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Sammanfattning!
!
Inledning! och! Problembakgrund:!Bostadsbrist,! folkinvandring!och!höga!priser!
på! bostadsrätter! gör! att! svenska! fastighetsbranschen! sannolikt! står! inför! en!
framtid! där! många! investeringsmöjligheter! är! att! vänta.! En! framtid! av!
investeringsmöjligheter! samt! det! faktum! att! fastighetsbolag! har! stora! tillgångar!
gör! just! fastighetsbranschen! till! en! spännande! bransch! att! undersöka! vad! gäller!
finansiella! beslutsprocesser.! Ett! digert! forskarintresse! inom! ämnesfältet! av!
kapitalstruktur!har!mynnat!ut!i!ett!flertal!teorier!som!än!idag!har!en!gedigen!plats!
inom!den!företagsekonomiska!forskarvärlden.!Till!skillnad!från!en!stor!del!av!den!
forskning!som!tidigare!har!bedrivits!inom!området!så!genomförs!i!denna!studie!en!
enkätundersökning.!!
!
Problemformulering:!Vilka!är!de!mest!beslutspåverkande!motiven!vid!beslut!om!
kapitalstruktur!inom!svenska!onoterade!fastighetsbolag?!
!
Syfte:! Huvudsyftet med denna studie är att förklara vilka motiv som dominerar 
beslutsprocessen i avgörandet om kapitalstruktur inom svenska onoterade 
fastighetsbolag. Studiens delsyfte är att kartlägga till vilken utsträckning klassiska 
teorier, vilka har en stor tyngd inom ämnesområdet av kapitalstruktur, faktiskt 
överensstämmer med verkligheten.  
 
Teoretisk!referensram:!De!teorier!som!omnämns!i!studien!är:!Trade&off)teorin,)!
Pecking)order)teorin,)Marknadstiming)teorin,)Finansiell)flexibilitet,)Ägarkontroll!och)
Utspädningseffekt!)
!
Metod:! Denna! studie! anammar! en! objektivistisk! ståndpunkt,! en! positivistisk!
kunskapssyn! och! ett! deduktivt! angreppssätt.! I! denna! studie! har! datainhämtning!
genomförts!genom!en!enkätundersökning!som!elektroniskt!har!skickats!ut!till!558!
respondenter.! Svarsresponsen! uppgick! till! 5,9! %.! Populationen! definierades!
utifrån!databasen!Retriever!Business!men!manuella!kontroller!av!samtliga!företag!
och! deras! verksamheter! krävdes! i! syfte! att! säkerställa! företagens! relevans! för!
denna!studies!syfte.!!
!
Resultat! och! Analys:! Majoriteten! av! respondenterna! föredrar! internD! framför!
extern!finansiering!och!prefererar!lånade!medel!framför!nyemitterat!aktiekapital.!
Att!värna!om!den!finansiella!flexibiliteten!och!ägarkontrollen!har!framkommit!att!
vara!de!viktigaste!beslutspåverkande!motiven.!Att!ägarkontroll!har!upptäckts!att!
vara!högst!viktigt!i!denna!studie!förklaras!att!till!stor!grad!bero!på!att!samtliga!av!
de!undersökta! företagen!är!onoterade!och!att!många!av!de!undersökta! företagen!
dessutom!är!relativt!små!sett!till!omsättningens!storlek.!!
!
Slutsats:! Denna! studies! fynd! ligger! väl! i! linje! med! tidigare! genomförda!
forskningsstudier! vad! gäller! slutsatsen! om! att! finansiell! flexibilitet! är! ett!
dominerande! motiv.! I! kontrast! till! tidigare! studier! upptäcks! i! denna! studie! att!
företag! inte! i! någon! högre! utsträckning! fokuserar! kring! eventuella! signalvärden!
och! inte! heller! fokuserar! kring! hur! nyckeltalet! ”vinst! per! aktie”! påverkas! av! ett!
finansieringsbeslut.!!
!



!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
 
 
 
 
 



!

Innehål l s förteckning  
1.!INLEDNING!........................................................................................................................................!1!
1.1!PROBLEMBAKGRUND!......................................................................................................................................!1!
1.2!PROBLEMDISKUSSION!.....................................................................................................................................!2!
1.3!PROBLEMFORMULERING!................................................................................................................................!6!
1.4!SYFTE!.................................................................................................................................................................!6!
1.5!TEORETISKA!OCH!PRAKTISKA!BIDRAG!.........................................................................................................!7!
1.6!AVGRÄNSNINGAR!.............................................................................................................................................!7!

2.!TEORI!..................................................................................................................................................!8!
2.1!INLEDANDE!KAPITALSTRUKTURTEORI!........................................................................................................!8!
2.2!TRADEDOFF!TEORIN!........................................................................................................................................!9!
2.3!PECKING!ORDER!TEORIN!.............................................................................................................................!11!
2.4!MARKNADSTIMING!TEORIN!........................................................................................................................!12!
2.5!FINANSIELL!FLEXIBILITET!..........................................................................................................................!13!
2.6!ÄGARKONTROLL!...........................................................................................................................................!14!
2.7!UTSPÄDNINGSEFFEKT!PÅ!NYCKELTALET!”VINST!PER!AKTIE”!..............................................................!14!
2.8!SAMMANFATTNING!AV!DEN!TEORETISKA!REFERENSRAMEN!................................................................!15!
2.9!LITTERATURGENOMGÅNG!...........................................................................................................................!16!

3.!VETENSKAPSTEORETISKA!UTGÅNGSPUNKTER!................................................................!21!
3.1!FÖRFÖRSTÅELSE!...........................................................................................................................................!21!
3.2!ONTOLOGI!......................................................................................................................................................!22!
3.3!EPISTEMOLOGI!..............................................................................................................................................!22!
3.4!ANGREPPSÄTT!...............................................................................................................................................!23!
3.5!KÄLLKRITIK!...................................................................................................................................................!23!
3.6!LITTERATURSÖKNING!..................................................................................................................................!25!

4.!METOD!............................................................................................................................................!25!
4.1!KVANTITATIV!METOD:!ENKÄTUNDERSÖKNING!......................................................................................!25!
4.2!POPULATION,!URVAL!OCH!GENOMFÖRANDE!AV!DATAINSAMLING!.......................................................!26!
4.3!ENKÄTUTFORMNING!....................................................................................................................................!29!
4.4!DATABEARBETNING!OCH!STATISTISKA!TESTER!......................................................................................!31!
4.5!TÄCKNINGSFEL!.............................................................................................................................................!32!
4.6!BORTFALL!......................................................................................................................................................!32!
4.7!KRITIK!MOT!METOD!.....................................................................................................................................!33!

5.!RESULTAT!......................................................................................................................................!35!
5.1!ENKÄTFRÅGA!1!.............................................................................................................................................!35!
5.2!ENKÄTFRÅGA!2!.............................................................................................................................................!36!
5.3!ENKÄTFRÅGA!3!.............................................................................................................................................!38!
5.4!ENKÄTFRÅGA!4!.............................................................................................................................................!40!
5.5!ENKÄTFRÅGA!5!.............................................................................................................................................!43!

6.!ANALYS!............................................................................................................................................!45!
6.1!PECKING!ORDER!............................................................................................................................................!45!
6.2!TRADEDOFF!....................................................................................................................................................!48!
6.3!FINANSIELL!FLEXIBILITET!..........................................................................................................................!50!
6.4!MARKNADSTIMING!.......................................................................................................................................!50!
6.5!ÄGARKONTROLL!...........................................................................................................................................!52!
6.6!UTSPÄDNINGSEFFEKT!.................................................................................................................................!53!

7.!SLUTSATS!.......................................................................................................................................!54!
7.1!SLUTSATS!HUVUDSYFTE!..............................................................................................................................!54!
7.2!SLUTSATS!DELSYFTE!....................................................................................................................................!55!
7.3!PRAKTISKA!OCH!TEORETISKA!BIDRAG!......................................................................................................!55!



!

