt som IT-bubblan kraschade började även telekomföretagen att falla. Dessa nådde sin 
pik under våren 2000. Den efterföljande kraschen inom telekom marknaden var betydligt 
större än den mer omtalade IT-kraschen. Telekom bubblan kvalificeras som den bubbla vilken 
hade störst fluktuationer på marknaden ur ett historiskt perspektiv. Detta skulle även bli en av 
de största bubblorna i historien. En av orsakerna till att telekomsektorn lyckades expandera 
kraftigt för att slutligen krascha var att företagen fattade beslut som var kortsiktiga och av 
egenintresse. Den finansiellamarknaden är en annan faktor som bidrog till telekomföretagens 
expansion genom att investmentbolag och banker investerade i bolagen. Dessa bidrog sedan 
till bolagens kortsiktiga tänkande då investerarna krävde avkastning på det satsade kapitalet.10 
För att förtydliga detta ges ett exempel; investmentbolag gick ut och sa att det nyaste och 
lämpligaste telekomföretagen skulle få stor finansiell support. Effekten av detta uttalande blev 
att aktiekursen ökade och de aktuella företagen blev högre värderade utan att de åstadkommit 
någon nämnvärd prestation. Några av företagen som tog hjälp av ovannämnda var 
WorldCom, Qwest, Level 3 och Global Crossing.11 Efter raset hade telekomsektorn förlorat 
mer än 95 procent av aktievärdet i relation till då den hade sin pik.12 
 
Det finns många paralleller och liknelser med den finanskris som vi genomlider i dagsläget 
och ovannämnda kriser. En av de gemensamma faktorerna är att i samtliga fall har 
utomstående investerare haft bidragande del till de olika fluktuationerna.    
 
Vår första tanke var att vi skulle göra en studie som gick in på djupet i bankernas 
finansieringsformer. Efter ytterliggare förarbete skapades det en diskussion mellan författarna 
om det kunde vara än mer intressant att utifrån de största bolagen i Sverige se hur de har blivit 
drabbade i sitt sätt att anskaffa externt kapital. 
 

                                                 
7 Mats Lönnerblad, ”Från bankkris till börskris”, s. 209 
8 Dagens Nyheter, It.bubblan – en kapitalistisk kulturrevolution, www.dn.se 
9 Ibid 
10 Jacqueline Kam, ”No pain, no gain: Retinking the telecoms crash”, s. 497- 498, 502 
11 Martin Fransman, “The telecoms boom and bust 1996–2003 and the role of financial markets”, s. 10 
12 Kam, s. 502 
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Den 27 oktober 2008 gick Swedbank ut med ett pressmeddelande att de skulle ta in 12,4 
miljarder kronor i nytt kapital i bolaget genom en nyemission13. Sedan dess till 5:e februari i 
år har aktiebolagen på stockholmsbörsen bett om att få ta in, eller tagit in, totalt 40,4 miljarder 
kronor i nyemissioner. Liknande siffra för de 8 första månaderna 2008 var 2,7 miljarder.14 
Detta visar på att företagen är i stort behov av externt kapital i dagens läge. 
 
Almi företagspartner gör undersökningar vart fjärde kvartal som behandlar 150 
bankkontorschefers inställning till lånemarknaden för företag. Utifrån nedanstående figur kan 
det utläsas att bankerna sedan 2004 är mindre villiga till utlåning av kapital, vilket generar att 
företagen har fått fler nekande svar än tidigare när de har ansökt om kapital. Minskad utlåning 
från bankerna tillsammans med företagens utökade kapitalbehov tror vi kan komma att skapa 
ett problem i framtiden. 
 

 
Figur 1: Bankernas utlåning till företag, resultat för fjärde kvartalet 2008 15 

 
Undersökningen visar att bankkontorscheferna blir mer och mer pessimistiska i sin inställning 
till framtiden. En analytiker säger till Dagens Industri att bankernas utlåning totalt kan minska 
med så mycket som 20 procent i finanskrisens spår. Dagens Industri skriver vidare att de stora 
företagen kan, om det har en stark balansräkning, låna upp kapital via obligationer och 
certifikat. Dessa företag kan i vissa fall också ha färdiga lånelöften från bankerna att tillgå om 
de hamnar i en knipa.16 Enligt E24 har företagen börjat använda sig mer av obligationer som 
finansieringsform, utgivandet av obligationer på den svenska marknaden steg från 3,2 
miljarder i november 2007, till 18 miljarder i oktober 2008.17 
 
En baksida med att finansiera verksamheten med hjälp av obligationer är dock att de får betala 
ett högt pris för denna typ av lån. Då investerarna ser en osäker marknad för de större 

                                                 
13 Swedbank, Pressmeddelande om nyemission, www.swedbank.se 
14 Dagens Industri, Nyemissioner för 40 miljarder – hittills, www.di.se 
15 Almi Företagspartner, Almi Företagspartners låneindikator 2008, www.almi.se 
16 Dagens Industri, Banker stryper företagslån, www.di.se 
17 E24, Skenande lånekostnader för storbolagen, www.e24.se 
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företagen som ger ut obligationer, vilka exempelvis är Sandvik, Telia Sonera och Vasakronan. 
Är dessa företagslån en förhållandevis dyr finansieringsform för dessa aktörer.18  
 
I detta läge var stockholmsbörsen hösten 2008 nere på den lägsta nivån under en femårs 
period.19 För att ytterliggare poängtera den senaste tidens globala kreditkris lämnade den 158 
år gamla amerikanska banken Lehman Brothers in en konkursansökan i september 2008.20    
 
Vi ställer oss då frågan hur ett företag skall lyckas ta in externtkapital och samtidigt hålla ner 
kostnaderna då bankerna och investerarna är väldigt försiktiga i sin utlåning till företagen. Ett 
exempel är företaget PA Resources som blev tvungna att få in 1,2 miljarder kronor i nytt 
kapital till bolaget. Då de inte fick något banklån blev de tvungna att göra en nyemission. 
Situationen var inte sådan att företaget i fråga hade en dålig lönsamhet, utan i artikeln 
beskrivs PA Resources som ett höglönsamt bolag.21 
 
Denna tankeprocess mynnade ut till ett för oss högaktuellt och intressant problem som baseras 
på att företagen är i behov av kapital. Företagens kapitalbehov kan i dagsläget inte 
tillfredsställas av bankerna då de stryper utlåningen.    

1.2. Problemformulering 
Hur har finanskrisen påverkat möjligheten för större svenska bolag att anskaffa externt kapital 
samt hur arbetar de för att begränsa riskerna? 

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att förklara hur finanskrisen inverkat på ett företags 
finansieringsstrategi. Det kommer att göras med hjälp av personliga intervjuer som ska visa 
på hur företagen upplever att kreditmarknaden utvecklats under finanskrisen. Vi vill med 
intervjuerna även undersöka hur riskerna med ett företags externa kapital har förändrats samt 
hur de arbetar mot olika aktörer för att begränsa dessa. 

1.4. Avgränsningar 
Studien behandlar de 15 största företagen på Stockholmsbörsen. Det är de företag som är 
tillräckligt stora för att ha möjlighet att finansiera sin verksamhet med hjälp av 
företagsobligationer och företagscertifikat. Av de 15 största bolagen har vi valt att studera 
bolag som är verksamma inom likvärdiga branscher. De branscher som vi har inriktat oss på 
är tillverkningsindustrin och verkstadsindustrin. Det valet gjordes då bolag som agerar inom 
finanssektorn har andra möjligheter till finansiering än bolag som agerar inom 
verkstadsindustrin. De bolag som studien behandlar är företag som omfattas av IFRS 
(International Financial Reporting Standards) och därefter är deras bestämmelser tillämplig.      
 
Vi har valt att endast fokusera på den svenska tillämpningen av finansieringsformer. Inom 
ramen för uppsatsen kommer vi inte att behandla de bokföringstekniska eller skatterättsliga 
effekterna hos kredittagaren. Vi kommer dessutom att bortse från effekterna hos 
kreditgivaren. Aktiebolag har oftast en större organisation och en mer öppen redovisning, 
samt att utgivandet och utformandet hos de alternativa finansieringsformerna regleras i 
aktiebolagslagen vilket gör att vi utesluter andra bolagsformer. Av de aktiebolag som ingår i 

                                                 
18 E24, Skenande lånekostnader för storbolagen, www.e24.se 
19 Dagens Industri, Indikator OMXS30 preiod: 5 år, www.di.se 
20 Dagens Nyheter, Lehman brothers ansöker om konkurs, www.dn.se   
21 Dagens Industri, Ilskan växer mot snåla storbanker, www.di.se 
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studien så har vi valt att avgränsa studien till de större på stockholmsbörsen då det är dem 
som främst använder obligationer samt har den öppenhet i sin redovisning som studien kräver, 
vilket är en viktig del i studien.  
 
Inom aktiebolagslagen har vi valt att avgränsa oss till externtkapital i form av nyemission och 
kapitalandelslån. Kapitalandelslån blev lagligt att emittera på marknaden i samband med nya 
aktiebolagslagen. Då denna finansieringsform var väldigt kontroversiell under 1930-talets 
finanskris samt att den återigen blev tillåten 2005 valde vi att behandla den i studien.    

1.4.1. Risker 
När vi skriver om risker i studien är det främst refinansieringsrisker som vi syftar på och inte 
de andra riskerna som kan uppkomma i samband med att man finansierar sin verksamhet. De 
risker som vi uteslutit i studien är dem som påverkas av att räntan går upp så att lånet blir 
kostsammare än företaget hade tänkt sig eller om lånet är utställd i en annan valuta där lånet 
på grund av valutakursförändringar blir mer kostsamt. Det finns även kreditrisker inom 
företagen som vi bortsett från då dessa innefattar att kundfodringar inte betalas. 

1.5. Begreppsförklaring 
Emittera:  Ge ut nya värdepapper på marknaden.22 
 
Nyemission: Ett aktiebolag ger ut nya aktier i bolaget och får på så sätt in nytt kapital.23 
 
Refinansieringsrisk: Risken att inte ha möjlighet att låna upp nytt kapital till rimliga villkor 
vid ett låns förfall.24 
 
Large Cap: Stockholm Large Cap är en lista på Stockholmsbörsen där de största bolagen är 
placerade. 
 
Hybridlån:  Ett lån som redovisningsmässigt kan delas upp mellan skulder och eget kapital ett 
exempel på ett sådant lån är kapitalandelslån. Det är en finansieringsform som delvis är en 
aktie och delvis ett lån. Den del som har samma karaktär av en aktie skall redovisas som eget 
kapital och den del som ses som ett lån skall redovisas som en skuld.25    
 
Kreditfaciliteter:  Ett löfte om att ett bolag har rätt till att få en viss kredit.26 
 
Låneförfall:  Den tidpunkt då hela lånet skall vara återbetalt.   
 
Vinstandelsbevis: Ett skuldebrev som ger innehavaren rätt till att få en viss del av bolagets 
vinst.27 
 
Vinstandelslån: Ett lån med klausul som anger storleken på räntan eller det kapitalbelopp 
som skall återbetalas vid lånets förfall detta är kopplat till aktiens kursutveckling alternativt 
bolagets finansiella ställning.28 

                                                 
22 Nationalencyklopedin, sökord: emission, www.ne.se 
23 Claes-Göran Larsson, ”Företagets finanser”, s. 347 
24 Carlos Marquez, ”Credit rating actions at Doral place potential refinancing at risk”, s. 9 
25 Johan Månsson & Henric Larsolle, ”Så redovisas de nya kapitalandelslånen”, Balans, s. 37 
26 Finansinspektionen, Vilka regler gäller för ett kreditlöfte?, www.fi.se  
27 Martin Ericsson, ”konvertibla vinstandelsbevis”, s.18  
28 NJA II 2007, s. 91 
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Kapitalandelslån: Ett lån vars avkastning kan sättas i relation till olika poster i bolagets 
årsredovisning.29  
 
Kreditrating:  En värdering av bolagen och ett mått på deras låntagarförmåga.30 
Trovärdigheten att investerarna får tillbaka sitt satsade kapital plus räntan.  
 
Moodys: Ett värderingsföretag som är ett av de mest respekterade bolag inom sin bransch. De 
utför bl.a. kreditrating, forskning och analyser om finansiella risker som kan uppkomma.31  
 
Standard & Poor’s: Ett av världens mest inflytesrikaste värderingsföretag som bl.a. gör 
kreditrating på andra bolag samt gör finansiella investment analyser. De sammanställer även 
index samt utvärderar vilka risker som finns vid en investering.32  
 
Volatilitet:  ”Prisrörlighet på finansiella marknader”33. Desto högre volatilitet, desto större är 
sannolikheten att priset på marknaden rör sig upp eller ner med större svängningar. 
 
Statsskuldsväxlar: ett värdepapper som emitteras av riksgäldskontoret. Upplåningen är 
kortsiktig och med en låg risk.34 

1.6. Disposition 
Inledning:  I detta kapitel som just har behandlats kommer vi gå in på studiens 
problembakgrund och redogöra för studiens syfte. Vi kommer även att redogöra de 
begränsningar som studien har medfört.  
 
Teoretisk metod: Detta kapitel behandlar studiens teoretiska tillvägagångssätt och vi 
kommer börja med att presentera vår tidigare kunskap i ämnet för att sedan klargöra vilken 
kunskapssyn och angreppssätt som används i studien. Detta kapitel innehåller även 
författarnas kritik till sekundärkällor.  
 
Finansieringsteori: Här får läsaren grundläggande kunskap om finansieringsteorier och här 
förklaras även relevanta begrepp för studien mer ingående. Senare i avsnittet behandlas de 
teorier som studien är uppbyggd kring. Det är dessa teorier som ligger tillgrund för 
utformningen av studiens frågor. 
 
Praktisk metod: I detta kapitel presenteras hur studiens insamling av primärdata har gått 
tillväga. Vi för också en argumentation om urvalsprocessen för våra intervjuobjekt. Sedan 
förklaras det utförligt hur de olika respondenterna agerade och om det var något som störde 
respondenten under intervjun. Avslutningsvis följer kritik mot dessa primärkällor.    
 
Empiri:  I detta kapitel behandlas och sammanställs den data som intervjuerna gav. Materialet 
presenteras efter relevanta teman vilket sedan ligger tillgrund för studiens analys och slutsats.   
 

                                                 
29 Månsson et.al., s. 37 
30 Nationalencyklopedin, Sökord: Rating, www.ne.se 
31 Moody’s, About Moody’s, www.moodys.com  
32 Standard & Poor’s, About S&P, www.standardandpoors.com 
33 Nationalencyklopedin, Sökord: Volatilitet, www.ne.se 
34 Gabriel Oxenstierna, ”Placeringsrådgivning”, s. 45- 46 
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Analys: Här kopplas studiens primärdata samman med befintliga teorier vilket senare 
analyseras. Denna del är uppbyggd på liknande sätt som empirin dvs. utefter teman. Detta 
ligger sedan tillgrund för studiens slutsats.     
 
Slutsats: Här redovisas studiens slutsats utifrån primärdata samt sekundärdata.  
 
Sanningskriterier och författarnas kommentarer: I detta avsnitt förs det en argumentation 
om studiens sanningskriterier. Det som diskuteras är studiens identifierade styrkor och 
svagheter. Slutligen följer författarnas kommentarer och förslag för framtida forskning.     
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2. Teoretisk metod 
 

Vi ämnar att i detta kapitel beskriva studiens vetenskapliga förhållningssätt. Nedan redovisas 
den teoretiska bakgrunden till studien. 

 

2.1. Ämnesval 
Båda författarna är intresserade av den finansiella marknaden, samtidigt ville vi skriva om ett 
ämne som berör oss och är outforskat sedan tidigare. Vi anser att den tid vi befinner oss i är 
lika spännande som skrämmande, frågor vi ställde oss var: hur har finanskrisen påverkat 
Sveriges största noterade bolag och kreditinstitut vid deras användning av finansiella 
instrument? Vi ställde oss även frågande till vad den största förändringen är på marknaden 
mot när det råder ett normalt marknadsklimat? När vi började leta information om uppsatsen 
fann vi att det har förts lite forskning om kapitalandelslån. Vi ställde oss då frågande till om 
denna finansieringsform överhuvudtaget används på marknaden samt om intresset för denna 
finansieringsform har ökat eller minskat i finanskrisens spår? Detta gjorde att vi även valde att 
undersöka detta finansieringsalternativ inom ramen för uppsatsen.  
 
När vi fick handledarens godkännande att köra igång var valet givet och vi bestämde oss för 
att köra igång med nämnda problem.    

2.2. Förförståelse 
Båda författarna till studien läser sin åttonde termin på civilekonomprogrammet på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Författarna har redovisning som huvudinriktning på 
sin utbildning och har läst redovisningskurser på både kandidat- och magisternivå.  Både 
Fredrik och Gustav har inom studierna på civilekonomprogrammet även läst 
fördjupningskurser i finansiering, detta gjordes då författarna är intresserade av ämnet. 
Fredrik har även arbetat inom banksektorn och är certifierad placeringsrådgivare vilket gav 
honom möjligheten att applicera hans teoretiska kunskaper i praktiken.  
 
Hösten 2007 skrev Gustav sin kandidatuppsats om vad lagen omvändmoms hade fått för 
effekter på företag inom byggsektorn sedan dess införande. Våren 2008 skrev Fredrik sin 
kandidatuppsats om kommunernas pensionsredovisning. Kandidatuppsatsen gav oss kunskap 
om respektive ämne samt hur arbetet med en uppsats skall fortgå.     
 
Nationalekonomin gav oss kunskap om hur ett lands ekonomi går i olika cykler och att 
bolagen som agerar på marknaden måste då anpassa sig efter dessa cykler. Detta har vi sedan 
kunnat koppla till att bolagens finansieringsformer och finansiella instrument anpassas efter 
marknaden. Det aktuella marknadsläget är något som intresserar författarna och den kunskap 
som vi besitter inom ämnet utvecklar vi genom att kontinuerligt läsa de tidskrifter och artiklar 
som berör dagens finanskris.  

2.3. Perspektiv 
”Forskning innebär att ge ett perspektiv på tillvaron” 35. Om inte forskaren är tydlig för 
läsaren att klargöra vilket perspektiv som studien är skriven på kommer denna att skapa sin 
egen uppfattning baserat på egna kriterier som inte alltid är vetenskapligt grundade.36 I 

                                                 
35 Ulf Bjereld, Marie Demker & Jonas Hinnfors. ”Varför vetenskap?” s.17  
36 Ibid.  
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studien används ett perspektiv sett på hur de största bolagen i Sverige finansierar sin 
verksamhet i det aktuella samhällsklimatet samt hur deras finansieringsformer har förändrats 
sedan ett par år tillbaka. Vi vill med denna studie undersöka de positiva och de negativa 
effekterna som påverkar företagens möjlighet att bibehålla och anskaffa externt kapital under 
en finansiellkris. Detta gör att vi ser studien från företagens perspektiv.   

