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Sammanfattning 

 

Problembakgrund/frågeställning/syfte: Ju mindre ett företag är, i desto mindre 

utsträckning utsätts det för granskning, vilket leder till att mindre information och analyser 

om företagets värde finns. Vidare är små företag i högre grad utsatta för finansiella 

påfrestningar, då de generellt sett är mindre konkurrenskraftiga än större och mer 

väletablerade företag. Pecking-order teorin avser att förklara företags finansieringsbeteende 

och grundas på informationsasymmetri, dock tar teorin inte hänsyn till att 

informationsasymmetrin är högre ju mindre företaget är. Pecking-order teorin menar alltså 

att alla bolag, oavsett storlek, bör uppvisa samma finansieringsbeteende. Då en hög 

informationsasymmetri leder till större svårigheter att anskaffa vissa typer av externt 

kapital, borde skillnader föreligga i kapitalanskaffning mellan bolag med olika storlek. 

Denna studie avser därför undersöka vilka skillnader som föreligger i finansieringsbeteende 

mellan små, medelstora och stora bolag och därmed hur väl pecking-order teorin efterföljs, 

samt att utröna vilka variabler som har en inverkan på dessa skillnader. Målet är att öka 

förståelsen hos investerarna för pecking-order teorins innebörd, och därmed öka förståelsen 

för företagens finansieringsval, vilket bör leda till en mer korrekt värdering av aktien.  

 

Teori: Utgångspunkten i uppsatsen är pecking-order teorin, och då teori om 

informationsasymmetri och signalering ligger till grund för denna, redogörs även dessa. 

Uppsatsen tar även upp finansiell flexibilitet och finansieringsteori. 

 

Metod: Studien är genomförd utifrån kvantitativ metod. Nasdaq OMX Stockholm utgör 

populationen och urvalet består av 19 små, 22 medelstora och 19 stora företag där 

årsredovisningsdata under perioden 2003-2007 ligger till grund. Statistiska tester har 

genomförts för att utröna vilka variabler som kan ha en inverkan på eventuella skillnader. 

 

Empiri/Analys/Slutsats: Empirin visar att skillnader föreligger mellan bolagsgrupperna 

och att pecking-order teorin överlag har en låg förklaringsgrad. Skillnaderna ligger i 

huruvida externt kapital anskaffats och i vilken ordning denna anskaffning skett. Pecking-

order teorins förklaringsgrad ökar med bolagens storlek, men generellt sett är denna relativt 

låg. Utifrån detta konkluderar författarna att pecking-order teorin inte förklarar företagens 

finansieringsbeteende. 

 

Nyckelord: Pecking-order teori, kapitalanskaffning, informationsasymmetri, signalering, 

finansiell flexibilitet, extern finansiering 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Introduktion 

Intresset för ämnet väcktes av funderingar kring betydelsen av företagets storlek vid 

anskaffning av kapital. Finns det skillnader i hur små företag anskaffar kapital i jämförelse 

med stora företag? Finns alla finansieringsmedel tillgängliga oberoende bolagets storlek 

eller är medlen begränsade för mindre bolag? 

 

 

1.2 Problembakgrund 

På alla börsnoterade bolag ställs specifika krav rörande ägarspridning och aktieandelar för 

att dessa ska bli listade på börsen (Nasdaq OMX, 2010). En ägarspridning bidrar till att de 

som leder företaget har mer insyn i bolagets verksamhet och därmed har mer information 

än de som äger bolaget (Ogden, Jen, O’Connor, 2003, s.101).  Då en viss grad av spritt 

ägarskap är ett utav kraven för att bli börsnoterat är informationsasymmetri mellan ledning 

och ägare ett förekommande fenomen bland noterade bolag. 

 

Informationsasymmetri innebär att alla parter inte har samma tillgång till värderelevant 

information om bolaget, och leder till att bolaget värderas olika av marknadens aktörer. 

Aktiens värdering kommer således att till viss del bero på graden av 

informationsasymmetri; om denna är hög (låg) kommer värderingen att bli lägre (högre). 

(Ogden et al, 2003, s.105f) Därmed finns incitament för företaget att vara så transparent i 

sin informationsdelgivning som möjligt, för att generera en så korrekt värdering av aktien 

som möjligt. Dock finns ett visst behov informationsasymmetri då marknaden består av 

företag som konkurrerar om andelar på denna. Alla företag kan därför inte delge sig av all 

den information som rör möjligheter, investeringar och strategier, då det är denna 

information ligger till grund för konkurrenskraften (Ogden et al, 2003, s.105). 

 

För små bolag, som redan på grund av sin storlek är mindre konkurrenskraftiga, är vikten av 

en viss informationsasymmetri än mer nödvändig än för större bolag. Detta leder till en 

högre grad av informationsasymmetri bland mindre bolag. Informationsasymmetri bland 

mindre bolag ökar ytterligare då dessa bolag inte granskas i samma utsträckning som större 

bolag. Detta på grund av att efterfrågan på information gällande dessa bolag är mindre då 

dessa aktier inte handlas lika frekvent som de större bolagens (Storey, 1994, s.205). 

 

Författarna anser att konklusionen av Storey (1994) styrks av att det exempelvis är betydligt 

vanligare att finansiella institut sätter riktkurser och ger köp- och säljrekommendationer för 

stora bolag. Vidare är aktier utställda av små bolag mindre likvida än de utställda av stora 

bolag (Avanza, 2011). Detta styrker att intresset för små bolag är lägre än intresset för stora 



2 

 

bolag. Publicerade riktkurser återger inte kursens exakta värde utan endast information om 

det pris aktien skulle kunna uppgå till (Avanza, 2007). Därmed kan riktkursen ses som en 

förmedling av aktiens ungefärliga värde och då riktkurser samt köp- och 

säljrekommendationer inte återfinns för små bolag medför detta att skattning av bolagets 

värde i större utsträckning ligger hos investeraren. 

 

Informationsasymmetri leder till att de beslut ledningen tar skickar signaler till marknaden, 

som denna tolkar. Dessa tolkningar påverkar investerarnas uppfattning om företagets 

ekonomiska hälsa, vilka vidare reflekteras i företagets aktiekurs. (Healy & Palepu, 1995, 

s.112) Signalering har därför betydelse för företaget när det kommer till kapitalanskaffning, 

då vissa former av kapitalanskaffning kan resultera i stora fluktuationer i aktiekursen.  

 

I och med att små företag har högre grad av informationsasymmetri, är dessas 

kreditvärdighet lägre än de stora företagens, vilket kan resultera i svårigheter att anskaffa 

skulder (Larsson, 2008, s.363ff). En kreditgivning innebär alltid en risk för banken, att 

låntagaren inte fullföljer sin del av kontraktet (Larsson, 2008, s.159ff). Vidare bör 

bolagsstorleken inverka på kreditgivningen då stora bolag generellt sett är mindre riskfyllda 

och mer lönsamma (Ogden et al, 2003, s.243). 

 

De små bolagen borde, i och med denna begränsning, anskaffa kapital genom att nyemittera 

i större utsträckning än större bolag. Dock borde en utökning av aktiekapitalet vara dyrare 

för mindre bolag än större i och med att dessa i större utsträckning är påverkade av 

informationsasymmetri, och denna leder till att marknadsvärdet inte speglar dess rätta 

värde. Därmed borde bolagens finansieringsbeteende skilja sig åt beroende på 

bolagsstorlek. Ur signaleringssynpunkt är det mer kostsamt att nyemittera än att anskaffa 

långfristiga räntebärande skulder, och därför föredrar ledningen det finansieringsalternativ 

som skickar minst negativa signaler (Asquith & Mullins, 1986, s.61ff; Myers, 1984, s.581). 

 

Sett till teori som avser förklara bolagens finansieringsbeteende är pecking-order teorin en 

välkänd teori inom området. Teorin syftar att förklara i vilken ordning företaget väljer att 

anskaffa kapital och att företaget i första hand använder sig av internt genererade medel och 

i andra hand externt kapital. Vid anskaffning av externt kapital prefereras säker skuld 

framför mer osäker, det vill säga, långfristiga räntebärande skulder framför utökning av 

aktiekapitalet. (Myers, 1984, s.576ff) Trots att pecking-order teorin grundas på 

informationsasymmetri utgår den från att alla bolag har samma möjligheter till extern 

skuldanskaffning och därmed bör uppvisa samma finansieringsbeteende.  
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Då informationsasymmetri är grunden till pecking-order teorin borde graden av asymmetri 

vara positivt korrelerat med hur väl pecking-ordningen följs. I och med att informations-

asymmetrin är högre bland små företag borde alltså dessa följa pecking-order teorin i större 

utsträckning än stora företag, som inte är lika utsatta för informationsasymmetri. Dock har 

stora företag bättre möjligheter att kunna följa pecking-ordningen, då de har fler tillgängliga 

val vid kapitalanskaffning.  

 

Därmed borde inte pecking-order teorin kunna förklara bolagens finansiella beteende, utan 

författarna tror snarare att de bolagen gör speglar företagens möjligheter. Alltså borde 

bolagets flexibilitet avgöra vilken typ av skuld som anskaffas, och författarna anser utifrån 

detta att bolagets finansiella flexibilitet bör inverka på det finansiella beteendet. 

 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka skillnader föreligger mellan små, medelstora och stora bolag i hur väl pecking-order 

teorin överensstämmer? Vilka variabler har en inverkan på dessa skillnader? 

 

 

1.4 Syfte 

Författarna aspirerar att klargöra och belysa eventuella likheter och skillnader i hur väl 

pecking-order teorin efterföljs, utifrån bolagens storlek. I och med detta kan författarna 

avgöra om teorin kan accepteras, falsifieras eller bör revideras. Genom en djupare 

förståelse för företagens finansieringsbeteende, hoppas författarna ge aktieägarna en bättre 

förmåga att tolka de signaler kapitalanskaffning skickar till dessa. 

 

 

1.5 Åtskillnad från tidigare forskning 

Författarna kan inte finna tidigare forskning genomförd på den svenska marknaden, vilket 

motiverar författarnas val av studie. Tidigare studier har visat att den marknad som 

undersökts inverkar på huruvida pecking-order teorin anses ha empirisk förankring eller ej. 

Vidare finner författarna ringa diskussion bland tidigare studier om huruvida bolagsstorlek 

undersökts, vilket ytterligare påvisar hur denna studies utgångspunkt skiljer sig från tidigare 

forskares. Bland de tidigare studierna finns endast ringa information om studiens praktiska 

utformning, vilket medför att dessa studiers replikerbarhet för författarna blir relativt låg.  
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1.6 Teoretiska avgränsningar 

Det finns en modifierad version av pecking-order teorin, som tar hänsyn till kostnader av 

finansiella påfrestningar, så som konkurskostnader, vilket den ursprungliga pecking-order 

teorin inte gör. Risk för finansiell påfrestning innebär att företaget ej har obegränsade 

skuldsättningsmöjligheter och därmed kan komma att utöka aktiekapitalet trots att andra 

alternativ finns (Myers, 2001, s.92). I studien kommer den modifierade pecking-order 

teorin att undersökas, då den bättre stämmer överens med verkligheten. Den modifierade 

versionen är applicerbar på både över- och underskott, dock begränsas studien till att endast 

fokusera på det sistnämnda på grund av tidsbegränsning. 
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2 TEORETISK METOD 

I detta kapitel redogörs författarnas förförståelse, som leder fram till kunskapssynen. 

Utifrån denna diskuteras studiens angreppssätt och metodval, samt ur vilket perspektiv 

studien kommer att genomföras. Vidare redogör författarna för vilka teorier som kommer 

att ligga till grund för studien samt kritiserar de källor som studien bygger på. 

 

2.1 Förförståelse 

Förförståelsen involverar författarnas värderingar, intryck, känslor och kunskap som dessa 

anskaffat under sin livstid (Patel & Davidson, 1994, s.26). Att genomföra en helt objektiv 

studie är näst intill omöjligt, då författarnas förförståelse kommer att ha en inverkan på 

tolkningen av studiens resultat (Bryman & Bell, 2005, s.42). Johansson Lindfors (1993, 

s.76) menar att det är viktigt att delge läsaren om författarnas förförståelse då det ger denne 

möjlighet att avgöra studiens utgångspunkt. Läsaren kan då bättre tillgodogöra sig studiens 

resultat när denne vet vad som ligger till grund för resultatets tolkning (Bjereld, Demker, 

Hinnfors, 1999, s.12f). 

 

Båda författarna läser termin åtta på Civilekonomprogrammet med inriktning finansiering 

vid Handelshögskolan i Umeå. Under utbildningens gång har författarna fått grundläggande 

kunskap inom ekonomi samt mer djupgående kunskaper inom finansiering då det är deras 

specifika inriktning. Genomgående under studietiden har ett kritiskt tänkande uppmuntrats 

vilket styrker att författarna aspirerar förhålla sig objektiva till undersökningen i så stor 

utsträckning som möjligt.  

 

Jämte studierna arbetar författarna inom bankväsendet respektive administrativt inom 

tillverkningsindustrin. Detta kan tänkas ha en inverkan på författarnas förståelse för såväl 

bankernas agerande, vad det gäller exempelvis utlåning, lånevillkor samt företagens 

tillvägagångssätt vid anskaffning av kapital. Detta ses av författarna som positivt då det 

finns inblick i delar av processen från det att kapital lånas ut till att det slutligen används av 

företagen. Dessa erfarenheter har således format författarnas praktiska förförståelse. 

 

Författarnas uppfattning om att bolagets storlek bör inverka på dess möjligheter att anskaffa 

kapital ligger till grund för valet av uppsatsämne, och ursprunget till detta är som tidigare 

nämnts författarnas teoretiska förförståelse. Författarna anser dock att förförståelsen inte 

kommer att ha någon nämnvärd inverkan på resultatet i denna studie frånsett 

ställningstagandet angående att mindre företag bör ha svårare att anskaffa kapital. Det 

faktum att författarna är medvetna om förförståelsen samt tydligt redogör för denna gör att 

dess inverkan minskar. 
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2.2 Kunskapssyn 

Förförståelsen leder fram till kunskapssynen, som antingen är positivistisk eller 

hermeneutisk.  Att besitta en positivistisk kunskapssyn innebär att forskaren är objektiv i 

sitt sätt att förklara verkligheten, medan forskaren som besitter en hermeneutisk 

kunskapssyn snarare subjektivt söker tolka verkligheten och förstå varför den ser ut som 

den gör (Patel & Davidson, 1994, s.23ff). Då författarna är av den uppfattningen att 

förförståelsen inte kommer att inverka på studiens resultat, och därmed aspirerar att 

objektivt förklara verkligheten, har dessa en positivistisk kunskapssyn i enighet med 

Bryman och Bell (2005, s.27ff) och Wallén (1996, s.27). 

 

Valet av metod grundas av författarnas problemformulering, vilken är att utröna hur väl 

pecking-order teorin överensstämmer empiriskt. Då författarna testar empiri mot teori 

används en kvantitativ datainsamlings- och analysmetod, vilket styrks av Johansson 

Lindfors (1993, s.74). Prövningen sker genom analys av företagens numeriska data i 

årsredovisningar, vilket ger tillförlitlig och objektiv information. Genom detta, följs 

positivismens kännetecken att kunskapen ska vara empiriskt pröv- och mätbar. (Wallén, 

1996, s.26ff) Vidare ska de insamlade data ligga till grund för att finna ett generaliserbart 

resultat vilket även detta är i linje med det positivistiska synsättet (Åkerberg, 1986, s.86ff).  

 

 

2.3 Angreppssätt 

Den kunskapssyn forskaren innehar avgör vilket angreppssätt studien utgår ifrån. Forskarna 

kan antingen utgå från en deduktiv eller induktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär att 

forskaren använder de insamlade data till att bilda nya teorier (Arbnor & Bjerke, 1994, 

s.107f). Motsatsen till detta är den deduktiva ansatsen där forskaren utgår från befintliga 

teorier och undersöker sedan hur väl dessa överensstämmer med empirin (Thurén, 2010, 

s.28). Detta styrks även av Johansson Lindfors (1993, s.54ff) samt Patel och Davidson 

(1994, s.21) som menar att en positivistisk kunskapssyn innebär att forskare ofta går från 

teori till empiri, vilket ger en deduktiv ansats. 

 

Författarna anser det naturligt att använda en deduktiv ansats då problemformuleringen 

utgår från befintliga teorier och modeller, vilket styrks av Bryman & Bell (2005, s.23ff), 

och uppsatsen syftar till att undersöka hur väl pecking-order teorin överensstämmer med 

verkligheten.  

 

 

2.4 Metod 

Det finns två huvudtyper av undersökningsmetoder, kvalitativ samt kvantitativ metod. Den 

kvantitativa metoden försöker hitta generaliserbara resultat medan den kvalitativa metoden 

söker förklara och förstå orsaken till specifika utfall (Edling & Hedström, 2003, s.10f). 
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Utifrån denna information anser författarna att den ena metoden inte utesluter den andra 

utan snarare kan ses som ett komplement till varandra. Denna studie ska undersöka om 

skillnader föreligger mellan i hur små medelstora och stora bolag anskaffar kapital utifrån 

pecking-order teorin, vilket författarna anser bäst görs med en kvantitativ metod då 

mängden data är viktig för att kunna påvisa att skillnader föreligger beroende på 

bolagsstorlek. Författarna hittar stöd för sitt val av metod hos Johansson Lindfors (1993, 

s.72) som menar att en kvantitativ metod går i linje med ett deduktivt angreppssätt. En 

kvantitativ forskningsmetod har många observationsobjekt med begränsad information om 

varje objekt än vid en kvalitativ studie där observationerna är få men utförliga (Edling & 

Hedström, 2003, s.11). Uppsatsens informationsunderlag är numerisk data insamlat ifrån 

årsredovisningar, som sedan sammanställts och analyserats i Excel. Detta är i linje med 

kvantitativ forskning som syftar på användning av siffermässiga bearbetnings- och 

analysmetoder (Patel & Davidson, 1994, s.12, Holme & Solvang, 1997, s.76f). Metodvalet 

stöds även av Bryman och Bell (2005, s.40) som anser att ett positivistiskt synsätt går hand 

i hand med en deduktiv ansats. Då en kvantitativ metod används spelar forskarens tolkning 

av informationen en avgörande roll (Holme & Solvang, 1997, s.76f). I och med att 

författarna tydligt redogör dessa tolkningar i den praktiska metoden ökar detta studiens 

reliabilitet. 

 

Som ett komplement till den kvantitativa metoden skulle intervjuer och därmed en 

kvalitativ studie kunna genomföras med de företag som ingår i urvalsgruppen, för att utreda 

varför och hur respektive bolag resonerat kring sina finansieringsval (Holme & Solvang, 

1997, s.79). Författarnas uppfattning är dock att studien med fördel genomförs utifrån 

kvantitativ metod då studien ämnar hitta generella skillnader i kapitalanskaffning utifrån 

bolagsstorlek.  En kvalitativ studie bygger oftast på små urval och kan därmed inte ses som 

representativa för populationen (Trost, 1997, s.18). Dock kan en kvalitativ studie ges som 

förslag till vidare forskning. 

 

 

2.5 Perspektiv 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt handlar som bekant om kapitalanskaffning och att 

denna görs utifrån de signaler som kapitalanskaffning skickar till aktieägarna och den 

informationsasymmetri som finns mellan aktieägare och ledning. Då författarna har samma 

information att tillgå som aktieägarna är det perspektiv som tas i anspråk aktieägarnas 

perspektiv.  
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2.6 Teorival 

Då uppsatsen avser att undersöka kapitalanskaffning utifrån pecking-order teorin kommer 

denna teori att beskrivas ingående. Kortfattat beskriver teorin företagens motiv att i första 

hand använda internt kapital över externt och att när externt kapital anskaffas kommer detta 

att föredras i en viss ordning. 

 

Pecking-order teorin grundas på informationsasymmetri, vilket fokuserar på gapet mellan 

företagets ledning och dess omvärld, då skillnader i tillgång till information finns mellan 

dessa. Denna teori är väsentlig då anskaffning av kapital i många fall berör externa parter. 

På grund av informationsasymmetri mellan företaget och dess omvärld grundas de externa 

finansiärernas uppfattningar på de signaler företaget sänder ut. Teorin om signalering 

kommer därför att behandlas i teorikapitlet. Vidare grundas pecking-order teorin på 

antaganden om perfekta marknader samt antaganden om att agentkonflikter inte existerar, 

varför även dessa teorier tas upp. Detta är nödvändigt att behandla då det skapar förståelse 

för vad teorin bortser ifrån. 

 

I teorikapitlet kommer finansieringsteori att beröras, däribland modellerna CAPM, 

aktieägarnas avkastningskrav, samt WACC, det sammanvägda genomsnittliga 

avkastningskravet. Detta kommer dock inte att behandlas mer ingående då det ligger 

utanför uppsatsens ram av syfte, utan är till för att ge läsaren en tydligare bild om de krav 

som ställs på företagets prestation samt de möjligheter aktiebolaget har till 

kapitalanskaffning. Vidare berörs finansiell flexibilitet och de variabler som kan ha en 

inverkan på möjliga anledningar till eventuella skillnader i hur väl pecking-order teorin 

överensstämmer med verkligheten. 