7.4!FRAMTIDA!FORSKNING!................................................................................................................................!56!
8.!SANNINGSKRITERIER!.................................................................................................................!56!
8.1!RELIABILITET!................................................................................................................................................!56!
8.2!VALIDITET!.....................................................................................................................................................!57!
8.3!GENERALISERBARHET!.................................................................................................................................!57!

9.!SAMHÄLLELIGA!OCH!ETISKA!ASPEKTER!.............................................................................!58!
9.1!ETISK!DISKUSSION!........................................................................................................................................!58!

10.!REFERENSER!...............................................................................................................................!61!
APPENDIX!...........................................................................................................................................!65!
APPENDIX!1!–!INTRODUKTIONSBREV!TILL!ENKÄTEN!...................................................................................!65!
APPENDIX!2!D!ENKÄTEN!.....................................................................................................................................!66!
APPENDIX!3!–!FIGURER!SOM!ILLUSTRERAR!SVARSFÖRDELNINGEN!...........................................................!70!

 
Figurförteckning!!
Figur!1.!Static!Trade!off!model.....................................................................................................10!
Figur!2.!The!Pecking!order............................................................................................................11!
Figur!3.!Motiv!till!att!genomföra!nyemissioner......................................................................36!
Figur!4.!Motiv!till!ny!belåning.......................................................................................................38!
Figur!5.!Gradering!av!teoretiska!påståendens/motivs!betydelse!i!finansiella!
beslutsprocesser...............................................................................................................................41!
Figur!6.!Svarsfördelning!”Finansiell!flexibilitet”....................................................................42!
Figur!7.!Svarsfördelning!”Marknadstiming”............................................................................42!
Figur!8.!Svarsfördelning!”Ägarkontroll”...................................................................................42!
Figur!9.!Svarsfördelning!”Pecking!order”.................................................................................42!
Figur!10.!Svarsfördelning!”Tradeaoff”........................................................................................42!
Figur!11.!Svarsfördelning!”Utspädningseffekt”......................................................................42!
Figur!12.!Rangordning!av!teoretiska!påståenden/motiv....................................................44!
Figur!13.!Svarsfördelning!”Aktiepriset/Marknadens!värdering!var!tilltalande”.......70!
Figur!14.!Svarsfördelning!”Höga!nivåer!på!räntor”...............................................................70!
Figur!15.!Svarsfördelning!”Det!fanns!en!strävan!att!minska!skuldsättningsgraden”71!
Figur!16.!Svarsfördelning!”Det!fanns!en!strävan!att!bredda!aktieägarkretsen”.........71!
Figur!17.!Svarsfördelning!”Vi!önskade!egentligen!att!ta!ett!nytt!lån!men!fann!ingen!
långivare”.............................................................................................................................................72!
Figur!18.!Svarsfördelning!”Ett!nytt!lån!hade!kraftigt!ökat!den!finansiella!risken”....72!
Figur!19.!Svarsfördelning!”Transaktionskostnaderna!är!lägre!för!att!ta!ett!nytt!lån!
jämfört!med!att!ta!in!nytt!aktiekapital”.....................................................................................73!
Figur!20.!Svarsfördelning!”Vi!önskar!att!finansieringen!inte!skulle!leda!till!ett!
minskat!inflytande!för!befintliga!ägare”...................................................................................73!
Figur!21.!Svarsfördelning!”Vi!ville!öka!avkastningen!(Hävstången)!på!det!befintliga!
egna!kapitalet”...................................................................................................................................74!
Figur!22.!Svarsfördelning!”En!nyemission!hade!i!högre!grad!varit!förenad!med!en!
möjlig!negativ!tolkning!av!marknaden”....................................................................................74!
Figur!23.!Svarsfördelning!”Marknadens!värdering!av!aktien!var!vid!tillfället!för!låg!
för!att!genomföra!en!nyemission”...............................................................................................75!
Figur!24.!Svarsfördelning!”Lån!leder!till!avdragsgilla!räntekostnader..........................75!
Figur!25.!Svarsfördelning!”Ett!nytt!lån!späder!inte!ut!nyckeltalet!vinst!per!aktie.....76!
!
Tabellförteckning!
Tabell!1.!Rangordning!av!finansieringskällor.........................................................................35!
Tabell!2.!Motiv!till!att!genomföra!nyemissioner,!inklusive!tatest!mellan!grupper.....37!
Tabell!3.!Motiv!till!ny!belåning,!inklusive!tatest!mellan!grupper......................................39!
Tabell!4.!Rangordning!av!teoretiska!påståenden/motiv.....................................................44!



!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!

!



! 1!

1.#Inledning#
 

I stora delar av landets kommuner råder det idag en stor bostadsbrist. Urbanisering, 
ökad invandring och dyra bostadsrätter är faktorer som troligtvis ytterligare kommer 
att öka efterfrågan på hyresrätter i Sverige. Byggbehovet av nya hyresrätter i Sverige är 
och kommer att vara stort vilket ger svenska fastighetsbolag många framtida 
investeringsmöjligheter. Dessa investeringsmöjligheter kan finansieras antingen med 
eget kapital eller med lånade medel. Många forskare har intresserat sig för vilka 
faktorer som är avgörande vid företagens beslut om att antingen finansiera med eget 
eller med lånat kapital. Tidigare forskning har mynnat ut i olika resultat angående vilka 
finansiella motiv som är viktigast för företagen vid finansiella beslut. Längre ner 
beskrivs denna studies syfte och unika bidrag till befintlig forskning.  

 

1.1#Problembakgrund# #
I Sverige har det under lång tid skett en utveckling där allt fler människor lämnar 
mindre orter för att flytta till någon av storstadsregionerna. Idag bor 85 % av 
befolkningen i tätorter, för 200 år sedan bodde istället 90 % av befolkningen på 
landsbygden (Svanström, 2015). Nästan i samtliga av Malmös, Stockholms och 
Göteborgs kommuner råder det ett underskott av bostäder (Boverket, 2015a). Per den 
1:a september 2015 uppgick antalet lediga lägenheter för uthyrning till 0.1 % i 
Stockholms län, till 0.1 % i Göteborg och till 0.0 % i Malmö. Siffror som tydligast 
avviker från rikets genomsnitt av 0.4 % lediga lägenheter hittas exempelvis i mindre 
orter så som Bengtsfors, Dorotea och Tranemo (SCB, 2015). Tydligt är att lägenheter 
till stor del redan är uthyrda, att lägenhetstrycket tycks vara stort över större delen av 
riket och att de mest avvikande siffror i termer av lediga lägenheter tycks förekomma i 
mindre kommuner. Enligt 2016 års bostadsmarknadsenkät så uppger 240 av 290 
kommuner att det råder ett underskott av bostäder (Boverket, 2015b). 
 
År 2015 kom ungefär 160 000 asylsökande människor till Sverige vilket är en ökning 
med 100 % jämfört med föregående år (Migrationsverket, 2016). En kraftig ökning av 
asylsökande människor och den rådande urbaniseringen i det svenska samhället är två 
faktorer som bör indikera ett behov av att bygga nya och fler fastigheter på den redan 
obalanserade svenska bostadsmarknaden. Under tidsperioden 2015-2020 uppskattas ett 
byggbehov av 461 000 nya bostäder (Boverket, 2015c). 
 
Att fastighetspriserna dessutom ökat med 30,6 % i riket under de senaste två åren 
(Mäklarstatistik, 2016) indikerar att fastighetsbolag med uthyrningsverksamhet behöver 
stora kapitalbelopp för att kunna expandera. Att svenska bostadspriser har stigit kraftigt 
kan troligtvis leda till en ännu högre efterfråga på hyresrätter. Stigande priser på 
bostadsrätter kan mycket väl leda till att allt fler svenska hushåll inte har råd med att 
köpa sig en egen bostad. En ökad efterfråga på hyresrätter i kombination med 
fastighetspriser som är på höga nivåer innebär många men samtidigt kapitalkrävande 
investeringsmöjligheter för svenska fastighetsbolag.   
 