2.4. Kunskapssyn 
Vi vill med vår studie få en djupare och bredare förståelse om hur de största svenska noterade 
företagen agerar för att finansiera sin verksamhet. Genom att studera olika 
företagsekonomiska teorier kommer vi att vara pålästa inom ämnet när vi genomför studien.  
 
Vi kommer att undersöka de bakomliggande faktorerna till studiens problem ”Hur har 
finanskrisen påverkat möjligheten för större svenska bolag att anskaffa externt kapital samt 
hur arbetar de för att begränsa riskerna?”. Studien ämnar gå in på djupet för att skapa oss en 
ökad förståelse inom ämnet. Vi kommer inte enbart att ställa oss frågor som ”Vad händer?” 
utan vi kommer även att ställa oss frågande till ”Vad betyder detta?”.37 Den senare frågan 
bygger runt en hermeneutisk kunskapssyn vilken vi anser mest lämpad för vår studie. En 
hermeneutisk kunskapssyn går ut på att författarna skall tolka och skapa förståelse inom sin 
utvalda genre38. 
 
När vi har genomfört intervjuerna kommer vi att försöka tolka, inte bara det faktiska resultatet 
utan även situationen respondenten befinner sig i. Detta gör att vi sätter oss in i 
respondenternas situation och försöker finna faktorer till varför respondenten har givit detta 
svar. Vi måste se till helhetsbilden av respondenternas svar, men även delarna och sätta dessa 
till sammanhanget39. Den fysiska texten ska analyseras men även innebörder och meningar 
från denna40. 

2.5. Angreppssätt  
För forskare som använder sig av hermeneutisk kunskapssyn förekommer det ofta att de 
använder sig av ett induktivt angreppssätt för att tolka och förstå problemet. Det induktiva 
angreppssättet utgår oftast från empirin och går till teorin.41 Studien har för avsikt att i 
enlighet med det induktiva angreppssättet ta fram ny fakta, inte bekräfta eller förkasta fakta 
som redan finns, vilket kännetecknas av det deduktiva angreppssättet. Arbetet kommer att 
söka observationer vilka senare utvecklas till teorier. För att förankra studien i verkligheten 
med hjälp av grundad teori, kommer vi att utgå från teorier när vi söker observationerna.42 
Bryman och Bell argumenterar för att de flesta studier av induktiv art besitter vissa deduktiva 
egenskaper, och så även denna genom ovanstående argumentation43. Vi har för avsikt, att i så 
stor utsträckning som möjligt, inte blanda in egna värderingar när vi samlar in och bearbetar 
materialet från respondenterna.  
 
En induktiv forskningsprocess styrs ofta av att forskaren utvecklar sin förståelse om studiens 
problem och det är på detta sätt som den empiriska verkligheten närmas. Den induktiva 
forskningsprocessen är beroende av de empiriska studierna och utvecklas således parallellt 

                                                 
37 José Luis Ramirez, ”Positivism eller Hermeneutik”, s. 40    
38 Allan Bryman & Emma Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 29 
39 Göran Wallén, ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik”, s. 33- 34 
40 Sten Andersson, ”Positivism kontra hermeneutik”, s. 23 
41 Maj-Britt Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap”, s. 55  
42 Wallén, s. 89-90, 93 
43 Bryman et.al., s. 23 
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med studien. När vi genomförde studiens empiriska insamling utvecklades vår förståelse inom 
studien och det blev tydligare hur respondenternas bolag anskaffar externt kapital. I en 
induktiv studie är processen som tidigare nämnts att tolka och förstå det empiriska materialet 
för att sedan kunna utveckla det till teorier. I vårt fall analyserades den empiriska 
datainsamlingen i relation med redan etablerade teorier för att sedan kunna koppla det till 
egenbaserade slutsatser som besvarar problemformuleringen. 44              

2.6. Insamling av sekundärkällor  
Vi har enbart sökt den tryckta litteraturen som studien behandlar via Umeå 
Universitetsbiblioteks hemsida med deras databas ALBUM. Vi har i så stor utsträckning som 
möjligt sökt efter artiklar med hjälp av Umeå Universitetsbiblioteks Databassök och Google 
Scholar. I Databassök har vi använt oss av de olika artikeldatabaserna inom företagsekonomi. 
Vi har använt oss främst av Business Source Premier eftersom den innehåller en 
filtreringsfunktion för vetenskapligtgranskade artiklar vilket ökar trovärdigheten till studien. 
Då vi sökt i denna databas sökte vi främst lämpliga artiklar som var vetenskapligt granskade 
”peer rewieved”. Några av artiklarna som vi har använt i inledningen har vi sökt reda på 
genom respektive hemsidas sökfunktion, en artikel från www.almi.se hittade vi genom att 
söka på Google. Under litteratursökningens gång har vi i så stor utsträckning som möjlig 
försökt att använda oss av artiklar från 2000-talet.  

2.7. Val av teorier 
Studien kommer att behandla de kostnader som finns i förhållande till risker vid finansiering. 
Vi kommer att undersöka hur detta påverkar företagens val av finansieringsform i samband 
med finansieringen av verksamheten vid svårare marknadsförhållanden än normalt.  
 
Vi har även utgått från två etablerade teorier - stakeholderteorin och agentteorin. Dessa två 
teorier anser vi passar in i vår studie på ett bra sätt samt ger ett bra stöd till analysen.  
 
Med hjälp av stakeholderteorin vill vi försöka ta reda på frågor som; om organisationen är 
skyldiga sina intressenter att låna upp nytt kapital på ett speciellt sätt. Om det finns något spel 
som pågår inne i modellen mellan de olika intressenterna över vem det är som har makten vid 
utnyttjandet över vilka finansieringsformer. Vi vill även söka svar på om det föreligger någon 
moralisk skyldighet mellan organisationen och dess stakeholders, exempelvis vid en 
nyemission.  
 
Agentteorin skall ge oss stöd att ta reda på om det föreligger något samband mellan styrelse, 
ledning eller avdelningen som ansvarar för finansieringen inom företaget. Vi vill även med 
denna teori söka förklaring till om den enskilde individen kan förskjuta ansvaret på någon 
annan individ inom företaget.  
 
Med hjälp av dessa teorier ska vi även försöka utröna om det föreligger något incitament att ta 
upp externt kapital genom ett speciellt instrument, eller om det finns något dilemma som 
föreligger på individnivå inom eller utanför organisationen. 

2.8. Redovisning av primärkällor 
Studiens empiriavsnitt kommer att redovisas enligt ”den sammanhållna fallbeskrivningen”. Vi 
ämnar ge denna del en bra grund för läsaren inför det kommande analysavsnittet. Det 
insamlade materialet från respondenterna kommer främst att försöka beskriva och återberätta 
                                                 
44 Johansson Lindfors, s. 57-59   
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vad som kommit fram under intervjun. Detta kommer att ske med citat men ambitionen är 
även att i hög grad försöka att återge det som sagts under intervjuerna. I analysen kommer 
empirin att följas upp med våra egna tolkningar, vilket förhoppningsvis gör dessa mer 
framträdande. Vi har ambitionen att framställa empirin så att läsaren kan få en bild av studien 
som främst kännetecknas av en bra helhetsbild men läsaren skall även kunna se de redovisade 
resultaten mer ingående mellan de olika respondenterna. Genom att redovisa intervjuerna med 
hjälp av denna framställningsstrategi vill vi försöka att öka trovärdigheten för oss som 
bearbetare av studiens empirirska material.45  

2.9. Kritik till Sekundärkällor  
Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt använda ursprungskällan i artiklar och 
litteratur. Vi har, då det funnits möjlighet, jämfört olika källor med varandra och fört en 
diskussion mellan författarna om källan är relevant och vilken som är mest relevant för vår 
studie. Detta har vi gjort för att öka trovärdigheten på studien samt pålitligheten hos 
sekundärkällorna. 
 
Ett avsnitt i studien är uppbyggd på vad som är skrivet i aktiebolagslagen och vi utgår från att 
det som står i lagen är en trovärdig källa, därav har vi ej någon kritik mot aktiebolagslagen. 
 
Vi har behandlat stakeholderteorin och agentteorin i huvudsak från vetenskapligtgranskade 
artiklar, vilket torde öka validiteten i studien. Man kan föra viss kritik till att vi, under 
behandlandet av stakeholderteorin valt att till viss del inte utgå från ursprungskällan. Denna 
teori introducerades för mer än 40 år sedan och har sedan dess omarbetats av olika forskare. 
Vi valde främst att använda Freeman’s vidareutveckling då vi kände att den bäst avspeglade 
studiens syfte. Vi anser att även om teorin har förändrats mycket genom åren känner vi oss 
säkra på att vi tolkar den rätt.  
 
När vi skrivit om agentteorin har vi kopplat samman artiklar med vetenskapligt granskade 
artiklar och ett exempel från en svensk lärobok. Då teorin är förhållandevis enkel att tolka så 
kände vi att detta gav ett tydligare budskap istället för att försämra studiens validitet. Viss 
kritik har dock framförts mot teorin vilken vi har behandlat och tagit i beaktande inom ramen 
för uppsatsen. 

2.10. Tidigare studier inom området 
Då vi började studien fanns det inte vetenskapliga artiklar som behandlar dagens 
finansiellakris tillgängliga i någon anmärkningsvärt stort utsträckning. Det finns artiklar som 
behandlar tidigare kriser att tillgå vilka studien använt sig av i bakgrunden. Allteftersom 
studien fortlöpte kom det kontinuerligt upp nytt material inom området. Detta tror vi beror på 
att krisen startade i USA. Artiklarna fokuserade på bankerna i början av krisen, vi fann ingen 
som behandlade företagens finansieringsbehov. De artiklar vi hittade visade på att krisen 
startade genom att bankerna började gå i konkurs, det var samtidigt i början av krisen vi 
startade arbetet med uppsatsen. Detta tror vi är de bakomliggande faktorerna till att inga 
tidigare studier hade bedrivits från företagens synvinkel. 
 
Vi har kunnat lokalisera en doktorsavhandling om banker och företagskonkurser från Uppsala 
Universitet. En uppsats från Lunds Universitet som behandlar kapitalandelslån, om det varit 
nödvändigt att införa denna finansieringsform på marknaden samt en annan magisteruppsats 
om aktierelaterad finansiering från Stockholms Universitet. Vi har även hittat en studie som vi 

                                                 
45 Ulrica Nylén, ”Att presentera kvalitativa data”, s. 70- 72 
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anser har starkast kopplingar till vår uppsats. Det är en kandidatuppsats som jämför nyckeltal 
för åren 1992 och 2008 och drar paralleller mellan de två krisåren, skriven vid 
Handelshögskolan på Göteborgs Universitet. Vi har läst dessa studier innan, och undertiden vi 
arbetade med uppsatsen för att skapa oss en större kunskap inom det vetenskapliga området 
runt studien. De gav oss tankar snarare än att det bidrog med ett praktiskt bidrag om hur vi 
skulle genomföra uppsatsen. Den enda studien av de ovanstående som vi har använt oss av i 
denna uppsats är doktorsavhandlingen från Uppsala Universitet.  
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3. Finansieringsteori 
 

I denna del presenterar vi bakgrunden till de teorier som är centrala inom ramen för studien. 
Vi kommer ingående beskriva olika sorters finansiella instrument samt relationen mellan 
investerarens risk och företagens kostnad vid upptagande av nytt kapital. Senare delen av 
kapitlet tar upp de två etablerade teorier som studien behandlar. 

 

3.1. Finansiellt instrument 
Nationalencyklopedin har enligt oss den mest överskådliga och lättförstådda definitionen på 
ett finansiellt instrument, vi anser dock att den inte är så ingående. NE beskriver ett finansiellt 
instrument som ett värdepapper som är avsett för att man skall kunna köpa och sälja det 
vidare46. Redovisningsrådet, som har en lite mer invecklad definition, har definierat ett 
finansiellt instrument som ett avtal vilket ger en finansiell tillgång i ett företag och samtidigt 
ger upphov till en skuld eller ett egenkapitalinstrument i ett annat företag. Redovisningsrådet 
skriver vidare att en finansiell tillgång enkelt kan beskrivas som kontanter eller rätt att få ut 
kontanter från företaget som emitterat det finansiella instrumentet. En finansiell skuld 
beskriver dem som en skyldighet att erlägga kontanter eller någon finansiell tillgång till 
innehavaren av det finansiella instrumentet. Ett egenkapitalinstrument är en rätt för 
innehavaren av det finansiella instrumentet att få ut ett företags tillgångar efter avdrag för alla 
skulder.47 

3.2. Olika slags finansiella instrument 
Lagen säger att finansiella instrument är… 
 

”… överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella 
derivatinstrument”48 

 
 
Dessa fyra finansiella instrument är större kategorier som lagen senare, i samma paragraf har 
delat upp i mindre grupper.  
 
Inom överlåtbara grupper ligger aktier, obligationer och andra värdepapper som är 
sammankopplade med de två ovannämnda finansiella instrumenten. 
Penningmarknadsinstrument är statsskuldväxlar, inlåningsbevis, företagscertifikat samt andra 
värdepapper som omsätts på penningmarknaden, betalningsmedel hör dock inte in här. 
Fondandelar är andelar i fondföretag eller investeringsfonder samt andra företag som i 
huvudsak sysslar med kollektiva investeringar. Finansiella derivat är den största kategorin där 
optioner, swappar, terminskontrakt och räntesäkringsavtal med olika förbehåll ingår, men 
även derivatinstrument och finansiella kontrakt som avser överföring av kreditrisk och 
prisdifferenser.49 
 
De finansiella instrument som vi beskriver i denna uppsats är i stor del ur en investerares 
synvinkel. Vi har valt att ta upp dem ur denna synvinkel för att belysa att det är en investerare 

                                                 
46 Nationalencyklopedin, sökord: finansiellt instrument, www.ne.se 
47 Redovisningsrådet, ”Rekommendation RR 27 Finansiella Instrument: Upplysningar och klassificering”, s. 3 
48 Lagen (2007:528) om Värdepappersmarknaden, 1 kap 4 §, 1st 
49 Lagen (2007:528) om Värdepappersmarknaden, 1 kap 4 § 
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som satsar kapital i de olika värdepapperna. Detta gör att det är centralt för ett finansiellt 
instruments tillkomst att det finns en investerare som är villig att investera kapital i företaget 
på marknaden. Vi anser samtidigt att dessa finansiella instrument är relevanta att ta upp i 
studien då de ger läsaren en bredare kunskap innan studien blir mer djupgående. I ett senare 
skede kommer studien att smalna av och fokusera mer på de finansiella instrument som är 
mest centrala inom uppsatsen. Dessa är: aktier, obligationer, företagscertifikat samt 
kapitalandelslån. 

3.2.1. Överlåtbara värdepapper 
Aktier:  En aktie kan beskrivas som en ägarandel i ett företag, innehavaren av aktien äger 
alltså en andel av företaget och har således rätt till att påverka företagets utveckling med en 
röst som står i förhållande till ägarandelen på bolagsstämman. I egenskap av ägare till en aktie 
har du rätt till en del av företagets resultat, även kallad utdelningen. Företagsledningen ger en 
rekommendation till styrelsen på hur stor de anser att utdelningen bör vara och senare så 
beslutas och fastställs den faktiska utdelningen på företagets årsstämma av aktieägarna.50 
 
Genom en nyemission kan ett företag ta in nytt kapital genom att ge ut nya aktier på 
marknaden. Detta är ett vanligt sätt att finansiera sitt företag och dess expansion. Detta görs 
genom att erbjuda befintliga aktieägare att köpa nya aktier i företaget. Nyemissionen går till 
på så sätt att företaget vänder sig till en investmentbank (eller motsvarande) som gör en 
rigorös analys av företaget och fastställer priset på de nya aktierna och antalet aktier som skall 
ges ut, även kallat emitteras. Investmentbanken brukar även hjälpa till att hitta intressenter till 
nyemissionen. För detta arbete brukar de ta ut en liten procentuell andel av emissionens värde 
vilket brukar bli ett betydande belopp.51 
 
Ett företag kan även göra en apportemission, detta är en sorts nyemission där intressenten 
betalar de nya aktierna med annat betalningsmedel än kontanter, oftast fastigheter. 
Finansieringsformen är vanligast vid köp av dotterbolag. Emissionen riktar sig då inte till 
allmänheten utan endast till de dåvarande ägarna i dotterbolaget, när en emission riktar sig till 
en viss begränsad grupp kallas detta riktad emission vilket är fallet i detta exempel. 
Kostnaderna är i allmänhet av samma storleksordning som vid en nyemission.52  
 
Obligationer: När ett företag ger ut en obligation lånar företaget kapital av köparen till 
obligationen. I gengälld måste företaget betala ränta på det lånade beloppet samt återbetala 
hela det lånade beloppet vid obligationens förfall. En skillnad mot att ge ut aktier är att ägaren 
av en obligation inte äger en del av företaget och har således ingen rätt till en röst på 
årsstämman och har ingen rätt till en del av utdelningen. Oftast när ett företag ger ut en 
obligation så kopplar de obligationen till en tillgång som är tänkt att användas under en längre 
tid, till exempel en fabrik. De har då en lång löptid på obligationen som således matchar 
tillgången. Alternativen till att ge ut en obligation är att emittera nya aktier eller ta ett banklån. 
Fördelen med obligationer är att företaget inte späder ut antalet aktier i företaget samt att 
kapitalkostnaden är avdragsgill.53 
 
Swappar: Kommer från engelskan och betyder byta. Genom en så kallad swap kan ett företag 
skydda sig mot ränte- och valutakursförändringar. 

                                                 
50 Oxenstierna, s. 51 
51 Ibid., s. 59- 60 
52 Robert W. Grubbström, & Janerik Lundquist, ”Investering och finansiering”, s. 180 
53 Oxenstierna, s. 37- 38 
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3.2.2. Penningmarknaden 
Dessa värdepapper har en löptid på högst ett år och kännetecknas främst av att de innehar en 
förhållandevis låg kreditrisk ur en investerares synvinkel.54 Detta ger en förhållandevis 
billigare upplåning för ett företag i förhållande till värdepapper som innehar en längre löptid. 
 
Statsskuldväxlar: Dessa emitteras av riksgäldskontoret och har en löptid från tre månader 
upp till ett år. Sekundärmarknaden är mycket likvid. Dessa värdepapper innehar mycket låg 
risk.55 
 
Företagscertifikat: Har en löptid mellan en till sex månader. Innehar alltid en rating, vilket 
betyder att de innehar en riskuppskattning som är fastställd av ett oberoende institut. Med en 
bättre rating är sannolikheten större att företaget betalar tillbaka lånet vilket gör att 
investeraren tar en mindre risk och kräver på så sätt mindre avkastning. Det blir billigare för 
företaget att låna upp kapital på marknaden.56 

3.2.3. Fondandelar 
Fonder är portföljer av olika värdepapper. Dessa hjälper investerare att skapa spridning i 
portföljen och har samtidigt en professionell förvaltare.57 Fonder är mer av ett 
investerarinstrument och kommer således inte att behandlas inom ramen för denna uppsats.  