 

 

2.7 Källkritik 

Ejvegård (1996, s.59ff) menar att tre vetenskapliga krav föreligger för refererande källor; 

äkthetskrav, oberoendekrav och samtidighetskrav. Detta går i linje med Thuréns (2005, 

s.13) principer för källkritik.  

 

Sekundärkällorna i uppsatsen består till största delen av vetenskapliga artiklar. Samtliga 

artiklar är granskade och hämtade från Universitetsbibliotekets etablerade databaser, och 

bör därför betraktas som information med djup vetenskaplig grund samt hög trovärdighet. 

Dessa bör därför svara mot äkthetskravet. Frekvent använda sökord författarna använt har 

varit bland annat pecking-order theory, information asymmetry, signaling och capital 

structure. Då författarna använt artiklar publicerade ifrån tidigt 1960-tal till 2000-tal är det 

tveksamt om samtidighetskravet helt tillfredsställande är uppfyllt. Då författarna aspirerat 

att i största möjliga mån söka originalkällan är resultatet av detta att i vissa fall äldre 

publikationer använts. Vidare bidrar detta till att tolkningarna gjorda i denna uppsats är 
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författarnas egna och går i enhet med oberoendekravet. Om författarna istället använt 

sammanfattningar gjorda av olika forskare kan tolkningsfel uppstå (Ejvegård, 1996, s.60).  

 

Ingen av de artiklar som denna studie grundas på har använt information från Nasdaq OMX 

Stockholm. Detta innebär att resultaten från dessa artiklar inte kan ses som helt applicerbara 

på den svenska marknaden. Dock anser författarna att då artiklarna främst ligger till grund 

för teorin bör detta inte ha någon inverkan på studien. Samtliga av de studerade artiklarna 

är på engelska och således kan felaktiga tolkningar gjorts av författarna då en översättning 

kan leda till att innebörden i vissa ord och meningar har påverkats. Dock anser författarna 

att denna risk bör vara liten. Den litteratur som använts i studien ligger främst som underlag 

till metodkapitlet. Då författarna använt flertalet metodkällor och de flesta utav dessa 

styrker varandras uppgifter, kan informationen ses som sanningsenlig. (Ejvegård, 1996, 

s.62f) Övrig litteratur som använts i denna uppsats är kurslitteratur vilken bör ses som en 

trovärdig källa. 

 

De insamlade data består av urvalets årsredovisningar mellan åren 2003 till 2007. I januari 

2005 infördes lagstadgade redovisningsprinciper (IFRS) för börsnoterade företag i Sverige. 

I och med att IFRS infördes år 2005 genomfördes justeringar från år 2004. Då denna studie 

inkluderar år 2003, innefattas därmed ett år med andra redovisningsprinciper än 

efterföljande år. Dock påverkar lagstadgan främst värdering av företaget och inte summan 

av de medel företaget har att förfoga över och författarna anser därför inte att detta har en 

nämnvärd inverkan på studien. Då IFRS påverkar samtliga bolag inkluderade i denna studie 

kommer detta ha en likvärdig inverkan på samtliga; inget företag kommer alltså att 

påverkas mer än ett annat.  

 

Vidare kan företagen välja att använda konservativa eller liberala redovisningsprinciper. 

Den förstnämnda innebär att tillgångar värderas lågt samt att avskrivningar är höga, medan 

den sistnämnda är dess motsats (Penman, 2010, s.573f). Värdena redovisade i 

årsredovisningarna kommer naturligtvis att påverkas av den princip företagen använder och 

därmed även de data som används i studien. Hänsyn kommer dock inte tas vid val av data. 

Författarna ser IFRS som positivt, då denna lagstadgning styrker jämförbarheten mellan 

företagens årsredovisningar trots att dessa är författade av olika revisorer.  

 

Författarna är även medvetna att manipulering av vinster existerar, bland annat med hjälp 

av avskrivningar och avsättningar, men ett resultat till följd av detta brukar bli att det ”slår 

tillbaka” nästkommande år (Penman, 2010, s.607f). I och med tidsperioden på fem år 

hoppas eventuell manipulation att jämnas ut. 

 

Det ska heller inte bortses från att årsredovisningarna är material presenterade av respektive 

företag, och att dessa troligen gjort allt för att framstå i bra dagar. Men i och med att endast 

numerisk data kommer att användas, är denna information öppen för tolkning.  
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3 TEORI  

Inledningsvis beskrivs de finansieringsformer som berör pecking-order teorin och därefter 

redogörs informationsasymmetri och teorin om signalering, då pecking-order grundas i 

dessa. Vidare förklaras teorins två antaganden; icke existerande agentkonflikt och till viss 

del perfekta marknader. Slutligen behandlar detta kapitel möjliga förklaringsfaktorer till 

att skillnader föreligger mellan bolagens val av kapitalanskaffning.  

 

Figur 1. Teorikapitlets delar 

 

3.1 Aktiebolaget 

  

3.1.1 Aktiekapital 

Genom aktiekapitalet tillgodoser aktieägarna företaget med kapital och dessa förväntar 

därmed att ledningen styr bolaget för att maximera aktievärdet och därigenom generera 

avkastning till aktieägarna, vilket ledningen gör genom att investera i projekt med ett 

positivt nettonuvärde (Berk & DeMarzo, 2011, s.71). 

  

Företagets ledning kan när som helst under bolagets livstid göra ändringar i aktiekapitalet. 

Vid finansiering av underskott kan ledningen bland annat besluta att nyemittera. En 

nyemission innebär en utökning av aktiekapitalet, där i första hand befintliga aktieägare 

erbjuds att teckna nya aktier i företaget i utbyte mot kontanter och på så sätt kan företaget 

få in nytt kapital till verksamheten. (Larsson, 2008, s.347ff) Företaget kan även genomföra 

apportemission, vilket innebär att betalning för nyemitterade aktier görs med valfri tillgång 
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istället för kontanter, så kallad apportegendom. Apportegendom kan bestå av exempelvis 

aktier, maskiner eller fastigheter, dock ej av tjänster eller arbete. (NVR, 2011) 

  

Vid en nyemission sker en så kallad utspädning av bolagets aktiekapital. Detta innebär att 

varje aktie utgör en mindre andel av bolaget än innan nyemissionen. För att de befintliga 

aktieägarna ska bibehålla samma procentuella ägarandel krävs att dessa köper de nya 

aktierna företaget erbjuder, då antalet nya aktier som erbjuds avgörs av hur många som 

redan ägs. Vidare kan en nyemission vara riktad och icke-riktad. Den förstnämna innebär 

att bolagsstämman beslutar att erbjuda aktierna till en eller flera utvalda parter. Den 

sistnämna innebär att alla existerande aktieägare har företrädesrätt till de nyemitterade 

aktierna och om de existerande ägarna väljer att inte teckna ytterligare aktier, erbjuds 

aktierna till externa parter. (NVR, 2011) 

  

För ett mindre företag kan dock en nyemission vara svår att genomföra då kostnaden för att 

nyemittera ofta är korrelerad med nyemissionens storlek. De fasta kostnaderna som uppstår 

utgör således en större procentuell kostnad för ett mindre bolag. (Archer & Faerbe, 1966, 

s.70) Små bolag kan även få svårt att sälja de andelar som ställs ut vid en nyemission då 

innehav i ett litet bolag ofta innebär en större risk för investeraren än om denna innehar 

andelar i ett större bolag (Archer & Faerbe, 1966, s.83). Detta gäller dock små bolag, och 

de bolag som i denna studie definieras som små är fortfarande så pass stora att genomföra 

en nyemission inte bör vara ett problem.  I och med att beslut om nyemission tas inom 

företaget, kan detta tolkas som att företaget alltid har detta finansieringsalternativ. 

  

Asquith och Mullins (1986, s.61ff) fann att nyemissioner alltid får aktiepriset att falla då det 

sänder negativa signaler till marknaden. Författarna konkluderar utifrån detta att en 

nyemission är en ytterst kostsam signal då den resulterar i en nedgång i aktiepriset, och att 

denna typ av åtgärd helst bör undvikas. 

  

Ytterligare en möjlighet till finansiering är konvertibla skuldebrev, som när som helst innan 

förfallodag, kan konverteras mot aktier till en i förväg bestämd kurs, om aktiekursen vid 

konverteringstillfället understiger den aktuella aktiekursen. På förfallodagen har 

innehavaren rätt att återfå det nominella beloppet eller ett i förväg bestämt antal aktier, och 

i och med det bli ägare i företaget. (Berk & DeMarzo, 2011, s.814f) 

 

 

3.1.2 Främmande kapital 

Generellt sett kan företagets skulder delas upp i lång- och kortfristiga, där kortsiktiga 

skulder främst innefattar leverantörsskulder, skatteskulder och checkkrediter. Med 

långsiktiga skulder avses huvudsakligen skulder till kreditinstitut, uppskjuten skatt och 

pensionsförpliktelser. Då företaget anskaffar skulder sker detta med avvägning mot sex 

aspekter; under hur lång tid företaget är i behov av lånet, vilka ränte- och 
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uppläggningskostnader som lånet skapar, vilka agentkostnader som kan tänkas uppstå i 

samband med lånet, informationsasymmetri som kan bidra till problem i att bevisa 

kreditvärdighet, företagets behov av flexibilitet samt skatteffekter. Sammantaget kan detta 

beskrivas som matchningsprincipen, vilket innebär att företaget bör ta långfristiga lån till 

långsiktiga investeringar och tvärt om. (Ogden et al, 2003, s.512ff) 

 

Larsson (2008, s.159ff) beskriver att då ett företag anskaffar lån ifrån ett kreditinstitut ingår 

det i ett avtal med exempelvis en bank. Banken tar en kreditrisk då kapital lånas ut, då risk 

föreligger att låntagaren inte fullföljer sin del av kontraktet och därmed inte återbetalar 

lånet. De kräver en kompensation för detta genom att ta ut avgifter samt räntekostnader. 

(Larsson, 2008, s.363f) Med hänsyn till att det för kreditinstituten innebär en kreditrisk att 

bevilja lån, kommer dessa att avslå vissa låneansökningar. Således kommer en ansökan inte 

alltid resultera i att en kredit ges ut. Enligt Demsetz och Lehn (1985, s.1158) varierar 

kapitaltillgången med företagets storlek; stora konkurrenskraftiga företag har större tillgång 

till kapital. Ur kreditinstitutets perspektiv är detta relativt logiskt, då mindre företag med 

sämre konkurrenskraft innebär en högre kreditrisk. 

 

 

3.1.3 Kapitalstruktur 

Företagets kapitalstruktur avser fördelningen mellan eget kapital och skulder och inverkar 

på hur mycket företaget måste avkasta för att tillfredsställa både aktieägare och krediterare 

(Mian & Vélez-Pareja, 2008, s.24f). Avkastningskravet är uppdelat i två delar; 

avkastningskrav på eget kapital (CAPM), det vill säga aktieägarnas avkastningskrav, samt 

krediterarnas avkastningskrav. Krediterarnas avkastningskrav kan enkelt uttryckas som den 

totala räntekostnaden på lånat kapital (Penman, 2010, s.440ff). Aktieägarnas 

avkastningskrav speglas i den risk företaget utsätter aktieägarna för, och en högre risk ger 

ett högre avkastningskrav på eget kapital (Penman, 2010, s.87). 

  

Avkastningskravet på företaget, som även är känt som företagets diskonteringsränta, 

används för att beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden, och därmed vilka investeringar 

som är lönsamma att genomföra (Penman, 2010, s.87). När ett företag både har eget kapital 

och skulder vägs avkastningskraven samman till ett så kallat genomsnittligt vägt 

avkastningskrav (WACC). Om företagets skulder har lägre ränta än avkastningskravet på 

eget kapital, sänks det vägda avkastningskravet. Därmed blir diskonteringsräntan lägre och 

nuvärdet av de framtida kassaflödena blir högre. (Penman, 2010, s.450f) Kapitalstrukturen 

påverkar alltså företagets diskonteringsränta och värdet av framtida kassaflöden och 

därmed företagets värde. Ett företag kan således anskaffa skulder med motivet att sänka det 

vägda avkastningskravet. 
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3.2 Informationsasymmetri 

En av de första forskarna att publicera teori angående informationsasymmetri var Akerlof 

(1970). I denna publicering introduceras uppkomsten och effekten av 

informationsasymmetri vid handel på den publika marknaden. 

  

Akerlof (1970 s.488ff) exemplifierar informationsasymmetri med handel av begagnade 

bilar. Köparen av en bil besitter mindre värderelevant information än säljaren och kan 

därför inte i förväg avgöra bilens skick, vilket innebär att informationsasymmetri mellan 

dessa parter existerar. Då köparen inte kan avgöra bilens skick innan den är i dennes ägo 

kommer priset på bilen att speglas av ett genomsnittspris av alla likvärdiga begagnade bilar. 

I och med att priset inte innehåller några signaler om bilens egentliga kvalitet kommer bilar 

med sämre kvalitet vinna på denna genomsnittsvärdering då de säljs till ett högre pris än 

dess egentliga värde. Skulle dessa begagnade bilar istället säljas till individuellt satta priser 

beroende på kvaliteten av dessa, skulle de bilar av lägre kvalitet säljas till ett lägre pris och 

de av högre kvalitet skulle säljas till ett högre pris, och därmed vinna på en sådan värdering. 

  

Sammanfattat leder marknadskonkurrens till informationsasymmetri och att köparen inte 

kan avgöra tillgångens rätta värde. Då köparen inte i förväg kan avgöra om denne köpt en 

över- eller undervärderad tillgång baseras priset i regel på genomsnittet av tillgångarnas 

pris och når därmed en jämvikt baserad på genomsnittskvaliteten. För att applicera detta 

exempel på denna studie görs en jämförelse med handel på börsen. Det publika aktiebolaget 

är då säljare av tillgången, det vill säga aktien, medan investeraren är köparen.  

 

Publika aktiebolag innebär ett spritt ägandeskap, vilket medför att ingen enskild aktieägare 

äger en tillräckligt stor andel för att ensam kunna kontrollera och övervaka företagets 

verksamhet, varför en ledning tillsätts för att styra bolaget (Brav, 2009, s.266). 

Informationsasymmetri uppstår därmed mellan ledning och aktieägare, då ledningen, som 

kan ses som insiders, har tillgång till mer information gällande företagets position, 

begränsningar och möjligheter än dess aktieägare, som då ses som outsiders (Lindbeck & 

Snower, 2001). Värderingen av företaget kommer därmed bero på om denna görs utifrån ett 

insider- eller outsiderperspektiv. Storey (1994, s.205) beskriver att informationsasymmetri 

speglas mindre i stora företag och speciellt publika aktiebolag, då dessa bolag ständigt 

analyseras och prognostiseras av oberoende analytiker.  Även Lang och Lundholm (1993, 

s.250) konkluderar att delgivning av information är positivt korrelerat med bolagets storlek 

och att mer informationsdelgivning ökar antalet potentiella investerare och flyttar 

aktiepriset närmare jämvikt. 

 

Ju mer information investerare och analytiker har, desto mer riktig är dess bedömningar av 

aktien och företagets framtid. Då den information som ligger till grund för dessa prognoser 

inte finns tillgänglig i samma utsträckning för mindre bolag, är informationsgapet mellan 

företag och investerare större i små bolag. Den högre informationsasymmetrin medför en 
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högre osäkerhet i aktiens värde, vilket påverkar aktiens efterfrågan negativt och därmed 

likviditeten i denna (Diamond & Verrechia, 1991, s.1348). 

 

Informationsasymmetri orsakar att adverse selection, och således att moral hazard kan 

uppstå (Mishra, Heide & Cort, 1998, s.277ff). Om köparna baserar värderingen av aktien på 

ett genomsnittligt marknadspris uppstår adverse selection, vilket innebär att riskbenägna 

investerare kommer att acceptera priset till skillnad från de som är riskundvikande. Detta 

kan vara både till fördel som nackdel för företaget. Ett företag med ett egentligt högre värde 

än marknadens genomsnittspris kommer att förlora på detta, medan ett företag med ett 

egentligt lägre värde kommer att vinna på denna värdering. De företag som värderas lägre 

än dess verkliga värde, kommer på samma sätt finna att deras investeringar blir 

undervärderade av marknaden, vilket leder till att intern finansiering blir mindre kostsam, i 

förhållande till extern finansiering (Baghat, Moey & Suh, 2005, s.449). Moral hazard 

uppstår då de företag som till följd av denna genomsnittsvärdering blivit ”övervärderade”, 

utnyttjar positionen för att exempelvis få banklån med bättre villkor än vid individuell 

företagsvärdering. Kreditgivare tar därmed en risk när de beviljar lån till ett företag, då 

lånade pengar tenderar att behandlas mer riskfyllt än eget anskaffat kapital (Storey, 1994, 

s.212). Krishnaswami, Spindt och Subramaniam (1990, s.411) beskriver att problematiken 

med moral hazard kan påverka ett företags skuldanskaffning genom underinvestering eller 

tillgångsersättning. Tillgångsersättning innebär anskaffning av mer riskfyllda tillgångar, 

med incitament att öka volatiliteten i de totala tillgångarna, vilket ökar värdet på aktierna. 

För denna ökade risk kommer krediterare att begära högre kompensation, då de inte har 

möjlighet att övervaka företagets verksamhet. Problematiken med tillgångsersättning beror 

på det begränsade ansvar ett aktiebolag medför. Underinvesteringsproblemet innebär att 

företag med utestående skulder endast kommer att genomföra investeringar vars 

nettonuvärde överstiger skuldens nominalvärde. Anledningen ligger i att aktieägare endast 

erhåller det kassaflöde som återstår efter amortering av skulder. Detta 

underinvesteringsproblem är förutsett av krediterare, och resulterar i en högre kostnad av 

lånet. Underinvestering är ett av de problem Myers och Mailjuf  (1984) tar upp i teorin om 

pecking-order.  

 

Den ojämvikt moral hazard och adverse selection tvingar aktiepriset till, kan medföra  

lägre avkastning än förväntat, vilket sannolikt leder till att aktieägarnas investeringsvilja 

upphör. Det föreligger därmed risk i att undanhålla aktieägarna värderelevant information. 

Trots denna risk är det inte möjligt för företaget att vara fullständigt transparent i dess 

informationsdelgivning, av strategiska skäl. För att generera värde till aktieägarna måste 

ledningen utveckla strategiska planer och investeringar som genererar avkastning. Då 

marknaden antas vara konkurrenskraftig, är det viktigt att inte avslöja dessa planer för 

företagets konkurrenter. Ledningen kan därmed inte vara fullständigt transparent i 

förmedling av information till aktieägarna, då det skulle innebära att konkurrenter enbart 

behöver äga aktieandelar för att få full insyn i företaget. (Ogden et al, 2003, s.105) 
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Företaget skulle i ett sådant fall gå miste om konkurrenskraft på marknaden. Trots att 

informationsasymmetri innebär att aktiekapitalets marknadsvärde inte speglar dess 

egentliga värde, finns det alltså ett visst behov av informationsasymmetri. 

  

Det faktum att aktiekursen påverkas vid exempelvis nyemission och vinstvarningar, talar 

för att informationsasymmetri existerar. Sponholtz (2008) genomförde en undersökning av 

aktiemarknadens reaktion på vinstrapportering. Undersökningen utfördes på Danmarks 

Small Cap under 1999-2004 och fann onormal rörelse i aktiekursen dagarna kring 

rapportering, vilket indikerar att rapportering innehåller information som påverkar 

aktiemarknaden. Förändringen i aktiekursen säger att aktieägarna har fått information de 

tidigare inte haft, vilket har påverkat deras uppfattning och värdering av aktien. Även Riley 

(2001, s.467) beskriver att effekter på aktiepriset är vanligt vid tidpunkter av rapportering 

från företaget, vilket litteratur förklarar beror på den insiderinformation som vid dessa 

tidpunkter förmedlas till marknaden. 

  

Aboody och Lev (2000) kom fram till att informationsasymmetri var den förklarande 

faktorn till att insiders i två olika typer av bolag gjorde olika vinster. Studien bygger på en 

jämförelse mellan företag med och utan produktutvecklingskostnader. I de bolag där denna 

kostnad existerar gör insiders större vinster relativt de vinster insiders gör i bolag där denna 

kostnad inte finns. Detta menar forskarna beror på att insiders i bolag där 

produktutvecklingskostnader förekommer har tillgång till information angående 

budgeteringen kring utveckling, och har därmed större vetskap om framtiden än insiders 

som inte har insyn i dessa budgetar. Skillnaden i hur stor vinst insiders gör beror således på 

tillgången till information och därmed informationsasymmetri. Utifrån denna studie 

konkluderar författarna att insider och outsiders existerar och att de förstnämnda kan göra 

vinster på grund av informationsövertag. 

 

 

3.3 Signalering 

Spence (1973b) förklarade begreppet signalering genom att exemplifiera och redogöra den 

situation som uppstår på arbetsmarknaden mellan arbetssökande och arbetsgivare. 