Urbanisering och invandring fortsätter att driva på behovet av att bygga nya bostäder 
såväl i storstadsregionerna som i andra och befolkningsmässigt stora delar av riket. 
Stigande mark- och fastighetspriser indikerar i sin tur att det krävs större 
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investeringsbelopp för de fastighetsbolag som ämnar investera i nya fastighetskomplex. 
Stora investeringar är ofta förenade med behovet av att låna kapital och det kan även 
antas att när investeringsbeloppen ökar så ökar även lånebehovet. I projekt som är 
förenade med stora investeringsbelopp blir finansieringen än mer viktig och komplex. 
Då svenska fastighetsbolag troligtvis har stora framtida investeringsbelopp och 
kapitalbehov att vänta så är det även troligt att den finansiella beslutsprocessen blir än 
mer komplex och viktig för företagen.  
 
Ett företags kapitalstruktur indikerar vilka finansieringskällor företaget använder för att 
finansiera dess tillgångar och operationer. Antingen finansieras företagets tillgångar 
med eget kapital eller så lånar företaget av långivare (Berk & DeMarzo, 2014, s. 479). 
Valet av finansieringskällor, och proportionen mellan eget kapital och skuld, påverkar 
företagets finansiella risk (Berk & DeMarzo, 2014, s. 491). Det finns en mängd 
tänkbara motiv vilka kan tänkas påverka utformandet av kapitalstrukturen. Ett tänkbart 
motiv är utforma kapitalstrukturen i syfte att försöka påverka den finansiella risken. Ett 
annat tänkbart motiv är att värna om den framtida finansiella flexibiliteten.  Motiven 
bakom kapitalstrukturen hos svenska fastighetsbolag kan vara många och då svenska 
fastighetsbolag kan komma att stå inför en framtid av stora investeringar får 
kapitalstrukturen en extra stor betydelse.  
 

1.2#Problemdiskussion#
Kapitalstrukturen har intresserat många forskare under 1900-talet. Studier har bland 
annat genomförts i syfte att kartlägga samband mellan företagens kapitalstrukturer och 
andra specifika karaktäristiska hos företagen. Ett digert forskarintresse inom ämnet av 
kapitalstruktur har mynnat ut i ett flertal teorier som än i dag har en gedigen plats inom 
den företagsekonomiska forskarvärlden. Många av dessa teorier är på ett eller annat sätt 
involverade i majoriteten av såväl tidiga som senare genomförda studier. Även om 
tidiga såväl som senare genomförda studier har haft vitt skilda syften och 
forskningsmetoder så tycks många hypotestester, enkätutformningar och 
regressionsmodeller återkommande utgå från liknande om inte från samma teorier. 
Dessa inom ämnesfältet centrala teorier bygger i sin tur på vitt skilda teman och 
argument. Att forskningsfältet till mångt och mycket kretsar kring samma och samma få 
teorier indikerar teoriernas relevans. Att dessa teorier i sin tur har vitt skilda 
infallsvinklar och argument indikerar komplexiteten av begreppet kapitalstruktur.   
 
Pionjärerna inom forskningsområdet av kapitalstruktur kan sägas vara Merton Miller 
och Franco Modigliani. År 1958 publicerades Miller & Modigliani (M&M) proposition 
1 och 2. Enligt M&M:s (1958, s. 268) första proposition så är företagets marknadsvärde 
oberoende av dess kapitalstruktur. Enligt M&M:s (1958, s. 271) andra proposition så 
ökar ägarnas förväntade avkastning i ett linjärt samband till ökad skuldsättningsgrad. 
Den första propositionen berör således sambandet mellan kapitalstrukturen och 
företagets värde medan den andra propositionen berör sambandet mellan 
kapitalstrukturen och kostnaden för det egna kapitalet. Dessa propositioner grundades 
på flertalet antaganden, däribland grundades propositionerna på antagandet om att 
företagsskatter inte existerar och att det råder fullständig informationssymmetri på de 
finansiella marknaderna. Senare reviderade M&M (1963, s. 433-434) sina propositioner 
genom att tillägga att skatteskölden som uppstår vid belåning har en större tyngd än vad 
som menades i den första artikeln. 
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En av de mest välkända teorierna inom forskningsområdet för kapitalstruktur är Trade-
off teorin. Denna teori utgår från att det föreligger en avvägning mellan de för- och 
nackdelar som uppstår till följd av belåning. Myers (1984, s. 577) beskriver att 
fördelarna av belåning uppkommer från de avdragsgilla räntekostnaderna 
(skatteskölden) och att nackdelarna kommer från att en ökad belåning ökar kostnaden 
för finansiell stress då ökad belåning kan leda till en ökad sannolikhet av att företaget 
hamnar i ekonomiska problem. Om företag endast skulle avväga för- och nackdelarna 
enligt det sätt som beskrivs av Trade-off teorin så skulle varje företag sträva efter att nå 
en optimal skuldsättningsgrad vilken skulle maximera företagets värde. 
 
Det finns senare forskning som kritiserar Trade-off-teorins kapacitet av att kunna 
förklara företagens skuldsättningsgrader. Exempelvis har Trade-off teorin ifrågasatts av 
forskare som hävdat att den inte fullt ut förklarar skillnader i skuldsättningsgrader 
relaterat till skillnader i lönsamhet. Wald (1999, s. 172) har funnit att lönsamheten inom 
ett företag korrelerar negativt med skuldsättningsgraden och att just lönsamhet är den 
faktor som till den största graden förklarar ett företags skuldsättningsgrad. Detta 
motsäger sig Trade-off teorin som istället skulle antyda att en hög lönsamhet ger 
incitament för företag att skuldsätta sig högre då det skulle finnas en större vinst för 
skatteskölden att skydda. Det finns dock även studier vars resultat stödjer Trade-off 
teorin. Bancel & Mittoo (2004, s. 112) fann ett visst stöd för att Trade-off teorin 
efterlevs i praktiken då de fann att beslutsfattare upplever avdragsgilla räntekostnader 
och potentiella konkursrelaterade kostnader vara viktiga faktorer att beakta vid 
finansiella beslut. Det ska dock tilläggas att beslutsfattare betraktade andra faktorer att 
vara viktigare. Graham & Harvey (2001, s. 210-211) fann däremot att ekonomichefer 
inte lägger en allt för stor vikt vid varken skattefördelar eller de konkursrelaterade 
kostnader som uppstår vid belåning. Att belåningens skattefördelar och 
konkursrelaterade kostnader inte betraktas vara prioriterade beslutsfaktorer är en slags 
kritik mot Trade-off teorin. I samma studie fanns dock även visst stöd för Trade-off 
teorin då det framkom att hela 81 % av respondenterna uppgav att deras företag 
eftersträvar att uppnå en mer eller mindre fast och förutbestämd skuldsättningsgrad 
(Graham & Harvey, 2001, s. 210-211). 
 
Pecking order teorin har en annan infallsvinkel än Trade-off teorin i förklarandet om hur 
företag väljer sin finansiering. Istället för att företagen avväger en skulds för- och 
nackdelar i syfte att finna en optimal skuldsättningsgrad så resonerar Pecking order 
teorin istället kring att företag väljer finansieringskälla utifrån ett 
smidighetsperspektiv.  Myers (1984, s. 581) påstår att företag föredrar intern 
finansiering framför extern finansiering och om företaget ändå måste finansiera sig med 
externa medel så prefereras lånade medel framför en nyemission av aktier.  Det faktum 
att företag i första hand tordes vilja finansiera sig med internt genererade medel bör leda 
till att lönsamma företag skulle ha en lägre skuldsättningsgrad än vad olönsamma 
företag har. Frank & Goyal (2009, s. 26) fann att företag med högre lönsamhet tenderar 
att vara lägre skuldsatta. Även andra studier har indikerat att lönsamhet har en negativ 
korrelation till skuldsättningsgrad (Rajan & Zingales 1995; Wald 1999).  
 