3.2.4. Derivatinstrument 
Derivatinstrument är som tidigare sagt den största av dessa grupper. De består av avtal som 
handlas på en marknadsplats, en börs. De är de mest volatila värdepapper som finns på 
börsen.58 Att de är volatila betyder att de har en mycket stor priskänslighet och rör sig således 
med stora svängningar, både upp och ned, på börsen59. 
 
Optioner: En option är en möjlighet men inte skyldighet att köpa eller sälja en underliggande 
tillgång vid en viss tidpunkt till ett förutbestämt pris. Som exempel kan ges en köpare av en 
vara för hemleverans som har avlagt handpenning, denne kan häva köpet men får då inte 
tillbaka den erlagda handpenningen. På börsen finns både köp och sälj optioner, en köpoption 
ger möjligheten att köpa en underliggande tillgång och på samma sätt ger en säljoption en 
möjlighet att sälja en underliggande tillgång vid en viss tidpunkt. Det finns även två 
möjligheter att använda dessa optioner, det är antingen att köpa dem eller att utfärda dem.60   
 
Terminskontrakt: Terminskontrakt är i stora drag de samma som optioner, de ger en 
möjlighet till framtida köp eller försäljning av ett i kontraktet angiven tillgång.61 
 
Räntesäkringsavtal: Räntan på en underliggande skuld har en möjlighet att gå upp eller ner i 
samband med att marknadsräntan rör på sig. Detta kan man skydda sig mot genom ett 
räntesäkringsavtal. 

                                                 
54 Oxenstierna, s. 45- 46 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid., s. 67 
58 Ibid., s. 109 
59 Nationalencyklopedin, sökord: volatilitet, www.ne.se 
60 Oxenstierna, s. 109- 111 
61 Ibid., s. 110 
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3.2.5. Banklån 
Företag kan även skaffa sig externt kapital genom att ta upp ett banklån. Bankerna är oftast 
centralt involverade i finansiellakriser.62 När företagen går dåligt blir bankerna restriktiva i sin 
utlåning både till företag men även till hushåll. Detta gör att det kan vara svårt för företagen 
att låna upp kapital genom detta sätt när det råder en finansiellkris. 

3.3. Aktiebolagslagen 
Vissa lån: Inom aktiebolagslagen är det även tillåtet att ta upp lån med speciella villkor som 
är kopplade till ränteutbetalningen och/eller storleken på lånet, dessa är redovisade under 
rubriken ”Vissa lån” i 11 kap. 11 § Aktiebolagslagen. Med denna rubrik avser 
aktiebolagslagen kapitalandelslån och vinstandelslån. En separat redogörelse av denna typ av 
lån kommer under rubriken nedanför.    

3.3.1. Nytillåtna finansiella instrument enligt akt iebolagslagen 
Kapitalandelslån blev inte olagliga direkt efter fallet av Kreugers imperium, utan det skulle 
dröja nästan 40 år till. I 1944 års aktiebolagslag stod det inget uttryckligt om att det hade 
blivit förbjudet med kapitalandelslån. Det var först i aktiebolagslagen som inrättades 1975 
som reglerade förbudet mot kapitalandelslån63. I den nya aktiebolagslagen som gäller från och 
med 1 januari 2006 har det blivit lagligt att ge ut lån med speciella villkor som reglerar hur 
stor storleken blir på det kapitalbelopp som skall återbetalas vid lånets förfall. Under rubriken 
”Vissa lån” i Aktiebolagslagen (2005:551) 11 kap. 11 § är det skrivet… 
 

”Ett beslut om att bolaget skall ta upp ett lån skall fattas av bolagsstämman eller, efter 
bolagsstämmans bemyndigande, av styrelsen, om storleken av den ränta som skall löpa på 

lånet eller det belopp som skall återbetalas skall öka om bolagets vinst eller utdelningen till 
aktieägarna ökar. 

 
Ett bemyndigande enligt första stycket får inte sträcka sig längre än till nästa årsstämma.”64 

 
 
Första stycket beskriver hur ett lån får tas upp och hur det sedan skall klassificeras, om ett lån 
korrelerar positivt med vinsten eller utdelningen hos bolaget behövs ett stämmobeslut. Det är 
denna typ av lån som tidigare var förbjudna och kallas kapitalandelslån. Om kapitalbeloppet 
som skall återbetalas vid lånets förfall skulle öka, samtidigt som vinsten eller utdelningen 
minskar behövs inget beslut på årsstämman, dessa lån benämns vinstandelslån. Vinstandelslån 
benämns även lån med villkor som anger storleken på räntan eller det kapitalbelopp som skall 
återbetalas vid lånets förfall vilket är kopplat till aktiens kursutveckling eller företagets 
finansiella ställning.65 
 
Andra stycket säger att bolagsstämman kan ge ett bemyndigande till styrelsen att besluta om 
att ta upp ett kapitalandelslån eller vinstandelslån. Detta bemyndigande gäller som längst till 
nästa årsstämma. Denna formulering kom till på grund av att kapitalet, dvs. räntan eller det 
kapitalbelopp som skall återbetalas, kan inskränka på aktieägarnas utdelning och andra 
kapitalvinster som de kan få från företaget i vilket de äger aktier. För att klargöra detta kan 
man säga att långivarna får rätt till en del av aktieägarnas vinst. Därför säger lagen att det är 

                                                 
62 Douglas W. Diamond & Raghuram G. Rajan, “Liquidity shortages and banking crises”, s. 615 
63 NJA II 2007, s. 93 
64 Aktiebolagslagen (2005:551) 11 kap. 11 § 
65 NJA II 2007, s. 91 
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aktieägarna som ska bestämma över om ett företag ska ta in nytt kapital till verksamheten 
genom att ge ut ett lån med dessa villkor.66 
 
Sedan tidigare har det varit tillåtet för ett företag att ta upp vinstandelslån enligt 
aktiebolagslagen. Det har alltså aldrig funnits något förbud för ett företag att ta upp ett 
vinstandelslån så länge det inte bryter mot 32 kap. 7 § som beskrivs nedan.67 
 
Aktiebolagslagen anger även begränsningar för vissa företag att ta upp de lån som avses i 
Aktiebolagslagens 11 kap. 11 §. Dessa regleras i samma lag 32 kap. 7 § som säger att…  
 

”Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning får inte ta upp ett sådant lån som 
avses i 11 kap. 11 § ”68. 

 
 
Detta förbud motiveras med att dessa lån, dvs. vinstandelslån och kapitalandelslån, kan 
användas i en annan avsikt än den avsikt som finns bakom vinstandelsbegränsningarna i 
företaget.69 

3.4. Att finansiera verksamheten med kapitalandelsl ån 
Vid upptagandet av ett lån kan det vara fördelaktigt ur redovisningssynpunkt att ta upp ett lån 
som både redovisas som skuld och eget kapital. Dessa benämns hybridinstrument. 
Finansieringsformen har delade egenskaper; den kan delvis beskrivas som en aktie, vilken 
skall redovisas som eget kapital och delvis som ett lån, vilket skall redovisas som en skuld. 
Kapitalandelslån är ett exempel på ett hybridinstrument.  

3.5. Redovisning av företagets finansiering  
Då ett företag tar upp ett vanligt banklån så redovisas kapitalet de får in på tillgångssidan 
samtidigt som det uppstår en lika stor skuld på skuldsidan. När det gäller skulder som har 
speciella egenskaper så kan det i vissa fall vara möjligt att redovisa en del av skulden som 
eget kapital i balansräkningen. Den del av skulden som vid ett senare tillfälle kan redovisas 
som eget kapital skall även redovisas som eget kapital vid upptagandet70. Som exempel kan 
anges konvertibler där ägaren vid ett senare skede har rätt till att konvertera sitt finansiella 
instrument, konvertiblerna, till aktier. Det är möjligt på grund av att aktier, som 
konvertiblerna omvandlas till när löptiden är slut, alltid skall redovisas som aktiekapital under 
eget kapital i balansräkningen.  
 
Att finansiera sin verksamhet med instrument som kan eller skall klassificeras som eget 
kapital kan vara fördelaktigt ur några synvinklar. En av dessa är att man uppnår en bättre 
soliditet jämfört med om man bara redovisar skulden som en skuld i balansräkningen. Andra 
nyckeltal kan också påverkas positivt. Fler fördelar med att ta upp kapital som inte är specifikt 
för klassificeringen är att likviditeten förbättras, större möjlighet till företagsförvärv eller 
andra stora investeringar och företaget kan även förbättra dess ekonomiska ställning som 
kanske har försämrats av tidigare förluster.71 
 
                                                 
66 Prop. 2006/07:70, s. 90 
67 NJA II 2007, s. 92 
68 Aktiebolagslagen (2005:551) 32 kap. 7 § 
69 Prop. 2004/05:178, s. 33 
70 Månsson et.al., s. 37 
71 Larsson., s. 337 
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3.6. Risk i förhållande till avkastning 
För att investera i ett värdepapper som innehar en större risk istället för att placera kapitalet på 
ett bankkonto, kommer investeraren att vilja ha en större potentiell avkastning som 
kompenserar för risken som denne tar genom att investera i ett värdepapper med högre risk. 
På detta sätt kommer det att bli dyrare för ett företag att låna upp kapital på marknaden genom 
ett värdepapper som innehåller en högre risk. Denna risk påverkas av många hur många 
faktorer det finns som kan påverka återbetalningen av lånet. Generellt är det billigare att låna 
upp kapital genom ett företagscertifikat än en obligation då företagscertifikatet innehar en 
kortare löptid vilket minimerar risken för investeraren. 
 
Ur ett historiskt perspektiv i Sverige från 1919 till 2006 var inflationen i snitt 3,4 procent per 
år samtidigt som de korta räntepapperna hade en avkastning på 5,8 procent och 
statsobligationer 6,8 procent per år. Inom samma tidsperiod hade aktier en avkastning på 10,5 
procent per år. Detta ger en riskpremie att investera i aktier jämfört med korta räntepapper på 
4,7 procent. Riskpremien är ersättningen för den risk som man tar för att investera i aktier.  
Statsskuldväxlar hade en risknivå på 0,9 procent, obligationer 6 procent och aktier 19 
procent.72 Nedan illustreras olika värdepappers risknivå i förhållande till den förväntade 
avkastningen. 
 
 

 
 

Figur 2: Förhållandet mellan risk och avkastning på olika värdepapper, egen bearbetning73 
 

3.7. Kreditrating 
Kreditratingen är viktig när en investerare beslutar om han eller hon ska gå in i en investering 
eller inte. Det visar på möjligheten att ett företag uppfyller de åtagande som de har mot sina 
långivare. Marknaden litar mycket på kreditratingen som de olika instituten ger ut vilket gör 
att de måste vara så sanningsenliga som möjligt. Om ett företag har en lägre rating i 
förhållande till ett annat företag betyder det att investeraren vill ha en högre förväntad 
avkastning på sitt investerade kapital då risknivån på investeringen är högre (jämför med figur 
2 ovan). Denna rating visar på till vilken kostnad ett företag kan låna upp kapital genom olika 
finansiella instrument. Om ett företag har en lägre rating kommer antalet potentiella 

                                                 
72 Oxenstierna, s. 19 
73 Ibid., s. 20 
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investerare att sjunka vilket påverkar refinansieringsrisken negativt. Detta gör att företagen får 
svårare att anskaffa nytt kapital samtidigt som villkoren försämras vilket leder till ökade 
kreditkostnader inom företaget. Många investerare har olika regler eller stadgar vilka 
bestämmer om denne ska gå in i en investering vid en viss risknivå. Ur en investerares 
synvinkel kommer ett företag som har en lägre kreditrating att klassas som en investering de 
inte vill gå in i eller som en spekulativ investering. Detta kommer att minska antalet 
potentiella investerare signifikant vilket bidrar till att de som är kvar vill ha en god avkastning 
på sitt investerade kapital.74  
 
Nedan redovisas ett exempel från Standard & Poor’s kreditrating på långfristiga lån, 
exempelvis företagsobligationer. 
 

AAA Högst rating, extremt stor möjlighet att fullgöra betalning
AA Mycket hög möjlighet att fullgöra betalning
A Hög möjlighet att fullfölja betalning
BBB Medelstor risk att fullgöra betalning
BB Eventuell risk att få problem med betalning
B Trolig risk med att få problem med betalning
CCC Mycket hög risk att betalning inte fullgörs

Plus (+) eller Minus (-) Inom alla rating kategorier kan man få ett plus eller minus 
beroende på vilken rating som ligger närmast

 
Tabell 1: Standard & Poor’s kreditrating över långfristiga lån, egen bearbetning75 

 
Standard & Poor’s samt Moody’s, de två mest kända kreditratingföretagen, ändrar sin 
kreditrating på företagen i väldigt stor utsträckning samtidigt. Vilken kreditrating de sätter 
utgår oftast från statistiska modeller vilket gör att nya kriser eller händelser ibland kan vara 
svårt för dem att förutspå. Detta har de fått mycket kritik för under öst asiatiska krisen i slutet 
på 90-talet. Några av dem som framförde kritiken var Internationella Valutafonden och 
Världsbanken. Både länderna och företagen inom dessa hade en stark kreditrating tills de 
märkte att krisen var ett faktum. De reviderade då ner deras kreditrating så mycket att de hade 
svårt att få tag på nytt kapital vilket förvärrade krisen ytterligare.76 

3.8. Kostnader med att finansiera sin verksamhet me d ett 
finansiellt instrument 

Ett lån hos riksgäldskontoret ger den minsta möjliga risken för en investerare, han eller hon 
lånar ut kapital till svenska staten. Det skulle krävas att Sverige som land skulle gå i konkurs 
för att investeraren skulle förlora sitt satsade kapital. Den riskfria räntan är den procentuella 
ersättning man kan erhålla under en given tidsperiod med minimal risk att förlora det satsade 
kapitalet, ofta är denna ränta en statsskuldväxel med samma tidsperspektiv som investeringen 
i fråga77. På marknaden finns det ett antal olika risker som en investerare måste ta hänsyn till 
inför varje investering. Dessa innehar ett samband som vi tidigare beskrivit, desto högre risk – 
desto högre krav på potentiell avkastning. Vilket gör att det är mindre fördelaktigt för ett 
företag att låna kapital på marknaden om en investerare tar en större risk. Inom litteraturen 
                                                 
74 G. Ferri, L.-G. Liu & J. E. Stiglitz, “The procycal role of rating agencies: Evidence from the east asian crisis”, 
s. 335- 336 
75 Standard & Poor’s, Ratings, www.standardandpoors.com  
76 Ferri, s. 336 
77 Oxenstierna, s. 20 
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som berör området beskrivs olika risker, vi kommer nedan att redovisa några av dessa risker 
som investerare behöver ta hänsyn till innan de går in med kapital i investeringen:  
 
Valutarisk: En investerare kan investera i en annan marknad, om denna marknad handlas i en 
annan valuta uppstår en risk med att den egna valutan kan stärkas eller försvagas mot valutan 
som är gällande på marknaden man investerat i. Om den egna valutan stärks medför detta att 
det investerade beloppets utveckling försämras i förhållande till den faktiska utvecklingen för 
instrumentet på marknaden. Detta på grund av valutakursförändringar mellan marknaderna. 
 
Ränterisk: När man investerar i en obligation kan marknadsräntan komma att öka. Detta 
kommer då medföra att priset på obligationen kommer att minska och på samma sätt öka om 
räntan stiger. Risken ökar med obligationens löptid men risken kommer dock helt att 
elimineras om investeraren behåller obligationen tills den förfaller. 
 
Marknadsrisk:  Om investeraren placerar sitt kapital på endast en marknad kommer det att 
uppstå en risk gentemot de andra marknaderna i form av att den enskilda marknaden inte 
utvecklas i lika stor utsträckning som de andra.78 
 
Kreditrisk: Denna risk går ut på att företaget som emitterat värdepappret inte kan betala 
tillbaka lånet, helt eller delvis, vid förfall. Det kan exempelvis gälla en obligation. För att 
underlätta för en investerare att veta vilken kreditrisk de tar vid en investering av ex. en 
obligation finns det olika ratinginstitut som betygsätter stater, kommuner och företag. Två av 
dessa är Standard & Poor’s och Moody’s. 
 
Likviditetsrisk: Risken som en investerare tar med ett finansiellt instrument som kan vara 
svårt eller omöjligt att omsätta på en andrahandsmarknad. Denna risk kan minskas genom att 
investera i värdepapper som lätt kan avyttras på en andrahandsmarknad utan en vidare 
fördröjning. På så sätt kommer inte försäljningspriset påverkats i större utsträckning om 
investeraren vill snabbt bli av med det finansiella instrumentet. 
 
Med dessa risker vill vi påvisa att det kan vara dyrt, men även svårt för företag som t.ex. har 
en dålig rating att låna upp kapital på marknaden och då speciellt via ett finansiellt instrument. 
Detta pga. att företaget eller personen som ska låna ut kaptialet tar en högre risk med sin 
investering och vill således ha en högre potentiell avkastning på denna investering.  

3.9. Etablerade teorier 

3.9.1. Stakeholderteorin 
Stakeholderteorin handlar om att tillfredställa ett företags intressenter. Teorin har dock 
ändrats mycket genom åren och det finns många olika författare som har vinklat och 
omarbetat teorin.79 Det är också svårt att applicera teorin inom olika geografiska grenar då de 
som har bestämmanderätten över företaget varierar i inflytande och dess förmåga att påverka 
företaget i olika länder. Som exempel har ägarna i USA relativt större inflytande över hur 
företaget bedrivs än arbetarna samtidigt som det är tvärtom i Europeiska länder, arbetarna har 
relativt större inflytande än ägarna.80 Då vi ska undersöka Svenska företag kommer vi inte att 
ha något problem med detta geografiska perspektiv på teorin. Vi vill dock understryka att det 
                                                 
78 Mats Beckman, ”Handel med finansiella instrument”, s. 119  
79 R. Edward Freeman, “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, s. 48 
80 Thomas Donaldson & Lee E. Preston, “The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence and 
implication”, s. 69 
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är arbetarna i Sverige som, enligt Donaldson och Preston, har större inflytande över företaget 
än ägarna. I denna uppsats består de vanligast av ledningen och andra avdelningar som kan 
påverka beslut inom företaget.  
Teorin introducerades på 60-talet som en given men kontroversiell idé. Det var akademiker 
vid Stanfords Research Institute som senare omarbetade idén från att till en början endast 
fokusera på aktieägarna till att fokusera på alla intressenter i företaget, vars utan deras 
inblandning företaget inte skulle kunna bedriva sin verksamhet.81 Freeman vidareutvecklade 
senare detta till alla som kunde påverka eller bli påverkade av företaget genom dess 
huvudsakliga målsättning. I stora företag kan dessa exempelvis vara: ägare, kunder, anställda, 
konkurrenter, leverantörer och staten.82 Dessa intressenter har en koppling till företaget som 
ur deras syn är fördelaktig, det finns således ingen som förlorar på ett samarbete. På samma 
sätt finns det kopplingar från företaget till dess intressenter som enligt deras syn är 
fördelaktig.83 Ett urval av olika intressenter i teorin illustreras genom stakeholder map nedan. 
 