Arbetsgivare kan inte, vid intervju eller anställningstillfälle, med säkerhet veta om den 

arbetssökande besitter de rätta egenskaperna för arbetet, eller hur produktiv denne är. Den 

arbetssökande har givet mer kunskap om sin egen kapacitet än arbetsgivaren och det 

uppstår därför informationsasymmetri mellan dessa. Då en arbetssökande kan vara både en 

”bra” och en ”dålig” anställd, behöver ”bra” arbetssökanden förmedla detta för att urskiljas 

från de ”dåliga”. Detta kan göras genom exempelvis utbildning, som är en investering av 

kapital och tid, vilket signalerar engagemang och kunskap. 

  

Principen med signalering är att beslut som ledningen tar skickar signaler till marknaden 

som denna tolkar och reagera på. Marknadens reaktion reflekteras i aktiepriset, vilket 
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kommer att sjunka eller stiga beroende på om marknaden uppfattar informationen som 

positiv eller negativ. Signaler kan därmed ses som ett resultat av tillfällig delgivning av 

information från företagets sida och grundas i att det finns asymmetri i information mellan 

aktieägare och ledning. (Spence, 1973a, s.297) 

  

Som tidigare nämnts, leder hög informationsasymmetri mellan aktieägare och ledning att 

företaget löper risken att hamna i en så kallad ”genomsnittlig jämvikt”, vilket innebär att 

marknaden värderar företaget genom att använda likvärdiga företag för att besluta om ett 

rimligt aktiepris. Risken är alltså att aktieägarna kommer att undervärdera företagets 

egentliga värde. Genom kostsam signalering, som för ett övervärderat bolag blir svår att 

imitera, kan undervärderade företag påvisa att dess rätta värde är skilt från genomsnittet. 

Om ledningen med tydlighet signalerar företagets sanna värde, hamnar företagsvärdet i 

”delvis separerad jämvikt”, till följd av att de övervärderade bolagen inte har ”råd” att 

efterlikna dessa. (Ogden et al, 2003, s.105f) Inte förrän bolaget framgångsrikt signalerar det 

verkliga värdet kommer marknadsvärdet hamna i ”fullt separerad jämvikt” och därmed 

reflektera det sanna värdet (Spence, 1973b, 360f).  

  

Spence (1973a) undersökte hur informerade aktörer genom signalering kan undvika 

adverse selection, som uppstår till följd av informationsasymmetri. I studien konkluderas 

att signalering är ett kostsamt verktyg som innebär att de informerade aktörerna genomför 

tydliga handlingar för att övertyga mottagarna om dess värde och att signaleringen endast 

kan bli lyckad om dess kostnad är avsevärt skilt mellan signalerarna. 

  

Oavsett om signaler sänds medvetet eller omedvetet kommer dessa att tolkas och värderas 

av omvärlden. Som tidigare nämnts, speglar marknadsvärdet dess rätta värde endast om 

företaget är framgångsrik i dess signalering (Spence, 1973b, 360f). Ett företag som är 

övervärderat av marknaden kommer därmed att föredra att inte delge sig av ytterligare 

värderelevant information, då det med sannolikhet resulterar i en nedgång av aktiepriset. 

  

Healy och Palepu (1995, s.112) menar att handlingar säger mer än ord och att i vissa fall 

när redovisningsdata inte kan betraktas som ett pålitligt mått för företagets prestation, kan 

ledningen istället använda sig av policys rörande beslut om finansiering för att signalera 

värdefull information till investerare och aktieägare. Exempel på sådana beslut kan vara att 

förändra företagets utdelningspolitik eller kapitalstruktur, samt besluta om återköp av 

aktier. Riley (2001, s.470) studerade aktiepriset i samband med nyemissioner samt vid 

återköp av aktier och fann starkt stöd att rapportering av dessa handlingar skickar signaler 

till marknaden. Denna typ av signalering minskar informationsasymmetri mellan ledning 

och aktieägare. 

  

I enighet med Ross (1977) konkluderade Healy och Palepu (1995) att företagets 

kapitalstruktur kan vara en kraftfull signal på företagets sanna värde. Genom att anskaffa 
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extern skuldsättning via lån, förpliktar företaget att erlägga ränta och amorteringar under 

lånets löptid. Detta kräver kassaflöde och eftersom att ledningen antas besitta information 

om företagets ekonomiska position skickas därmed signalen att ledningen är säker på 

företagets framtida kassaflöde. Detta resultat går även i linje med Flannery (1986, s.35). 

Därmed spelar bankerna en mycket viktig roll som informationsbärare till den finansiella 

marknaden då dessa, som i en del av utlåningsprocessen, får ta del av information som 

resten av marknaden inte kommer att få tillgång till. När bankerna sedan beviljar eller 

avslår företagens kreditansökningar, skickar dessa beslut signaler till övriga marknaden om 

företagens kreditvärdighet och en del av denna information offentliggörs då (Lummer & 

McConnell, 1989, s.99). 

 

  

3.4 Antaganden till pecking-order teorin  

 

3.4.1 Agentteori 

Vid ett spritt ägarskap är aktieägarna principaler och ledningen agenter, där agenterna är 

tillsatta för att agera i principalernas intressen. I en sådan situation finns alltid risken att 

agenterna väljer att agera i eget intresse framför principalernas (Laffont & Martimort, 2002, 

s.28ff). Detta kan ske ifall de som sitter i ledningen exempelvis äger aktier i företaget, och 

väljer att placera företagets tillgångar i investeringar med utgångspunkt i privata intressen. 

Dessa risker uppkommer särskilt i aktiebolag, där det existerar obegränsade fördelar i form 

av möjlighet till framtida kassaflöden, men limiterade möjliga nackdelar på grund av 

begränsat personligt ansvar (Krishnaswami, et al, 1990, s.411).  

 

Agentkostnader är de kostnader som uppstår då agenterna handlar för att maximera den 

egna ekonomiska nyttan på bekostnad av principalerna. En sådan kostnad kan exempelvis 

uppstå när företag håller mycket likvida medel, då det möjliggör anskaffande av personliga 

förmåner exempelvis företagsplan eller dyra företagsresor. (Ogden et al, 2003, s.83f) 

Vidare är det vanligare förekommande med förvärv bland företag med stora kassareserver, 

och att de förvärven löper större risk att vara värdeförstörande istället för värdehöjande 

(Harford, 1999, s.1969). Mikkelson och Partch (2003, s.276) argumenterar det omvända, att 

stora kassareserver inte skapar konflikter mellan ledning och aktieägare och därmed inte 

heller till undermålig prestation utan istället leder till ökat företagsvärde.    

 

Pecking-order teorin bortser från agentkonflikter och antar att dessa inte existerar. Vidare 

säger denna teori att likvida medel är bra, då det möjliggör intern finansiering och bidrar till 

att företaget kan undvika kostsam extern finansiering. (Myers & Majluf, 1984, s.188) Att 

detta inte skapar någon konflikt beror på teorins antagande om att ledningen alltid agerar i 

existerande aktieägarnas intressen och därmed syftar att maximera värdet av existerande 

aktier (Myers, 1984, s.583). I och med dessa antaganden saknar ledningen personliga 

incitament att anskaffa visst kapital framför annat, och ledningens finansieringsbeslut 
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kommer därmed att signalera information om företagets riktiga värde och inte bero på hur 

ledningen vill få bolaget att framstå (Myers, 2001, s.95). 

  

Författarna anser i enighet med Aboody och Lev (2000) att det i verkligheten finns 

agentkonflikter, vilka inverkar på företagets agerande i olika avseenden. Då likvida medel 

ökar risken för ledningen att agera utifrån egna intressen försöker företagen att hålla så lite 

av dessa som möjligt. Konsekvensen av att agentkonflikter i verkligheten existerar, kan 

resultera i att företag inte håller den mängd likvida medel som pecking-order förespråkar, 

vilket i sin tur kan påverka företagets finansieringsmöjligheter. 

 

 

3.4.2 Perfekta marknader 

Miller och Modigliani (1961, s.412ff) beskriver att antagandet om perfekta marknader 

baseras på följande fem punkter: 

  

1.  Kapitalmarknaden är friktionsfri 

Att kapitalmarknaden är friktionsfri innebär att inga tullar, avgifter eller skatter 

förekommer. Det innebär även att om bolaget försätts i konkurs skapar detta inte några 

kostnader. 

  

2.  Alla aktörer har tillgång till samma information 

Det faktum att alla deltagare har tillgång till samma information innebär att alla aktörers 

förväntningar på bolaget kommer vara detsamma. Det finns alltså ingen enskild aktör som 

kan förutse exempelvis en förändring i bolagets aktiekurs utan att alla andra aktörer har 

möjlighet att göra detsamma. 

  

3.  Företagens finansiering är bestämd 

När företaget väl antagit en viss kapitalstruktur är denna fast och går inte att ändra, detta 

innebär att bolagets andel eget kapital i proportion till dess skulder alltid kommer att vara 

densamma. 

  

4.  Företagens kapitalstruktur är bestämd och känd 

 Företagens kapitalstruktur är känd för dess omvärld. Detta medför att både bolaget 

investerare och dess konkurrenter har tillgång till denna information. 

  

5.  Alla marknadsdeltagare är små 

Ingen aktör är tillräckligt stor för att ensamt påverka marknadspriset. Tillsammans med 

antagandet om att alla aktörer har tillgång till samma information kommer således 

marknadspriset alltid vara korrekt då det alltid speglar all information tillgänglig på 

marknaden. 
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Författarna menar, i enighet med Myers (2001, s.91), att pecking-order teorin finner stöd i 

ett av dessa fem antaganden. Då teorin utgår från att en informationsasymmetri existerar 

mellan företagets ledning och dess aktieägare uppfylls inte antagande två om att alla aktörer 

har tillgång till samma information. Likaså uppfylls inte antagande tre och fyra, då pecking-

order teorin menar att någon optimal kapitalstruktur inte existerar utan ändras i takt med att 

fördelningen mellan eget kapital och skulder förändras. Pecking-order teorin bestrider även 

antagande fem om att alla aktörer är små. På aktiemarknaden kan företaget i sig själv ses 

som en aktör, då det har möjlighet att utfärda nya aktier, eller återköpa aktier om fallet är 

att bolaget besitter tillräckligt med likvida medel (Dittmar, 2000, s.331). Dessa handlingar 

påverkar aktiepriset och därmed finns uppfylls inte det femte antagandet. Utifrån detta 

konkluderas att utifrån pecking-order teorin uppfylls endast antagande ett om att 

marknaden är friktionsfri, dock med modifikationen att konkurskostnader existerar. 

  

Författarnas åsikt är dock att perfekta marknader sällan om aldrig existerar och stark kritik 

bör därför riktas mot denna i brist på empirisk förankring. På de allra flesta marknader 

existerar skatter och transaktionskostnader, vilket får konsekvenser för pecking-order 

teorin. Dessa kostnader påverkar på olika sätt värderingen av företagets skulder och eget 

kapital, vilket leder till att företaget kan föredra att anskaffa en viss typ av kapital framför 

en annan. Vid närvaro av skatter uppstår så kallade skatteeffekter, vilka kan påverka 

företagets preferens för en viss finansiering framför en annan. Miller (1977, s.262) 

beskriver att skatteeffekten uppstår i och med att företagets ränteutbetalningar är 

avdragsgilla medan utdelningar inte är det, samt då företagets vinst beskattas. Dessa 

skattefördelar kan skapa incitament hos företaget att anskaffa skulder, med avsikt att 

utnyttja ränteavdrag. 

 

Vidare kan transaktionskostnader som i verkligheten existerar hindra ett företag att utfärda 

aktier för att finansiera en investering, då själva kostnaden för emitteringen tar värde ifrån 

investeringen. Om utökning av aktiekapital är dyrare än anskaffning av räntebärande 

skulder, kommer det senare att föredras av företaget. Dock ökar ett företags 

skuldsättningsgrad av skuldanskaffning, vilket leder till att kostnader för finansiell 

påfrestning och konkurs ökar. Dessa kostnader kan leda till att företaget i första hand väljer 

att finansiera verksamheten med interna medel. Genom att använda främst interna medel 

kan dock företaget bli tvunget att sänka eller helt avlägsna utdelningar till aktieägarna. 

(Ogden et al, 2003, s.71) 

  

Detta menar författarna får olika konsekvenser för pecking-order teorin. Å ena sidan finns 

faktorer i form av skattefördelar, som påverkar företagets kapitalanskaffningsval som teorin 

inte tar i beaktning. Å andra sidan finns det andra faktorer i form av transaktionskostnader, 

som indikerar att företag följer pecking-ordningen, det vill säga använder interna medel 

framför externa. 
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Som tidigare nämnts kommer fokus att ligga på den modifierade pecking-order teorin då 

författarna anser att den bäst speglar verkligheten eftersom att denna, likt verkligheten, tar i 

beaktning kostnader som kan uppstå vid finansiell påfrestning så som konkurskostnader. 

 

 

3.5 Pecking-order teorin 

Pecking-order teorin förklarar hur företag anskaffar kapital till verksamheten och att detta i 

första hand sker genom internt genererade medel och i andra hand av externt kapital. Detta 

beror på att nyttjandet av internt kapital är säkrare, och därmed mindre kostsam än 

anskaffning av externt kapital. (Myers, 1984, s.584ff) Vid anskaffning av externt kapital 

prefereras säker skuld framför mer osäker; långfristiga räntebärande skulder framför 

utökning av aktiekapitalet (Myers, 1984, s.576ff). 

  

 
Figur 2. Pecking-order teorins ordning 

 

Teorin grundades av Donaldson (1961) och vidareutvecklades sedan av Myers och Majluf 

(1984). Myers (1984) var först att benämna teorin som pecking-order teorin, och var även 

den forskare som utvecklade denna vidare till den modifierade pecking-order teorin. Som 

tidigare nämnts, är skillnaden mellan den ursprungliga pecking-order teorin och 

modifierade versionen att den sistnämnda tar i beaktning eventuella kostnader vid finansiell 

påfrestning. I den förstnämnda är skuldsättning i princip obegränsad och risken för konkurs 

tas inte hänsyn till vid beslutsfattande om kapitalanskaffning (Myers, 2001, s.92).  Pecking-

order teorin kan förklaras utifrån fyra grundpunkter, vilka kapitlet är uppbyggt utifrån: 

 

1. Utdelningar är trögrörliga 

2. Intern finansiering framför extern finansiering 

3. Säker skuldsättning framför osäker skuldsättning 

4. Skuldsättningsgrad 
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3.5.1 Utdelningar är trögrörliga 

Trögrörlighet i utdelningar innebär att företaget inte kommer att utesluta utdelningen till 

aktieägarna för att täcka bolagets finansiella omkostnader. Vid tidpunkter då de internt 

genererade medlen understiger investeringskostnaderna kommer bolaget i första hand att 

täcka detta underskott med kapital från kassan samt med hjälp av de kortfristiga 

placeringarna (Myers, 1984, s.581). Detta leder till att företagets investeringsmöjligheter 

kommer att variera med det interna kassaflödet och vidare att förändringar i nettokassan 

står i direkt relation till den externa finansieringen (Myers, 2001, s.92). En konsekvens utav 

att utdelningarna är trögrörliga blir att då bolaget är i behov av externt kapital kommer det i 

vissa fall förbrukat möjligheten att utfärda säker skuldsättning, i och med att långfristiga 

räntebärande skulder i praktiken inte ges i syfte att gå till utdelning, och därmed tvingas till 

mer riskfylld extern finansiering (Myers, 1984, s.589). 

  

Pecking-order teorin antar med andra ord att företagen generellt sett har en utdelningskvot 

och att denna inte förändras i annat fall än vid en ekonomisk kris. Författarna vill dock 

tillägga att inte alla bolag delar ut, utan att detta i viss grad går att relatera till bolaget 

storlek och det är i regel vanligare med utdelning hos större bolag och att dessa även har en 

fast utdelningspolitik. 

  

Det finns skilda sätt att fastslå utdelningarnas storlek, som i vissa fall sätts i proportion till 

bolagets vinst, en så kallad kvot, och utdelningens storlek blir då en produkt av vinstens 

storlek. Andra bolag har ingen fast utdelningskvot, utan sätter istället utdelningen utifrån 

hänsyn till företagets ekonomiska situation och investeringsmöjligheter. (Nilsson, Isaksson, 

Martikainen, 2002, s.247) 

  

Pecking-order teorin menar att utdelningskvoten sätts så att de interna medlen kan 

finansiera avkastningen på eget kapital (Myers, 1984, s.589). Avkastningen på det egna 

kapitalet visar vad ägarnas satsade kapital genererat under det gångna året och då ägarna tar 

en risk vid investering i bolaget förväntas som lägst en avkastning i linje med marknadens 

avkastning. Utöver denna avkastning krävs en premie som kompensation för den risk 

investerarna tar. (Nilsson et al, 2002, s.228ff) Författarna tolkar denna utdelningskvot att 

avkastning tillsammans med premien alltid kan finansieras av internt genererade medel och 

att utdelningen sätts därefter. 

  

Myers (1984, s.590) menar att pecking-order teorin fastslår att utdelningarna är trögrörliga 

utan att påvisa varför, dock visar forskning att denna trögrörlighet existerar. Donaldson 

(1961, s.70) fann att ledningen endast är villig att sänka företagets utdelning vid extrem 

finansiell påfrestning. Larsson (2008, s.354) menar att utdelningar är trögrörliga både uppåt 

samt nedåt, och beskriver att utdelningsförändringar har en signifikant effekt på aktiekursen 

och förändringar av dessa därför undviks. Trögrörligheten, menar Larsson (2008, s.354), 
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beror på företagets rädsla att skicka felaktiga signaler till aktiemarknaden. Detta styrks av 

Elfakhani (1998, s.221ff) som gjort en sammanställning utav empiriskt material (Healy & 

Palepu, 1988; Wansley & Lane; 1987; Haw & Kim, 1991) som visar att marknaden 

reagerar positivt till en ökad utdelning samt negativt då utdelningen istället sänks. De 

menar att utdelningen kan signalera tidigare okänd information till marknaden och att 

ledningen därför kan använda sig av utdelningar för att påverka aktiekursen. Miller och 

Modigliani (1961, s.425ff) menar tvärtom, att då utdelningar i grunden endast är att 

återvinna kapital bör dessa inte ha någon direkt effekt på företagets marknadsvärde. Detta 

påstående grundas dock på perfekta marknader, till vilket författarna riktar stark kritik. Lie 

(2005, s.4) menar att det inte är utdelningens storlek som sänder den avgörande signalen, 

utan att det istället är utdelningen i sig som skickar signaler till marknaden. Det är först när 

utdelningen uteblir helt som detta betraktas som en negativ signal. 

  

Lintner (1965, s.102) menar att företagets utdelningar baseras på bolagets vinster. Ett 

företag med höga stabila vinster kommer därför tendera att ha en högre utdelning än 

jämförbara företag med en lägre vinst. Vidare menar Lintner (1965, s.99ff) att det, genom 

intervjuer genomförda med bolagens verkställande direktörer, går att dra slutsatsen att 

förtagen sannolikt kommer att göra regelbundna ökningar av utdelningarna, och att en 

minskning ses som extremt kostsam. 

  

Författarna konkluderar utifrån detta att då utdelningarna är trögrörliga och bolaget ogärna 

sänker dessa kommer bolaget inte fastslå en hög utdelningsnivå om inte denna i framtiden 

kan bibehållas, vilket styrks även av Lintner (1965). Som tidigare nämnts har teorin sin 

grund i signalering och att sänkta eller uteblivna utdelningar sänder starkt negativa signaler, 

detta bör vara en av de förklarande orsakerna till att utdelningarna ses som trögrörliga. 

 

 

3.5.2 Intern finansiering framför extern finansiering 

Incitament finns för bolagen att undvika att finansiera investeringar med hjälp av externt 

kapital. Genom att sträva efter att nyttja intern finansiering, undviker företaget att gå miste 

om oförutsedda lönsamma investeringsmöjligheter, samt tvingas utöka aktiekapitalet då 

aktien är lågt värderad (Myers, 1984, s.589). 

  

I och med att utdelningspolitiken är trögrörlig kommer, som tidigare nämnts, de internt 

tillförda medlen att variera med bolagets investeringskostnader. Om de internt tillförda 

medlen inte räcker för att täcka investeringskostnader kommer företaget i första hand 

använda sig av likvida tillgångar. (Myers, 1984, s.581) Det interna kapitalet som kan 

användas för att finansiera verksamheten består därmed av internt tillförda medel och 

likvida tillgångar. I de fall internt kapital inte räcker för att täcka kapital till utdelningar och 

investeringar kommer således företaget att vara i behov av extern finansiering (Myers, 
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2001, s.93ff). Således konkluderar författarna att kapitalbehovet avgör om externt kapital 

anskaffas eller ej. 

 

  

3.5.3 Säker skuldsättning framför osäker skuldsättning 

Vid behov av anskaffning av externt kapital föredras långfristiga räntebärande skulder 

framför konvertibler, som föredras framför att utöka aktiekapitalet. Vid utökning av 

aktiekapitalet utfärdas preferensaktier framför stamaktier. (Myers, 2001, s.93) Skillnaden 

mellan dessa aktietyper är att preferensaktier har förtursrätt vid utdelning till aktieägarna 

samt att dessa aktier inte medför rösträtt eller ägarskap (Keown, 2010, s.487). Anledningen 

till att bolagen föredrar att anskaffa kapital i denna ordning ligger i teorins antagande att 

agentkonflikter inte existerar och därmed att ledningen handlar i aktieägarnas intressen och 

därför anskaffar den minst kostsamma skulden först (Myers & Majluf, 1984, s.187). 