Enligt Pecking order teorin avkodar investerare företagens finansiella beslut i syfte att 
kartlägga vilken information om företaget beslutet kan tänkas signalera. Om företaget 
väljer att nyemittera aktier finns risken att marknaden gör en tolkning av att företaget, 
med mer information på hand, anser att marknadens aktiepris är övervärderat och att 
företaget just av den anledningen väljer att nyemittera aktier (Myers, 1984, s. 583). 
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Dock har Graham & Harvey (2001, s. 233) funnit att företagens beslutsprocesser inte i 
en allt för stor utsträckning beaktar potentiella signalvärden som ett finansiellt beslut 
kan tänkas ge upphov till. Att företag inte beaktar signalvärden i någon hög utsträckning 
är ett kritiskt fynd mot Pecking order teorin. Samtidigt finner Brounen & Eicholtz 
(2001, s. 630) som har undersökt de signalvärden som är förenade med 
finansieringsbeslut, att aktiekurser reagerar i motsatta riktningar beroende på om företag 
tillkännager en nyemission eller en ny upptagning av skuld. På tillkännagivandedagen 
av en nyemission reagerar marknaden pessimistiskt medan information om en ny 
belåning leder till en optimistisk marknadsreaktion (Brounen & Eicholtz, 2001, s. 621). 
Brounen & Eicholtz (2001) fynd kan argumenteras stödja den rangordningen som 
förespråkas enligt Pecking order teorin och även ge stöd för logiken bakom den. Om 
företag känner till att marknaden reagerar negativt på information om en nyemission 
tordes det vara rimligt att företag föredrar andra finansieringskällor än privata 
investerare från aktiemarknaden.  
 
Både Trade-off teorin och Pecking order teorin återfinns i många tidiga såväl som 
senare genomförda studie och teorierna kan anses vara högst relevanta inom 
forskningsområdet av kapitalstruktur. Att det finns relevanta teorier inom ett 
forskningsområde, och att dessa har använts i många studier, behöver dock inte betyda 
att teorierna har en given plats i verkliga beslutsprocesser. Det kan förvisso vara så att 
teori mycket väl överensstämmer med verkligheten, det vill säga att beslutsfattare 
resonerar exakt som teorierna förutspår och att de gör det av exakt de anledningar som 
utgör teoriernas argument. Det kan dock även vara fallet att företag överväger olika 
teoretiska påståenden simultant och att finansiella beslutsfattare därmed resonerar både 
kring Pecking order teorin och Trade-off teorin i en och samma beslutsprocess. Det kan 
också vara så att finansiella beslutsprocesser varken domineras av Pecking order- eller 
Trade-off teorin utan snarare av rådande marknadsomständigheter.  
 
Detta beskrivs av Baker och Wurgler (2002, s. 27) som menar att det som ligger till 
grund för hur kapitalstrukturen utvecklas är istället marknadens värdering av företagets 
aktie. I omständigheter då företaget anser att marknaden har en allt för optimistisk 
värdering av aktien väljer företaget att genomföra en nyemission. I ett scenario där 
företaget istället anser att marknaden har en allt för pessimistisk aktievärdering så köper 
företaget istället tillbaka aktier och minskar följaktligen skuldsättningsgraden. 
Skuldsättningsgraden är således ett resultat av företagets tidigare försök till att tajma 
kapitalmarknaden (Baker & Wurgler, 2002, s. 29). 
 
Baker och Wurgler’s (2002) resonemang mynnar ut i Marknadstiming teorin som skiljer 
sig från Trade-off teorin i den meningen att företagen inte jagar en specifik 
skuldsättningsgrad som enligt Trade-off förespråkare skulle anses optimera värdet av 
företaget. Tidigare forskningsresultat indikerar att det mestadels är noterade bolag som 
försöker att anpassa sina kapitalstrukturer utifrån rådande marknadsomständigheter. 
Forskare har även upptäckt att företag i olika hög utsträckning, beroende på vart i 
världen som företagen är verksamma, anpassar sina kapitalstrukturer utifrån rådande 
aktievärderingar. Brounen et al. (2006, s. 1434-1435) fann att amerikanska och brittiska 
företag, i jämförelse med företag i andra europeiska länder, påverkas kraftigare av 
nyliga kursstegringar vid beslut om att eventuellt nyemittera aktier. Amerikanska 
företag är även mer benägna än europeiska företag att beakta rådande och förväntade 
räntelägen vid beslut som berör ny belåning (Brounen et al., 2006, s.1435).  
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Marknadstiming teorin skiljer sig också från Pecking order teorin i den meningen att 
informationsasymmetrin spelar en annorlunda roll. Istället för att företaget i ett första 
läge fattar beslut som ger upphov till en tolkning av marknaden så tolkar företaget 
istället marknadens värdering och jämför sedan marknadsvärderingen med den interna 
värderingen vilken har baserats på en mer gedigen information. Således skiljer sig 
Pecking order teorin från Marknadstiming teorin i den meningen att företaget agerar 
utifrån en given marknadsvärdering snarare än att företaget agerar utifrån en spekulation 
om hur marknaden kommer att agera.  
 
Myers (1984, s. 575) beskriver kapitalstrukturen som ett pussel av finansiella motiv och 
resonemang och som en fråga om vilken vi vet väldigt lite om. Forskare inom 
ämnesområdet av kapitalstruktur har över lång tid försökt att öka kunskapen och 
förståelsen för hur företag resonerar och beslutar kring förhållandet mellan eget kapital 
och skuld. Att kapitalstrukturen stimulerat forskning kan anses falla sig naturligt då 
kapitalstrukturen påverkar värdet på företaget. Oavsett om företag förespråkar motiven 
bakom Trade-off-, Pecking order- eller Marknadstiming teorin så strävas indirekt att 
kapitalstrukturen ska leda till en värdemaximering. 
 
Majoriteten av forskningen som har bedrivits inom området tycks syfta till att kartlägga 
hur företagsspecifika variabler påverkar kapitalstrukturen. Beattie et al. (2006, s. 1403) 
menar att enkätstudier effektivare skulle kunna kartlägga skillnader i finansiella beslut 
och menar att forskningsområdet skulle gynnas av att studier anammar andra metoder 
än de redan ofta beprövade linjära regressionsmodellerna i kartläggningar av 
kapitalstrukturen. Det finns indikationer på att stora delar av tidigare forskning har 
mynnat ut i linjära regressionsmodeller som beskriver samband, en metod som bland 
annat har använts i studier genomförda av Frank & Goyal (2009), Rajan & Zingales, 
(1995) och Wald (1999).  
 
I några av de studier som faktiskt har analyserat vilka motiv eller faktorer som ligger 
bakom en finansieringsstrategi är finansiell flexibilitet en term som ofta benämns. 
Finansiell flexibilitet berör företagets möjlighet till att fritt och utan inskränkningar 
kunna välja hur investeringar och tillväxt skall finansieras. Trade-off teorins 
resonemang om att belåning ökar sannolikheten för konkurs kan användas som 
argument för att företagen har en begränsad belåningskapacitet. Efter en viss nivå av 
belåning inskränker en ytterligare belåning på möjligheten att kunna låna ännu mer 
kapital i framtiden. Ju mer belånat företaget är och blir, desto svårare får företag att 
kunna ta nya lån i framtiden. Således handlar finansiell flexibilitet om att i realtid 
hushålla med den knappa belåningskapaciteten så att företaget flexibelt kan välja fritt 
bland finansieringsalternativ i framtiden.  
  
I en undersökning genomförd av Graham & Harvey (2001, s. 212) så fanns att 59 % av 
de tillfrågade ekonomicheferna i USA ansåg att finansiell flexibilitet var antingen 
”viktigt” eller ”mycket viktigt” att beakta vi finansiella beslut. Det finns även stöd för 
detta resultat i annan forskning där 91 % av de tillfrågade ekonomicheferna från 
Europeiska länder belyste vikten av att värna om den finansiella flexibiliteten (Bancel & 
Mittoo, 2004, s. 113).  
 