 

 
Figur 3: Stakeholder map, egen bearbetning84 

 
Då det finns så många olika vidareutvecklingar på teorin har vi valt att fokusera på den 
traditionella stakeholderteorin. Teorin utgår från att det är företagen som har tagit över 
mycket av makten i världen, precis som kyrkan hade den största makten för länge sedan85. 
Den ställer då också många frågor vilka t.ex. kan vara… 
 
• ”Vilka är stakeholderna? 
• Hur ska företaget styra sina stakeholders?... 
• …För vems fördel skall företaget bedrivas? 
• Vad är organisationen skyldig sina stakeholders?... 

• …Finns det någon moralisk skyldighet mellan organisationen och deras 
stakeholders?”86 

 
 

                                                 
81 Christopher Stoney & Diana Winstanley, “Stakeholding: Confusion or utiopia? Mapping the conceptual 
terrain”, s. 604 
82 Freeman, s. 49, 55 
83 Donaldson et.al., s. 68 
84 Robert Philips, “Stakeholder theory and organizational ethics”, s. 126 
85 Philips, s. 1 
86 Ibid., s. 3 
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De företag som ingår i studien måste ha förmågan att behålla förtroendet hos sina intressenter. 
Detta är viktigt då vi befinner oss i en speciell situation på de finansiella marknaderna. Vi vill 
med hjälp av stakeholderteorin försöka urskilja ett mönster på hur företagen har kunnat 
behålla sina intressenter, främst kunder, leverantörer och finansiärer. Om ett företag skulle 
mista dessa leder det till ett minskat förtroende hos de flesta av sina andra intressenter. Om 
detta skulle pågå under en längre tid kan företagets kreditbetyg komma att revideras ner vilket 
sätter företaget i en ond spiral. Det vi vill undersöka är om något företag har svårt att få tag i 
externt kapital från dess intressenter eller om kreditbetyget har revideras ner, det sistnämnda 
sätts också av en intressent. 

3.9.2. Agentteorin 
Agentteorin grundar sig på en modell med två eller flera aktörer där en är uppdragsgivare och 
den andra är uppdragstagare. Den ena aktören, uppdragsgivaren fortsättningsvis kallad 
principalen, ger den andra aktören ett uppdrag att utföra åt denne. Den andra aktören i 
agentteorin vilken vi fortsättningsvis benämner agenten är uppdragstagaren. Modellen är en 
av de äldsta och vanligaste i social interaktion. Användandet av modellen är mångsidig, som 
exempel kan ges att nästan alla uppdrag en arbetsgivare ger till en anställd är applicerbara på 
modellen.87 
 
 

 
Figur 4: Agentteorin, egen konstruktion 

 
 

I denna teori är det viktigt att komma ihåg innebörden av ordet agent, det kan misstolkas då 
ordet i andra situationer besitter en annan innebörd. Exempelvis om man förknippar detta ord 
med en fastighetsagent. I det fallet fungerar han eller hon som en tredjepart i en affär där 
personen har som uppgift att förmedla information mellan de två parterna.88 Detta gör att man 
måste uppfatta ordet agent med en annan betydelse i detta arbete. En agent är utifrån 
agentteorin en person som utför ett uppdrag på beställning av principalen.  
 
Ett problem hos agenten kan vara att den främst agerar i sitt eget intresse och för sin egen 
vinning, istället för i principalens intresse. Som ett exempel till detta skriver Andrén m.fl. i 
deras bok om ett företag, dess styrelse är principalen och ledningen agerar som agenten. 
Ledningen kan då ha andra mål än styrelsen. Om ledningen skulle agera för sin egen vinning 
skulle de kanske arbeta mot lång och hållbar utveckling i företaget samtidigt som styrelsen 
och aktieägarna vill ha så stor avkastning och/eller utdelning som möjligt på sitt investerade 
kapital. Ledningen kan agera på detta sätt pga. dem sitter inne med mer information än 
styrelsen. Det finns dock några sätt för styrelsen att kontrollera och försöka påverka detta 

                                                 
87 Stephen A Ross, “The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem”, s. 134 
88 Joseph Heath, ”The uses and abuses of agency theory”, s. 499 
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problem. Dels kan styrelsen utforma ett bonusprogram till ledningen. Denna ska i sådana fall 
vara kopplad till styrelsens intressen i företaget, exempelvis aktiekursen. De kan även 
begränsa ledningens inflytande genom att försöka finansiera verksamheten med mycket 
främmande kapital, detta gör att de fasta kostnaderna blir stora vilket begränsar ledningens 
handlingsutrymme. Styrelsen har främst två hjälpmedel att disponera för att kontrollera i 
vilket intresse ledningen sköter sitt jobb, i principalens eller agentens. Dessa två hjälpmedel är 
årsredovisningar och revisionen.89 
 
Flera amerikanska storbolag har under det senare decenniet lagts ner på grund av olika 
händelser som inte är etiskt försvarbara. Exempel på dessa är Tyco, Enron och Worldcom. I 
dessa fall har principalen och agenten inom företaget kommit i en konflikt med varandra. 
Detta visar på att det kan vara väldigt svårt för aktieägarna att utöva kontroll på 
företagsledningen och styrelsen. Om vi studerar exemplet Enron finner vi att många av de 
anställda inom företaget även var aktieägare vilket kan ha föranlett konkursen. Detta företag 
mixtrade med sin redovisning och underlät att redovisa vissa skulder samt skapande bluff 
fakturor vilka de redovisade som tillgångar. Genom att sköta företaget på detta sätt satte de 
sig själva i en fälla som de förr eller senare skulle fastna i. Detta beteende är anmärkningsvärt 
då det inte förelåg något etiskt eller moraliskt tänkande hos personerna som utförde dessa 
handlingar. Med hjälp av detta vill vi visa på ett exempel där agentteorin kan vara en lösning 
till varför problemet uppstod. Svek och missvilja fanns hos agenten vilket kan vara ett typiskt 
problem enligt agentteorin.90  
 
Det har förts en del kritik mot modellen då den ibland kan uppfattas fel eller missbrukas. Ett 
annat problem är att agenten oftast besitter ett egenintresse av att utföra en uppgift. Dessa 
intressen kan vara av annan art än monetär. Exempelvis kan agenten ha ett etiskt tänkande 
som är starkare än principalens vilket gör att kapitalet inte fungerar i tillräcklig utsträckning 
som motivationsfaktor för att agenten ska tillfredställa principalens intressen fullt ut. Enligt 
Expectency Theory kommer agenten att bara lägga ner så mycket energi som han eller hon 
känner nödvändig i förhållande till ersättningen. Resultatet från personens arbete beror på; 
vad individen vill få ut av ansträngningen, hur stor sannolikheten för att detta kommer inträffa 
är samt hur han eller hon uppskattar resultatet från ansträngningen91. Detta kan vara en källa 
till konflikter mellan de två parterna. 
 
Annan kritik som har förts mot modellen är att den endast visar på kommunikation åt ett håll. 
Detta betyder att aktieägare betalar cheferna för att göra ett jobb åt dem precis som cheferna 
betalar medarbetare under dem i hierarkin. Envägskommunikation kommer inte att fungera 
utanför eller inom någon organisation då båda parter som är inblandad i modellen kommer 
både att efterfråga samt att tjäna på socialinteraktion mellan de två parterna.92  
 
För att modellen ska fungera så effektivt som möjligt i praktiken måste båda parter i modellen 
förstå varandras intressen. Det bör även tas i beaktande att detta är en normativ modell som 
visar på hur ett förhållande bör vara och inte nödvändigtvis hur det ska vara. På grund av att 
det ger den en möjlighet för både rationella och irrationella beslut.    

                                                 
89 Niclas Andrén, Tore Eriksson & Sigurd Hansson, ”Finansiering” , s. 75 
90 Heath, s. 497- 498 
91 J. Richard Hackman & Lyman W. Porter, “Expectancy theory predictions of work effectiveness”, s. 418 
92 Ibid., s. 505 
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3.10. Hur vi ämnar att applicera teorierna på studi ens problem 
Victoria Barret skriver i sin artikel att den turbulens som vi upplever på de finansiella 
marknaderna idag är något som upplevs en gång per generation93. Detta gör det ytterst viktigt 
att företaget håller samspelet med sina intressenter i schakt. Ett företag måste kämpa för att 
behålla sina leverantörer, kunder och långivare. Paralleller med detta till agentteorin visar på 
att ett företag måste se till att ingen går bakom ryggen på dem. Skapa gemensamma 
värderingar och en öppen kommunikation är nyckeln till att hålla kvar vid sin kreditrating. 
Företaget måste skapa och bibehålla en god och sund relation till de olika intressenterna enligt 
stakeholderteorin. Allt detta för att företaget ska kunna behålla samma kreditrating vilket gör 
att de främst kan bibehålla sitt externa kapital men även skapa nytt. Det bidrar till att deras 
förtroende på marknaden inte sviktar. 
 
Vi vill försöka visa på hur företagen har lyckas behålla sin finansiering samt om de lyckats 
låna upp nytt kapital på dagens turbulenta marknad. Genom att applicera agentteorin ser vi om 
det finns ett sviktat förtroende eller andra incitament som gör att två parter inte kan 
samarbeta. Vi kompletterar detta med ytterligare en teori som studien har till hjälp för att 
identifiera de olika intressenterna till företaget. Om ett företags kreditbetyg sjunker leder det 
till att företaget inte har möjligheten att låna upp nytt kapital eller att det blir mer kostsamt 
med det nya kapitaltillskottet. 
 
Agentteorin fokuserar på hur en person ger ett uppdrag till en annan. Det gör att inom en 
organisation står aktieägarna längst upp i hierarkin. Aktieägarna finns även representerade i 
stakeholderteorin. I denna modell förekommer det dock en tvåvägskommunikation vilket inte 
finns illustrerad i agentteorin. Det som främst kritiseras hos agentteorin är dess etiska 
synvinkel som ibland saknas helt. Dels att kommunikationen och uppdragen inte alltid 
stämmer överrens med agentens värderingar men även att den går ut på att aktieägarna ska 
generera så stor vinst som möjligt.94  
 

                                                 
93 Victoria Barret, ”Surviving a credit crunch”, s. 134 
94 Heath, s. 522 
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4. Praktisk Metod  
 

I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga för att hitta lämpliga respondenter och 
samla in studiens primärkällor samt vilka hinder som uppkom i samband med detta. 

 

4.1. Kvalitativ metod 
Vid en hermeneutisk kunskapssyn och ett induktivt angreppssätt skall forskaren skapa sig 
förståelse och tolkning, inte enbart av respondenten utan även om dess miljö. För att kunna 
göra det anses det mest lämpat att använda sig av kvalitativa intervjuer som är personliga och 
djupgående.95 För att förtydliga varför vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod 
återger vi studiens problemformulering; Hur har finanskrisen påverkat möjligheten för större 
svenska bolag att anskaffa externt kapital samt hur arbetar de för att begränsa riskerna? Då 
vi vill tolka de bakomliggande faktorerna är den kvalitativa metoden mer relevant för att 
samla in det empiriska materialet med hjälp av personliga intervjuer. Detta då vi vill se hur 
finanskrisen har påverkat företagens förmåga att anskaffa externt kapital.  
 
Utifrån en kvalitativ metod skall det subjektiva framgå av observationerna för att sedan kunna 
skapa en förståelse och analysera respondentens situation samt svar, från del till helhet.96 Det 
kan appliceras på studiens syfte vilket återges nästkommande mening. Syftet med studien är 
att förklara hur finanskrisen inverkat på ett företags finansieringsstrategi. Det kommer att 
göras med hjälp av personliga intervjuer som ska visa på hur företagen upplever att 
kreditmarknaden utvecklats under finanskrisen. Vi vill med intervjuerna även undersöka hur 
riskerna med ett företags externa kapital har förändrats samt hur de arbetar mot olika 
aktörer för att begränsa dessa. Vad som framgår av syftet är att kvalitativa intervjuer är att 
föredra när vi ska försöka hitta en lösning på studiens problem. Den kvalitativa metoden är 
mer djupgående och skapar möjlighet till att tolka respondenternas svar på ett sätt som inte är 
möjligt med hjälp av den kvantitativa metoden.97  

4.2. Urval 
Vi ville först rikta vår problemformulering mot de största bankerna men då vi hade varit i 
kontakt med några av dem så rekommenderade dem oss att fundera över om att byta 
perspektiv till ett mer generellt företagsperspektiv. Med detta menade de att bankerna inte 
kunde ställa upp som respondenter då de har stadgar som gör det svårt att uttala sig om det 
aktuella ämnet. Detta tog vi i beaktande och valde att inrikta oss mot de störst noterade 
företagen på Large Cap på Stockholmsbörsen.  
 
Studiens urvalsprocess kan liknas med ett strategiskturval. Vi har med hjälp av detta valt 
intervjupersonerna efter studiens syfte. Vi har inte gått uppifrån och ned på en lista, utan först 
studerat årsredovisningarna för de företag som ingår i målpopulationen. Därefter har vi 
noterat de företag vi ansett passat bäst in på vår studie. Då det förekom att lämpliga 
respondenter inte var tillgängliga sökte vi kontakt med ett annat bolag som matchat studiens 
profil.98  

                                                 
95 Bjereld et.al., s. 114-116  
96 Wallén, s. 73  
97 Bryman et.al., s. 40  
98 Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson, ”Kvalitativ metod och vetenskapsteori”, s. 122 
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Vi har i så stor utsträckning som möjligt valt bolag som inte agerar i samma bransch. Detta 
har varit ett medvetet val då finansieringen kan skilja sig beroende på vilken bransch bolaget 
agerar i. Då undersökningen är anonym har vi ej redovisat branscherna fullt ut i studien. 
 
När företagen matchat vår profil har vi sökt efter personer på respektive företags hemsida och 
då detta inte gav något önskat resultat hos samtliga företag tog vi kontakt med deras 
huvudkontor och bad oss bli kopplade till en kunnig och ansvarig person inom respektive 
bolag.   

4.3. Bortfall  
Vi ville intervjua personer som var högt uppsatta inom bolaget och det ledde till att vi fick ett 
par bortfall.  
 
Två av bolagen som matchat vår profil visade sig vara stationerade utomlands, p.g.a. detta 
agerade de efter annan lag vilket gjorde att vi uteslöt dem från vår studie. Genom den 
geografiska skillnaden kan dessa bolag ha andra möjligheter till anskaffandet av externt 
kapital genom den nationella lagstiftningen i landet de agerar vilket gör att de inte är 
jämförbara med svenska bolag.  
 
Ett företag som vi kontaktade för att medverka i studien hade inget externt finansieringsbehov 
och således inget externt kapital vilket gjorde att detta företag föll utanför ramen för studien. 
 
Vi har haft som avsikt att våra respondenter skall vara kunniga och ansvariga inom det 
aktuella ämnet. Detta har lett till att vi fått andra bortfall, detta kan förklaras genom att de helt 
enkelt inte kunde avsätta tid för vår studie. I dessa fall har vi valt ett annat bolag som matchat 
vår profil, detta har vi gjort då vi vill bibehålla en hög trovärdighet på vår studie. Det var tre 
bolag som inte ansåg sig ha tid för att medverka. Anledningen till varför de avböjde 
medverkan kan även berott på att de anser att ämnet är för känsligt och då är det enkelt att 
skjuta iväg det på någon annan och tacka nej. Detta var något som vi beaktade och pressade 
dem inte till att ställa upp.   
  
Vid ett tillfälle var vi tvungna att skjuta upp intervjun och detta berodde på att vår respondent 
var tvungen att gå på ett interntmöte. Vi ansåg inte detta som ett problem då vi prioriterar att 
våra respondenter skall ha avsatt tid för vår intervju, orsaken till detta är att vi anser att vi får 
utförligare svar då.  

4.4. Access  
Med access avser vi att redogöra för hur tillgängliga bolagen och respondenterna var och hur 
vi erhåller den information som respondenten besitter.99  
 
Vid samtliga intervjutillfällen var respondenterna tillmötesgående och gav utförliga och 
precisa svar på våra frågor. Med precisa menar vi att svaren var relevanta och applicerbara på 
vår studie, det var tydligt att respondenterna var kunniga och pålästa inom området då de gav 
utsvävande men relevanta svar.  
 
En av våra respondenter har arbetat i bolaget en kort tid men detta anser vi inte ha påverkat 
intervjun då denne var inläst och kunnig. Den kunskap respondenten besitter är aktuell vilket 
innebär att denne hade svårt att svara på våra frågor som var relaterade till bolagets historik. 

                                                 
99 Bryman et.al., s. 336- 338 
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Intervjuerna som vi har gjort är bestående telefonintervjuer. Detta kan ha haft en negativ 
betydelse då vi inte har kunnat iaktta kroppsspråk och respondentens arbetsmiljö.100 Valet av 
telefonintervjuer ökar tillgängligheten då vi på så sätt inte har några geografiska 
begränsningar samt att respondenterna befinner sig i en miljö som de känner sig familjär och 
trygg i.  
 
Några av våra frågor är av en sådan karaktär att det kan upplevas som känsliga och det kan 
vara så att respondenterna drar sig från att svara på frågan då de känner sig obekväma att 
utlämna viss information. För att motverka detta fenomen har vi valt att behandla samtliga 
uppgifter konfidentiellt.101 En av våra frågor behandlar kapitalandelslån vilket är en sällsynt 
finansieringsform som några av våra respondenter ej är familjära med. Svaren kan därav vara 
av varierande kvalité, syftet med frågan är dock att ta reda på om de undersökta företagen 
använder sig av denna finansieringsmöjlighet samt att undersöka om de har någon kunskap 
om det. 

4.5. Inför intervjuerna 
Som tidigare nämnts i studien har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som är mer 
djupgående än kvantitativa.102 Vi skapade en intervjumall (se bilaga 1) som var utformad på 
ett semistrukturerat sätt och denna var tillgrund för våra intervjuer, som underlag till denna 
mall hade vi vårt teorikapitel samt vår problemformulering och syfte. Strävan var att det 
skulle vara öppna frågor så att respondenten kunde tala fritt och sväva ut utan att bli avbruten 
med sporadiska följdfrågor. Innan varje intervju skickade vi ut intervjumallen till respektive 
respondent, detta gjordes via e-post. Anledningen till att vi valde att göra detta var för att vi är 
av den uppfattningen att om respondenten var förebredd skulle vi få ut mer relevant data från 
intervjun. 
 