  

Då marknaden är underinformerade om investeringars verkliga värde, tenderar marknaden 

att undervärdera utställda värdepapper avsedda att finansiera dem. Konsekvensen av detta 

är att ledningen finner att den effektiva kostnaden av nyemissionen är högre än den borde 

vara, då företaget måste ge upp en del av projektets nettonuvärde till de som köpt de 

utställda värdepappren. (Ogden et al, 2003, s.116) Ledningens motvilja att nyemittera när 

aktien är undervärderad ligger således i teorins antagande om att ledningen agerar i 

existerande aktieägares intressen och endast om investeringens nettonuvärde kompenserar 

förlusten från gamla till nya aktieägare kommer ledningen att nyemittera då aktien är 

undervärderad (Myers & Majluf, 1984, s.191). Vidare kommer ledningens beslut om 

kapitalanskaffning signalera information om företaget till aktieägarna, vilket tillfälligt 

minskar informationsasymmetrin. Om externt kapital krävs och skuldanskaffning är ett 

finansieringsalternativ för bolaget kommer ansatser att utöka aktiekapitalet signalera att 

aktien är övervärderad och därför kommer ledningen att välja skuldanskaffning i de fall 

detta alternativ finns tillgängligt. (Myers, 2001, s.92) 

  

Dock ökar risken för finansiell påfrestning vid anskaffning av ytterligare räntebärande 

skulder (Myers, 1984, s.590). Kostnader relaterade till finansiell påfrestning innefattar 

juridiska och administrativa konkurskostnader, moral hazard samt övervaknings- och 

kontraktskostnader (Myers, 1984, s.580). Risken för finansiella påfrestningar innebär att 

bolaget inte har obegränsade skuldsättningsmöjligheter och som ett alternativ till att 

anskaffa skulder kan en utökning av aktiekapitalet ske trots att andra alternativ finns 

(Myers, 2001, s.92). Den högre risken leder till att låneinstituten belastar företaget med 

högre låneränta som kompensation för denna. 

  

Det finns ytterligare ett incitament för ledningen att nyemittera trots att andra alternativ 

finns. Genom att utöka aktiekapitalet utan att direkt vara i behov av kapitalet kan företaget 

förflytta sig ner längs ordningen i pecking-order teorin och därmed bemöta konsekvenserna 
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av undervärdering. Genom att nyemittera ”sparar” bolaget på sina möjligheter att vid senare 

tidpunkt utnyttja sina chanser till belåning. Detta kan uttryckas att bolaget ”köper” säker 

skuldsättningsmöjlighet genom att nyemittera då företaget inte är i direkt behov av det 

kapital som den inbringar och genom detta kan företaget förflyttas i pecking-ordningen. 

(Myers, 1984, s.590) Även om ledningens syfte med nyemissionen är att spara på säker 

skuldsättning, görs inte detta i isolation, utan sker fortfarande i närvaro av 

informationsasymmetri. 

  

Då marknaden tenderar att undervärdera investeringarnas egentliga värde blir konsekvensen 

att företagets ledning inte alltid genomför investeringar trots att dessa har ett positivt 

nettonuvärde, och därmed går miste om för bolaget värdeskapande investeringsmöjligheter. 

Råder informationsasymmetri spelar likvida tillgångar särskilt stor roll, då det gör att 

företaget kan ta tillvara på de investeringsmöjligheter som uppstår, och om företaget 

besitter likvida tillgångar, behöver aktiekapitalet inte utökas för att finansiera en 

investering. Detta är dock ägarna medvetna om, vilket förhindrar ledningen att utnyttja 

marknaden genom att utfärda aktier när aktien är övervärderad, då detta skulle skicka en 

stark negativ signal vilket skulle ha en negativ effekt på aktiekursen. Likvida tillgångar 

tillåter således företaget att undvika extern finansiering och därmed också de 

intressekonflikter som uppstår mellan existerande och nya investerare till följd av rådande 

informationsasymmetri. (Myers & Majluf, 1984, s.195) Författarna konkluderar att det 

bästa sättet att inte behöva ge upp värde är således att undvika extern finansiering helt och 

hållet, vilket görs genom att enbart använda internt genererade medel. 

  

Författarna är eniga med Myers (1984) och Myers och Majluf (1984) att likviditet ger 

företaget möjlighet att tillvarata oförutsedda investeringsmöjligheter, samt undvika extern 

finansiering. Dock vill författarna klargöra att likviditet inte enbart är positivt. Berk och 

DeMarzo (2011, s.860) beskriver att en hög likviditet är mindre bra ur kostnadssynpunkt, 

dels på grund av skattenackdelar och dels då likvida tillgångar inte genererar avkastning. 

 

 

3.5.4 Skuldsättningsgrad 

Pecking-order teorin syftar till att det inte finns någon optimal fördelning mellan skulder 

och eget kapital utan att fördelningen snarare beror på vilken bransch företaget verkar inom 

samt vilken tillväxt som finns inom denna. Ett lönsamt företag i en bransch med få 

investeringsmöjligheter kommer att ha en lägre skuldsättningsgrad än branschgenomsnittet, 

och kommer inte att vidta åtgärder för att uppnå en specifik proportion av skulder och eget 

kapital (Myers, 1984, s.589). Lönsamma företag lånar mindre på grund av att de har större 

tillgång till intern finansiering, vilket leder till en lägre skuldsättningsgrad. Mindre 

lönsamma företag kräver extern finansiering i större utsträckning och konsekvensen av 

detta blir en högre skuldsättningsgrad. (Myers, 2001, s.93) 
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3.6 Finansiell flexibilitet 

Begreppet finansiell flexibilitet syftar till bolaget kapitalstruktur samt bolagets finansiella 

policy. Flexibiliteten visar bolagets förmåga att anskaffa och omstrukturera finansiering till 

en låg kostnad. (Gamba & Triantis, 2008, s.2263) Flexibiliteten bestäms bland annat av 

bolagets storlek, kapitalstruktur samt likviditet och Lie (2005, s.1) menar att en hög 

flexibilitet antingen kan bero på en stor kassa eller en låg skuldsättningsgrad. Finansiellt 

flexibla företag har förmåga att undgå finansiella påfrestningar i den bemärkelsen att 

bolagen på grund av flexibilitet kan ta tillvara på lönsamma investeringsmöjligheter när 

dessa uppstår (Gamba & Triantis, 2008, s.2263). 

  

Enligt Graham och Harvey (2001, s.218) spelar den finansiella flexibiliteten en avgörande 

roll då ledningen väljer att och hur skulder ska anskaffas. Flexibiliteten kan ses som ett sätt 

att bevara skuldmöjligheter för att i framtiden kunna utnyttja dessa till att expandera eller 

vid förvärv. Det är också ett sätt att hålla räntorna låga genom att antingen redan ha 

skuldförbindelser med en fast låg ränta eller att ha en kassareserv att utnyttja vid en 

ekonomisk nedgång. 

  

Gamba och Triantis (2008, s.2264) har tagit fram en dynamisk modell som baseras på två 

antaganden. Bolagets finansiering och investeringsbeslut beror på ledningens beslut som i 

sin tur beror på företagets nuvarande situation, samt att dessa beslut även bör baseras på 

framtida utveckling. Utifrån denna modell finner forskarna en förklaring mellan bolags in- 

och utlåning och konkluderar därefter att den finansiella flexibiliteten inte enbart beror på 

kostnader för extern finansiering utan även på skatteffekter (Gamba & Triantis, 2008, 

s.2293). 

  

Då författarnas åsikt är att agentkonflikter existerar i verkligheten, medför detta att 

företagen inte kan vara fullständigt flexibla i den bemärkelsen att besitta mycket likvida 

medel. Om flexibiliteten beror på att mycket likvida medel finns tillgänglig för ledningen, 

skapar detta incitament till agentkonflikter. 

  

Företagets finansiella flexibilitet ligger inte enbart i bolagets kapitalstruktur utan återfinns 

även i bolagets dagliga verksamhet. Då bolaget redovisar vinst kan denna användas till 

exempelvis utdelning till aktieägarna eller att göra återköp av företagets aktier. Vid valet av 

dessa två alternativ ger återköp av aktien bolaget en högre flexibilitet än om utdelning 

prefereras. (Jagannathan, Stephens, Weisbach, 2000, s.20) Som tidigare nämnts skapar en 

förändring i utdelningen en reaktion hos marknaden, och en minskning i utdelningen 

försöks därför undvikas. Vid en utdelning åtar sig företaget att i framtiden erlägga 

ytterligare utbetalningar vilket binder upp en del av bolagets kapital och den finansiella 

flexibiliteten sjunker således och i linje med detta menar Lie (2005, s.4) att utdelningar kan 

användas för att justera den finansiella flexibiliteten. 
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Då författarna av denna uppsats analyserar bolagets årsredovisningar har dessa endast 

tillgång till utfallet snarare än möjligheterna vilket medför att den finansiella flexibiliteten 

blir prekär att mäta. Exempelvis syns inte bolagets förmåga att anskaffa och omstrukturera, 

utan endast vad företaget faktiskt gjort från år till år. Utifrån ovan fört resonemang är dock 

författarnas uppfattning att bolagets storlek, likviditet, soliditet, skuldsättningsgrad samt 

kapitalintensitet är viktiga faktorer som inverkar på den finansiella flexibiliteten. 

 

 

3.7 Sammanfattning av teorin 

Informationsasymmetri ligger till grund för pecking-order teorin och innebär i korta drag att 

säljaren av en tillgång har mer information om tillgången än köparen. 

Informationsasymmetri beror dels på att säljaren inte alltid kan delge all värderelevant 

information om tillgången till marknaden, på grund av risk att förlora konkurrenskraft 

gentemot andra säljare. Vidare beror asymmetrin dels på att säljaren inte alltid vill delge all 

värderelevant information, ifall tillgången denna vill sälja är av sämre kvalitet än övriga 

likvärdiga tillgångar. På aktiemarknaden är aktier den tillgång företaget säljer till köparna, 

vilka är potentiella eller existerande aktieägare. 

  

Informationsasymmetri leder till ett fenomen kallad signalering, vilket går ut på att säljare 

med tillgångar av god kvalitet förmedlar detta via olika kostsamma medel. Syftet med 

signalen är att den ska vara dyr, för att förhindra att ”dåliga” säljare ska kunna replikera 

signalen. På aktiemarknaden är det alltså företaget som skickar signaler, vilka inte 

nödvändigtvis behöver skickas medvetet, utan allt detta gör förmedlar information till 

marknaden. En god signal kan vara att dela ut till aktieägarna, då det förmedlar framtidstro 

på kassaflöde och företagets utveckling. När företaget anskaffar externt kapital, signaleras 

till marknaden att företaget har finansiella svårigheter, och därmed skickas en dålig signal. 

  

Informationsasymmetri och signalering leder till att företagets finansiering påverkas, som 

pecking-order teorin beskriver. Genom att helt finansieras med interna medel kan företaget 

i större utsträckning undvika att signaler skickas till marknaden. När företaget anskaffar 

externt kapital, kommer i första hand räntebärande långfristiga skulder att anskaffas, då 

dessa är säkrare än konvertibler och nyemissioner, som är de senare externa 

finansieringsvalen för företaget. Vid utökning av aktiekapitel riskerar företaget även att de 

utställda aktierna värderas för lågt av marknaden och därmed att de nya aktierna säljs 

billigare än deras egentliga värde. Pecking-order teorin säger alltså att företaget kommer att 

använda interna medel om det finns tillgängligt och endast använda externa medel om de 

interna inte räcker. Dock kan det finnas incitament för företaget att exempelvis genomföra 

en nyemission, vid tillfällen då företagets skuldsättningsgrad är för hög och därmed även 

kostnader för finansiell påfrestning. Genom att vid ett sådant tillfälle utöka aktiekapitalet, 

kan företagets skuldsättningsgrad minskas och därmed även kostnader för finansiell 
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påfrestning. Vidare kan företaget utöka aktiekapitalet i syfte att ”spara” på säkrare 

möjligheter till externt kapital, och därmed förflytta sig längs pecking-ordningen. 

 

 

3.8 Tidigare studier 

Författarna instämmer med Myers (1984, s.581), att det finns rikligt med tidigare forskning 

gällande pecking-order teorin och dess empiriska förankring, både gällande den 

modifierade och ursprungliga versionen av teorin. Som tidigare nämnts grundades pecking-

order teorin utav Donaldson (1961) som undersökte de finansiella beslut som fattas inom 

större företaget. Donaldson (1961, s.67) menar att ett tydligt mönster går att urskönja i 

huruvida bolagets ledning föredrar att nyttja internt genererade medel före externt kapital 

anskaffas. I de fall där externt kapital anskaffats har detta skett mot bakgrund att detta varit 

omöjligt att förvärva kapitalet på annat vis. Vidare menar Donaldson (1961, s.70) att detta 

externa kapitalbehov sällan om aldrig åtgärdats med att minska på bolagets utdelning till 

aktieägarna, så vida inte bolaget stått inför extrema finansiella påfrestningar. Vidare fastslår 

Donaldsons forskning att vid behov av externt kapital sker mycket sällan en nyemission av 

bolagets aktier. Detta går även i linje med Myers (1984, s.582) som menar att majoriteten 

av alla bolag, med undantag för finansiella institutioner, mellan 1973-1982 finansierade 

sina investeringar med internt genererade medel och att huvuddelen av de externa medlen 

kom från lån.  

 

Ang och Jung (1993, s.39) presenterar i sin forskning genomförd på Sydkoreanska bolag 

resultat som skiljer sig från Myers (1984). Myers (1984) menar att pecking-order teorin 

bland annat baseras på antagandet om att informationsasymmetri existerar, vilket Ang och 

Jung (1993, s.39) förkastar. Detta baseras på de resultat som presenteras i forskningen 

gällande de bolag med hög informationsasymmetri, som trots detta inte följer de förväntade 

finansieringsmönstren. Ytterligare bevis är att alla bolag, oavsett grad av 

informationsasymmetri, följer pecking-order teorin i samma utsträckning (Ang & Jung, 

1993, s.39), vilket forskarna menar motsätter sig Myers argument att de bolag som verkar 

under hög informationsasymmetri bör följa pecking-ordningen i större utsträckning. Vidare 

konkluderar Ang och Jung (1993, s.45) att de sydkoreanska bolagen föredrar att använda 

sig av externt kapital framför internt genererade medel för att finansiera sina investeringar, 

och att endast 28% av de undersökta bolagen kan anses följa pecking-order teorin.  

 

Viswanath (1993, s.213ff) är ytterligare en forskare vars resultat tyder på att företag inte 

alltid föredrar intern finansiering framför extern, utan att en sådan övervägning snarare 

beror på huruvida bolaget har en lång- eller kortsiktig planering. Vidare menar Viswanath 

(1993, s.229) att då den potentiella förlusten av framtida investeringar är allt för hög, kan 

ledningen välja att anskaffa mer riskfyllt externt kapital framför säkrare 

anskaffningsalternativ för att finansiera den löpande verksamheten. Således menar 
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forskaren att marknaden inte alltid tolkar anskaffning av riskfyllt externt kapital som en 

signal om att bolaget är övervärderat. (Viswanath, 1993, s.229) 

 

Adedeji (1998 s.1127) presenterar forskning rörande pecking-order teorin utifrån att 

sambandet mellan det långsiktiga utdelningsmålet och bolagets investeringar undersöks 

bland engelska företag under perioden 1993 till 1996. Forskningen är baserad på data 

hämtad från databasen Datastream och bygger på ett sampel av 224 bolag (Adedeji, 1998, 

s.1136f). Forskaren konkluderar att ett negativt samband existerar mellan det långsiktiga 

utdelningsmålet och bolagets investeringar, och fastslår vidare att ett positivt samband 

återfinns mellan utdelningsmål och skuldanskaffning under samma period. Vidare menar 

forskaren att något tydligt samband mellan investeringar och skuldsättning inte går att 

urskönja (Adedeji, 1998, s.1144). 

 

Shyam-Sunder och Myers (1999) har statistiskt testat pecking-order teorins empiriska 

förankring genom att jämföra data från bolag, med undantag för finansiella institut, mellan 

åren 1971 till 1989. Undersökningen har gjorts på ett sampel av bolag som alla överlevt 

mellan dessa år, vilket enligt forskarna själva kan ge studien ett något subjektivt resultat 

med inriktning på större bolag, då mindre bolag är mer benägna att upphöra och därmed gå 

förlorade ur samplet (Shyam-Sunder & Myers, 1999, s.227). Forskarna menar dock att 

denna eventuella snedvridning inte inverkat på studiens resultat, då pecking-order teorin 

inte tar någon hänsyn till bolagets storlek utan förutsätter att alla bolag uppvisar samma 

finansiella beteende. Shyam-Sunder och Myers konkluderar att pecking-order teorin 

överrensstämmer väl för väletablerade bolag, och att dessa bolag inte endast anskaffar 

externt kapital kortsiktigt för att finansiera oförutsedda kapitalbehov utan även anskaffar 

detta långsiktigt vid förutsedda kapitalbehov (Shyam-Sunder & Myers, 1999, s.242). 

 

Frank och Goyal (2003) undersökte tvärsnittsdata från publiga bolag på den amerikanska 

marknaden mellan 1971 och 1998 för att söka utröna hur väl pecking-order teorin går att 

applicera på dessas finansiella beteende. De fann att bolagen i hög grad använder externt 

kapital då de interna medlen generellt sett inte är tillräckliga för att täcka bolaget 

investeringar (Frank & Goyal, 2003, s.241). När ett urval av mindre företag ligger till grund 

för att fastställa pecking-order teorins empiriska förankring, har denna grad av förankring 

förändrats i takt med att forskningen gått framåt. Enligt Frank och Goyal (2003, s.241) har 

pecking-order teorins förklaringskraft minskat med tiden, och detta på grund av två skäl. 

Det första är att tidigare forskning främst baseras på mindre bolag i och med att större delen 

av börsnoterade bolag under 1980- och 1990-talet utgjordes utav just mindre bolag i 

jämförelse med andelen små börsnoterade bolag under 1970-talet. Eftersom små bolag inte 

följer pecking-order teorin i samma utsträckning som större bolag, medför detta att de flesta 

bolagens finansieringsbeteende inte förklaras av teorin. Det andra skälet enligt Frank och 

Goyal (2003, s.241) är att även om man bortser från denna tidsaspekt och endast fokuserar 



29 

 

på de större bolagen blir teorins förklaringsgrad lägre i takt med att forskningen går framåt i 

och med att eget kapital blir allt viktigare.  

 

Sakai (2010, s.3f) undersökte pecking-order teorins applicerbarhet på publika företag 

verksamma på den japanska marknaden mellan 1964 till 2005. Forskaren tar även hänsyn 

till bolagen storlek i samband med att pecking-order teorin undersöks, detta genom att dela 

upp bolagen efter tillgångar (Sakai, 2010, s.21f). I denna forskning jämförs pecking-order 

teorin med ytterligare en teori som härrör bolagets finansiering; trade-off teorin. Sakai 

(2010, s.24f) fann att båda teorierna statistiskt signifikant förklarar bolagens 

finansieringsbeteende, men att pecking-order teorin har betydligt större förklarande kraft än 

trade-off teorin, vilket gäller för hela den valda tidsperioden. Vidare menar Sakai (2010, 

s.6) att nästintill alla de japanska företagens finansieringsbeteenden går att hänföra till 

pecking-order teorin och utifrån detta konkluderar forskaren att bolagens finansiella 

beteende till största del beror på företagets behov av externt kapital snarare än målet av att 

söka uppnå en optimal kapitalstruktur (Sakai, 2010, s.24). Huruvida bolagets storlek 

inverkar på om pecking-order teorin efterföljs eller inte för Sakai (2010, s.21) resonemang 

kring, att ju fler tillväxtmöjligheter ett bolag har i förhållande till omsättningstillgångar, ju 

mindre blir de kostnader som uppstår till följd av asymmetrisk information vid en eventuell 

nyemission. Således kommer ett litet företag med goda tillväxtmöjligheter och låga 

omsättningstillgångar sannolikt inte att mötas av allt för stora kostnader till följd av 

asymmetrisk information i de fall då en genomförd nyemission är liten. Motsatsen till detta 

resonemang blir således att ett stort företag med höga omsättningstillgångar på en relativt 

mättat marknad kommer att möta betydligt större kostnader vid nyemission till följd av en 

högre informationsasymmetri. Sakais (2010, s.21) resonemang går således i linje med 

Frank och Goyals (2003, s.241). 