Brounen & Eicholtz (2001) fann även skillnader i hur aktiemarknader i olika länder 
reagerar på tillkännagivanden om finansiella beslut. Vid information om nyemissioner 
reagerar investerare i brittiska fastighetsbolag mycket kraftfullare än investerare i 
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belgiska och holländska fastighetsbolag. Då brittiska fastighetsbolag, till skillnad från 
både belgiska och holländska fastighetsbolag, måste betala företagsskatt ger en 
nyemission upphov till en starkare nedjustering av värderingen av Brittiska 
fastighetsbolag (Brounen & Eicholtz, 2001, s. 624). Således kan spekuleras att om 
företag inte måste betala företagsskatt så leder en nyemission inte till en utebliven 
skattesköld varför investerare inte lika kraftfullt reagerar på information om en 
nyemission. Beattie et al. (2006, s. 1404) fann i en studie på företag i Storbritannien att 
säkerställandet av företagets överlevnad var det viktigaste motivet när beslut om nya 
skulder fattas. Detta jämförs mot Graham & Harvey’s (2001) studie i USA där finansiell 
flexibilitet ansågs vara det viktigaste motivet och i studien diskuteras även 
institutionella skillnader länderna emellan. Ett exempel på en institutionell skillnad som 
kan påverka företagens kapitalstrukturer är utformningen på de regelverk som skyddar 
kreditorernas rättigheter. Exempelvis har brittiska kreditorer, i jämförelse med 
amerikanska kreditorer, större rättigheter att få ta del av ett konkursförsatt företags 
tillgångar (La Porta et al., 1997, s. 1138). Denna institutionella skillnad förklarar 
troligtvis varför det är än viktigare för brittiska, jämfört med amerikanska företag, att 
säkerställa företagets långsiktiga överlevnad (Beattie et al., 2006, s.1404). Av Beattie et 
al. (2006) samt Bancel & Mittoo’s (2004) studier kan argumenteras att institutionella 
geografiska skillnader kan ge upphov till skillnader i finansiella motiv. De finansiella 
motiven mellan företag kan alltså skilja sig åt beroende på var i världen företagen är 
verksamma. 
 
Genom de nämnda regressionsanalyserna som många av de tidigare studier har använt 
sig av så går det att få en förståelse för hur olika karaktäristiska påverkar 
kapitalstrukturen. Dock ger den typen av kunskap inte någon förståelse för själva den 
finansiella beslutsprocessen. Därför är det intressant att djupare studera hur viktigt 
företag upplever olika motiv och faktorer att vara och till vilken utsträckning dessa 
motiv och faktorer inkluderas i beslutsprocessen. Att tidigare studier har klargjort att 
geografiska och institutionella skillnader leder till skillnader i företagens finansiella 
motiv leder till ett intresse av att undersöka just svenska företag. Vidare är det sannolikt 
att stora investeringar är att vänta inom den svenska fastighetsbranschen. Således 
kommer kapitalstrukturen att spela en mycket viktig roll för svenska fastighetsbolag den 
kommande tiden och det är av stort intresse att undersöka vilka motiv som avgör 
kapitalstrukturen just hos dessa företag.  
 

1.3#Problemformulering#
Vilka är de mest beslutspåverkande motiven vid beslut om kapitalstruktur inom svenska 
onoterade fastighetsbolag? 
 

1.4#Syfte#
Huvudsyftet med denna studie är att förklara vilka motiv som dominerar 
beslutsprocessen i avgörandet om kapitalstruktur inom svenska onoterade 
fastighetsbolag. Studiens delsyfte är att kartlägga till vilken utsträckning klassiska 
teorier, vilka har en stor tyngd inom ämnesområdet av kapitalstruktur, faktiskt 
överensstämmer med verkligheten 
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1.5#Teoretiska#och#praktiska#bidrag#
Studiens teoretiska bidrag är att förklara vilka motiv och omständigheter som påverkar 
svenska onoterade fastighetsbolag vid beslut angående kapitalstruktur. Denna studie 
ämnar generera en ökad kännedom för vilka motiv som upplevs att vara viktiga och en 
kännedom för vilka motiv som dominerar svenska onoterade fastighetsbolags 
beslutsprocesser vid beslut gällande kapitalstruktur.  
 
Genom att ta del av denna studie skulle svenska onoterade fastighetsbolag kunna 
kartlägga konkurrenternas beslutsprocesser. En kartläggning av hur konkurrenter 
resonerar vid finansiella beslut kan leda till att företagen effektivare kan utvärdera den 
egna kapitalstrukturen och de resonemang som har format den. Då kapitalstrukturen 
påverkar företagets värde bör det kunna vara av stort intresse att förstå hur konkurrenter 
resonerar vid finansiella beslut.  
 

1.6#Avgränsningar#
I denna studie undersöks svenska onoterade privatägda fastighetsbolag som har en 
omsättning högre än 10 MSEK och är registrerade som aktiebolag. Således kan sägas att 
det inom denna studie har gjorts avgränsningar som är relaterade till geografi, bransch, 
storlek och bolagsform. 
 
I denna studie nämns det förvisso tidigare genomförda studier där Sverige har varit ett 
av de undersökta länderna men oss veterligen har svenska företag aldrig undersökts 
specifikt. Den geografiska tyngdpunkten har oftast legat på amerikanska företag samt på 
företag som är verksamma inom några av Europas största ekonomier. Vi argumenterar 
att svenska företag av tidigare forskare har undersökts med ett blygsamt fokus och 
menar att det föreligger en kunskapslucka vad beträffar kunskapen om hur just svenska 
fastighetsbolag utformar sina kapitalstrukturer. Den geografiska avgränsningen till just 
svenska företag argumenteras även att underlätta kontakten med respondenterna.  
 
Ett argument för att just fastighetsbranschen är en intressant bransch att undersöka är att 
branschen karaktäriseras av stora tillgångar. Om fastighetsbolag har stora tillgångar är 
det rimligt att finansieringen av dessa är av särskild stor betydelse. Om finansieringen är 
av stor betydelse kan antas att det existerar komplexa beslutsprocesser som berör valet 
av finansieringskälla. Det resoneras att fastighetsbranschen på grund av dess 
karaktäristiska gör att finansieringen blir särskilt vital och att det därmed är en bransch 
som är intressant att undersöka och är intressant att göra det med användning av flera 
inom det företagsekonomiska ämnesområdet relevanta teorier.  
 
I denna studie undersöks endast privatägda fastighetsbolag. Detta avgränsningskriterie 
beror på att kommunalägda bolag styrs av andra målsättningar och agendor än de vinst- 
och värdemaximerande teorier som denna studie utgår ifrån.  
 
Avgränsningskriteriet av en omsättning på minst 10 MSEK grundas på en tro om att 
väldigt små företag inte i en allt för hög utsträckning resonerar kring de teoretiska motiv 
som denna studie ämnar undersöka. Översiktliga kartläggningar har gett oss en insikt 
om att många av de företag som har en väldigt liten omsättning allt som oftast även 
besitter ett minimalt fastighetsbestånd. I många fall kan det röra sig om någon enstaka 
fastighet och sådana typer av företag fattar sannolikt inte finansiella beslut särskilt ofta 
och sannolikt diskuteras inte heller de typer av motiv och teorier som denna studie 



! 8!

ämnar undersöka. Avgränsningskriteriet argumenteras att åstadkomma den effekt som 
eftersträvas då de allra minsta och irrelevanta företagen exkluderas samtidigt som 
antalet företag med en omsättning över 10 MSEK är tillräckligt många för att bilda en 
tillräckligt stor population att undersöka. 
 

2.#Teori#
!