Utskicket till bolagen gjorde att personerna på bolagen kunde bifoga e-posten vidare till andra 
personer inom bolaget som de ansåg vara mer lämpade som respondent till vår studie (se 
bilaga 2). Detta anser vi bidrog till att vi fick respondenter som var kunniga till vår studie. 
Före varje intervju gav vi en redogörelse för hur intervjun skulle gå till och vi gav 
underrättelse om att intervjun skulle dokumenteras i form av att en diktafon kopplades till 
telefonen. Vi gav även dem vetskap om att vår studie behandlas konfidentiellt och att vi inte 
skulle benämna vilket bolag de representerar samt respondenternas namn och andra uppgifter 
som kan uppfattas som känsliga.103 Vi var flexibla med datum och tid för intervjuerna och 
detta var vi för att vi ville ha en god relation med våra respondenter. Vi har nåtts av vänligt 
bemötande av samtliga personer som vi har varit i kontakt med. Bolagen har varit 
tillmötesgående.      
 
Före respektive intervju studerade vi de olika bolagens årsredovisningar och vi läste även om 
bolagen i Dagens Industri. Detta gjordes för att få en ökad kunskap om bolagen samt att 
underlätta för oss själva då det blir lättare att genomföra intervjun om vi var pålästa innan 
genomförandet.  

                                                 
100 Bryman et.al., s. 140 
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4.6. Genomförande av intervjuerna 
Då inget av bolagen var belägna i Umeå gjordes samtliga intervjuer per telefon. Intervjuerna 
genomfördes i en miljö som var lugn och vi var även bekanta med detta område sedan 
tidigare. Detta valdes för att vi inte ville att några utomstående faktorer skulle störa oss då 
detta skulle kunna ha medfört att respondenten kunde bli avbruten och störd. En av avsikterna 
med att boka in tid var att respondenterna kunde vara i en miljö som de känner sig lugna i 
samt att minska risken med externa störningar. Detta gjordes för att skapa en god relation 
mellan respondenterna och studiens författare.104  
 
Strukturen på intervjuerna var tydliga och respondenterna fick begränsat med frågor utöver 
intervjumanualen som skickats ut via e-post till dem tidigare. Intervjun följde i stor 
utsträckning intervjumanualen för att inte överraska respondenten.105 Denna återfinns i bilaga 
1. 
 
Vid varje intervju har båda författarna varit närvarande dock är det enbart en av författarna 
som ställt frågor vid varje intervjutillfälle. Detta pga. att vi ansåg att det kunde upplevas som 
störande om två personer intervjuade respondenten. Det kunde även ha inneburit att 
respondenten kände sig underlägsen och på så sätt varit mer restriktiv i sina svar. Varje 
intervju bandades och det gjordes för att underlätta för författarna samt att spelas intervjun in 
blir den naturligare och bibehåller ett bättre flyt. Det underlättar även till eventuella 
följdfrågor. Det ger även författarna en möjlighet till att tolka och analysera intervjun i 
efterhand.106 Respondenterna hade inga åsikter om att vi spelade in intervjuerna.  
 
Intervjuat 
bolag Titel Datum Längd Tele/skriftlig 

A Head of Corporate Finance 2009-04-17 
cirka 20 
min Telefon 

B Groupe Treasury 2009-04-07 
cirka 20 
min Telefon 

C Head of Corporate Finance 2009-04-16 
cirka 25 
min Telefon 

D Treasury Analyst 2009-04-16 
cirka 10 
min Telefon 

D Treasury Analyst 2009-04-07   Skriftlig 

E Head of Corporate Finance 2009-04-14 
cirka 25 
min Telefon 

Tabell 2: sammanställning av studiens intervjuer, egen konstruktion 
 
Vid ett tillfälle hade respondenten en person som satt bredvid och lyssnade på vad 
respondenten svarade på de olika frågorna. Denna person var dock tyst under intervjun och 
endast iakttog vad som sades under intervjun. Anledningen till att denne hade en kollega vid 
sidan om är spekulativ från vår sida men en teori är att denne var intresserad av vår studie och 
en annan kan vara att ämnet betraktas som känsligt och att de ville ha två personer som var 
närvarande under intervjun.  
 

                                                 
104 Bryman et.al., s. 143 
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Vid ett tillfälle blev det ett missförstånd mellan författarna och respondenten, detta 
missförstånd bestod av att respondenten hade uppfattat att denne skulle svara på den 
utskickade intervjumanualen skriftligen. Det var inte av vår avsikt och för att komplettera 
dennes svar valde vi att genomföra en kompletterande muntlig intervju som gav oss möjlighet 
till att göra en djupgående förlängning av intervjun. Detta missförstånd avser vi inte ha 
påverkat utfallet av vår studie.  

4.7. Bearbetning av intervjuerna 
Efter varje genomförd intervju transkriberades det inspelade materialet och detta gjordes i 
anslutning till intervjuerna. Orsaken till detta var att det underlättar för personen som gjort 
intervjun att ha den i färskt minne när denne transkriberar. Transkriberingen är skriven 
ordagrant efter vad som sades i intervjun, vi har även skrivit ned om respondenten är tveksam 
i sitt svar och om det blir en lång paus vid svaren. För att minska eventuella feltolkningar och 
otydligheter har både författarna lyssnat igenom intervjun innan transkriberingen. Vi var 
medvetna om att transkribering är mycket tidskrävande men vi ansåg att det underlättar för 
oss i vårt fortsatte arbete i studien.107 Transkriberingen gör det dessutom möjligt för 
utomstående att se hur intervjun fortskred. 

4.8. Kritik mot primärkällor 
Intervjun som först gjordes skriftligen och sedan kompletterade med en muntlig intervju kan 
ha blivit lidande då några av svaren kan ha varit av mindre ingående- och djupgående 
karaktär. Orsaken till detta kan bero på att respondenten ansåg sig svarat utförligt i det 
skriftliga dokumentet, det till trots ställde denne upp och gjorde en muntlig intervju. Detta är 
vi tacksamma för eftersom vår strävan är att samtliga intervjuer skall vara likartade och göras 
per telefon.  
 
En av respondenterna har arbetat kort tid inom bolaget och på så sätt kunde denne inte svara 
utförligt på några av frågorna. Detta är något som vi tagit hänsyn till och vi har kompletterat 
denne intervju med uppgifter från bolagets årsredovisning. De frågor som respondenten hade 
bristfällig kunskap om har vi därav valt att ta med.  
 
Vid intervjun för Företag A hade respondenten en kollega som noterade och lyssnade på vad 
som sades i intervjun. Detta kan ha gjort att respondentens svar blivit lidande och att denne 
inte gav djupgående svar men detta var inte fallet. Det kan ha haft motsatt effekt, för denna 
intervju var en av de mest givande intervjuerna och en av andledningarna till det kan bero på 
att personen var extra förberedd för den hade en kollega som noterade vad som sades.    
 
En av våra frågor kan vara av sådan typ att våra respondenter inte kunde svara utförligt, detta 
berodde på att frågan var mer inriktad på hur styrelsen agerade vid en nyemission. Vi valde att 
ändå ställa denna fråga. Vi ville höra respondenternas generella svar om vad de har för åsikter 
om de anser att det är etiskt korrekt gentemot andra intressenter i företaget att genomföra en 
nyemission.   
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5. Empiri  
 

I detta kapitel presenteras resultatet av studiens intervjuer. Kapitlet är uppdelat utefter för 
studien relevanta teman. 

 

5.1. Allmän presentation av företagen och dess likv iditetsfunktion 
  

Bolag 
Rating Standard & Poor, 
Lång/kort 108 

 
Sedan Bransch 

Företag A A-/A2 * Verkstadsindustri  
Företag B BBB/A-2 * Tillverkningsindustri  
Företag C A-/* 2003 Verkstadsindustri  
Företag D A-/A2 1999 Verkstadsindustri  
Företag E BBB+/A-2 2006 Tillverkningsindustri 

Tabell 3: Företagens rating och branschindelning, egen konstruktion 

 
Kreditratingen ovan kommer från Standard & Poor’s. Moody’s rating ligger i stor 
utsträckning på samma nivå för de analyserade företagen. Det som skiljer sig mellan de olika 
ratinginstituten är snarare från vilket år ratingen har gällt. Detta är dock inte nämnvärt vilket 
har gjort att vi bortsett från detta ratinginstituts betyg på företagen i studien.  
 
Studiens företag är verksamma i olika branscher vilket gör att de inte är lika 
konjunkturkänsliga. Företag B är verksamma i en bransch där kunderna efterfrågar deras 
varor i nästan samma utsträckning oberoende av konjunkturen. När vi jämför detta med 
företag A ser vi markanta skillnader då detta företag verkar i en bransch som är mycket 
konjunkturkänslig. Det samma gäller för företag C som är en underleverantör till en 
konjunkturkänslig bransch. I de två sistnämnda företagen kommer likviditetsbehovet troligtvis 
att vara större under en konjunkturnedgång än i företag B. Detta då företag A och C’s resultat 
viker sig i större utsträckning förutsatt att de inte har vidtagit några åtgärder som exempelvis 
sparprogram.  
 
Samtliga företag har en funktion som säkrar framtida likviditetsbehov och samtliga 
respondenter till studien arbetar inom denna avdelning i företaget. Några av respondenterna är 
även ansvariga inom denna avdelning, företagets internbank. Samtliga respondenter anser att 
denna funktion fungerar bra. Företag A anser att funktionen har fungerat bra genom att 
säkerställa de behov som företaget har även om marknaden har blivit lite tuffare sedan i 
höstas. Företag D anser att de har en mycket god finansiell ställning och flexibilitet jämfört 
med andra företag. Även företag C anser att funktionen inom företaget har fungerat bra samt 
att de har, i det tuffa klimatet som råder, tjänat på att låna upp kapitalet på längre löptider 
även om det oftast är mer kostsamt för företaget. Deras nästa låneförfall ligger inte förens i 
juni 2010, detta gör att dem hoppas på att marknaden har lugnat ner sig en aning tills dess och 
inte är lika volatil som den har varit under det senaste halvåret. De beskriver även hur gruppen 
fungerar…  
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”… vi är företagets förlängda arm, när företaget vill gå ut och låna upp pengar för 
koncernens räkning så är det ju vi som gör själva jobbet åt dem”. 

 
 
Avdelningen gör förarbetet och tar fram olika förslag vilka de sen går igenom med företagets 
ekonomichef. Beslutet går sen vidare upp till styrelsen och ledningsgruppen där de tar ett 
beslut om vilken typ av finansiering som är lämplig och om den är nödvändig.  

5.2. Verksamhetens Finansiering  
Av de analyserade företagen använder sig alla av aktier och obligationer där de har utestående 
obligationsprogram på den Svenska och Europeiska marknaden. Dessa program varierar i 
storleksordning. Det som utmärker sig är att två av företagen uppger att de endast använder 
sig av obligationer vid sin finansiering utav de fyra finansieringsformer som studien 
behandlar (aktier, obligationer, företagscertifikat och kapitalandelslån). Resterande tre 
analyserade företag använder sig utav blandade finansieringsprogram, dessa justeras beroende 
på om det är långfristigt eller kortfristigt kapital företagen vill åt till sin finansiering. Empiri 
insamlingen visade på att inget av de analyserade företagen använder sig utav 
kapitalandelslån.  
 
Ett mönster vi kunnat urskilja är att alla de fem undersökta företagen har kreditfaciliteter. 
Detta fungerar som ett kreditlöfte och kan jämställas med ett lånelöfte för privatpersoner. Här 
går en eller flera banker tillsammans in och säkerställer att företaget kan låna upp kapital om 
de skulle vara i akut behov av det. För att hålla detta kreditlöfte tillgängligt får företagen 
betala en liten årlig procentsats av kreditlöftets totala belopp. Kreditlöftet kan ses som 
företagens primära likviditetsreserv om de skulle hamna i en situation där de är i akut behov 
av kapital.  
 
Företag A och E uppger att de nyttjar alla studiens finansieringsformer förutom 
kapitalandelslån. Företag A har försökt att emittera företagscertifikat i England som lämnade 
mycket övrigt att önska. Respondenten uppfattar det som att de engelska investerarnas 
negativa inställning till att investera i dessa värdepapper är en direkt effekt utav finanskrisen. 
Däremot så uppger samma respondent att den svenska företagscertifikatsmarknaden har 
fungerat ”ganska bra” hela tiden. De uppger även att de har en liten del av sin finansiering 
direkt från banker. På obligationsmarknaden har de både svenska och europeiska program 
vilka fungerar bra. Företag A har en kreditfacilitet på sammanlagt 1 500 miljoner Euro där 
hela beloppet var outnyttjat vid årsskiftet109.  
 
Det andra företaget som använder sig av sig utav samtliga finansieringskällor utom 
kapitalandelslån är företag E. Även de uppger att det är utgivandet av deras 
företagsobligationer som är den främsta finansieringskällan. Dessa obligationer är emitterade i 
svenska kronor, euro och dollar. Den sistnämnda valutan emitterar de inga nya obligationer i, 
utan låter de befintliga löpa på marknaden till förfall. Som komplement till obligationerna så 
har de ett företagscertifikatprogram som är utnyttjat till 66 %, de har lånat upp 10 av 
programmets totala 15 miljarder på marknaden. De utnyttjar även banklån vilka de har lånat 
upp en mindre summa kapital genom. De har en likviditetsreserv i form av outnyttjade 
kreditfaciliteter på totalt 12 miljarder kronor vid utgången av 2008110. Företag E har även en 
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mindre, exportkreditfinansiering. Dessa används i huvudsak, och enligt respondenten 
framgångsrikt, vid mindre investeringar i bolagets fabriker i andra europeiska länder. 
 
Företaget som uppger att de i huvudsak arbetar med obligationer för att finansiera sin 
verksamhet är företag D. Dessa innehar olika löptider och är oftast satta till en fast ränta. De 
använder även banklån för att finansiera sin verksamhet. Dessa två är deras främsta 
finansieringskällor. Utöver dessa har de även satt upp ett företagscertifikatprogram som ligger 
i beredskap, redo att omsättas på marknaden om de skulle behöva låna upp snabbt kapital 
under en kortare tid. Företag D har, i sin årsredovisning, skrivit hur de hanterar svårigheter 
och risker i samband med sin refinansiering111. Respondenten säger vidare att det främsta de 
jobbar med för att minska denna refinansieringsrisk är att låna upp kapital långsiktigt. De har 
även en outnyttjad kreditfacilitet som respondenten uppger att de främst har för att skaffa sig 
en bra och stabil rating, vilket i slutändan gör att de kan låna upp kapitalet på marknaden 
billigare. Han säger vidare att ett företag aldrig någonsin skall använda sig av denna 
kreditreserv och har man gjort det så har man… 
 

”… skitit i det blå skåpet kan man säga.” 
 
 
Ett av studiens företag som uppger att de endast använder sig av obligationer till att 
finansierar sin verksamhet är företag B. Detta stämmer även överens med deras 
årsredovisning och har inte förändrats sedan tidigare år. Programmen är etablerade både på 
den globala- och svenska marknaden. De har dock ett företagscertifikatsprogram som är 
outnyttjat, huruvida detta program inte gick att sjösätta eller om de vill ha det som reserv 
framgår inte av årsredovisningen. Företaget hade en outnyttjad kreditfacilitet på sammanlagt 
750 miljoner Euro vid årsskiftet112.  
 
Företag C har en policy om att de ska finansiera sin verksamhet långsiktigt och uppger således 
att de inte har satt upp något företagscertifikatprogram. Detta är studiens andra företag som 
endast använder sig av obligationer för att finansiera sin verksamhet. Dessa obligationer är 
emitterade i både svensk och europeisk valuta. Respondenten anger att de har ett mandat från 
bolagsstämman att köpa tillbaka aktier, vilket inte utnyttjats. Företag C har även de en 
kreditfacilitet vilken uppgick till 500 miljoner Euro och var orörd vid årsskiftet113. 

5.3. Policy mot riskhantering  
Alla företag har en policy mot riskhantering vid finansiering, dock har inget företag ändrat sin 
policy officiellt. De flesta företagen har ändrat sin inställning till de kortare 
upplåningsprogrammen och försökt satsa på de längre. 
 
Respondenten i företag A uppger att det finns en generell trend på marknaden att företag vill 
ha en mer långsiktig upplåning av sitt externa kapital, och således strävar efter att utnyttja 
längre låneprogram med längre löptider än normalt på sina lån. De uppger vidare att 
företagets, precis som marknadens ambition, har ändrats till att låna upp kapital via program 
som har längre löptider för att minska refinansieringsrisken på marknaden. Denna 
finansieringsrisk uppstår om de inte skulle kunna ersätta sina lån med nya den dag de 
förfaller. Det har förts en intern diskussion inom företag A att de vill följa denna ambition, 
som enligt dem även finns generellt på marknaden och… 
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”…gå lite längre ut på kurvan och låna på längre löptider”. 

 
 
Detta motiveras med att räntekurvan är så pass flack att det inte är speciellt stor skillnad 
kostnadsmässigt att låna på längre löptider än korta. Trots allt detta uppger företag A att de 
officiellt inte ändrat sin riskhanteringspolicy.  
 
En åtgärd som företag B har vidtagit är att de har drygat ut sin kassa en aning för att möta upp 
med de lån som förfaller. Detta kan vara bra om de inte lyckas refinansiera sina lån på 
marknaden vid förfall. Respondenten ger ett exempel, de har just nu utestående lån på nio 
miljarder samt en kassa på tre miljarder. Den stora kassan kan användas till att amortera och 
lösa de befintliga skulderna inom en ganska lång tid framöver. Respondenten anger att detta 
är en förändring mot tidigare. För att begränsa riskerna ytterligare har företag B en riskpolicy 
som säger att skuldrelationen i förhållande till vinsten inte får överstiga tre gånger. Detta 
betyder att företagets skulder får max vara tre gånger så stora som den budgeterade vinsten 
nästkommande år. De eftersträvar vidare att ha en god spridning och längd på sin upplåning 
att de inte blir beroende av en enskild finansieringskälla. Denna policy har inte ändrats det 
senaste året. Någonting som är anmärkningsvärt är att företag B har minskat sin 
genomsnittliga förfallostruktur på utestående lån från 3,7 år till 3,3 år. Under 2008114 hade 
företaget en större summa lån jämfört med 2009115 som går till förfall. Om detta beror på att 
de är i behov av mindre kapital, kanske för att investeringarna minskat, eller om de inte har 
lyckats refinansiera sina lån påvisade inte årsredovisningarna eller respondenten.  
 