 

Seifert och Gonenc (2007) har undersökt pecking-order teorins empiriska förankring på 

bolag från Storbritannien, Tyskland, Japan samt bolag i USA. Forskarnas resultat visar att 

bolagen från USA, Storbritannien och Tyskland i stor utsträckning finansierar sina 

underskott med hjälp av externt kapital ofta i form av nyemissioner, och såldes är pecking-

order teorins förklaringsgrad låg i dessa länder. (Seifert & Gonenc, 2007, s.20) Bland de 

japanska bolagen finner forskarna att mönstret mellan huruvida bolagen använder internt 

kapital framför externt varierar i perioder, men menar ändå att det interna kapitalet föredras 

i tillräckligt många fall för att kunna dra slutsatsen att pecking-order teorin på denna 

marknad har en hög förklaringsgrad (Seifert & Gonenc, 2007, s.20).  

 

Qureshi (2009, s.1369f) menar att det endast finns begränsade studier angående pecking-

order teorins empiriska förankring ibland utvecklingsländer och har som ett bidrag till detta 

undersökt teorins applicerbarhet på tillverkningsföretag i Pakistan. Qureshi (2009, s.1369f) 

finner stöd för pecking-order teorin bland de pakistanska företagen genom att definiera två 

signifikanta samband; det finns ett negativt samband mellan nuvarande och tidigare 
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lönsamhet, samt ett positivt samband gällande skuldsättning och historiska utdelningar. 

Med detta menar forskaren stödjer pecking-order teorin i termer av lönsamhet och 

utdelning (Qureshi, 2009, s.1369f). 

 

Jong och Verwijmeren (2010) menar att problematiken i att undersöka pecking-order 

teorins empiriska förankring delvis ligger i att det enligt denna teori inte existerar någon 

specifik skuldsättningsgrad, vilken heller inte går att utläsa från bolagens offentliga 

publikationer (Jong & Werwijmeren, 2010, s.219). Forskarna undersöker således 

karakteristiska drag hos amerikanska, kanadensiska och europeiska bolag som väljer att ha 

en bestämd skuldsättningsgrad samt de bolag som snarare följer pecking-order teorin och 

finner att stora bolag i mindre utsträckning följer pecking-order teorin än mindre bolag. 

Detta är enligt forskarna i linje med pecking-order teorin då graden av 

informationsasymmetri är en avgörande faktor för hur väl teorin efterföljs, och då de 

mindre bolagen verkar under en högre grad av asymmetri är det därför givet att dessa bör 

följa teorin i större utsträckning är större bolag (Jong & Werwijmeren, 2010, s.225).  

 

Leary och Roberts (2010) undersökte pecking-order teorins empiriska förankring genom att 

undersöka både den ursprungliga och den modifierade versionen av teorin och huruvida 

teorin anses vara praktisk applicerbar eller ej menar forskarna beror på just denna tolkning 

(Leary & Roberts, 2010, s.332). I de fall då teorin testats i sin ursprungliga form och 

bolagen således är relativt begränsade gällande sina finansieringsval medför detta en låg 

förklaringsgrad då färre än 20% av bolagen ser ut att följa pecking-ordningen (Leary & 

Roberts, 2010, s.351). Det skall dock tilläggas att trots att forskarna sedan låter bolagens 

skuldsättningsgrad samvariera med företagets investeringsgrad ökar inte detta andelen 

bolag som efterföljer pecking-order teorin (Leary & Roberts, 2010, s.351). Det är först när 

forskarna låter bolagens skuldanskaffningsförmåga samvariera med ytterligare faktorer från 

bland annat trade-off teorin som pecking-order teorins förklaringsgrad ökar. Forskarna för 

ett resonemang i linje med Fama och French (2005) om att både pecking-order teorin och 

trade-off teorin innehåller spår av sanningar som tillsammans kompletterar varandra (Leary 

& Roberts, 2010, s.351). När detta resonemang empiriskt testas medför detta en signifikant 

förbättring i hur väl pecking-ordningen efterföljs, nämligen uppemot 80% av de bolag som 

studien innefattar (Leary & Roberts, 2010, s.333). 

 

Jong, Verbeek och Verwijmeren (2010, s.733) kompletterade tidigare nämnd studie 

genomförd av Shyam-Sunder och Myers (1999) genom att undersöka pecking-order teorins 

empiriska förankring genom att skilja på bolagens över- och underskott. Jong, Verbeek och 

Verwijmeren undersökte den amerikanska marknaden mellan 1971 och 2005 och fann att 

den modifierade versionens förklaringsgrad av pecking-order teorin ökade i takt med 

bolagets underskott (Jong, Verbeek & Verwijmeren, 2010, s.755). Forskarna konkluderar 

även att stora underskott är betydligt vanligare bland mindre bolag, och således har 

pecking-order teorin en högre förklaringsgrad bland dessa. 
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4 PRAKTISK METOD 

I detta kapitel presenterar författarna studiens praktiska utformning och de val som ligger 

till grund för denna. 

 

4.1 Praktiska avgränsningar 

På grund av tidsbegränsningar är det av stor betydelse att inkludera företag i studien där 

information om företagen under de fem åren finns lättillgänglig. Författarna definierar 

denna tillgänglighet att företagens årsredovisningar ska finnas publicerade på Internet. 

Vidare är bearbetning av data i pdf-format avsevärt mer tidsbesparande än att behandla den 

i pappersformat. 

 

Det finns tre börser i Sverige; Nasdaq OMX Stockholm, Nordic Growth Market (NGM) 

och Burgundy (Finansinspektionen, 2011). Valet av börs stod således mellan nämnda 

börser och då studien avser att mäta skillnader mellan bolag, utifrån storlek, är en 

förutsättning att detta finns representerat på den valda börsen. NGM listar främst mindre 

och medelstora tillväxtföretag, och därmed inte aktuell för denna studie (Nordic Growth 

Market, 2011). Burgundy är avsedd främst för finansiella institutioner, vilka den här 

studien utesluter (Burgundy, 2011). Författarna anser att OMX Stockholm är mest lämplig, 

då denna utgörs av bolag i alla branscher och storlekar.  

 

Urvalsgruppen består av 60 företag från Nasdaq OMX Stockholm. Detta anser författarna 

vara en tillräckligt stor grupp för att erhålla ett trovärdigt och generaliserbart resultat, samt 

att det är genomförbart inom den existerande tidsramen. 

 

Ytterligare en avgränsning som främst går att hänföra till den begränsade tidsramen är att 

författarna kommer att använda årsredovisningar från åren 2003, 2005 och 2007. I 2007 års 

publikation finns även siffrorna från 2006, vilket gör att endast varannan årsredovisning är 

nödvändig för att erhålla data som täcker perioden 2003 till 2007. Kritik till detta kommer 

att diskuteras i kapitel 4.11. 

 

  

4.2 Population 

I studiens population ingick alla företag listade på Stockholmsbörsen den 23 februari 2011. 

Börsvärdet avgör på vilken Cap ett företag är listat, och representerar aktiekursen 

multiplicerat med antal aktier. Det är vedertaget att börsvärde och bolagsstorlek är 

korrelerat, och därför utgick gruppindelningen ifrån börsens Capar.  Bolagens storlek 

definieras sedan utifrån antal anställda och omsättning (Scherr & Hulburt, 2001, s.85). 

 

I populationen uteslöts banker, då dessa har andra låneförutsättningar än andra företag i och 

med att de samarbetar med Sveriges Riksbank. Vidare utesluts även företag som redovisar i 
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annan valuta än svenska kronor samt företag som listats senare än 1 januari 2003. 

Företagen kommer att undersökas under perioden 2003-2007, vilket beror på att dessa år 

ligger någorlunda mitt emellan de finanskriser som inträffat under 2000-talet. En 

marknadskris kan påverka företagets upplåningsmöjligheter och marknadens villighet att 

teckna nya aktier vid en eventuell nyemission. Författarna aspirerar därför att använda en 

tidsperiod då marknaden stabiliserats. Larsson (2008, s.67) beskriver att det behövs 

finansiell information över en tre- till femårsperiod för att kunna identifiera trender, varför 

författarna anser att en femårsperiod är motiverbar. 

 

 

4.3 Urval 

Studiens urval genomfördes utifrån ett obundet slumpmässigt urval, där alla har samma 

sannolikhet att inkluderas i studien. Genom att använda ett slumpmässigt urval, blir 

urvalsgruppen en mindre kopia av populationen, vilket medför att det är möjligt att 

generalisera för hela populationen (Körner & Wahlgren, 2000, s.138ff). 

 

Företagen på Small, Mid och Large Cap sammanställdes i tre olika blad i Excel, gavs ett 

slumpmässigt nummer utifrån slumpmässigt urval-funktionen varefter de sorterades. Vid 

sammanställningen fanns 127 listade företag på Small Cap, 91 företag på Mid Cap och 77 

företag på Large Cap. De första 20 ur varje Cap som uppfyllde tid- och valutakriterierna 

valdes, och därmed ingår totalt 60 företag i studien.  

 

Då studien bygger på jämförelse och målet är att studiens resultat ska vara generaliserbart 

är författarnas mål att urvalsgrupperna är lika stora. Då de 60 företagen undersöks under en 

tidsperiod på fem år, där det första året används som referensår, kommer studien att totalt 

utgöras av 300 observationer. Då 60 av observationerna utgör referensåret, undersöks 

finansieringsbeteendet för resterande 240 observationer. Författarna anser att 

urvalsstorleken därmed är ansenlig nog för att undvika ett slumpmässigt resultat. 

 

Efter genomfört urval undersöktes om bolagets storlek, mätt i variablerna antal anställda 

och omsättning, överensstämde med den Cap på vilken bolaget var listad. Variablerna togs 

fram för varje företag och år, där den första variabeln som undersöktes var genomsnittligt 

anställda under året med undantag för fem bolag där denna post inte fanns. I dessa fall har 

antal anställda vid årets slut använts. Företagens omsättning har tagits fram och 

sammanställts i miljoner kronor, vilket innebär att siffror redovisade i tusentals kronor har 

räknats om. Slutligen har ett genomsnitt av varje företags omsättning och genomsnittligt 

anställda under året under de fem åren beräknats, vilket sedan varit den avgörande faktorn 

för gruppindelningen. Författarna anser att korrelationen mellan genomsnittet anställda och 

genomsnittlig omsättningen är positiv och därför har gruppindelningen gjort utefter den 

genomsnittliga omsättningen. 
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I och med att indelningen utgått ifrån omsättningens genomsnitt, och inte genomsnittligt 

anställda, resonerar författarna att de fem fall där anställda vid årets slut använts inte borde 

ha någon nämnvärd inverkan på indelningen. 

 

 

4.4 Bortfall 

Vid datainsamling kan två typer av bortfall uppstå; objektbortfall och variabelbortfall. 

Objektbortfall uppstår när individer eller data ur målpopulationen saknas och 

variabelbortfall uppstår när det finns luckor i den insamlade informationen, på grund av 

deltagarna i urvalsgruppen. (Dahmström, 2005, s. 321f). I den genomförda studien uppstod 

inga variabelbortfall, utan endast objektbortfall. 

 

I urvalet förekom objektbortfall när företag från Small och Mid Cap valdes ut. Totalt 

bortfall på Small Cap var 9 företag, där tre hade otillräcklig information publicerat, 

exempelvis endast årsredovisningar tillgängligt från 2007 och framåt. För tre av företagen 

fanns inte årsredovisningar tillgänglig alls. I resterande bortfall fanns årsredovisning endast 

tillgänglig för moderbolaget. Totalt bortfall i Mid Cap gruppen var sex bolag, varav tre fall 

där rapporterna inte kunde finnas. När sökandet av ett företags rapporter blev överdrivet 

tidskrävande togs beslut att gå vidare på listan. De övriga bortfallen berodde på olika 

faktorer, ett företag föll bort då det hade svårläst årsrapport och ett annat där information 

endast om moderbolaget fanns tillgänglig. I Large Cap gruppen uppstod inga bortfall. 

Anledningen till att bortfall uppkom i grupperna small och Mid Cap men inte i gruppen 

Large Cap resonerar författarna har att göra med att små företag är mindre transparenta än 

stora företag. Stora företag är noggrannare granskade än små företag, samt utsätts i större 

grad av analyser av olika slag. Därav finns det ett större ”tryck” på stora företag att ha 

åtkomliga årsrapporter som också därför ska innehålla så mycket relevant information som 

möjligt för investerarna. 

 

 

4.5 Gruppindelning 

Vid undersökning hur väl företagens börsvärde speglar dess storlek fann författarna att 

genomsnittet av omsättningen under de fem åren normalt var under 1 000 MSEK på Small 

Cap, över 1000 MSEK men under 10 000 MSEK på Mid Cap, samt över 10 000 MSEK på 

Large Cap. Dessa värden har således avgjort storleksgränserna för de tre grupperna. Totalt 

sett fanns dock 16 företag vars omsättning var skilt från gruppens genomsnittliga 

omsättning. I urvalsgruppen Small Cap fanns sex företag vars storlek var större än 10 000 

MSEK, och i Mid Cap fanns sex företag vars omsättning var mindre än 10 000 MSEK och 

ett företag vars omsättning var större än 10 000 MSEK. I urvalsgruppen Large Cap fanns 

endast tre företag där bolagsstorleken var mindre än 10 000 MSEK. 
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De företag vars omsättning inte överensstämt med gruppens genomsnittliga omsättning har 

flyttats till den grupp där denna passar in. Grupperna kallas därefter små, medelstora och 

stora företag och innehåller 19, 22 respektive 19 företag. Omsättningen för små företag är 

mellan 1-1000 MSEK, mellan 1001-10 000 MSEK för medelstora företag samt över 10 001 

MSEK för stora företag. 

 

Denna fördelning ger det mest trovärdiga urvalet, trots att grupperna inte är lika stora. Ett 

alternativ hade varit att rangordna företagen efter storleksordning och dela dem rakt av i 20 

små, 20 medelstora och 20 stora. Problemet i ett sådant urval är att skillnaderna hade blivit 

marginella mellan exempelvis det största i gruppen små företag och det minsta i gruppen 

medelstora företag. I och med att studien syftar undersöka skillnader i pecking-order utifrån 

bolagsstorlek är det mer rättvisande att därför dela in företagen efter just storlek. 

 

Tabell 1. Gruppindelning 

Små företag Medelstora företag Stora företag 

Fingerprint Cards Sigma Getinge 

Sintercast Midsona Bilia 

Svolder OEM International SAS 

Jeeves Information Systems Lagercrantz Group Holmen 

Anoto Group Retail and Brands Alfa Laval 

Novotek PartnerTech SAAB 

Opcon SkiStar Boliden 

Acap Invest Nolato Trelleborg 

Intoi Proffice Assa Abloy 

Biotage Intrum Justitia Axfood 

Feelgood Svenska Addtech SSAB 

Consilium Clas Ohlson Tele 2 

Beijer Electronics Nibe Industrier Atlas Copco 

Acando Höganäs Securitas 

Orc Software Eniro Scania 

Fenix Outdoor Gunnebo Electrolux 

HiQ International Latour Investment Ericsson 

Atrium Ljungberg Kinnevik Volvo 

Net Insight Modern Times Ratos 

  Beijer Alma   

  Kungsleden   

  Billerud   
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4.6 Datainsamling 

Datainsamlingen utgick ifrån databasen Datastream, men vid en närmare kontroll 

upptäcktes differenser mellan årsredovisningarnas uppgifter och de som hämtats ifrån 

databasen. Alla poster hämtade ifrån databasen är därför undersökta mot 

årsredovisningarna och i de fall posterna inte överensstämt har de ändrats för att matcha de 

i årsredovisningarna. Alla poster som uppsatsen avser behandla fanns inte heller 

tillgängliga i databasen, vilka därför har hämtats ur företagens årsredovisningar. De poster 

som inkluderas i studien är hämtade ifrån balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys 

samt förändring av eget kapital. 

  

Datainsamlandet delades upp lika mellan författarna, det vill säga 30 företag vardera. Dock 

har författarna suttit tillsammans då materialet samlats in för att säkerställa att de utfört 

denna lika. När all data samlats in har den andra författaren gått igenom siffrorna och 

dubbelkollat uppgifterna som utmärkt sig storleksmässigt i förhållande till andra poster 

eller år. Alla poster är redovisade i tusentals kronor i sammanställningen, och det innebär 

att siffror redovisade i årsredovisningar i miljoner kronor räknats om av författarna. Det 

gäller även några fall där siffror redovisats i kronor. 

   

 

4.7 Databearbetning 

Då studien inkluderar 60 företag över en femårsperiod, där det första året behandlas som 

referensår, uppgår antal observationer till 240 stycken, varav 76 vardera av små och stora 

bolag, samt 88 av medelstora bolag. Varje år för varje företag behandlas därmed som en 

observation, utifrån vilken författarna undersöker hur företagets finansiering har sett ut. De 

insamlade data sammanställdes i Excel, där de finansiella måtten för varje år och företag 

räknades ut. Data har även bearbetats och kodats i statistikprogrammet SPSS, för att testa 

samband mellan beroendevariabler och förklarande variabler.  

 

Vid kodning av data för SPSS har författarna använt binär kodning för alla 

beroendevariablerna, vilket innebär att variabeln endast kan anta två olika värden (Körner 

& Wahlgren, 2006, s.410). Exempelvis; 

 

                                                                  

                                                             

 

Oberoendevariablerna är inte kodade utan har använts utifrån nominalskala. I och med att 

företagen är indelade efter storleksordning är den oberoende variabeln storlek kodad utifrån 

den urvalsgrupp företaget tillhör, vilket innebär att storlek endast kan anta tre värden, 1,2 

eller 3. 
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4.8 Statistisk modell 

För att utreda eventuella samband mellan vissa variabler och företagens finansieringsval 

har författarna valt att använda en logistisk regressionsmodell, även kallad logit. I denna 

studie är en logistisk regressionsmodell passande, då författarna har fler än ett x 

(förklaringsvariabler) och modellen baseras på att y (beroendevariabeln) är en binär 

variabel, alltså endast kan anta två värden, som kan förutsägas med de förklarande 

variablerna (Körner & Wahlgren, 2006, s.410). Den logistiska regressionsmodellen talar 

om p(x), vilket är sannolikheten för ett visst utfall utifrån de förklarande variablerna (Lohr, 

1999, s.370). Den logistiska modellen skrivs: 

 

   
 

   
                           

 

(Körner & Wahlgren, 2006, s.414) 

 

En logistisk regressionsmodell passar således bäst då beroendevariablerna är binära samt att 

modellen har fler än en förklaringsvariabel. Modellen är även utformad på det sätt att olika 

konstellationer kan testas för att få fram den kombination av x som bäst förklarar y. Detta 

innebär att de variabler som inte bidrar till förklaringsvärdet för y avlägsnas och därefter 

kan en bättre modell att tas fram. Detta är dock inte författarnas avsikt med modellen, men 

det är viktigt att förstå att möjligheten finns. Författarna avsikt med modellen är att ta fram 

de variabler som kan ha en inverkan på ett visst utfall, varför fokus inte läggs på att ta fram 

en optimal modell. 

 

Logistiska regressionstest i SPSS genererar mycket information, ur vilken författarna 

endast valt att analysera den intressant för studien. För uppsatsen är det intressant att 

studera varje oberoende variabels signifikans, logistiska regressionskoefficient B samt 

exponenten av denna variabel, Exp(B). 

 

Signifikansnivån är risken att förkasta nollhypotesen när den är sann, vilken då helst ska 

vara så liten som möjligt men kan dock inte att elimineras helt (Körner & Wahlgren, 2000, 

s.187). Signifikansnivån används således vanligtvis när en formell hypotes, kallad 

nollhypotes, är framställd. Dock kommer författarna istället utgå från informella hypoteser, 

där signifikansnivån används för att avgöra vilka x-variabler som påverkar y. Inom 

statistiken sätts oftast signifikansnivån till 1, 5 eller 10 procent (Aczel, 2002, s.289). I 

enighet sätter författarna signifikansnivån till 10 procent, vilket innebär att alla x-variabler 

med en signifikansnivån lika med eller lägre än 0,10 har en statistiskt tillfredsställande 

påverkan på y-variabeln.  Logistisk regression visar optimalt resultat vid 500 observationer 

eller mer, och vid färre observationer än detta finns risken att förklaringsvariablerna visar 

en högre procentsats och därmed förkastas på felaktiga grunder. Därför väljer författarna 

den högsta av de vanligast accepterade nivåerna.  
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Tabell 2. Statistiska variabler 

Beroende 

variabel   B S.E Wald df Sig. Exp(B) 

  Oberoende variabel x x x x ≤ 0,10 x 

 

Signifikansen ska således vara lika med eller mindre än 0,10 för att oberoendevariabeln ska 

vara statistiskt tillfredsställande. Exp(B) representerar marginaleffekten, det vill säga hur 

mycket en ökning av respektive oberoendevariabel förändrar utfallet i y. Inom linjär 

regression visar B marginaleffekten, till skillnad från logistisk regression där B endast 

representerar marginaleffektens riktning, det vill säga om y påverkas positivt eller negativt 

av en ökning i x-variabeln. I logistisk regression kan marginaleffektens riktning utrönas 

både ur B och Exp(B); är B positivt (negativt) påverkas y positivt (negativt), och om 

Exp(B) är över (under) 1 påverkas y positivt (negativt).  