De teorier som utgör denna studies teoretiska referensram innehåller olika 
tyngdpunkter och motiv. Trade-off teorin predikterar att företag strävar efter att uppnå 
en optimal skuldsättningsgrad och att fördelarna med avdragsgilla räntekostnader 
avvägs mot den finansiella risken som uppstår till följd av belåning. Marknadstiming 
teorin predikterar att företag snarare beaktar rådande marknadsomständigheter när 
företagen beslutar om att antingen låna kapital eller att genomföra en nyemission. 
Tyngdpunkten i teorin om finansiell flexibilitet ligger i att företagen värnar om 
möjligheten att fritt och utan inskränkningar kunna välja finansieringskälla vid 
framtida kapitalbehov. Pecking order teorin lägger större vikt vid 
informationsasymmetrins effekter och resonerar att företagen följer en 
preferensordning av finansieringskällor där intern finansiering ses som den billigaste 
och bekvämaste källan till kapital. Det finns även teorier om att företag beaktar hur ett 
finansieringsbeslut påverkar ägarstrukturen samt nyckeltalet ”vinst per aktie”. 
Tyngdpunkten och motiven skiljer sig åt mellan teorierna vilket belyser att det kan 
finnas många olika finansiella motiv som påverkar utformningen av kapitalstrukturen.  

 

2.1#Inledande#kapitalstrukturteori##
När företagen står inför en investeringsmöjlighet så ställs företaget inför ett 
finansieringsval. Om företaget inte har möjligheten att finansiera investeringen med 
internt genererade medel så krävs att företaget antingen tar en ny skuld eller att 
företaget nyemitterar aktier. Proportionen mellan företagets skuld och eget kapital utgör 
företagets kapitalstruktur (Berk & DeMarzo, 2014, s. 479). En viktig skillnad mellan 
kapitalformerna är att ägarna av skulden har förtur till företagets kassaflöden vilket 
betyder att de löper en mindre risk än aktieägarna till att inte få utbetalade kassaflöden. 
Då aktieägarna är medvetna om prioritetsordningen vad gäller utbetalningar av 
kassaflöden så ökar aktieägarna sitt avkastningskrav i takt med att skuldsättningsgraden 
ökar (Berk & DeMarzo, 2014, s. 480-481). En ökad skuldsättning ökar aktieägarnas risk 
och därmed ökar kostnaden för det egna kapitalet. Samtidigt är skuld en billigare 
kapitalform vilket alltså betyder att belåning medför både för- och nackdelar som måste 
balanseras.  
 
I det första av M&M:s arbeten lades det fram två stycken propositioner, varav den första 
hävdade att ett företags värde inte påverkas av hur företaget är finansierat. Det vill säga 
att ett företag inte kan påverka värdet genom att ändra sin finansieringsstrategi. Den 
andra propositionen är nära relaterad till den första där M&M menar att 
avkastningskravet på det egna kapitalet ökar linjärt i takt med en ökad 
skuldsättningsgrad (Miller & Modigliani, 1958, s. 268-271).  
 
Dessa två propositioner är grundade under ett antagande om perfekta kapitalmarknader 
på vilka det inte existerar någon informationsasymmetri mellan olika aktörer (Miller & 
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Modigliani, 1958, s. 267). I det första stadiet av M&M:s arbete, det vill säga då 
propositionerna presenterades för första gången, så antogs att företag inte heller betalar 
någon skatt. I ett senare skede reviderade dock M&M antagandet angående 
företagsbeskattningen. I den reviderade versionen påvisades att företag genom belåning 
kan erhålla en större skattesköld än vad de först trodde och att skatteskölden i positiv 
bemärkelse påverkar företagets värde (Miller & Modigliani, 1963, s. 434). Med 
skattesköldens värdeeffekt i åtanke skulle alltså företagen maximera sina värden genom 
att belåna sig i så stor utsträckning som möjligt. M&M (1963, s. 442) menar dock att 
det är osannolikt att företag skulle belåna sig maximalt och nämner att det existerar 
många dimensioner och typer av kostnader som bör leda till att företagen bevarar en 
viss ledig belåningskapacitet. Dels för att långivarna kommer att neka företagen att ta 
nya lån om skuldsättningsgraden redan är hög och dels för att de finns behov av en viss 
flexibilitet bland företagen. Dessutom grundades M&M:s propositioner under 
antaganden om att företagen är verksamma på atomistiska marknader vilket sannolikt 
inte överensstämmer med verkligheten. Både beskattning av vinstmedel och kostnader 
relaterade till konkurser är något som leder till imperfekta marknader vilket skulle 
påvisa att det existerar ett stöd för att skuldsättningsgraden kan påverka värdet av ett 
företag (Kraus & Litzenberger, 1973, s. 918). 
 

2.2#TradeDoff#teorin#
Kraus & Litzenberger (1973, s. 918) menade att ett belånat företags värde består av dess 
värde i ett totalt egenfinansierat tillstånd, adderat med skattesköldens fördelar och 
subtraherat med de konkursrelaterade kostnaderna som uppstår till följd av belåning. 
Värdeskillnaden i ett fall där företaget är belånat och i ett fall där det är totalt 
egenfinansierat är alltså en slags nettoeffekt av de för- och nackdelar som uppstår till 
följd av belåning. Trade-off teorin grundar sig i att det finns en optimal 
skuldsättningsgrad för varje företag där det gäller att finna en balans mellan de fördelar 
som skatteskölden ger upphov till samt de konkursrelaterade kostnaderna som också 
uppstår till följd av belåning (Myers, 1984, s. 577). Detta illustreras i figur 1. De 
nämnda konkursrelaterade kostnaderna syftar på de lagliga och administrativa 
kostnaderna som kan uppkomma vid en konkurs och även vissa andra kostnader som 
minskar värdet på företaget även om det faktiskt inte skulle bli försatt i konkurs (Myers, 
1984, s. 580).  
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Figur 1. Static trade off model (Källa: Myers, 1984, s. 577) 
 
Myers (2001, s. 91) beskriver även att företag som har stora materiella tillgångar 
kommer att ha en högre optimal skuldsättningsgrad jämfört med företag som snarare 
besitter mer riskfyllda tillgångar. Skulle det inte finnas några kostnader relaterade till att 
nå den optimala skuldsättningsgraden så skulle alla företag faktiskt att vara belånade 
just till den optimala nivån. Myers (1984, s. 578-579) menade även att 
justeringskostnader sannolikt är viktiga att beakta och menade att forskarvärlden borde 
öka kunskapen angående vad transaktionskostnader är, hur företag möter kostnaderna 
och om varför dessa typer av kostnader tycks vara viktiga vid beslut om 
kapitalstrukturen. Modernare forskningsstudier vilka har undersökt finansiella motiv 
tycks ha tillmötesgått Myers (1984) uppmaning då studier har undersökt 
transaktionskostnadernas betydelse vid beslut angående belåning. Graham & Harvey 
(2001, s. 212) och Bancel & Mittoo (2004, s. 113) fann att ca en tredjedel av de 
undersökta respondenterna ansåg transaktionskostnader att vara antingen en ”Viktig” 
eller ”Mycket viktig” beslutsfaktor vid ny belåning. Transaktionskostnader är sannolikt 
en relativt bred definition men det faktum att modernare forskare har upptäckt att 
transaktionskostnader spelar en påverkande roll vid beslut om belåning indikerar att det 
uppstår betydande kostnader för företag som ämnar justera sin kapitalstruktur.  
 
Trade-off teorin har ifrågasatts om hur mycket den egentligen lyckas förklara angående 
hur företag utformar sina kapitalstrukturer. Forskningen har visat att å ena sidan så 
förklarar den skillnader i kapitalstrukturer mellan olika industrier men å andra sidan så 
förklarar den inte varför väldigt lönsamma företag har en lägre skuldsättningsgrad. Ett 
lönsamt företag borde enligt teorin försöka skapa sig en så stor skattesköld som möjligt, 
något som dock inte går att utläsa från verkligheten (Brealey et al., 2014, s. 466). 
 