Policyn mot riskhantering har inte ändrats i företag C under det senaste året. De har strävat 
efter att ha en så lång finansiering som möjligt, runt fem år på utgivandet av nya obligationer. 
Denna ambition har de haft under en lång tid, respondenten säger att företaget har varit beredd 
att ta den extra kostnaden som ofta uppkommer när man lånar upp kapital under en längre tid. 
Detta innebär att företag C aldrig utnyttjat något företagscertifikatprogram vilket de andra 
företag har. Respondenten säger sig dock kunna urskilja en ändring av företagscertifikaten 
som finansieringsform generellt på marknaden under det senaste året då…  
 
”… många företag har övergett sina certifikatprogram och satsat på en längre upplåning.” 

 
 
Enligt respondenten i företag D har de en policy för att begränsa refinansieringsrisken. Denna 
säger att de ska ha minst 1 miljard dollar i outnyttjade kreditfaciliteter för att nå upp till de 
strategiska och operativa mål som bolaget har samt deras mål avseende kreditratingen. 
Policyn säger även att de ska ha en genomsnittlig förfallostruktur på utestående lån som bör 
vara lägst 3 år. Denna når de klart upp till då den vid bokslutet för 2008 låg på 5,6 år116. Det 
sista målet innebär att företaget får som mest inneha 5 miljarder kronor i skulder som har en 
löptid på max 12 månader. Då de vid årsskiftet inte hade utnyttjat sitt 
företagscertifikatprogram var den genomsnittliga återbetalningstiden obefintlig för dessa 
skulder. Företagets policy för refinansieringsrisken har inte ändrats under det senaste året. 
Deras likviditet vid bokslutet för 2008 är god om man ser till förfallostrukturen på externa lån 
i förhållande till likvida medel och kortfristiga tillgångar.  
 

                                                 
114 Årsredovisning Företag B 2007, s. 75 
115 Årsredovisning Företag B 2008, s. 83 
116 Årsredovisning Företag D 2008, s. 71 



 36  

Den främsta riskhanteringspolicyn inom företag E är att de ska ha en genomsnittlig löptid på 
de utomstående lånen på minst tre år samt att likviditetsreserven minst skall uppgå till 10 
procent av koncernens prognostiserade omsättning för det innevarande året. Företagets 
likviditetsreserv består av likvida medel och outnyttjade kreditlöften. Den skall i år ligga på 
minst 11 miljarder kronor. Detta företag bedriver en kapitalintensiv verksamhet och 
finansierar sig främst med hjälp av främmande kapital och inte egengenererade medel. Därför 
har företaget som policy att överskottslikviditet främst skall användas för att amortera på 
befintliga skulder. Detta bland annat för att minska riskerna som finns med stora utestående 
lån, tillexempel refinansieringsrisken117. Finansieringspolicyn inom företaget har inte ändrats 
det senast året. Däremot uppger respondenten att de har gjort avkall från policyn, som de 
tidigare var väldigt mån om att hålla, genom att företaget anser att de kan nyttja 
likviditetsreserven som är mer gynnsam under finanskrisen. Respondenten anser vidare att 
likviditetsreserven är till för just sämre tider som finanskrisen. Personen påpekar dock att de 
har skurit ner på investeringar och försöker minska rörelsekapitalet samt minska utdelningen, 
allt för att de ska bli mindre beroende av externa finansieringskällor.  

5.4. Finanskrisens inverkan på anskaffandet av exte rnt kapital 
Bankernas roll i de undersökta företagens förmåga att finansiera sin verksamhet har minskat. 
Flera av respondenterna säger att bankerna, i dagens läge, har svårt att få tag på kapital vilket 
gjort att denna marknad har blivit begränsad. Det har blivit dyrare att låna kapital på alla 
marknader och så även hos bankerna eftersom deras kostnader för att låna upp kapital ökat. 
Samtidigt som företagen blivit mindre beroende av bankerna är obligationslånens betydelse 
för företagens finansiering densamma. Detta beror på att företagen snarare valt att skära ner 
på investeringarna och kostnaderna när marginalerna på lånen ökar. 
 
Enligt respondenten på företag E har finanskrisen haft en enorm påverkan samtidigt som de 
anser sig själva ha en relativt god rating. De har dock näst sämst rating bland företagen i 
studien. De säger vidare att bankfinansiering med längre löptider i stort sett är stängd för 
närvarande samtidigt som möjligheten finns att emittera nya obligationer på den europeiska 
marknaden. Här har prissättningen dock blivit totalt orimlig. Företag E anger att marginalerna 
på den europeiska obligationsmarknaden har ökat med 1 000 procent. Företagscertifikaten har 
även periodvis varit mycket svåra att sälja in på marknaden sedan i juli eller augusti 2007. 
Speciellt kännbart var detta i samband med att Lehman Brothers gick i konkurs, då stannade 
hela marknaden upp och investerarna köpte bara statsskuldväxlar. Företaget anser att 
banklånemarknaden i dagsläget är en mycket begränsad tillgång där det har blivit svårt att 
låna upp kapital, dock kan banklån med kortare löptider vara lättare att få tag på. 
Respondenten säger även att prissättningen hos dessa lån inte är lika orimlig.  
 
Sammanfattningsvis säger respondenten på företag E att på obligationsmarknaden finns det 
tillgängligt att låna mycket stora belopp men att dessa har blivit väldigt dyra. De har fått höjda 
kostnader för sina företagscertifikat men dessa kostnader anses vara marginella i 
sammanhanget. På banklånen kan man få ett något bättre pris om det är mindre belopp på 
kortare löptider i den mån man kan få tag på dem. I övrigt så är det mycket svårt att få låna 
kapital av bankerna. Som en effekt av finanskrisen så har relationen mellan deras kassaflöde 
och nettolåneskulden försämrats från 35 till 20 procent. Detta betyder att det nu tar 5 år för 
företaget att betala tillbaka alla sina skulder om de inte gör några nya investeringar. Denna 
siffra låg tidigare på 3,5 år. Respondenten säger att ratinginstituten tar med detta nyckeltal när 
de gör sin bedömning av företagets kreditrating samtidigt som denna siffra ligger på en dålig 
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nivå för dagens kreditrating. För att försöka behålla sin kreditrating har företaget försökt dra 
ner på investeringarna vilket leder till att de inte har lika stor efterfrågan av kapital från 
marknaden. 
 
Banklånens betydelse för finansiering av verksamheten har minskat för företag A. 
Respondenten säger att det har blivit svårare att låna kapital direkt av bankerna samt på de 
kortare certifikatmarknaderna. De upplever att finanskrisen har slagit hårdare mot bankerna 
än vad den har gjort mot företagen vilket har lett till att bankerna har svårare att få tag på 
kapital. Detta leder i sin tur till att de inte kan låna ut kapital till företagen. Företag A har då 
valt att istället gå direkt på investerare via obligationsprogram och nämner då exempelvis 
försäkringsbolag och pensionsfonder som intressenter. I dessa tider anser de att detta är mer 
fördelaktigt än att gå till en bank som först måste låna upp kapital för att sen låna ut dem till 
företaget. Respondenten säger att en direkt effekt av finanskrisen således är att bankernas roll 
i kapitalförmedlingen har minskat i betydelse för ett företag av deras storlek.  De anger vidare 
att de föredrar en längre finansiering vilket gör att de inte vill bygga sin upplåning på 
företagscertifikat som måste återfinansieras efter tre månader, även om kreditkostnaderna är 
på väg upp. De säger att denna kostnad är de beredda att ta. 
 
Respondenten på företag C anser att deras goda rating har hjälpt dem, både tidigare och nu. 
Marknaden har på senare tid blivit mer och mer känslig mot vilken rating det underliggande 
företaget besitter till obligationerna. Samtidigt har det blivit mycket dyrare att låna upp kapital 
på marknaden, respondenten pratar om att marginalerna har ökat med tio gånger mot för ett år 
sedan. Tidigare var marknaden väldigt, kanske överdrivet riskvillig där det har funnits 
riskkapital, till att marknaden i dagens läge strypts åt ordentligt. Detta hör ihop med 
bankernas problem att finansiera sig själva. Företag C anser att de har påverkats på så sätt att 
det har blivit dyrare för dem att låna upp kapital på marknaden samtidigt som de har ett bra 
läge på marknaden i förhållande till konkurrenter och övriga bolag. Detta på grund av att de 
har kunnat hålla en bra kreditrating. Det som vi har kunnat se är att Moodys ändrade företag 
C:s kreditrating i februari i år till samma kreditrating fast med negativa utsikter vilket i 
slutändan kan leda till ökade kreditkostnader för företaget. Standard & Poor’s har dock inte 
ändrat sitt kreditbetyg för företag C sedan 2003. Respondenten säger vidare att läget inte har 
varit så illa att företaget inte haft tillgång till kapital vid en investering som de har velat göra. 
Personen poängterar att företaget inte är något större förvärvsbolag och det är troligtvis 
orsaken till att ingen investering har behövts skjutas upp. 
 
Företag D uppger att de utländska bankerna främst prioriterar sina hemmamarknader vilket 
har bidragit till att de börjar se de nordiska bankerna som mer konkurrenskraftiga när de ska 
låna upp kapital från banker. De säger vidare att de har på grund av sin finansiella styrka och 
goda förfallostruktur på sina utestående lån mindre problem än andra företag att få tag på 
kapital till finansieringen av sin verksamhet. 
 
Företag B uppger att de inte har ändrat sin syn på hur de ska finansiera sin verksamhet det 
senaste året vilket således inte påverkat deras upplåning av nytt kapital. De har ett 
företagscertifikatprogram, detta har varit uppe i ett antal år men aldrig utnyttjats. 
Respondenten ser inte att programmet har behövt utnyttjats eftersom de har haft sina 
obligationsprogram samt en väldigt hög kassa. Samtidigt uppger respondenten att den inte 
heller skall ses som en back-up då den inte är garanterad att fullföljas från investerarnas sida, 
vilket betyder att den inte skulle inbringa något nytt kapital till företaget.  
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5.5. Senaste årets förändring av finansieringsforme r  
Fyra av de fem undersökta företagen säger sig i dagsläget föredra obligationer som deras 
främsta finansieringsform samtidigt som ett företag föredrar banklån. Företaget som föredrar 
benklån, företag E, säger att i dagens läge är marknaden för banklån är död. Det gör att de 
söker efter alternativa finansieringsformer. Detta företag nämner Exportkreditnämnden som 
en alternativ finansieringsform. Exportkreditnämnden har fått en ökad garantiram med 150 
miljarder kronor samtidigt som Svenskexportkredit fick möjlighet att låna 100 miljarder 
kronor av riksgälden. Detta kapital är till för att stödja stora svenska exportföretags 
refinansieringsmöjligheter. Detta fungerar på så sätt att ett företag lånar kapital av 
Svenskexportkredit samtidigt som de får en lånegaranti från Exportkreditnämnden på 75 
procent av det lånade beloppet. De resterande 25 procenten får investeraren ta i kreditrisk. 
Lånegarantin fungerar som en statlig garanti, där staten går in och garanterar att investeraren 
får tillbaka en del av det investerade beloppet. Vid tiden för denna intervju hade denna 
möjlighet bara funnits på marknaden i en vecka.  
 
Den främsta förändringen företag A har gjort på lånemarknaden för att anpassa sig till det 
dagsaktuella läget är att de har försökt se till att de har ett obligationsprogram på plats. 
Programmet har satts upp det här året och är i dagsläget använt till 20 procent, vilket betyder 
att det finns ett stort utrymme för att ta in mer kapital till företaget via programmet om det 
skulle uppstå ett behov. De har även sökt om kreditgarantier hos Exportkreditnämnden vilket 
även företag E hade gjort enligt ovan. Företag B har valt att försöka dryga ut sin kassa 
samtidigt som de vill använda detta kapital till att betala av sina skulder så att de blir mindre 
beroende av dessa. De har även slutat köpa tillbaka aktier i det egna bolaget vilket gör att 
detta kapital kan användas till att minska andra skulder i företaget. Respondenten uppger att 
de i vanliga fall har en ganska aggressiv policy vad det gäller återköp av egna aktier vilket har 
lett till att de har köpt tillbaka cirka 50 procent av dessa de senaste fem åren. Detta har de 
arbetat mycket med för att de vill få en annan skuldstruktur samtidigt som det är ett annat sätt 
att ge utdelning till aktieägarna. Återköpen ökar värdet på de aktier som blir kvar i bolaget 
samtidigt som det underlättar för företaget att balansera sin skuldstruktur. 
 
Respondenten på företag C anser att de inte har anpassat sig alls till det aktuella läget på 
marknaden. De har arbetat på samma sätt med sina skulder sedan 20 år tillbaka i tiden. 
Företag D ger en generaliserande bild över företag i helhet och menar att rent generellt är 
företag mer rädda om sitt kapital än vad de har varit tidigare, detta gäller även för dem. 
Personen uppger även att man måste ta hand om sin likviditet på ett förnuftigare sätt vilket 
gör att man är räddare om sitt kapital.  
 
Under 2008 tog företag E upp många banklån från flera olika banker. Dessa kommer från 
närstående nordiska banker vilket har lett till att dessa banker inte vill ge ut några fler lån till 
företaget. Samtidigt har statsmakterna i olika länder gått in med olika stödåtgärder till 
bankindustrin i hemlandet vilka har haft till syfte att öka kreditgivningen inom landet. Som 
exempel ger respondenten att företaget har haft det omöjligt att låna upp kapital av en tysk 
bank på senare tid.  
 
”Men vi har kunnat låna i de stora nordiska bankerna och det gjorde vi under förra året men 

nu finns det väldigt lite utrymme kvar där kan man säga.” 
 
 
Eftersom det har blivit så här tycker respondenten att regeringen har gjort det bra att ge 
Exportkreditnämnden dessa garantier som företaget i dagsläget håller på att utreda. Vid sidan 
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om detta försöker företaget att dra ner på sina investeringar för att få ett positivt 
nettokassaflöde vilket gör att företaget reducerar sina skulder och förbättrar nyckeltalen. De 
har även dragit ner på utdelningen till sina aktieägare, allt för att bibehålla sin rating. 

5.5.1. Begränsning av refinansieringsrisk  
Företag A säger sig vilja föredra längre upplåning i form av obligationer och mindre 
bankupplåning. De resterande fyra företagen säger sig inte ha ändrat sin uppfattning om 
vilken finansieringsform som är att föredra.  
 
Refinansieringsbehovet är lågt i dagsläget hos företag D vilket gör att respondenten anser att 
han ger ett spekulativt svar. Respondenten anser vidare att marknaden för att ge ut nya 
obligationer har ökat kraftigt det senaste året. Personen säger även att de har ett gott 
kreditbetyg vilket har ökat betydelsen för att kunna hålla nere kostnaden för nya lån samtidigt 
som möjligheten att kunna emittera dem på marknaden har ökat markant. Företag C och E 
anger att de föredrar obligationslån och säger sig inte ha ändrat sin syn på den 
finansieringsform som de föredrar i dagsläget mot för ett år sedan.  

5.5.2. Användandet av kapitalandelslån 
Den nytillåtna finansieringsformen kapitalandelslån är inget som företag A diskuterat internt 
och således använder de sig inte av det. De ser det inte heller som ett fördelaktigt alternativ 
för dem som ett noterat företag att ta in nytt kapital på detta sätt, utan att det kanske främst är 
mindre aktiebolag som inte är publika som det är aktuellt för. Olika banker och andra 
investerare har däremot presenterat andra förslag på hybridlån som de skulle kunna använda, 
detta är dock ingenting som de har valt att göra. Respondenten till företag C anger att han inte 
vet något företag som använder sig av kapitalandelslån och det är inget som är aktuellt för 
deras del. Respondenten var inläst på finansieringsformen men eftersom personen sitter inom 
företaget och detta beslutas av bolagsstämman som sitter utanför företaget så kunde och ville 
han inte svara på frågan. Huruvida andra företag använder kapitalandelslån säger 
respondenten… 
  

”Det finns säkert, men det är ingenting som det pratas så mycket om…” 
 
 
Liksom ovanstående företag har resterande företag dvs. företag B, D, och E inga planer på att 
använda sig av kapitalandelslån. Vidare ansåg respondenterna i dessa företag att de inte var 
tillräckligt insatta i finansieringsformen för att kunna uttala sig.  

5.6. Internt risktagande vid val av finansieringsfo rm  
Det råder skilda meningar om vilken finansieringsform som företagen anser är bäst. De flesta 
respondenterna anser att den minsta risken föreligger vid en nyemission. Företaget behöver 
vid denna finansieringsform inte betala någon ränta på det externa kapitalet om företaget 
skulle gå dåligt.  
 
Respondenten hos företag A säger att den minsta risken, ur företagens perspektiv, alltid finns i 
att emittera aktier. Detta för att en aktieägare kan bli utan ersättning när han eller hon lånar ut 
kapital till företaget, om det beslutas på bolagsstämman att inte ge ut någon aktieutdelning. En 
långivare som investerar i en obligation hos dem eller en bank som de lånar kapital från vill 
alltid ha en ränta i form av avkastning. Respondenten säger vidare att det är styrelsen som är 
tillsatt utav ägarna för att bland annat se till så att ägarna får någon form av avkastning på sitt 
investerade kapital. Styrelsen ska jobba för att… 
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”Bolaget tjänar pengar så att man kan få en aktieutdelning till exempel då.” 

 
 
Med detta menar respondenten i företag A att styrelsen är ägarrepresenterad och kan på så sätt 
påverka företaget i ägarnas intresse. Respondenten jämför detta med en obligationsinvesterare 
som inte har någon annan påverkan mot företaget än att man lånar ut kapital. Detta kapital vill 
investeraren erhålla ränta på och så småningom få tillbaka det investerade kapitalet. De har 
ingen operativ inblandning i företaget på samma sätt som aktieägarna har. Personen 
kommenterar bankernas nyemissioner under det senaste halvåret med att det inte är 
kapitalbrist i företaget som har föranlett till dessa, utan de regelverk som bankerna fungerar 
under kräver en viss kapitalbas. Respondenten säger vidare att de, som ett industriföretag, inte 
ser något behov av att genomföra en nyemission så länge de klarar av att låna upp kapital på 
annat håll. 
 
Respondenten på företag E tror att den enskilda personen, som arbetar inom företaget och 
lånar upp kapital för företagets räkning, upplever att han eller hon tar mindre risker med 
förhållandevis mer eget kapital än skulder på en normal marknad. Personen ger ett generellt 
svar för marknaden och säger vidare att om företaget har mycket lånefinansiering sätter det 
press på företagsledning och styrelse att leverera ett bra resultat. Han anser detta eftersom om 
företaget inte har ett bra kassaflöde kommer det leda till att bolaget går i konkurs. På detta sätt 
blir det högre press på ledning och styrelse om man finansierar sin verksamhet med lån istället 
för eget kapital. Dock sker denna press mot ledning och styrelse på ett positivt sätt. På så sätt 
upplever den enskilda individen ett mindre risktagande om man tar in kapital till företaget 
som redovisas som eget kapital jämfört med om man emitterar obligationer.  
 