 

Tabell 3. Exempel på tolkning av statistiska variabler 

Räntebärande 

skulder 
  B S.E Wald df Sig. Exp(B) 

  Likviditet 0 0 0,172 1 0,679 1,000 

  Soliditet -6,286 2,221 8,006 1 0,005 0,002 

  Skuldsättningsgrad 0,444 0,365 1,48 1 0,224 1,559 

 

I exemplet ovan innebär en ökning med en procent av skuldsättningsgraden att 

sannolikheten att företaget anskaffar räntebärande skulder ökar med 1,559 gånger. Då B är 

positivt kommer y att påverkas positivt av en ökning i x. Då Exp(B) är under 1 för 

soliditeten (0,002) innebär det att sannolikheten minskar att räntebärande skulder tas. Då B 

är 0 för likviditeten innebär detta att variabeln inte har någon inverkan på y (räntebärande 

skulder). 

 

 

4.9 Val av mått 

 

Internt tillförda medel 

Internt tillförda medel (ITM) är viktig för att avgöra om företaget kan täcka utgifter och 

kostnader för utdelningar och investeringar med internt genererade medel och således om 

likvida tillgångar krävs och hur behov av extern finansiering förefaller. Formeln ser ut som 

följande: 
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(Hansson, Arvidson, Lindquist, 2001, s.188f) 

 

Utdelningar 

Företagets utdelning varje år behövs för att räkna ut behovet av externa medel, då denna 

post utgör en del av företagets kapitalbehov. Det är även av relevans då pecking-order 

teorin menar att utdelningar är trögrörliga och därmed inte förändras i syfte att finansiera 

verksamheten vid eventuell brist på interna medel (Myers, 1984, s.581). 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Investeringar är en variabel som påverkar företagets kapitalbehov, dock är det möjligt att 

investeringarna har genererat mer kapital än det kräver. Detta resulterar i att kostnaderna i 

dessa fall tar ut varandra. Författarna undersöker därför storleken på nettoinvesteringar och 

inte enbart investeringskostnaderna för att ta reda på om de internt tillförda medlen är 

tillräckliga för att finansiera dessa, och därmed om ytterligare kapital behövs.  

 

Likvida tillgångar 

Likvida tillgångar innefattar tillgångar som är avsedda att omsättas inom ett år, som då kan 

ses som kortfristiga, och är företagets omsättningstillgångar. Företagets kortfristiga skulder 

måste subtraheras ifrån omsättningstillgångarna, då de är avsedda att återbetalas inom ett år 

(Larsson, 2008, s.79f). Enligt pecking-order teorin kommer företaget, i de fall ITM inte 

räcker för att finansiera investeringar och utdelningar, att i första hand att använda likvida 

tillgångar (Myers, 1984, s.581f). 

  

                                                            

 

(Larsson, 2008, s.80) 

 

Likviditeten kommer även att användas för att testa eventuella samband med ett visst utfall. 

För att göra likviditeten jämförbar mellan bolagen, används istället ett nyckeltal. 

Författarna sätter därför bolagets likviditet i relation till dess totala tillgångar och en 

jämförelse kan därmed göras mellan bolagen. I de statistiska testen kommer likviditet år t-1 

att testas mot utfallet år t, då företagets likviditet enligt Larsson (2008, s.80) visar företagets 

likvida tillgångar vid en given tidpunkt och säger inte någonting om betalningsberedskapen 
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vid andra tillfällen under året. Det är därmed mer rättfärdigat att använda likviditeten vid 

slutet av förra året än likviditeten i slutet av detta år. 

 

                                         

   
                                            

                 
 

 

Externt kapitalbehov 

Det externa kapitalbehovet består av fyra komponenter och avslöjar om företag behöver 

ytterligare kapital utöver internt genererade medel (ITM) och likvida tillgångar för att 

finansiera verksamheten. Det externa kapitalbehovet år t kommer att bero på ITM, 

investeringar och utdelningar vid tidpunkt t. Likvida tillgångar påverkar också det externa 

kapitalbehovet, men är taget vid tidpunkt t-1. I omsättningstillgångar, som utgör de likvida 

tillgångarna, ingår företagets Kassa och bank, som bland annat beror på Kassaflöde från 

investeringsverksamheten. Genom att därför ta likvida tillgångar i slutet av året innan, 

undviks att denna post räknas med två gånger. Detta är också anledningen till att de över 

året genomsnittliga likvida tillgångarna inte används för att räkna ut detta mått. Vidare är 

de likvida tillgångar företaget har att tillgå under året, de tillgångar som fanns vid årets 

början, det vill säga likvida tillgångar tidpunkt t-1.  

 

                      

                                                       

 

          (Barr & Fischer, 2011) 

 

Långfristiga räntebärande skulder 

Vid otillräckligt internt genererade medel och bristande likvida tillgångar kommer 

företaget, enligt pecking-order teorin, att i första hand anskaffa mindre risfyllt externt 

kapital (Myers, 2001, s.93). Mindre riskfyllt externt kapital är långfristiga räntebärande 

skulder i form av exempelvis obligations- och banklån, som är avsedda att återbetalas över 

en längre löptid än ett år (Berk & DeMarzo, 2011, s.24) I posten långfristiga skulder kan 

det även ingå andra icke-räntebärande långfristiga skulder, så som uppskjuten skatteskuld 

eller pensionsavsättningar. Sådana skulder inkluderas inte i studien och klassas därmed inte 

som den typ av extern skuld ett företag anskaffar vid otillräckliga interna medel. Det är 

därför relevant att undersöka förändringar i långfristiga räntebärande skulder, i relation till 

föregående år. 

 

Utökning av aktiekapitalet 

Kortfattat säger teorin att utökning av aktiekapitalet enbart genomförs som en sista utväg 

om externt kapital behövs. Pecking-order teorin säger även företaget kommer att utfärda 

konvertibla skuldebrev framför en nyemittering. (Myers, 1984, s.581) Det är därmed viktigt 
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att inkludera posterna nyemission och konvertibel i analysmaterialet. Då det är möjligt att 

företaget utökar aktiekapitalet genom en apportemission, som tidigare nämnts är att 

företaget får betalt i andra medel än kontanter för de nya aktierna, klassificeras båda som 

nyemissioner. För studien är det inte relevant vilken typ av nyemission som är genomförd, 

då det är händelsen studien behandlar. 

 

Kapitalstruktur 

Vid hög grad av skuldsättning finns incitament för företaget att nyemittera framför 

långfristiga lån, till följd av ökade lånekostnader och risk för finansiell påfrestning (Myers, 

2001, s.92). För att undersöka om detta samband finns kommer företagets kapitalstruktur 

och skuldsättningsgrad att undersökas. Soliditet och skuldsättningsgrad kan även påvisa 

företagets finansiella flexibilitet. De variabler som behövs för att räkna ut dessa mått är eget 

kapital och totala skulder. 

  

          
            

                             
 

 

 

                    
                 

            
 

 

       (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2008, s.172) 

 

Skuldsättningsgrad och soliditet kommer även att testas statistiskt, för att utröna om dessa 

variabler påverkar en rad olika utfall. I det avseendet kommer skuldsättningsgrad och 

soliditet år t-1 att testas mot utfallet år t. Detta görs då utfallet år t påverkar 

skuldsättningsgrad och soliditet år t och omvänd kausalitet därmed skulle uppstå, vilket 

diskuteras i kapitel 4.11. 

 

Kapitalintensitet 

Ju högre kapitalintensitet, desto fler andelar tillgångar krävs för att generera en andel 

omsättning. En hög kapitalintensitet, som generellt sett är branschberoende, innebär att 

verksamheten kräver stora investeringar. Exempel på kapitalintensiva branscher är olje- och 

tillverkningsbranscher vilka kräver stora investeringar och därmed kapital, till skillnad från 

exempelvis tjänstesektorn. De kapitalintensiva branscherna kräver mer kapital för varje 

genererad krona än branscher med lägre kapitalintensitet. (Morningstar, 2011) 

 

                    
                  

          
  

 

(Barr & Fischer, 2011) 
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4.10 Klassificering av data  

Författarna har till att börja med studerat företagens behov av externt kapital och om det 

externa kapitalbehovet varit positivt, klassas företaget inte vara i behov av externt kapital, 

då företagets interna medel är tillräckliga för att täcka kapital till investeringar och 

utdelningar. Vid ett negativt externt kapitalbehov klassas företaget vara i behov av externt 

kapital, då ITM tillsammans med likvida tillgångar inte räckt för att täcka kapitalbehovet 

för utdelningar och investeringar. Det kan dock hända ITM är tillräckligt för att täcka 

kapital till utdelningar och investeringar, och att det externa kapitalbehovet blir negativt på 

grund av en negativ likviditet. I de fallen klassificeras företaget ha ett positivt externt 

kapitalbehov, det vill säga inte vara i behov externt kapital.  

  

Företaget är därmed i behov av externt kapital om; 

● ITM tillsammans med en positiv likviditet inte täcker kapitalbehovet för 

investeringar och utdelningar 

●  ITM inte är tillräcklig i samband med negativa likvida tillgångar  

 

Internt kapital 

Oavsett behovet av externt kapital, har företagets finansiering undersökts. Vid otillräckliga 

interna medel, undersöks om likvida tillgångar kunnat täcka kapitalbehovet och därmed om 

företaget behövt anskaffa externa medel eller inte. Om ett företag inte använt de likvida 

tillgångarna, trots att de räcker för att täcka behovet, utan istället anskaffat externt kapital, 

klassas företaget inte använda interna medel framför externt kapital. Om ett företag använt 

samtliga likvida tillgångar för att täcka kostnaderna, klassas de ha använt internt kapital 

före anskaffning av externt, och därmed följer de pecking-ordningens andra punkt. Om 

företaget är i behov av kapital utöver ITM, men likvida tillgångar är negativ, anses de även 

använt interna medel före anskaffning av externa medel, då det innebär att företaget vid en 

tidigare tidpunkt förbrukat de likvida tillgångarna. 

  

Ett företag anses därmed använda interna medel om företaget uppfyller något utav följande 

● Inget externt kapital är anskaffat 

● Företaget använt alla likvida tillgångar, vid behov av kapital utöver ITM, om de 

anskaffat externt kapital 

● Om ett behov av kapital utöver ITM föreligger och likviditeten samtidigt är negativ 

  

Externt kapital 

Oberoende om företaget använt interna medel eller inte, undersöks om någon typ utav 

externt kapital anskaffats. Om ett företag ökat posten långfristiga räntebärande skulder, 

anses de ha anskaffat den typ av skuld som faller under mer säker skuld. Om ett företag 

utökat aktiekapitalet, undersöks om detta gjorts genom en konvertibel eller nyemission. Ett 

företag kan ha anskaffat fler än en typ av externt kapital under ett år, samt anskaffat dessa 



42 

 

under flera tillfällen under året. Dock mäts endast det sammanfattade resultatet, vilket är 

det som kan avläsas i balansräkningen. 

 

 

 4.11 Kritik av studiens utformning 

Som tidigare nämnts har 2007 års redovisning även legat till grund för 2006. Författarna är 

medvetna om att det kan förekomma differenser mellan siffrorna för 2006 presenterade i 

redovisningen för 2007 och originalpublikationen 2006. Dessa differenser beror bland 

annat på att företagen ibland gör korrektioner i nästkommande årsredovisning av siffrorna 

som redovisats i föregående årsredovisning. Korrektionerna är ofta små och då studien 

främst undersöker posternas förändring från föregående år är korrigeringen av mindre 

betydelse. Dock mäts flera variabler i direkt storlek, och i dessa fall kan korrektionen vara 

av större betydelse. I och med att mätningen är genomförd lika för alla företag resonerar 

författarna därför att korrektionen inte bör ha påverkat studiens resultat. 

  

Ytterligare kritik till studien är huruvida författarna lyckats överföra siffrorna korrekt från 

bolagens årsredovisningar till de Excel-dokument där dessa senare analyserats. Den 

mänskliga faktorn har alltid en inverkan då överföringen sker manuellt. Detta problem är 

enligt Körner och Wahlgren (2000, s.40) ett så kallat registreringsfel, men författarna 

hoppas undvikit detta genom att de tillsammans fört in data och därefter enskilt kontrollerat 

att överföringen är korrekt. Vidare kan bearbetningsfel uppstått vid kodning av data. 

Författarna har bemött denna möjlighet på samma vis som vid den manuella 

dataöverföringen. 

 

Kritik till den statistiska modellen är att när två variabler testas för att utröna om något 

samband mellan dessa existerar, finns alltid risken att omvänd kausalitet föreligger, som 

innebär att y förklarar x och inte tvärt om (Aczel, 2002, s.462). För denna studie ligger 

risken omvänd kausalitet i de nyckeltal där faktorer som ingår i y-variabeln även ingått i x-

variabeln, vilket gäller för måtten skuldsättningsgrad och soliditet. Genom att testa om 

anskaffningen av långfristigt räntebärande skulder år t beror på skuldsättningsgraden år t, 

uppstår en omvänd kausalitet då nyckeltalet skuldsättningsgrad i sig förändras vid 

anskaffning av långfristigt räntebärande skulder. Författarna har eliminerat detta problem 

genom att istället använda skuldsättningsgraden år t-1, vilket även gäller för soliditeten. 

 

Vidare kritik är att hänsyn inte tagits till korrelation mellan y-variablerna. Exempelvis är det 

möjligt att om ett bolag anskaffar långfristiga räntebärande skulder förändras sannolikheten 

att samma bolag även genomför en nyemission. Då både graden korrelation samt dess 

riktning inte är känd kan inget vidare resonemang föras kring detta. Det finns även en viss 

korrelation mellan x-variablerna skuldsättningsgrad och soliditet; om den första ökar, 

minskar den andra. Mellan de övriga förklarande variablerna bör däremot korrelationen 

vara låg, då innehållet i dessa skiljer sig markant.  
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För att en logistisk regressionsmodell skall visa ett optimalt resultat krävs att ungefär 500 

observationer skall ligga som grund. Denna studie är baserad på 240 observationer vilket 

kan vara bidragande till att vissa variabler som i denna studie visat sig vara icke 

signifikanta skulle ge ett annat resultat om observationerna utökats. 

 

Då författarna trots försök inte lyckats finna ett mått på bolagets kapitalintensitet har dessa 

själva tagit fram detta nyckeltal. Måttet syftar till att förklara hur kapitalintensiv branschen 

är där bolaget verkar. Författarna är medvetna att då måttet inte har teoretisk förankring 

men tycker ändå att nyckeltalet är bidragande till studiens resultat. 

 

Författarna är även medvetna om att den finansiella flexibiliteten inte mäts i sin helhet, utan 

att denna endast undersöks utifrån de variabler som enligt Gamba och Triantis (2008) 

speglar denna flexibilitet. Då detta är område är relativt outforskat finns möjligheten att 

ytterligare variabler som inte undersökts i denna uppsats speglar den finansiella 

flexibiliteten.  
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5 EMPIRI 

I empirikapitlets första del behandlas kapitalanskaffning; huruvida företagen anskaffat 

externt kapital och vilket kapital som då anskaffats, samt i vilken ordning detta skett. I den 

andra delen delas bolagen in i grupper om de som har respektive inte har ett externt 

kapitalbehov. Utifrån detta presenteras företagens finansieringsbeteende. Sist i kapitlet 

behandlas företagens utdelningar; frekvensen och trögrörligheten nedåt samt uppåt. Då 

observerade konvertibler är få anser författarna att dessa utgör ett alltför litet underlag för 

att kunna analyseras eller testas statistiskt. Dessa kommer dock att redovisas i de 

deskriptiva data, dock utan att analyseras. Författarna uppmanar läsaren att i de 

deskriptiva data, fokusera på procentsatserna, då bolagsgrupperna inte är lika stora. 

 

5.1 Ordning av kapitalanskaffning 

 

Tabell 4. Antal observationer som använt intern finansiering framför extern 

  
Internt före 

externt 
% 

Externt före 

internt 
% 

Små 36 47,4 40 52,6 

Medelstora 52 59,1 36 40,9 

Stora 49 64,5 27 35,5 

 

Tabell 4 visar hur många observationer som använder sig av internt kapital före anskaffning 

av externt förekommer. I tabellen delas inte externt kapital upp i långfristiga räntebärande 

skulder, konvertibler och nyemissioner, utan ses endast som ett enhetligt 

finansieringsalternativ. Ur tabellen kan en tydlig korrelation urskiljas mellan bolagsstorlek 

och extern kapitalanskaffning. De små bolagen använder internt kapital före externt i 47,4 

procent av fallen, vilket är i mindre utsträckning än både mellanstora bolag (59,1%) och 

stora bolag (64,5%).  

 

Tabell 5. Antal observationer som använt intern finansiering framför extern -   

                variabeltolkning  

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Likviditet 0,327 0,263 1,538 1 0,215 1,386 

Soliditet 0,863 1,423 0,368 1 0,544 2,371 

Skuldsättningsgrad -0,111 0,224 0,244 1 0,621 0,895 

Kapitalintensitet -0,046 0,051 0,811 1 0,368 0,955 

Storlek 0,414 0,185 4,999 1 0,025 1,513 

Constant -0,736 1,093 0,453 1 0,501 0,479 

 

Modellen ovan presenteras vilka faktorer som kan påverka företaget att använda interna 

medel före anskaffning av externa.  I modellen observeras dålig signifikans utom för 

variabeln storlek (0,025). Variabeln har en positiv påverkan på beroendevariabeln, vilket 
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innebär att ju större storlek, desto större sannolikhet att företaget använder internt kapital 

före anskaffning av externt. En ökning av storleken med en procent ökar företagets 

sannolikhet att följa ordningen att använda internt före externt kapital 1,513 gånger. 

 

Tabell 6. Antal observationer som följer respektive inte följer pecking-order teorin 

  Följer % Följer inte % 

Små 33 43,4 43 56,6 

Medelstora 47 53,4 41 46,6 

Stora 46 60,5 30 39,5 

 

Tabellen ovan visar antal observationer som följer pecking-order teorin i bemärkelsen att 

säkert kapital väljs före osäkert. Detta innebär att intern finansiering väljs före anskaffning 

av långfristiga räntebärande skulder, som väljs före konvertibler, som i sin tur väljs före 

utfärdande av nyemissioner. Avviker företaget från denna ordning klassificeras det inte 

följa pecking-order teorin. Tabellen visar att skillnader föreligger mellan bolagen och att de 

stora bolagen följer exakt (60,5%) i större utsträckning än de medelstora (53,4%) och de 

små (43,4%). Denna skillnad verkar således stå i proportion till bolagsstorleken, vilket 

bekräftas av statistiken nedan. 

 

Tabell 7. Antal observationer som följer respektive inte följer pecking-order teorin  

               - variabeltolkning  

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Likviditet 0,283 0,253 1,249 1 0,264 1,327 

Soliditet 0,596 1,433 0,173 1 0,677 1,815 

Skuldsättningsgrad -0,146 0,23 0,405 1 0,524 0,864 

Kapitalintensitet -0,032 0,051 0,400 1 0,527 0,968 

Storlek 0,440 0,184 5,712 1 0,017 1,553 

Constant -0,752 1,105 0,463 1 0,496 0,472 

 

Tabellen visar att den variabel som signifikant inverkar på huruvida bolaget väljer säkert 

kapital före osäkert är företagets storlek (0,017). Då Exp(B) är 1,553 ökar sannolikheten att 

bolaget väljer säkert kapital före osäkert och därmed följer pecking-order teorin i den 

bemärkelsen. 
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5.2 Kapitalanskaffning  

 

Tabell 8. Antal observationer som anskaffat externt kapital 

  Antal % 

Små 43 56,6 

Medelstora 49 55,7 

Stora 38 50,0 

 

Tabellen visar antal observationer i varje grupp som anskaffat externt kapital. Extern 

kapitalanskaffning är lägst för stora bolag (50,0%), följt av medelstora (55,7%) och därefter 

små (56,6%). De procentuella skillnaderna är därmed inte ansenliga, men ett svagt mönster 

kan utrönas; extern finansiering minskar med en ökning av bolagsstorleken. Tabellen 

avslöjar inte om behov av externt kapital förelegat, utan endast på utfallet. Nedan 

presenteras de variabler som testats statistiskt och kan inverka på den externa 

kapitalanskaffningen. 

 

Tabell 9. Antal observationer som anskaffat externt kapital - variabeltolkning 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Likviditet -0,504 0,361 1,953 1 0,162 0,604 

Soliditet -1,359 1,442 0,887 1 0,346 0,257 

Skuldsättningsgrad 0,008 0,225 0,001 1 0,970 1,008 

Kapitalintensitet 0,123 0,065 3,562 1 0,059 1,131 

Storlek -0,148 0,18 0,674 1 0,412 0,862 

Constant 0,951 1,094 0,756 1 0,384 2,589 

 

Modellen visar god signifikans för variabeln kapitalintensitet (0,059) och på dålig 

signifikans för övriga variabler. Kapitalintensiteten är positivt korrelerad med extern 

kapitalanskaffning, där sannolikheten ökar 1,131 gånger vid en 1-procentig ökning av 

kapitalintensiteten. En högre kapitalintensitet ökar alltså sannolikheten att ett företag 

anskaffar externt kapital för att finansiera sin verksamhet. 