Om Trade-off teorin skulle betraktas vara viktig inom svenska onoterade 
fastighetsbolag så skulle deras finansiella motiv präglas av resonemanget om att 
balansera belåningens för- och nackdelar, dvs svenska onoterade fastighetsbolag skulle 
sträva efter att skuldsätta sig på den optimala nivån. 
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2.3#Pecking#order#teorin#
Myers (1984, s. 581-584) menar att Pecking order teorin predikterar att företag 
prefererar intern finansiering framför extern finansiering och om företag ändå är i behov 
av externa medel så prefereras lån framför nyemitterat eget kapital, så som tydliggörs i 
figur 2 nedan. Interna medel betraktas vara den billigaste och den smidigaste källan till 
finansiering. En central komponent i Pecking order teorin är att det föreligger 
informationsasymmetri mellan företaget självt, dess långivare och dess aktieägare. Med 
mer information på hand om företagets sanna värde, dvs. företagsledningens egen 
värdering baserad på mer gedigen information, så riskerar en nyemission av aktier att 
bli kostsamt om marknadens värdering understiger företagets egen värdering. Detta 
beror på att om en nyemission genomförs i en sådan situation så sker en 
värdeöverföring från befintliga aktieägare till nya aktieägare och en sådan överföring 
vill företagsledningen undvika. Med intern finansiering undviker företaget att behöva 
vända sig till externa finansieringskällor och undviker därmed problematiken som 
informationsasymmetrin kan ge upphov till. Av det resonemanget blir interna medel 
både en billigare och smidigare källa till kapital varför den prefereras allra mest. 
Utgångspunkten är att interna medel föredras framför externa medel även om det kan 
uppstå situationer där företaget kan välja att genomföra en nyemission trots att det 
existerar en möjlighet till intern finansiering. En sådan situation kan uppstå när 
marknaden värderar företaget till ett högre värde än vad ledningen gör självt (Myers, 
1984, s. 581-584).  
!

Figur 2. ”The Pecking order”. Preferensrangordningen av finansieringskällor. 
 
På en marknad där det föreligger informationsasymmetri och där aktörerna utgår från att 
så är fallet tordes det vara rimligt med ett antagande om att externa aktörer försöker 
avkoda information ur företagens finansiella beslut. Brounen & Eichholtz (2001, s. 630) 
fann att aktiemarknaden reagerar mer negativt vid tillfällen då företag informerar om en 
nyemission än vid tillfällen då företag informerar om ny belåning. Således kan tolkas att 
fyndet ger ett visst stöd åt Pecking order teorin i det avseendet att fyndet stödjer 
Pecking order teorins argument om att externa aktörer avkodar informationsvärdet ur ett 
finansiellt beslut och i det avseendet att användande av olika finansieringskällor kan 
sända olika signaler om företagets finansiella ställning. 
 
Om svenska onoterade fastighetsbolag skulle agera i linje med vad Pecking order teorin 
förutspår så skulle de preferera interna medel framför externa medel och om extern 
finansiering ändå skulle behövas så skulle företag preferera belåning framför en 
nyemission av aktier. Om så skulle vara fallet så kan de avgörande faktorerna för att 
preferera interna medel framför externa medel vara att intern finansiering är billigare 
och smidigare än extern finansiering. Vidare skulle företagen enligt Pecking order 
teorins argument föredra lånade medel framför nyemitterat eget kapital för att undvika 

1.!Kvarhållna!
vinstmedel!

3.!Nyemission!av!
aktier!2.!Ny!skuld!
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negativa marknadsreaktioner vilka i sådant fall skulle riskera att skada företagets 
marknadsvärde.  
 

2.4#Marknadstiming#teorin##
Marknadstiming kan beskrivas som ett försök att finna gynnsamma lägen på 
aktiemarknaden för att kunna nyemittera aktier i situationer där marknaden värderar 
aktien högt och för att kunna återköpa aktier i situationer där marknadsvärderingen av 
aktien är låg (Baker & Wurgler, 2002, s. 27).  Det faktum att företag påverkas av 
rådande marknadsomständigheter vid beslut om kapitalstruktur har dokumenterats av 
både Hovakimian et al., (2001), Korajczyk et al., (1992) och av Marsh (1982). 
 
Baker & Wurgler (2002, s. 27) menar att det finns två versioner av Marknadstiming 
teorin. Den ena versionen bygger på att investerare och managers agerar rationellt. Den 
andra, vilken kommer att läggas mer fokus på i detta avsnitt, aviserar att investerare och 
chefer irrationellt tror sig kunna lokalisera tillfällen då marknaden tillfälligt har prissatt 
aktien felaktigt. Det faktum att chefer anser sig kunna tajma marknaden betyder dock 
inte att marknaden inte är effektiv utan grundar sig snarare i att chefer tror sig vara 
kapabla att kunna slå marknaden (Baker & Wurgler, 2002, s. 28). 
 
Baker & Wurgler (2002) har i sin studie undersökt om marknadens värdering av ett 
företag kan ha en långvarig påverkan på kapitalstrukturen. Företagets värdering mäts 
genom Market-to-Book ration där en hög ratio indikerar en hög värdering och vice 
versa. Resultatet visar att företag med en låg skuldsättningsgrad tenderar att vara de 
företag som söker nytt kapital i lägen då värderingen av aktien är hög. Samtidigt 
beskrivs att de företag som har en hög skuldsättningsgrad är de företag som oftast söker 
nytt kapital i lägen då aktien istället är lågt värderad (Baker & Wurgler, 2002, s. 29). 
Hovakimian et al. (2004, s. 537) fann att sannolikheten för en nyemission ökar 
samtidigt som sannolikheten för att ta in en ny skuld minskar när Market-to-Book ration 
ökar. Om ett företag försöker sig på att tajma marknaden så är det självklart att 
skuldsättningsgraden kortsiktigt kommer att påverkas i och med att nytt kapital antingen 
tas in till företaget eller går ut till de investerare som ägde aktien innan företaget 
genomförde återköpet. Baker & Wurgler (2002, s. 29) har dock konstaterat att det även 
medför en långvarigare effekt och att kapitalstrukturen således är ett resultat av 
företagets tidigare försök till att tajma aktiemarknaders värderingar. Hovakimian (2006, 
s. 241) fann dock inget stöd för att marknadstiming skulle ha den långvariga effekten på 
kapitalstrukturen som Baker & Wurgler (2002) fann.    
 
Graham & Harvey (2001, s. 216) har undersökt faktorer som påverkar valet av att 
genomföra en nyemission och fann att drygt 66 % av de tillfrågade menar att aktiens 
värdering är en ”viktig” eller ”mycket viktig” faktor vid en sådan typ av beslut. 
 
Marknadstiming teorin anser vi egentligen lämpar sig bäst för noterade bolag vars aktie 
kan handlas och därmed värderas på den publika aktiemarknaden. Dock betyder det inte 
att Marknadstiming teorin är ointressant för onoterade bolag då det givetvis finns 
möjlighet även för onoterade bolag att inbringa kapital genom att genomföra 
nyemissioner.  
 
Den teori som finns och de studier som ämnar undersöka Marknadstiming teorin har 
främst utgått från att företag försöker att tajma aktiemarknadens värdering av bolagets 
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aktier. Dock har Brounen et al. (2006, s. 1420) funnit att nästan en tredjedel av de 
undersökta företagen ”Alltid” eller ”Nästan alltid” försöker att ta nya skulder just i 
lägen då räntorna är på låga nivåer. Det är vanligare bland amerikanska företag, än 
bland europeiska företag, att beslutsfattare försöker matcha tidpunkten för upptagning 
av en ny skuld med predikterade låga räntelägen (Brounen et al., 2006, s. 1435). I denna 
studie har vi utgått från att det existerar två marknadskomponenter som företagen kan 
tänkas beakta. Dels marknadens värdering av aktien, vilken är den centrala 
komponenten i Marknadstiming teorin och dels rådande räntelägen. 