Respondenten på företag C anser att eftersom han inte sitter i styrelsen så har han svårt att 
sätta sig in i frågan då en nyemission beslutas av styrelsen. Företaget har även en stor och 
stabil ägare vilket gör att den ägaren, enligt respondenten, har makten att stoppa en 
nyemission om de ställde sig emot den. Den enskilda individens risk vid olika 
finansieringsformer ser respondenten ingen skillnad på. Han bortser från den totalt då han 
anser att alla individer fokuserar på företagets bästa och inte det man själv vill. Respondenten 
berättar vidare att den enskilda individen inte kan förskjuta sin risk ifrån sig eftersom en 
nyemission oftast sker när det inte finns något annat kapital att tillgå på marknaden. Personen 
tar upp ett exempel om en konkurrent, denna ligger så pass dåligt till ekonomiskt vilket gör att 
konkurenten inte kan få tag på kapital på något annat sätt än nyemission. Personen tar senare 
upp ett exempel inom företaget vilket de arbetar med för att undvika. Det är en avdelning i 
utlandet som efterfrågar mer kapital och får det. Då kan de tänka - nu kan vi börja om på en 
ny kula. Samtidigt går det några år, då har kapitalet tagit slut och avdelningen begär om att få 
nytt, fast då har företaget glömt bort att avdelningen redan har fått kapital för några år 
sedan…  
 
”… skickar vi in kapital till dem så kanske de rent intuitiv känner att afan här kommer in nytt 

kapital, nu har vi inga lån kvar, nu är vi på grön kvist igen va.” 
 
 
Detta arbetar inte företag C med. Respondenten arbetar på denna avdelning vilken fungerar 
som företagets internbank. Deras arbetsuppgifter är att utifrån modeller mäta kostnaderna och 
pengaflödet för varje enhet.  
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Både den enskilda individen, i det här fallet aktieägarna, och företaget borde föredra en 
finansiering med hjälp av obligationer framför en nyemission anser respondenten i företag D. 
Respondenten berättar vidare att obligationer har fördelen att de innehar förutsägbarhet. Med 
förutsägbarhet menar respondenten att obligationer har en lång löptid och fast kostnad. På 
samma sätt har nyemission av aktier en svaghet. Respondenten menar här på att de som 
investerat kapital i företaget och i utbyte fått aktier ska få en ersättning i form av 
aktieutdelning från företaget, de ska inte skicka in mer kapital till företaget. En nyemission 
försämrar även företagets avkastning på eget kapital. Ett av studiens företag valde att inte 
svara på om det finns någon etisk skyldighet vid nyemission eftersom det inte finns någon 
anledning att låna upp mer kapital till företaget genom att dryga ut det egna kapitalet. En 
nyemission är utesluten i detta företag, företag B, eftersom de i dagsläget har mandat från 
bolagsstämman att köpa tillbaka aktier. Samtidigt vill detta företag inte syssla med 
finansiering med hjälp av optioner eller företagscertifikat då de anser att detta inte skapar raka 
och tydliga lånestrukturer utan överraskningar i framtiden.  
 
Vad det gäller den etiska aspekten vid en nyemission är det ingen respondent som ser något 
fel med det. Det är ingen individ som blir kränkt eller försummad när företaget tillför nytt 
kapital med hjälp av denna finansieringsform. Om man som aktieägare inte vill deltaga i 
nyemissionen kan denne välja att sälja aktien innan täckningsrätterna fördelas bland 
aktieägarna. Han eller hon kan även sälja sina teckningsrätter eftersom det finns en 
andrahandsmarknad för dessa. Respondenten som arbetar på företag C anser att det ligger i 
aktieägarens ansvar att ta reda på vad som gäller med rösträtt och diverse händelser i företaget 
vid en nyemission. På detta sätt har den enskilda individen ingen rätt att hävda att de större 
ägarna inte tar hänsyn till minoritetsägarna i företaget. Det gäller generellt i Sverige att man 
får ta lite större ansvar för sina handlingar. När det gäller äldre individer som kanske inte kan 
ta hand om sig själv måste en familjemedlem eller släkting hjälpa dem…  
 

”Jag ser inte det som något problem, men det är min högst personliga åsikt.” 
  
 
Företag A ser inget fel med en nyemission ur en etisk synvinkel. De anser att detta stärker 
företagets kapitalbas vilket leder till att de kan få lättare att låna upp nytt kapital på 
marknaden. En nackdel med en nyemission är att det kan ses som ett svaghetstecken då 
bolaget inte kan få tag på kapital på något annat sätt. Respondenten säger vidare att en 
nyemission ofta är sista utvägen där de större ägarna får ta störst ansvar. Således bör en 
nyemission även vara i de mindre aktieägarnas intresse. Respondenten säger vidare att äger du 
aktier i ett svenskt börsnoterat företag så kan man välja. Antingen kan du sälja dina aktier 
innan teckningsrätterna delas ut eller så kan du sälja dina teckningsrätter. På detta sätt tycker 
respondenten inte att det uppkommer någon orättvisa mot de mindre aktieägarna. I de mindre 
börsföretagen så kan den större aktieägaren säga att… 
 

”… nu måste alla bidra med lika mycket, så du är tvingad som mindre att deltaga.” 
 
 
Men respondenten ser inget fel i sig att ett företag har den ordningen. Företag D anser att den 
befintliga bolagsrätten och börsregleringen täcker minoritetsskyddet i en tillfredställande 
omfattning och har inga ytterligare åsikter om det. Nackdelen med en nyemission är att den 
signalerar om finansiellsvaghet till marknaden. En fördel anser de vara vid större 
strukturförändringar, t.ex. förvärv eller sammanslagningar med andra verksamheter. Dessa 
skulle annars kunna påverka företagets kreditrating negativt. Respondenten på företag C säger 
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att ett företag inte utnyttjar en nyemission i första taget. Detta utnyttjas om man anser att det 
behövs göras en större finansiering. Denna är då i storleksordningen vilket gör att företaget 
inte har möjlighet att finansiera sin verksamhet på obligationsmarknaden eller om företaget 
hamnar i situationen att dess egna kapital blir för litet utav någon anledning. 
 
Enligt respondenten på företag E har de flesta stora börsbolag i Sverige en större ägare, får 
sedan den större ägaren några röster till på grund utav att några teckningsrätter inte utnyttjas 
fullt ut så blir nog den effekten marginell. Vidare så anser de att den lilla aktieägaren blir 
kompenserad rent ekonomiskt om de säljer sina teckningsrätter. De ser inga nackdelar med en 
nyemission ur ett etiskt synsätt. Sitter du i styrelsen så skall du representera alla aktieägare, 
inte bara en enskild, det står i lagen. Vid en nyemission så tror respondenten att styrelsen 
agerar för hela företaget och i dess intresse. Detta sker genom att fokusera på värde och 
expansion vilket är till gagn för alla ägare.  Respondenten hos företag B valde att inte yttra sig 
huruvida han anser att det är etiskt att genomföra en nyemission. Personen hade inte heller 
någon åsikt gällande vilka fördelar eller nackdelar det finns med en nyemission då företaget 
han arbetar på inte genomfört någon under hans tid på företaget. Det finns ett 
återköpsprogram av aktier inom detta företag. Detta används inte just nu men gör att 
respondenten vill ta avstånd från denna fråga då han inte känner sig tillräckligt insatt i ämnet. 
Detta program har löpt under fem år och det krävs ett nytt bolagsstämmobeslut för att det 
skall fortsätta. Huruvida detta beslut återigen har godkänts under den senaste bolagsstämman 
visste respondenten inte.   
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6. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet. Det kopplas sedan till de för studien 
behandlade teorierna.  

 

6.1. Aktuella finansieringsformer 
Tre av fem företag har Single A rating på sina långa obligationslån hos Standard & Poor. 
Detta borde betyda att dessa företag väljer en längre löptid på sina lån eftersom de har en 
kostnadsfördel mot de andra två företagen i studien som har BBB rating. Alla dessa tre 
företag använder sig i huvudsak av obligationer och ett av dem använder endast obligationer i 
sin finansiering. Företag A använder sig av samtliga finansieringsformer, utom 
kapitalandelslån de prioriterar dock att använda sig av obligationer. Det tredje företaget som 
har single A rating är företag D. De använder sig främst av obligationer som är bundna till 
fast ränta samt banklån. Att de har obligationer som är satta till fast ränta gör att de inte är lika 
beroende av konjunkturen och dess räntevolatilitet, dock betyder inte detta att de helt kan 
friskriva sig all risk då detta inte påverkar refinansieringsrisken.  
 
Två av de analyserade företagen har en lägre rating än Single A. Företag B som är ett av dessa 
företag uppger att de endast använder sig av obligationer. Detta kan göra att det blir 
förhållandevis dyrare för dem att låna upp kapital på marknaden samtidig som det kan bidra 
till att de har svårare att låna upp kapital då de har en sämre betalningsförmåga på långsikt 
enligt Standard & Poor’s. Företag E uppger att de använder sig av samtliga 
finansieringsformer utom kapitalandelslån samt att obligationer är deras huvudsakliga 
finansieringskälla.  

6.2. Påverkan av finansieringsform 
Nedan analyserar vi hur marknaden har påverkats i dagens turbulenta finansmarknad. Det 
beskrivs även hur studiens företag anpassat sig till dagens läge samt om de föreligger några 
inre faktorer som avgör vilken finansieringsform ett företag använder. 

6.2.1. Marknadens inverkan på anskaffandet av exter nt kapital  
Den turbulenta finansmarknaden har slagit hårdare mot bankerna än vad den har gjort mot 
företagen. Detta har bidragit till att bankerna inte lever upp till det lagstadgade krav om viss 
kapitalbas i förhållande till utlåningen vilket i sin tur bidrar till att de inte får låna ut mer 
kapital. Effekten av detta går i nästkommande led till företagen då dessa får svårare att låna 
kapital från bankerna. Detta visar på att den direkta effekten av finanskrisen är att bankernas 
roll i kapitalförmedlingen har minskat i betydelse för de företag som är i samma 
storleksordning som studiens företag. Respondenten för företag A uppger även att det kanske 
är ännu hårdare tider för de mindre företagen då de inte har möjligheten att ge ut obligationer 
eller företagscertifikat. 
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Finansieringsform: Obligationer Företagscertifikat Banklån
Bolag A Ökat Minskat Minskat
Bolag B Oförändrat Oförändrat Oförändrat
Bolag C Oförändrat Oförändrat Oförändrat
Bolag D Ökat Oförändrat Ökat
Bolag E Oförändrat Oförändrat Oförändrat  

Tabell 4: Sammanställning av respondenternas svar över förändringen av finansieringsform 
 
Diagrammet visar på bolagens inställning till användandet av ett visst finansieringsalternativ 
har ökat eller minskat under det senaste året. Vi kan urskilja ett mönster från de företag som 
för ett år sedan föredrog längre löptider på sina lån. De har i mindre utsträckning påverkats av 
finanskrisen vilket bidragit till att dessa i mindre utsträckning har behövt lägga om sin 
finansieringsstrategi. De företag som hade kortare löptider på sina skulder måste arbeta i 
större utsträckning med de olika intressenterna i stakeholderteorin. Både genom att behålla 
sina gamla men även skaffa sig nya intressenter om deras befintliga inte kan erbjuda företaget 
det som de efterfrågar.  
 
Det kan även urskiljas att bolag av studiens storlek i lika stor grad inte är beroende av 
konjunktursvängningar. De kan som tidigare nämnts låna upp kapital genom obligationer. 
Företag A, som har ändrat sin syn på användandet av obligationer, vänder sig nu i större 
utsträckning än för ett år sedan till försäkringsbolag och pensionsfonder vilka de emitterar 
sina företagsobligationer till. Dessa är två nya intressenter vilka de måste skapa sig en kontakt 
med. Bolag som sedan tidigare haft ett obligationsprogram har redan en god relation med sina 
intressenter till finansieringen av dessa obligationer. De har en relation till dessa intressenter 
som de är familjär med och kan identifiera denna enligt agentteorin. Den relation dessa 
företag arbetat upp kan vara svår att skapa i dagsläget för företag som vill lägga upp nya 
obligationsprogram, t.ex. företag A.  
 
Studiens företag uppger att det är billigare att finansiera sin verksamhet med kortare 
upplåning. Detta är dock något som företagen bortser från i dagens läge, de väljer hellre en 
längre och dyrare upplåning i dagens klimat på lånemarknaden. De vill skapa långa och 
hållbara relationer med sina finansiärer och kreditinstitut. Detta för att försöka begränsa risken 
att inte kunna låna upp nytt kapital vid tidpunkten för förfallodatumet.  
 
Som en direkt följd av klimatet på dagens finansmarknad har marginalerna på lånemarknaden 
stigit markant. Två av studiens företag påpekar att marginalerna på obligationsmarknaderna 
har blivit tio gånger högre än vad de var för ett år sedan. En av respondenterna påpekar 
samtidigt att det finns kapital att låna på obligationsmarknaden, enda haken är att dessa har 
blivit väldigt dyra. Principalerna finns på marknaden men de kräver mer av sina potentiella 
agenter. 

6.2.2. Anpassningen till det rådande marknadsläget  
Studiens företag anger att de har anpassat sig på flera olika sätt. Företag A har sett till att de 
har ett obligationsprogram redo att omsättas på marknaden, något de inte haft under tidigare 
år. Företag B har under senare tid börjat fokusera på att dryga ut sin kassa samtidigt som de 
slutat köpa tillbaka aktier inom det egna företaget. De har valt att arbeta på detta sätt för att 
betala tillbaka de innestående lånen vilket gör dem blir mindre beroende av sina 
låneintressenter. Företag C säger sig inte ha genomfört någon anpassning det rådande klimatet 
på lånemarknaden. Företag D uppger att de är försiktigare med sitt likvida kapital och arbetar 
med att ta hand om detta på ett förnuftigare sätt än vad de gjorde för ett år sedan. Företag E 
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har arbetat aktivt för att förbättra deras ställning hos befintliga och potentiella intressenter. De 
har haft svårt att få lån av större utländska banker vilket har gjort att de vänt sig till den 
inhemska marknaden vid sin bankfinansiering. De har vid sidan om detta försökt dra ner på 
sina investeringar för att skapa sig ett positivt kassaflöde som bidrar till att de minskar 
skulderna och förbättrar nyckeltalen. De har även minskat sin utdelning till aktieägarna under 
det senaste året, alla dessa åtgärderna för att försöka bibehålla sin rating. Företag E fokuserar 
på att förbättra nyckeltalen, skaffa sig lägre skulder och behålla sin kreditrating. Det görs för 
att deras ställning hos de olika intressenterna i stakeholderteorin inte ska försämras. 
 
Företag A och E nämner att det har uppkommit en ny finansieringsmöjlighet i form av att 
riksgälden har utgivit ett lån till svenskexportkredit. Båda dessa företag utreder att ansöka om 
detta kapital som är tänkt att användas för att stärka stora svenska exportföretags- 
refinansieringsmöjligheter. Denna uppkom pga. att bankerna har blivit mer fokuserade på den 
inhemska marknaden vilket gör det svårt för svenska företag som agerar på den internationella 
marknaden att låna upp kapital. Staten har då gått in och hjälpt bankerna i sin utlåning till de 
svenska företagen. Detta är en finansieringsmöjlighet för företagen som har uppkommit i 
finanskrisens spår. Företag E tycker att detta var ett bra initiativ av regeringen som de tror att 
flertalet exportbolag av deras storlek kommer att utnyttja. 
 
Det som är intressant i detta sammanhang är att fyra av de fem bolag som ingår i studien har 
valt att göra åtgärder för att anpassa sig efter det dagsaktuella läget på kreditmarknaden. Vi 
har kunnat urskilja att alla dessa bolag anpassar sig på olika sätt. En trolig förklaring till detta 
kan vara att de hade olika förutsättningar när kreditmarknaden vek ner sig och volatiliteten 
ökade. De företag som identifierade sina intressenter i ett tidigt skede och upplevde att de 
hade en fungerande kommunikation enligt agentteorin har troligtvis haft ett bättre utgångsläge 
på marknaden då de inte är i samma behov av nya intressenter. 

6.2.3. Inre faktorer vid val av en ny finansierings form  
Företag B ser att de kan tillfredställa sina intressenter genom att ha raka och tydliga 
låneinstruktioner utan överraskningar i framtiden. På detta sätt föredrar dem att finansiera sin 
verksamhet med obligationer samtidigt som de under de senaste åren har köpt tillbaka aktier 
och anpassar sig till den rådande instabiliteten på marknaden genom att dryga ut sin kassa. På 
så sätt blir de mindre beroende av sina intressenter samtidigt som de förbättrar läget för dem 
som finns kvar. Detta gör att de styr företaget till att bli mindre beroende av sina stakeholders 
vid sin finansiering samt att de bedriver företaget på ett tillfredställande sätt gentemot sina 
aktieägare enligt stakeholderteorin. Till exempel så förbättras deras möjlighet till att få kredit 
hos sina leverantörer om deras skuldsättningsgrad blir lägre. På samma sätt så blir de anställda 
tillfredställda om de vet att de arbetar inom en stabil organisation med en sund och god 
ekonomi som har den ekonomiska styrkan att behålla personalens kompetens inom företaget.  
 
Respondenten på Företag E följer detta spår och anser att den största risken för företaget 
ligger i att ha mycket lånefinansiering då detta sätter press på företagsledningen och styrelsen 
att upprätthålla ett bra kassaflöde. Sker inte detta kommer företaget att gå i konkurs vilket 
drabbar alla de inblandade aktörerna enligt modellen i stakeholderteorin. Om verksamheten 
skulle vara finansierad med hjälp av aktier, vilka redovisas som eget kapital, kan det beslutas 
av aktieägarna på bolagsstämman att det inte ska utgå någon ersättning för det investerade 
kapitalet om företaget går dåligt. Detta säger att det finns det en mindre risk inom företaget att 
finansiera sin verksamhet med aktier istället för obligationer. Företag A:s respondent 
beskriver detta på liknande sätt. Personen säger att aktieägarna har en operativ inblandning i 
företaget vilken de utnyttjar med hjälp av styrelsen som agerar i deras intresse enligt 
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agentteorin. På detta sätt kan styrelsen påverka hur företaget skall bedrivas samt hur de ska 
agera på marknaden, exempelvis genom aggressiva investeringar med ökat kapitalbehov som 
följd eller om de vill låta företaget bedrivas med egengenererade medel. Detta leder till att 
ägarna indirekt kan välja om de vill ha utdelning idag eller låta kapitalet stanna i företaget 
vilket kan leda till att det blir större vinster och således högre utdelning i framtiden.  
 
Sammanfattningsvis är respondenterna enade om att den minsta risken ligger i att ta in nytt 
kapital till företaget via en nyemission. Dock är detta en sista utväg som inte ligger i de 
befintliga aktieägarnas intresse. Respondenten på företag D säger att det ligger i aktieägarnas 
intresse att få ut kapital från företaget, inte att skjuta till med mer. Detta skulle ge en dålig 
signal till nya potentiella intressenter i bolaget vilket inte gagnar intressenterna enligt 
stakeholderteorin. 