 

Tabell 10. Typ av externt kapital som anskaffats då extern kapitalanskaffning skett  

  
Skuld-

observationer 

Långfristiga 

räntebärande 

skulder 

% Konvertibel % Nyemission % 

Små 56 25 44,6 3 5,4 28 50,0 

Medelstora 62 40 64,5 4 6,5 18 29,0 

Stora 43 31 72,1 3 7,0 9 21,0 

 

I tabell 10 redovisas vilken typ av externt kapital som anskaffats då extern 

kapitalanskaffning ägt rum.  Inom bolagsgruppen små bolag är skillnaden marginell mellan 

anskaffning av kapital genom långfristiga räntebärande skulder och nyemissioner. Små 
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företag är dock den grupp som mest frekvent nyemitterar (50,0%), jämfört med både 

medelstora (29,0%) och stora bolag (21,0%). Rörande medelstora bolag kan en markant 

skillnad i kapitalanskaffning utläsas; långfristiga räntebärande skulder anskaffas i betydligt 

större utsträckning än förekomst av utökning av aktiekapitalet. Samma mönster går att 

utläsa för stora bolag, vilka även är den företagsgrupp där nyemissioner är minst frekventa 

(21,0%).  

 

Då konvertibel endast utfärdats vid ett fåtal tillfällen inom varje grupp anser författarna att 

de utgör ett för litet underlag för att vidare konklusioner skall kunna göras. Författarna kan 

dock fastslå till följd av det allt för ringa underlaget att kapitalanskaffning genom 

utfärdande av konvertibler inte är frekvent.  

 

Nedan presenteras de variabler som testats statistiskt och kan inverka på anskaffning av 

räntebärande långfristiga skulder och nyemittering. Då antalet observerade konvertibler 

utgör ett för litet underlag, testas inte denna variabel statistiskt  

 

Tabell 11. Antal observationer som anskaffat långfristiga räntebärande skulder  

                  - variabeltolkning 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Likviditet -0,971 0,467 4,33 1 0,037 0,379 

Soliditet -1,813 1,549 1,37 1 0,242 0,163 

Skuldsättningsgrad -0,186 0,246 0,572 1 0,450 0,831 

Kapitalintensitet 0,099 0,053 3,487 1 0,062 1,104 

Storlek 0,196 0,185 1,118 1 0,290 1,217 

Constant 0,258 1,169 0,049 1 0,825 1,295 

 

I tabell 11 presenteras variabler som kan påverka ett företags val att anskaffa långfristiga 

räntebärande skulder. I modellen observeras god signifikans för variablerna 

kapitalintensitet (0,062) och likviditet (0,037). Om kapitalintensiteten ökar med en procent 

ökar sannolikheten för att långfristiga räntebärande skulder med 1,104 gånger och ökar 

likviditeten med en procent minskar sannolikheten att anskaffa långfristiga räntebärande 

skulder med 0,379 gånger. Detta innebär alltså att ju högre kapitalintensitet desto större är 

chansen att företaget kommer att anskaffa långfristiga räntebärande skulder och det 

omvända för likviditeten. 
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Tabell 12. Antal observationer som genomfört en nyemission - variabeltolkning 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Likviditet -0,343 0,24 2,048 1 0,152 0,71 

Soliditet 0,405 1,521 0,071 1 0,790 1,499 

Skuldsättningsgrad 0,2 0,233 0,735 1 0,391 1,221 

Kapitalintensitet 0,03 0,052 0,324 1 0,569 1,03 

Storlek -0,645 0,225 8,21 1 0,004 0,525 

Constant -0,519 1,176 0,195 1 0,659 0,595 

 

I tabellen ovan presenteras vilka variabler som kan tänkas inverka på ett bolags beslut att 

nyemittera vid anskaffning av externt kapital. I modellen observeras god signifikans för 

variabeln storlek (0,004), vilken är negativt korrelerad med beroendevariabeln nyemission. 

En ökning med en procentenhet av storleken minskar således sannolikheten med 0,525 

gånger att ett företag nyemitterar. Ingen av de övriga variablerna är i detta fall signifikanta. 

 

 

5.3 Externt kapitalbehov 

 

Tabell 13. Antal observationer där externt kapitalbehov förelegat respektive inte förelegat 

  
Externt 

behov 
% Icke externt behov % 

Små 10 13,2 66 86,8 

Medelstora 18 20,5 70 79,5 

Stora 18 23,7 58 76,3 

 

Tabellen visar antal observationer som varit i behov av respektive inte varit i behov av 

externt kapital. Behovet av externt kapital avslöjar inte om företaget anskaffat externt 

kapital eller inte, utan endast om ett behov har funnits. Små bolag har det lägsta externa 

kapitalbehovet (13,2%), följt av medelstora (20,5%) och stora bolag (23,7%). Externt 

kapitalbehov kan därmed ses ha ett positivt samband med företagsstorleken även om 

skillnaderna mellan medelstora och stora bolag inte är lika markanta som skillnaderna 

mellan de små och medelstora bolagen. 
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5.3.1 Företag med externt kapitalbehov 

 

Tabell 14. Typ av kapital som anskaffats när externt kapitalbehov förelegat 

  
 Skuld-

observationer 

Långfristiga 

räntebärande 

skulder 

% Konvertibel % Nyemission % 

Små 8 5 62,5 - - 3 37,5 

Medelstora 26 16 61,5 2 7,7 8 30,8 

Stora 13 9 69,2 - - 4 30,8 

 

I tabellen redovisas vilken typ av externt kapital som anskaffats när ett behov av sådant har 

förelegat. Den mest frekvent anskaffade skulden för samtliga tre grupper är långfristiga 

räntebärande skulder, dock är antal observationer bland små och stora bolag relativt få. Då 

relativt få observationer gjorts bland små och stora bolag, skall slutsatser dras med 

försiktighet. Generellt sett verkar långfristiga räntebärande skulder föredras att anskaffas 

framför utökning av aktiekapitalet. Det skall dock tilläggas att denna slutsats baseras på 

relativt få observationer.  

 

 

5.3.2 Företag utan externt kapitalbehov 

 

Tabell 15. Antal observationer som anskaffat externt kapital trots att externt kapitalbehov  

      inte förelegat 

  Antal % 

Små 36 55,0 

Medelstora 31 44,3 

Stora 29 50,0 

Totalt 96 49,5 

 

I tabellen visas antal observationer som anskaffat externt kapital trots att dessa inte haft 

något behov av detta vid anskaffningstillfället. Tabellen visar även på totalt antal 

observationer utan att hänsyn tas till bolagsstorlek. Överlag visar tabellen att skillnaderna 

mellan bolagen är relativt små, dock återfinns den största skillnaden mellan små och 

medelstora bolag (55% kontra 44,3%). Tabellen visar att det inte finns någon tydlig 

korrelation mellan skuldanskaffning och externt kapitalbehov, då ungefär 50 procent av 

observationerna i varje grupp anskaffat externt kapital trots att de inte haft ett behov av 

detta. 
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Tabell 16. Typ av kapital som anskaffats vid avsaknad av externt kapitalbehov 

 

I tabellen redovisas vilken typ av externt kapital som anskaffats trots att ett externt 

kapitalbehov inte förelegat. Precis som tidigare, väljer författarna att inte diskutera 

frekvensen av konvertibler i samband med långfristiga räntebärande skulder, då författarna 

endast finner totalt åtta utfärdade konvertibler, vilket utgör ett för litet underlag för vidare 

diskussion.  

 

Det går att urskilja ett positivt mönster mellan bolagsstorlek och anskaffning av långfristiga 

räntebärande skulder. Små bolag är de som anskaffat denna skuldtyp i betydligt lägre 

utsträckning än övriga företagsgrupper (39,2% kontra 66,7% och 74,2%), och detsamma 

gäller för nyemittering av aktier (54,9% kontra 27,8% och 16,1%). Nyemittering är negativt 

korrelerad med bolagsstorleken, då denna minskar när bolagsstorleken ökar.  

 

 

5.4 Utdelningar 
 

Tabell 17. Utdelningars trögrörlighet 

 

Ovan redovisas procentuellt hur många bolag i varje företagsgrupp som haft utdelning. Ett 

tydligt positivt samband mellan bolagsstorlek och huruvida utdelning förekommer går att 

urskönja (46,0% för små, 83,0% för medelstora, 92,1% för stora bolag). Vidare presenteras 

hur utdelningen tett sig, om den minskat, ökat eller varit oförändrad. Bolagets ökning ser 

inte ut att vara relaterat till bolagsstorleken, då dessa observationer tämligen är närliggande 

(77,1%, 78,1%, 82,9%). Detsamma gäller för de bolag som sänkt respektive haft 

oförändrad utdelning. Stora bolag är dock de som sänkt utdelningen i lägst utsträckning. 

Från tabellen går dock utläsa att det oavsett företagsgrupp är avsevärt vanligare att öka 

utdelningen än sänka.  

 

  
Skuld-

observationer 

Långfristiga 

räntebärande 

skulder 

% Konvertibel % Nyemission % 

Små 51 20 39,2 3 5,9 28 54,9 

Medelstora 36 24 66,7 2 5,6 10 27,8 

Stora 31 23 74,2 3 9,7 5 16,1 

  Delar ut % 
Sänkt 

utdelningen 
% 

Ökat 

utdelningen 
% 

Oförändrade 

utdelningar 
% 

Små 35 46,0 5 14,30 27 77,1 3 8,6 

Medelstora 73 83,0 14 19,20 57 78,1 2 2,7 

Stora 70 92,1 5 7,10 58 82,9 7 10,0 
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6 ANALYS  

I följande kapitel analyseras uppsatsens empiriska fynd. Analysen är uppbyggd efter 

pecking-order teorins fyra punkter; utdelningar är trögrörliga, intern finansiering framför 

extern, säker skuldsättning framför osäker, samt skuldsättningsgrad. 
 

6.1 Utdelningar är trögrörliga 

Pecking-order teorin beskriver att utdelningar är trögrörliga, både uppåt och nedåt. De är 

trögrörliga nedåt i den bemärkelsen att bolaget inte kommer att minska på dessa för att 

täcka omkostnader. (Myers, 1984, s.581) Empirin visar att detta också är fallet, vilket 

styrker teorin i detta avseende. Författarna observerar inga markanta skillnader mellan 

grupperna i huruvida utdelningen förändrats. Däremot finns markanta skillnader i huruvida 

utdelning förekommer eller ej. Av de observationer som minskat utdelningen (24 av 240) 

har endast ett bolag gjort detta på grund av att varken ITM eller tidigare års likviditet varit 

tillräckliga för att täcka utdelningen och således har utdelningen sänkts. Orsaken till 

utdelningens sänkning i de övriga fallen är okänd, och författarna kan endast konstatera att 

en sänkning av utdelningen är ovanligt och att de därmed är trögrörliga nedåt. Empirin 

visar att det i samtliga bolagsgrupper är relativt vanligt att höja utdelningen (142 av 240), 

och ur detta avseende kan utdelningarna inte ses som trögrörliga uppåt. 

 

 

6.2 Intern finansiering framför extern finansiering 

Pecking-order teorin säger att bolag i första hand kommer att nyttja internt kapital framför 

anskaffning av externt kapital (Myers, 1984, s.584ff). Detta till följd av att det externa 

kapitalet medför kostnader som direkt går att hänföras till anskaffningen samt 

signaleringskostnader (Asquith & Mullins, 1986, s.61ff). Teorin tar inte hänsyn till 

bolagens storlek utan förutsätter att alla företag uppvisar samma finansieringsbeteende 

oavsett bolagsstorlek. I empirin syns dock att skillnader i finansieringsbeteende föreligger 

mellan bolagsgrupperna, vilket kommer att analyseras nedan. 

 

Pecking-order teorin grundas på informationsasymmetri (Myers, 1984, s.584ff) och då 

denna, som tidigare nämnts, är större bland små bolag borde således dessa företag följa 

pecking-ordningen i större utsträckning än de stora bolagen. Detta är dock inte enhetligt 

med empirin, och istället följer de små bolagen pecking-ordningen i minst utsträckning. 

Mönstret visar att följandet av ordningen är positivt korrelerat med bolagsstorlek. Generellt 

sett är pecking-order teorins förklaringsgrad relativt låg, då den som mest endast förklarar 

64,5 procent av observationernas beteende. 

 

De skillnader som observeras mellan bolagsgrupperna tillsammans med pecking-order 

teorins relativt låga förklaringsgrad indikerar på att företagens finansieringsbeteende inte 

kan förklaras av teorin utan att detta istället bror på andra faktorer. 
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Författarnas tes är att det istället är den finansiella flexibiliteten som ligger till grund för hur 

väl pecking-order teorin efterföljs och därmed förklarar bolagens finansieringsbeteende. 

Detta styrks av statistiken, som visar att storleken inverkar signifikant på om bolaget 

använder interna medel före anskaffning av externa. Då Gamba och Triantis (2008) menar 

att storleken inverkar positivt på den finansiella flexibiliteten, innebär detta att stora bolag 

är mer flexibla än mindre bolag och därmed har större möjligheter att kunna följa pecking-

order teorin. Då de andra variablerna, som enligt Gamba och Triantis (2008) påverkar den 

finansiella flexibiliteten, inte visar någon signifikans på om bolagen använder interna medel 

före anskaffning av externa, kan den finansiella flexibiliteten dock inte bekräftas. Dock 

skall erinras att flexibiliteten inte är mätt i sin helhet, utan endast de variabler där denna kan 

speglas. 

 

Pecking-order teorin säger att orsaken till extern kapitalanskaffning är när de internt 

genererade medlen inte täcker för bolagets investeringar och utdelningar (Myers, 2001, 

s.93ff). Således är orsaken till extern kapitalanskaffning att ett behov föreligger. Detta 

överensstämmer inte med empirin, då den visar att det procentuellt sett är lika många bolag 

som anskaffat externt kapital utan att behov förelegat som när behov förelegat, vilket gäller 

för samtliga bolagsgrupper. Utifrån detta konkluderar författarna att behovet inte styr 

huruvida externt kapital anskaffas eller ej och därmed att pecking-order teorin, i detta 

avseende, inte förklarar verkligheten. 

 

Då anskaffning av externt kapital inte ter sig bero på behov av detta, har förekomsten av 

extern kapitalanskaffning testats statistiskt. Den variabel som inverkar signifikant är 

kapitalintensitet som uppvisar en positiv korrelation. Kapitalintensitet beror på bransch och 

detta kan då ses som anledningen till att externt kapital anskaffas trots avsaknad av externt 

kapitalbehov. 

 

 

6.3 Säker skuldsättning framför osäker skuldsättning 

Pecking-order teorin säger att företaget i första hand använder interna medel, följt av 

långfristiga räntebärande skulder, konvertibel och slutligen nyemission (Myers, 1984, 

s.581). När den externa finansieringen rangordnas efter risk, visar empirin att färre företag 

följer teorin i förhållande till då hänsyn endast tas till om interna medel används före 

externt kapital. Mönstret är dock detsamma som tidigare, att små bolag anskaffar säker 

skuld i lägre utsträckning än medelstora och stora bolag, och anskaffning av säker skuld 

ökar med storleken.  

 

Pecking-order teorin tar dock upp två motiv till att osäker skuld anskaffas före säker. Den 

första orsaken är att bolaget genom extern kapitalanskaffning kan förflytta sig längs 

pecking-ordningen. Detta innebär att bolaget genom att nyttja relativt dyra skulder, så som 



53 

 

en nyemission, vid en tidpunkt då de inte är i behov av extern finansiering, bibehåller 

möjligheten till relativt billigare långfristiga räntebärande skulder vid en tidpunkt då 

bolaget är i behov av extern finansiering. (Myers, 1984, s.590) Följaktligen borde företaget 

anskaffa långfristiga lån då ett externt kapitalbehov föreligger och i annat fall utöka 

aktiekapitalet. 

 

När ett externt kapitalbehov inte förelegat har de små bolagen i större utsträckning utökat 

aktiekapitalet än anskaffat långfristiga räntebärande skulder. De medelstora och stora 

bolagen har däremot i större utsträckning använt långfristiga räntebärande skulder än 

nyemissioner när ett behov av externt kapital förelegat. När ett externt kapitalbehov 

förelegat har samtliga bolag, oavsett storlek, anskaffat långfristiga räntebärande skulder i 

högre grad än utökat aktiekapitalet. Sålunda överensstämmer små bolag med pecking-order 

teorin i den bemärkelsen att de anskaffar skulder i syfte att förflyttas längs pecking-

ordningen. Däremot överensstämmer inte medelstora och stora bolagen med teorin i detta 

avseende. 

 

Den andra orsaken som kan bidra till den externa kapitalanskaffningen är företagets 

kostnader för finansiell påfrestning. I de fall där dessa kostnader är alltför höga, säger 

pecking-order teorin att företaget inte har råd att anskaffa ytterligare långfristiga 

räntebärande skulder utan istället kommer att utöka aktiekapitalet (Myers, 1984, s.590). Då 

en hög skuldsättning indirekt reflekterar företagets kostnader för finansiell påfrestning, 

speglas detta i företagets skuldsättningsgrad.  Därmed borde en hög skuldsättningsgrad 

innebära att bolaget tvingas utöka aktiekapitalet, vilket dock inte styrks av statistiken. 

 

I och med att medelstora och stora bolag inte ”sparar” säker skuldsättning, kan det vara 

bolagens möjlighet i sig som avgör om dessa sparas eller inte. Om stora bolag har större 

möjlighet till säker skuld finns med andra ord ingen anledning att ”spara” på dessa. Därmed 

är det intressant att utröna företagens tillgång till säker skuldsättning. 

 

Anskaffning av långfristiga skulder skickar, enligt signaleringsteorin, en mindre negativ 

signal i förhållande till de signaler som skickas vid utökning av aktiekapitalet (Healy & 

Palepu, 1995; Ross, 1977) Därmed borde företaget anskaffa långfristiga räntebärande 

skulder framför en nyemittering, när externt kapital anskaffas, vilket även pecking-order 

teorin säger (Myers, 1984, s.589f). Företaget har alltid möjlighet att utöka aktiekapitalet, 

men inte alltid möjlighet att anskaffa långfristiga räntebärande skulder, då dessa beviljas av 

tredje part. Pecking-order teorin antar att bolaget alltid agerar i aktieägarnas intressen 

(Myers & Majluf, 1984, s.188). Detta innebär att ledningen därmed anskaffar det 

finansieringsalternativ med lägst kostnad, det vill säga långfristiga räntebärande skulder 

framför utökning av aktiekapitalet (Myers, 1984, s.584ff). Således borde företagets 

möjligheter till långfristiga räntebärande skulder speglas i frekvensen av dessa. I och med 

att de mindre bolagen är påverkade av informationsasymmetri i större utsträckning än större 
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bolag, är författarnas tes att de därför borde ha större svårigheter att anskaffa långfristiga 

räntebärande skulder än större bolag, som vidare leder till att små bolag nyemitterar i större 

utsträckning än stora bolag.  

 

De små bolagen har anskaffat räntebärande skulder i ungefär samma utsträckning som de 

utökat aktiekapitalet och författarna kan utifrån de deskriptiva data därmed resonera att de 

endast i 44,6 procent av fallen har möjlighet till långfristiga räntebärande skulder. 

Proportionen långfristiga räntebärande skulder ökar i takt med bolagsstorleken, vilket 

innebär att stora bolag har större möjligheter än små bolag att anskaffa räntebärande 

skulder. Korrelationen mellan anskaffning av långfristiga räntebärande skulder och 

bolagsstorlek är dock inte signifikant, och därmed kan denna skillnad mellan bolagen inte 

styrkas av statistiken. De variabler som signifikant inverkar på anskaffning av långfristigt 

räntebärande skulder är soliditet samt kapitalintensitet. En hög likviditet minskar 

sannolikheten och en hög kapitalintensitet ökar sannolikheten att denna typ av skuld 

anskaffas. Således inverkar två utav fem variabler med anknytning till finansiell flexibilitet 

och därmed kan den finansiella flexibiliteten inte bekräftas i sin helhet.  

 

Det finns även empiriska skillnader mellan bolagsgrupperna i vilken utsträckning dessa 

nyemitterar. Små bolag nyemitterar i betydligt större utsträckning än medelstora och stora 

bolag och denna skillnad styrks av statistiken då bolagsstorleken visar på signifikans. Då 

skillnader i finansieringsbeteende föreligger mellan bolagsgrupperna och dessa skillnader 

speglar bolagens möjligheter till extern finansiering, styrks författarnas tes. Anledningen till 

att de små bolagen nyemitterar i större utsträckning behöver inte bero på att dessa aktivt 

väljer att förflytta sig längs pecking-ordningen, utan i och med att de små bolagens 

möjligheter är begränsade måste dessa spara på möjligheterna till säker skuldsättning. 

 

Då pecking-order teorin som mest förklarar 60,5 procent av huruvida säker skuldsättning 

anskaffas framför mer riskfyllda alternativ, konkluderar författarna att förklaringsgraden är 

relativt låg och teorin i detta avseende inte kan förklara verkligheten. 

 

 

6.4 Skuldsättningsgrad 

Pecking-order teorin syftar till att en optimal kapitalstruktur inte finns och att företaget 

därmed inte kommer att grunda finansieringsbesluten utifrån denna (Myers, 1984, s.589). 