6.2.4. Identifierandet av en ny finansieringsform 
Inget av de undersökta företagen använder sig av kapitalandelslån i dag. Det var blandat 
resultat med hur många av respondenterna som kände till finansieringsformen. Det är dock 
bolagsstämman som måste ta beslut om att ta in nytt kapital via ett kapitalandelslån vilket 
gjorde att de flesta respondenterna inte riktigt visste företagets ställning i frågan. Vi ville ändå 
ta med denna fråga då det kan föreligga en diskussion inom företaget som sedan läggs fram 
och beslutas om på bolagsstämman.  
 
Kapitalandelslån är ett så kallat hybridlån. Dessa redovisas till en del som eget kapital och den 
andra delen som skuld. Detta kan ibland vara fördelaktigt ur redovisningssynpunkt. Detta 
skulle kunna kopplas till stakeholderteorin, men då inget företag hade tagit upp och diskuterat 
denna finansieringsform så uppstår det ingen intressekonflikt mellan de olika aktörerna inom 
bolaget. Utifrån studiens finansieringsteori kan det uppfattas som att kapitalandelslån är 
fördelaktigt i förhållande till de andra finansieringsalternativ som vi behandlat i studien. Detta 
kan urskiljas i redovisningen då ena delen av lånet kan redovisas som eget kapital och därav 
anser vi att det skulle vara relevant att ställa denna fråga till företagen. Det var dock ingenting 
som respondenterna bekräftade. De nackdelar som respondenterna anser att denna 
finansieringsform besitter i förhållande till fördelarna har vi inte gått vidare in på i denna 
studie då detta ligger utanför ramen för studien.  
 
Orsaken till att bolagen inte använder sig av denna finansieringsmöjlighet kan dels vara att det 
är en relativt ny finansieringsform som blev tillåten först genom 2005 års aktiebolagslag. Det 
mest troliga argumentet för att det inte används är att det inte är ett fördelsaktigt alternativ 
framför andra finansieringsformer. Ingen respondent har heller uppgett att de ser någon 
bokföringsmässig fördel med detta finansieringsalternativ. Respondenten på företag A anser 
att detta troligtvis är mer fördelaktigt för mindre aktiebolag som inte har samma 
finansieringsalternativ och möjligheter som de stora bolagen har med exempelvis 
företagsobligationer och företagscertifikat.  

6.3. Begränsning av risker vid finansiering 
Nedan följer en analys av olika risker vilka studiens bolag ser som en begränsning vid 
finansieringen. Först analyseras om de har ändrat sin policy vid riskhantering för att sedan gå 
in på hur företagets internfunktion för likviditetssäkring fungerar. Avsnittet kommer att 
avslutas med att se om respondenterna har några etiska aspekter i åtanke när de väljer 
finansieringsform.  
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6.3.1. Ändring av policy vid riskhantering  
Samtliga företag i studien har en policy som anger hur de ska agera för att minimera riskerna 
som uppkommer i samband med verksamhetens finansiering. Den har dock inte blivit ändrad 
officiellt. De flesta företagen har ändrat sin inställning till de kortare upplåningsprogrammen 
och försökt satsa på de längre. Detta har lett till att de företag som tidigare hade mycket 
upplåning via företagscertifikat i större utsträckning har valt att gå över till en mer långsiktig 
finansieringsstrategi och accepterat de extra kostnader som uppkommer i samband med detta. 
Detta leder i sin tur till att dessa företag har ändrat sina investeringar i större utsträckning än 
de som lade större vikt vid längre upplåningsprogram redan för ett år sedan.  
 
Företag A har inte officiellt ändrat sin riskhanteringspolicy, dock uppger respondenten att det 
finns en viss tendens på marknaden att bolag vill ha en mer långsiktig upplåning av sitt 
externa kapital. Detta får till följd att företag strävar efter att få längre låneprogram med 
längre löptider än vad som tidigare har eftersträvats på marknaden. Generaliseringen av 
tidigare nämnt bolag passar även in på företag C då dem likt företag A inte har ändrat sin 
officiella policy men att de strävar efter att ha en lång finansiering.   
 
Det som är anmärkningsvärt är att samtliga bolag har lagt om sin finansiering genom att 
fokusera mer långsiktigt även om detta går ifrån deras officiella policy. Företag E poängterar 
att finanskrisen har satt sina spår och de kan överväga att använda sig av sin likviditetsreserv 
då respondenten anser att den är till för dystra tider som denna. Denna filosofi kan ligga till 
grund för att det går sämre för bolaget än vad som framgår pga. att samtliga övriga 
respondenter har tydliggjort att denna reserv bara skall användas i extrema fall.  
 
Vi ser att respondenterna väljer att skapa en längre relation med sina intressenter enligt 
stakeholderteorin, vilket gör att refinansieringsrisken begränsas. Relationen till intressenterna 
blir längre i form av att de har ett längre upplåningsprogram vilket bidrar till att 
refinansieringsrisken minskar. Företagens val av att ha en längre upplåning kan ses som en 
direkt av effekt från dagens finanskris. Med ett längre upplåningsprogram får de en längre 
förfallostruktur på sina lån vilket gör att de har möjlighet att få en bättre överblick på sin 
finansiering. De blir därav mindre känsliga mot fluktuationerna på marknaden.      

6.3.2. Internfunktion för likviditetssäkring  
Samtliga bolag i studien har en sådan funktion i bolaget och respondenterna arbetar inom 
denna funktion. Detta gör att svaret på denna fråga kan vara lite vinklat, dvs. respondenterna 
ser på detta med partiska ögon. För att utveckla denna argumentation så krävs det mycket av 
respondenterna om de ska säga att deras avdelning på deras arbetsplats inte fungerar bra. Det 
var inte denna vinkel på frågan som var tanken när den ställdes men det är en synvinkel som 
vi får ta i beaktande. Detta kan appliceras till agentteorin och det kan ses som att agenten i 
detta fall respondenten agerar främst utefter sitt egna intresse (agentens) och inte efter 
bolagets (principalens). På detta sätt kan respondenten omedvetet ta del av personliga åsikter 
vilket degraderar den självkritiska hållningen. Respondenten svarar för bolaget men det 
betyder inte att det är bolagets åsikt han eller hon framför då respondenterna har egna 
personliga värderingar som kan spela in på svaret.       
 
Bolagen anser generellt sett att marknaden har blivit tuffare och företag D utmärker sig från 
övriga genom att poängtera att de har en mycket god finansiell ställning om den sätts i 
relation till andra aktörer på marknaden. Anmärkningsvärt är att företag C inte har ett 
låneförfall förens i juni 2010, detta minskar deras refinansieringsrisk avsevärt fram till det 
utsagda datumet.     
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6.4. Det etiska samspelet vid val av finansieringsf orm  
Det är ingen av respondenterna som ser någonting negativt med en nyemission sett från en 
etisk synvinkel. Om bolaget har identifierat sina ägare, enligt stakeholderteorin, som en av 
dess stakeholders så föreligger det ingen moralisk skyldighet mellan dessa och bolaget enligt 
respondenterna som tog ställning i frågan.  
 
Vid nyemission delas teckningsrätter ut till aktieägarna. Detta skulle kunna kopplas till 
agentteorin om man ser alla aktieägare som principaler och företagsledningen som agenten. 
Detta gör att företagsledningen lämnar ut ett uppdrag åt aktieägarna vid en nyemission som 
baseras på att aktieägarna ska utnyttja möjligheten till teckningsrätterna. Dessa teckningsrätter 
har sedan ett värde vilka kan omsättas på en andrahandsmarknad. Respondenterna anser att 
ansvaret ligger på individerna som äger aktierna att se till att sälja sina aktier innan 
teckningsrätterna delas ut, alternativt att sälja sina teckningsrätter på en andrahandsmarknad. 
Om det skulle vara en person som är äldre eller har andra hinder för att sälja dessa ligger det 
på den individens ansvar att se till att någon sköter dessa åt dem. Respondenten på företag E 
säger att styrelsen agerar i företagets intresse genom att fokusera på värde och expansion som 
är till fördel för alla ägare. Företag D säger även att de anser att den befintliga bolagsrätten 
täcker minoritetsskyddet i en tillfredställande omfattning. Enligt stakeholderteorin ska 
företaget skapa en hållbar relation med sina intressenter vilket i detta fall är de mindre 
aktieägarna som eventuellt inte utnyttjar sina teckningsrätter. Av detta kan det skapas en 
uppfattning om att företag som gör en nyemission främst fokuserar på de kapitalstarka och 
aktiva aktieägarna. Ovanstående argumentation kan summeras till att respondenterna inte 
lyckats identifiera sina intressenter fullt ut enligt stakeholderteorin eftersom företaget kan 
uppfattas som de lägger fokus på de aktieägare som har betydande del av aktiekapitalet.        
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7. Slutsats 
 

Nedan kommer vi utifrån studiens resultat besvara problemformuleringen. För att underlätta 
för läsaren att koppla slutsatsen till studiens problemformulering återger vi den nedan: 
 

Hur har finanskrisen påverkat möjligheten för större svenska bolag att anskaffa externt 
kapital samt hur arbetar de för att begränsa riskerna? 

 

7.1. Slutsats 
I dagsläget föredrar fyra av fem företag i studien obligationer vid finansieringen av sin 
verksamhet, ett företag föredrar banklån. Detta främst för att begränsa refinansieringsrisken 
som blir lägre med längre upplåning. Studien har visat att likviditeten på den 
finansiellamarknaden fortfarande är god trots dagens turbulenta klimat. Det finns kapital att 
tillgå för de aktörer som efterfrågar det. Bakgrunden till krisen är att bankerna förlorade 
betydande belopp på dåliga krediter de utfärdade till företag och privatpersoner, vilket 
bidragit till att de är restriktiva i sin utlåning av nytt kapital. Bankernas roll i företagens 
finansiering har minskat samtidigt som företagsobligationernas betydelse ökat. Detta har 
troligtvis bidragit till att de företag som inte har möjlighet att använda sig av 
företagsobligationer eller företagscertifikat hamnat i större knipa än studiens.  
 
De olika ratinginstitutens betyg på företaget har blivit en centralare del vid kostnaden för 
verksamhetens finansiering. Anledningen till detta är att investerarna blivit mycket mindre 
riskvilliga vid sina investeringar. Marknadssituation har inte blivit så ansträngd att företagen 
behövt skjuta upp en investering på grund av likviditetsbrist i verksamheten. Det finns kapital 
för att göra investeringar men företagen väljer att anpassa sig till det rådande 
marknadsklimatet genom att skära ner på investeringarna. De fokuserar nu i större 
utsträckning än tidigare på att behålla sin marknadsposition istället för att utveckla 
verksamheten. 
 
Vi har kunnat urskilja att företagets förtroende på marknaden minskar om det skulle beslutas 
om en nyemission, att emittera nya aktier är en sista utväg för att anskaffa nytt kapital till 
verksamheten. Samtidigt kan vi av studien utläsa att en nyemission skulle vara ett alternativ 
vid ett större förvärv eller omstrukturering. Då skulle företaget inte riskera försämringar av 
nyckeltalen eller en avsevärd minskning av det egna kapitalet i förhållande till skulderna. Vi 
ser även att den minsta risken inom företaget vid val av finansieringsform föreligger vid en 
nyemission. De negativa sidorna besitter starkare argument än de positiva. Företagen arbetar 
för att behålla sina ägare vilket bidrar till att företaget förblir attraktivt för ägarna. Det gör en 
nyemission utesluten om det inte föreligger synnerligen speciella omständigheter. Av den för 
studien insamlade empirin kan det urskiljas att kapitalandelslån inte är en fördelaktig 
finansieringskälla. Studien visar inte på någon bokföringsmässigfördel med att ta in nytt 
kapital till verksamheten genom kapitalandelslån. Det gäller för marknaden som helhet då 
ingen respondent hade hört talas om något företag som använder finansieringsformen. Vidare 
kan vi urskilja att krisen inte haft någon inverkan på användandet av kapitalandelslån.  
 
Officiellt har studiens företag inte ändrat sin finansieringsstrategi. De har dock vidtagit vissa 
åtgärder i det rådande marknadsklimatet. Det gäller i störst utsträckning för de företag som 
hade en finansieringspolicy vilken innefattade en kortare exponering mot kreditmarknaden 
innan finanskrisen slog till. De företag som för ett år sedan förespråkade längre upplåning i 
sin finansieringspolicy har påverkats mindre av refinansieringsrisken vid anskaffandet av 
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externt kapital. Ett samband kan urskiljas där två av studiens företag inofficiellt justerat 
policyn till att fokusera på långsiktig upplåning. De har valt att ändra prefererad 
finansieringsform från de kortare företagscertifikaten till längre företagsobligationer. Deras 
finansieringsstrategi lägger större fokus på refinansieringsrisken jämfört med för ett år sedan. 
Finanskrisen har bidragit till att företagen valt att acceptera de ökade kreditkostnaderna som 
uppkommer i samband med längre upplåning.  
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8. Sanningskriterier och förslag till fortsatt fors kning 
 

Detta kapitel inleds med sanningskriterier i vilket vi kritiskt granskar uppsatsen utifrån ett 
vetenskapligtsynsätt. Det följs upp av ett stycke där vi ger förslag till fortsatta studier inom 
området. 

 

8.1. Sanningskriterier 

8.1.1. Tillförlitlighet 
Vad som avgör om studien är tillförlitlig är delvis hur pass accepterad studien är i andra 
personers ögon. För att öka tillförlitligheten ska det finnas någon form av social realitet till 
studien.118 Det kan finnas en risk att tillförlitligheten minskar då studien är anonym vilket kan 
bidra till att trovärdigheten minskar. Det är en risk men det är inget som vi anser har haft 
någon påverkan på studien då respondenterna har haft kunskap som har varit relevant för 
studien. Vi anser att tillförlitligheten stärks då frågorna till respondenterna är utformade efter 
etablerade teorier. 

8.1.2. Överförbarhet 
Vi anser att den överförbarhet som studien besitter är bristfällig. Detta grundar vi på att den 
genomfördes med ett djup och inte bredd, vilket kvalitativa studier ofta kännetecknas av119. 
De företag som ingick i studien behandlades anonymt. Att det endast var fem företag som 
ingick i studien kan vi inte betrakta som generaliserbart för hela stockholmbörsen. Av de 
företagen som återfinns på stockholmsbörsen är det endast ett fåtal större som kan använda 
sig av obligationer som finansieringsform vilket har gjort att studien inte kan överföras till de 
mindre företagen. Att vi även har valt att behandla kapitalandelslån inom ramen för studien 
gör att de företag som innehar en annan bolagsform än aktiebolag faller utanför 
överförbarheten.  

8.1.3. Pålitlighet 
För en person att granska en kvalitativ studie är mycket omfattande då det ofta omfattar 
granskning av en stor mängd data120. Därav förlorar studien en stor del av sin pålitlighet. Vi 
har transkriberat det inspelade materialet och mellan oss kontrollerat så att intervjun stämmer 
överrens med transkriberingen för att förbättra pålitligheten. Författarna har även i stor 
utsträckning hållit ett objektivt synsätt genom hela studiens gång och inte låtit personliga 
subjektiva värderingar kommit emellan. Med detta anser vi att pålitligheten ligger på en god 
nivå för att vara en kvalitativ studie.  

8.2. Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie är en lämplig grund för vidare forskning inom samma ämnesområde, detta då det 
sedan tidigare är ett outforskat område. Ett förslag är att det kan göras en uppföljning av 
denna studie och se vilka de verkliga effekterna blev av finanskrisen. Detta kan vara relevant 
då denna studie författades under rådande finanskris och därav kan en uppföljning göras med 
ett perspektiv på de faktiska konsekvenserna. 
 
                                                 
118 Bryman et.al., s. 307  
119 Ibid. 
120 Ibid. 
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Denna studie har behandlat stora börsnoterade bolag som har möjlighet att använda 
finansieringsformer som mindre bolag inte kan använda sig av som tex. obligationer. Ett 
förslag kan då vara att göra en liknande studie som den studie ni just beskådat men med en 
inriktning mot mindre bolag då de inte har samma förutsättningar som de stora bolagen i form 
av obligationer.  
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Bilaga 1 

Frågeformulär 
 
Problemformulering: 
Hur har finanskrisen påverkat möjligheten för större svenska bolag att anskaffa externt kapital 
samt hur arbetar de för att begränsa riskerna? 
 
Frågor till respondenterna: 
Vilka finansiella instrument använder ni er i dagsläget av för att finansiera er verksamhet 
(aktier, obligationer, företagscertifikat, kapitalandelslån)? 
 
Har företaget någon specifik policy mot riskhantering vid finansiering och har den ändrats 
eller indirekt blivit tydligare under det senaste året?  
 
Har ni någon funktion/position inom företaget som ser till att företaget säkrar framtida 
likviditetsbehov och i så fall hur upplever ni att denna fungerar? Detta kan ske genom t.ex. 
lånelöften. 
 
Hur har finanskrisen påverkat ditt företags möjlighet till upplåning av nytt kapital?  
 
Ser ni någon skillnad på vilken finansieringsform som är att föredra i dagsläget mot för ett år 
sedan?  
 
Hur har ni anpassat er efter det aktuella dagsläget på lånemarknaden? Vilka åtgärder har ni 
gjort?  
 
Användandet av den nya typen av lån som blev godkänd att användas i samband med den nya 
aktiebolagslagen år 2005 är inte speciellt utbrett. Känner ni till detta finansieringsalternativ, 
kallad kapitalandelslån?  
 
Hur anser du att olika finansieringsformer påverkar olika aktörer inom företaget och 
styrelsen? Anser du att företagsledningen eller den enskilda individen/beslutsfattaren inom 
företaget tar mindre risker om de tar in nytt kapital via en nyemission jämfört med om de 
emitterar en obligation, alternativt tvärtom?  
 
Anser du att det är etiskt och/eller rättvist mot minoriteten av aktieägarna att genomföra en 
nyemission? Vilka fördelar och/eller nackdelar finns det med en nyemission? Anser du att de 
större ägarna endast agerar i deras eget intresse eller även i de mindre aktieägarna intresse vid 
en nyemission? 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 2 

Mailkontakt 
 
Subject: Magisteruppsats 
 
Hej XXX. 
 
Enligt överenskommelse per telefon tidigare idag sänder vi över frågemallen till våran 
undersökning. Vi hoppas att ni kan och vill deltaga i denna undersökning, ni kan givetvis vara 
anonyma om ni så önskar. Intervjun kommer att ta högst 20 minuter och vi har tid hela 
tisdagen, onsdag eftermiddag och hela torsdagen, återkom när det passar dig. 
 
Tack på förhand 
 
 
MVH Gustav och Fredrik 
 
xxx@student.umu.se 
xxx@student.umu.se 
073- xxx xx xx 
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