Med andra ord är kapitalstrukturen endast en produkt av företagets finansiella verksamhet, 

istället för att en optimal punkt är grunden till de finansiella besluten (Myers, 2001, s.93). 

Kapitalstrukturen återspeglas i skuldsättningsgraden och om teori överensstämmer med 

empiri innebär detta att en korrelation mellan skuldsättningsgrad och extern 

kapitalanskaffning inte kommer att finnas. Statistiken visar att det inte heller finns en 

signifikant korrelation mellan dessa variabler. Som nämn i kapital 6.2 uppvisar 

kapitalintensiteten signifikans och att sannolikheten för extern kapitalanskaffning ökar med 
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denna. Med andra ord är kapitalintensitet en förklarande variabel till att bolag anskaffar 

externt kapital. Pecking-order teorin säger att företagets bransch och 

investeringsmöjligheter inverkar på extern kapitalanskaffning, vilket empiri därmed styrker. 
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7 DISKUSSION 

Likt föregående kapitel är även detta uppbyggt efter pecking-order teorins fyra punkter; 

utdelningar är trögrörliga, intern finansiering framför extern, säker skuldsättning framför 

mer osäker, samt skuldsättningsgrad. 

 

I analysen konkluderade författarna att utdelningar är trögrörliga nedåt men inte uppåt. 

Utdelningarna skulle kunna ses som trögrörliga uppåt då antalet ökningar varit betydligt 

fler än antalet sänkningar (142 kontra 24). När en utdelning har höjts har denna nya nivå i 

de flesta fall bibehållits. Detta går i linje med signaleringsteorin, som säger att en utdelning 

endast kommer att höjas om bolaget i framtiden tror sig kunna bibehålla den nya högre 

nivån, då det är alltför kostsamt att året därpå återigen sänka denna. 

 

Andel bolag som delar ut skiljer sig markant mellan bolagsgrupperna, vilket författarna 

finner intressant men inte förvånande. Utdelningen ter sig ha ett positivt samband med 

bolagsstorleken och små bolag delar därmed ut i avsevärt lägre grad än övriga 

bolagsgrupper. En utdelning innebär mer uppbundet kapital, vilket inverkar negativt på den 

finansiella flexibiliteten. Anledningen till att mindre bolag inte delar ut i samma 

utsträckning som övriga bolagsgrupper, kan vara att dessa har en lägre finansiell flexibilitet, 

och således inte har råd att avstå vad en utdelning kostar i termer av flexibilitet. Större 

bolag har därmed råd med den kostnad som en utdelning innebär i termer av flexibilitet, då 

dennes flexibilitet i utgångsläget är större än hos de mindre bolagen. Ytterligare en 

anledning till att de små bolagen inte delar ut kan vara att dessa bolags framtida 

kassaflöden är mer osäkra än hos större bolag. Då en sänkning av utdelningen enligt 

signalteorin sänder negativa signaler till marknaden väljer de små bolagen därför att helt 

utesluta utdelningen. 

 

Det finns skillnader i huruvida internt kapital används före externt mellan bolagsgrupperna 

och små bolag anskaffar i större utsträckning externt kapital trots att interna medel finns 

tillgängliga. Likviditeten är en del av den interna finansieringen och det är sannolikt att anta 

att ett företag inte till varje pris kommer att nyttja denna för att undvika extern finansiering. 

Även om likviditeten inte visat sig vara statistiskt signifikant anser författarna att denna 

påverkar den finansiella flexibiliteten. Således kan de små bolagen välja att bibehålla 

likviditeten, det vill säga den finansiella flexibiliteten, genom att använda extern 

finansiering. 

 

Ur analysen framkommer, gemensamt för alla bolagen, att anskaffning av externt kapital 

inte beror på det externa kapitalbehovet. Av de variabler som testats är det kapitalintensitet 

som har en signifikant inverkan. Kapitalintensiteten beror på vilken bransch bolaget verkar 

inom, och denna speglar således bolagets investeringsmöjligheter. Detta innebär att om ett 

företag verkar inom en kapitalintensiv bransch, kommer bolaget alltid att behöva kapital 
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även om det externa kapitalbehovet inte påvisar detta vid varje givet tillfälle. Det kan dock 

finnas andra incitament att använda externt kapital före internt än uppsatsen täcker. Ett av 

dessa kan vara att sänka det genomsnittliga vägda kapitalkravet (WACC), och därmed 

diskonteringsräntan och risken. 

 

Små bolag anskaffar riskfylld skuld i större utsträckning än övriga bolag. Då små bolag har 

sämre möjligheter att välja bland de externa finansieringsalternativen än större bolag 

tvingas dessa utnyttja de mer riskfyllda skuldalternativen och därmed förflytta sig längs 

pecking-ordningen. Ur detta avseende följer de små bolagen pecking-order teorin, men 

författarna anser det sannolikt att denna förflyttning endast är en produkt av att de små 

bolagens möjligheter till skuldanskaffning är begränsade.  

 

Generellt sett är pecking-order teorins förklaringsgrad låg, allra lägst för de små bolagen 

(43,4%) och ökar sedan i takt med bolagsstorleken. De stora bolagen har den högsta 

förklaringsgraden, dock uppgår denna endast till 60,5 procent, vilket författarna inte anser 

tillfredställande. Eftersom bolagens finansieringsbeteenden inte går att hänföra till pecking-

order teorin kan förklaringen ligga i att teorin helt enkelt inte går att applicera på dessa 

bolag. Om huvudsyftet med företagens skuldanskaffning är att inbringa kapital borde detta 

ske till en så låg kostnad som möjligt, sett ur aktieägarnas intresse. Anskaffas kapital trots 

att ett behov av sådant inte föreligger, samt att kapitalet är ”dyrt” kapital, frångår ledningen 

aktieägarnas intressen. En förklaring kan därmed vara att pecking-order teorins antagande 

gällande icke existerande agentkonflikter, inte håller. 
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8 SLUTSATS 

 

8.1 Studiens resultat 

 

Vilka skillnader föreligger mellan små, medelstora och stora bolag i hur väl pecking-order 

teorin överensstämmer? Vilka variabler har en inverkan på dessa skillnader? 

 

Det föreligger inga skillnader mellan bolagen när det kommer till trögrörligheten i 

utdelningar. Att sänka en befintlig utdelning är ovanligt, medan en höjning är betydligt 

vanligare. Empirin styrker pecking-order teorin att utdelningar är trögrörliga nedåt. 

Huruvida utdelningarna är trögrörliga uppåt går att se ur två perspektiv. Då utdelningarna 

förändrats kan de inte ses som trögrörliga i sig. Dock sett till antalet höjda utdelningar i 

förhållande till antalet sänkningar, kan utdelningen ses som trögrörliga då majoriteten höjda 

utdelningar inneburet en bibehållen ny högre nivå, vilket även styrker signaleringsteorin på 

vilken pecking-order teorin är grundad.  

 

Det finns skillnader i huruvida internt kapital används före externt. De små bolagen följer 

pecking-ordningen i minst utsträckning, följt av de medelstora och stora företagen. 

Slutsatsen är därmed att pecking-order teorin inte förklarar företagens finansierings-

beteende, då denna menar att en skillnad inte existerar. Den enda variabel mätt av den 

finansiella flexibiliteten som har en inverkan på denna skillnad, är storleken, som bekräftar 

att ju större bolaget är, i desto större utsträckning används internt kapital före anskaffning 

av externt.  

 

Gemensamt för samtliga bolag är att när externt kapital anskaffas är grunden till detta inte 

ett negativt externt kapitalbehov, utan beror istället på kapitalintensitet. Därmed föreligger 

skillnader mellan empiri och teori. Skillnader föreligger mellan bolagen i vilken typ av 

kapital som anskaffas när extern anskaffning sker. Små bolag anskaffar i större utsträckning 

mer riskfyllda skulder än övriga bolagsgrupper. Långfristigt räntebärande skulder är 

positivt korrelerat med kapitalintensitet, samt negativt korrelerat med likviditet. 

Sannolikheten att en nyemission genomförs är negativt korrelerad med bolagsstorlek. 

 

Vidare är skuldsättningsgraden inte korrelerad med extern kapitalanskaffning, vilket 

överrensstämmer med pecking-order teorin, vilket gäller för samtliga bolag. 

Skuldsättningsgraden är således endast en produkt av bolagens finansieringsbeteende och 

inte utgångspunkten till att extern kapitalanskaffning sker.  

 

Sammanfattningsvis konkluderar författarna att skillnader föreligger mellan bolagen och att 

pecking-order teorin överlag har en låg förklaringsgrad. 
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8.2 Studiens resultat kontra tidigare forskning 

Seifert och Gonenc (2007)  menar att nyemissioner är relativt vanligt för finansiering av 

underskott bland bolag i USA, Storbritannien och Tyskland och att pecking-order teorin 

därmed inte efterföljs. Vidare framgår att de japanska bolagen, i samma studie, i tillräckligt 

stor utsträckning använder internt kapital före extern för att kunna sägas att pecking-order 

teorin efterföljs. Författarna finner att nyemissioner även är relativt förekommande på den 

svenska marknaden samt att pecking-order teorin har en relativt låg förklaringsgrad på 

svenska företag. Författarna anser att paralleller går att dra mellan den svenska, brittiska 

och tyska marknaden och att dessa marknader därför borde uppvisa ett liknande resultat. 

Författarna har förståelse för att regler och lagar för informationsdelgivning även finns i 

Japan men att dessa för Sverige, Storbritannien och Tyskland är snarlika då dessa länder är 

medlemmar i den europeiska unionen. Därmed är det sannolikt att informationsasymmetrin 

ter sig liknande mellan dessa länder, och att det är asymmetrin som ligger till grund för 

resultaten. 

 

Ang och Jung (1993) kom fram till att informationsasymmetri inte har någon nämnvärd 

inverkan, då alla sydkoreanska företag följer pecking-order teorin i samma låga 

utsträckning. Författarna finner att pecking-order teorin har en låg förklaringsgrad även på 

den svenska marknaden, men att skillnader går att urskilja beroende på bolagsstorlek och 

menar att även detta är en indikation på att graden och mönstret av informationsasymmetri 

på den svenska marknaden skiljer sig från den asiatiska marknaden.  

 

Jong och Verwijmeren (2010) konkluderade att informationsasymmetri är den avgörande 

faktorn som styr huruvida företagen efterföljer pecking-order teorin eller inte. I forskningen 

kom de fram till att små bolag verkar under högre asymmetri och därför följer teorin i större 

utsträckning. Författarnas resultat visar på motsatsen; att små bolag följer pecking-order 

teorin i minst utsträckning trots att dessa agerar under högst informationsasymmetri. 

Författarnas resultat går däremot i linje med Frank och Goyal (2003), som fann att små 

bolag följer pecking-order teorin sämre än större bolag. Detta stöds ytterligare av Shyam-

Sunder och Myers (1999) som gjorde snarlika forskningsfynd. Trots att Jong och 

Verwijmeren (2010), Frank och Goyal (2003) samt Shyam-Sunder och Myers (1999) 

samtliga undersöker den amerikanska marknaden, är inte resultaten entydiga och en möjlig 

förklaring är att definitionen av ”att följa” pecking-order skiljer sig åt. 

 

Författarna kom fram till att det inte är behovet av kapital som avgör om extern anskaffning 

sker, vilket går isär med resultatet från Sakais (2010) forskning. En tänkbar förklaring till 

denna skillnad kan återigen finnas i att författarna undersökt den svenska marknaden medan 

Sakai (2010) fokuserat på den japanska. 
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Genom ovan fört resonemang anser författarna att de huvudsakliga faktorerna till pecking-

order teorins efterföljande ligger i definitionen av ”att följa” samt vilken marknad som 

undersöks, vilket i sin tur bör spegla graden av informationsasymmetri. Författarnas resultat 

visar att teorin överlag har en låg förklaringsgrad och därmed inte är tillräcklig för att 

förklara de svenska företagens finansieringsbeteende. Detta är i enighet med Leary och 

Roberts (2010) som menar att teorin endast har en tillfredsställande förklaringsgrad när 

teorin kompletteras med ytterligare faktorer. 
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9 STUDIENS KONTRIBUTION 

I detta kapitel redovisas studiens teoretiska samt praktiska kontribution. Den teoretiska 

kontributionen påvisar författarnas teoretiska bidrag och den praktiska kontributionen 

framhäver vem som praktiskt skall använda studiens resultat. 

 

9.1 Teoretisk kontribution 

Som framgår av Tidigare studier existerar rikligt med forskning gällande pecking-order 

teorin och dess empiriska förankring. Författarna fann att den tidigare forskningen till stor 

del bygger på antingen jämförelser mellan olika finansieringsteorier eller jämförelser av 

teorins empiriska förankring mellan olika marknader, dock inte den svenska. Vidare fann 

författarna begränsad tidigare forskning med fokus på huruvida bolagens storlek inverkar 

på den empiriska förankringen och endast i ett fåtal studier har bolagens storlek undersökts 

som en förklarande variabel till huruvida teorin efterföljts eller inte.  

 

Författarna identifierade således ett kunskapsgap gällande huruvida teorin tar hänsyn till 

bolagsstorlek och vidare även ett kunskapsgap rörande empiri på den svenska marknaden. 

Därmed fann författarna motiv till att genomföra en vetenskaplig studie, med avsikt att fylla 

dessa kunskapsgap.  

 

 

9.2 Praktisk kontribution 

Författarna hoppas att resultatet från denna uppsats ska mynna ut i att investerarna får en 

bättre förståelse för skillnader mellan små, medelstora och stora bolags kapitalanskaffning. 

Genom att förstå dessa skillnader bör investerare mer korrekt kunna tolka de signaler som 

skuldanskaffningen sänder. Exempelvis bör signalerna från en nyemission tolkas olika 

beroende på om denna genomförs av ett litet eller stort bolag. Ett litet bolag nyemitterar i 

större utsträckning än stora bolag till följd av att dessa inte har samma tillgång till mindre 

riskfyllt kapital. Då ett stort bolag väljer att nyemittera bör signalen av denna vara mer 

negativ, då funderingar väcks varför detta bolag istället inte anskaffar en säkrare skuld i och 

med att de har större möjlighet än små bolag att göra detta.  

 

Investerare bör även ta i beaktning att det i denna studie framkommit att det inte är bolagens 

kapitalbehov som legat till grund för huruvida skuldanskaffning skett eller ej. Således bör 

inte anskaffandet av externt kapital ses som att bolaget är i akut behov av detta, utan att 

andra orsaker kan vara bakomliggande.  
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10 SANNINGSKRITERIER 

För att en studie skall kunna ses som trovärdig krävs att denna uppfyller ett antal 

sanningskriterier, och dessa kommer därför att diskuteras närmare i detta kapitel. Då 

studien genomförs med hjälp av en kvantitativ metod, kommer måtten reliabilitet och 

validitet behandlas.  

 

10.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida en återupprepning av en studie kommer att generera 

samma resultat (Johansson Lindfors, 1993, s.161; Trost, 1997, s.99f). En hög reliabilitet är 

nödvändig för att få en hög validitet (Ejvegård, 1996, s.72). 

 

Författarna anser att studiens reliabilitet är hög sett till de insamlade data. Då denna är 

numerisk och hämtad från respektive bolags årsredovisning samt ligger till grund för de 

framräknade måtten, bör detta ge samma resultat oavsett vem som genomför studien. Det 

skall dock tilläggas att författarna har i denna uppsats hämtat årsredovisningsdata från 

2003, 2005 och 2007, och för att ett liknande resultat måste dessa årsredovisningar ligga till 

grund. Diskussionen angående studiens reliabilitet ligger snarare i hur de insamlade data 

tolkats. Författarna har i studien gjort klassificeringar utifrån teorin, bland annat för att 

besluta när de interna medlen skall ses som använda eller ej. Författarna anser dock att 

reliabiliteten bör ses som hög då tolkning av data tydligt framgår i uppsatsen. Författarna är 

dessutom villiga att vid förfrågning delge allt insamlat material som legat till grund för 

denna studie, vilket bidrar till en ökad reliabilitet. 

 

 

10.2 Validitet 

Sanningskriteriet validitet avser förklara hur väl forskarna mäter det som avses att mäta 

(Ejvegård, 1996, s.69). Detta menar Bjereld et al (1999, s.106) uttrycks som hur väl den 

teoretiska och operationella definitionen stämmer överens. Ejvegård (1996, s.69ff) 

beskriver att inga tvivel råder rörande validiteten om författarna använder klara mått och 

mätmetoder, men att det är viktigt att forskarna redogör tydligt vad måtten står för, 

använder det konsekvent samt anger måtten exakt. 

 

 

10.2.1 Intern validitet 

Intern validitet handlar om att mätinstrumenten ska ha en teoretisk förankring (Bjereld, et 

al, 1999, s.104). En indikation på att måtten är valida är att resultaten blir som förväntade 

och om resultaten inte styrker förväntningarna, kan detta indikera att mätinstrumentet inte 

är korrekt (Wallén, 1996, s.66). Detta har i hög grad genomsyrat studien, då författarna 
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alltid kontrollerat måtten när dessa uppvisat ett osannolikt resultat. I de fall där måtten 

innehållit uppenbara fel har detta åtgärdats och i de fall där måtten varit korrekta har 

författarna istället tagit upp resultatet till diskussion. Alla begrepp studien använder för att 

mäta är grundligt förklarade och motiverade i uppsatsen.  

 

Vidare uttrycker Bryman och Bell (2003, s.49) att den interna validiteten handlar om hur 

väl variationen i y kan förklaras av x. I uppsatsen används statistikprogrammet SPSS för att 

mäta om y påverkar x. Då författarna varit medvetna om risken för omvänd kausalitet, har 

detta tagits i beaktning vid genomförandet av den statistiska undersökningen. Författarna 

kan med säkerhet påstå att omvänd kausalitet inte förekommer. Detta styrker därmed den 

interna validiteten. 

 

Alla mått studien inkluderar i mätningen, motiveras och förklaras grundligt, samt redovisas 

i form av uträkning. Det råder därmed inga tveksamheter om hur ett visst teoretiskt begrepp 

ska mätas, utan endast möjligtvis vilka av begreppen som ska inkluderas. 

  

 

10.2.2 Extern validitet  

I en kvantitativ studie aspirerar forskarna att generalisera, det vill säga att resultaten ska 

vara giltiga även utanför studiens population, vilket extern validitet avser mäta (Bryman & 

Bell, 2003, s.49, 100). Generaliserbarhet i en kvantitativ studie innebär att studiens resultat 

skall vara så pass generaliserbart att detta går applicera på populationen och inte endast på 

urvalet (Eneroth, 1984, s.64f). Författarnas aspiration är att resultatet ska vara representativt 

för populationen som ligger till grund för urvalet, vilket är anledningen till att ett 

slumpmässigt urval gjordes för att få fram studiens urvalsgrupp. Detta är utfört i enlighet 

med Bryman och Bell (2003, s.100) som beskriver att slumpmässigt urval är viktigt för att 

få ett representativt urval, i och med att det eliminerar skevhet i urvalet. Då den valda 

tidsperioden inte inkluderar några krisdrabbade år, kan resultatet ses som generaliserbart 

under normala marknadsförhållanden.  
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11 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Författarna finner att en kvalitativ undersökning vore intressant då en sådan skulle kunna 

utröna företagets resonemang då de ställs inför valet att anskaffa externt kapital. Dock kan 

en sådan studie vara svår att genomföra då risken finns att bolaget inte vill delge denna 

information. 

 

Då finansiell flexibilitet är ett relativt outforskat område, vore studier inom detta område 

mycket intressant. Genom att finna fler variabler som påverkar företagens flexibilitet och 

genom att mäta dess inverkans storlek och riktning, kan en modell över finansiell 

flexibilitet skapas. Den statistik författarna tagit fram för den här studien kan därmed 

utvecklas avsevärt för att få fram en modell, där alla variabler bidrar till dess 

förklaringsgrad. 
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Årsredovisningar år 2003, 2005 och 2007 för följande bolag: 

 

Acando Clas Ohlson Jeeves Information Systems Proffice 

Acap Invest Consilium Kinnevik Ratos 

Addtech Electrolux Kungsleden Retail and Brands 

Alfa Laval Eniro Lagercrantz Group SAAB 

Anoto Group Ericsson Latour Investment SAS 

Assa Abloy Feelgood Svenska Midsona Scania 

Atlas Copco Fenix Outdoor Modern Times Securitas 

Atrium Ljungberg Fingerprint Cards Net Insight Sigma 

Axfood Getinge Nibe Industrier Sintercast 

Beijer Alma Gunnebo Nolato SkiStar 

Beijer Electronics HiQ International Novotek SSAB 

Bilia Holmen OEM International Svolder 

Billerud Höganäs Opcon Tele 2 

Biotage Intoi Orc Software Trelleborg 

Boliden Intrum Justitia PartnerTech Volvo 

 

 

   

 

 



 

 

  BILAGOR            1(2) 

 

Bilaga 1. Exempel på uträkning: Fingerprint Cards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGOR                                         2(2) 

 

Bilaga 2. Exempel på klassificering av data 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