2.5#Finansiell#flexibilitet#
Finansiell flexibilitet är till skillnad från Trade-off, Pecking order och Marknadstiming 
teorin snarare ett finansiellt motiv än en predikterande teori. Anledningen till att motivet 
undersöks i denna studie är att tidigare forskningsstudier har kartlagt att finansiell 
flexibilitet ofta är ett högt prioriterat motiv. I tidigare forskningsstudier har finansiell 
flexibilitet definierats på olika sätt men gemensamt för de olika definitionerna och 
beskrivningarna är utgångspunkten om att företagens belåningskapacitet är begränsad. 
M&M (1963, s. 442) menar att långivarnas benägenhet till utlåning är begränsad och att 
företag bör värna om den finansiella flexibiliteten. M&M menar att företag kan värna 
om flexibiliteten genom att bevara ledig belåningskapacitet. Lie (2005, s. 2179) menar 
att företag som höjer sina utdelningar signalerar en överdriven grad av finansiell 
flexibilitet antingen på grund av att företaget har mycket likvida medel eller för att 
företaget har en låg skuldsättningsgrad. Gamba & Triantis (2008, s. 2263) menar att 
finansiell flexibilitet berör företagets förmåga av att kunna omstrukturera sin 
finansiering till en låg kostnad. Vidare menar de att företagens grad av finansiell 
flexibilitet har påverkats av beslutsfattarnas tidigare strategiska beslut relaterat till 
kapitalstrukturen. Att tidigare studier har beskrivit finansiell flexibilitet på olika sätt 
förklaras delvis av att studierna har undersökt finansiell flexibilitet utifrån olika 
infallsvinklar. I denna studie undersöks finansiell flexibilitet enligt beskrivningen: ”Val 
av finansieringsform idag ska inte begränsa valmöjligheten av finansieringsform i 
framtiden. Ett finansiellt flexibelt företag kan lättare och med mindre/utan 
inskränkningar justera sin kapitalstruktur”. 
 
Finansiell flexibilitet kan sägas betyda frihet av att kunna vända sig till den typen av 
finansieringskälla som utifrån rådande omständigheter är att föredra. Om företaget inte 
är särskilt flexibelt, exempelvis för att det redan har en hög skuldsättningsgrad, blir det 
istället tvingat att vända sig till aktiemarknaden eller tvingat till att använda kvarhållna 
vinstmedel. Om finansiell flexibilitet värderas högt kan tänkas att företagens beslut 
angående kapitalstruktur är framåtblickande. Motivet skulle vara att finansiella beslut i 
realtid skall värna om den framtida finansiella flexibiliteten. 
 
Graham & Harvey (2001, s. 212) fann att finansiell flexibilitet var det allra viktigaste 
motivet när företagen beslutade om ny belåning. Även Bancel & Mittoo (2004, s. 112) 
fann att finansiell flexibilitet var det allra mest beslutspåverkande motivet när företagen 
beslutade om ny belåning.  
!
Om svenska noterade fastighetsbolag strävar efter att uppnå en hög grad av finansiell 
flexibilitet så är det troligt att belåningskapaciteten betraktas att vara en knapp resurs. 
En belåning idag kan inskränka på möjligheten till framtida belåning och därmed till 
svårigheter att finansiera framtida expansioner och förvärv med lånade medel. Ett 
tänkbart motiv bakom kapitalstrukturen skulle således vara att beakta framtida 
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investeringsbehov, samt framtida marknadsomständigheter, för att värna om friheten av 
att kunna finansiera med den typ av medel som företaget önskar när investerings- och 
kapitalbehovet väl uppstår.   
 

2.6#Ägarkontroll#
Motivet ”Ägarkontroll” tror vi lämpar sig bäst för framförallt onoterade företag med få 
ägare. För dessa företag kan det finnas incitament för att inte genomföra nyemissioner 
riktade till nya ägare då det skulle leda till ett minskat inflytande för befintliga 
aktieägare. Om företag skulle stå inför nya investeringsmöjligheter och det finns ett 
behov av att söka externt kapital så skulle resonemanget kring ägarkontroll leda till att 
företag i första hand vänder sig till kreditmarknaden.  
 
I en studie av Brailsford et al. (2002, s. 23) konstaterades att antalet storägare har ett 
positivt korrelerande samband till skuldsättningsgraden. I företag där ägarfördelningen 
koncentreras till ett fåtal storägare så ökar storägarnas möjligheter till att styra 
företagsledningens finansiella beslut. En koncentrerad ägarfördelning leder alltså till att 
makten över finansiella beslut ligger hos ett litet antal aktieägare. Den positiva 
korrelationen mellan antalet storägare och skuldsättningsgraden, som upptäcktes i 
studien genomförd av Brailsford et al. (2002), betyder sannolikt att storägarna föredrar 
skulder framför nyemitterat aktiekapital. Denna preferens skulle kunna bero på att lån 
ökar hävstången på det egna kapitalet men skulle också kunna bero på att om företaget 
finansierar sig med lån så minskar inte storägarnas inflytande i företaget. 
 
Det kan vara rimligt med ett antagande om att finansiella beslutsprocesser i olika hög 
utsträckning beaktar befintliga ägares förändring i inflytande till följd av ett finansiellt 
beslut. Det är troligt att företag med många ägare inte väljer finansieringskälla utifrån 
ett motiv om att bevara befintliga ägares inflytande i företaget. Mer troligt är det att 
bolag med ett lägre antal ägare beaktar finansieringsvalets inverkan på inflytandet. Det 
är således mer sannolikt att företag som har få antal aktieägare resonerar kring hur en 
kreditupptagning respektive hur en aktieemission påverkar ägarnas inflytande i 
företaget.  
 

2.7#Utspädningseffekt#på#nyckeltalet#”vinst#per#aktie”#
Till skillnad från Trade-off, Pecking order och Marknadstiming teorin så är 
utspädningseffekten på nyckeltalet ”vinst per aktie” snarare ett motiv än en teori och är 
ett motiv som ofta har upptäckts att vara viktigt av tidigare forskare. Tidigare 
forskningsstudier har ofta funnit att ett av de viktigaste resonemangen vid beslut om 
nyemissioner är den negativa effekt på nyckeltalet vinst per aktie som nyemitterade 
aktier ger upphov till. 
 
Det finns indikationer på att prediktioner från utbildningslitteraturen och resultat från 
genomförda forskningsstudier inte överensstämmer. Graham & Harvey (2001, s. 229) 
menar att ur ett teoretiskt perspektiv så borde en nyemission inte späda ut nyckeltalet 
under förutsättning att den samma förväntade avkastningen genereras på det nya egna 
kapitalet. Graham & Harvey (2001, s. 229) beskriver vidare att teorin predikterar att en 
belånings positiva effekt på nyckeltalet neutraliseras av det faktum att det egna kapitalet 
blir mer riskfyllt och menar att aktiekursen inte borde öka till följd av en ökning i 
nyckeltalet ”vinst per aktie”.  
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I denna studie kommer just nyemissionens utspädningseffekt på ”vinst per aktie” att 
vara den centrala delen i frågeställningen när vi undersöker “Utspädningseffekt”. Som 
nämnts så bör en nyemission teoretiskt sett inte påverka nyckeltalet ”vinst per aktie” på 
lång sikt. Graham et al. (2005, s. 5) menar dock att det finns tecken på att chefer ändå 
beaktar den kortsiktiga effekten som en nyemission medför på nyckeltalet ”vinst per 
aktie”. Brounen et al. (2006, s. 1439) menar att nyckeltalet ofta omnämns i nyheter och i 
analyser. De fann även resultat som tyder på stora geografiska skillnader gällande hur 
viktigt företag anser det vara att ta nyckeltalet ”vinst per aktie” i beaktning. USA, 
Storbritannien och Nederländerna är länder där utspädningseffekten är viktig i beslut 
om kapitalstruktur medan det inte alls anses vara lika viktigt i länder som Tyskland och 
Frankrike (Brounen et al., 2006, s. 1439). 
 
Att tidigare studier har funnit att utspädningseffekten betraktas vara ett viktigt motiv vid 
utformandet av kapitalstrukturen och att det finns geografiska skillnader gällande hur 
viktigt företagen anser det att vara är två anledningar till att vi valt att inkludera 
utspädningseffekten i denna studie.  
 

2.8#Sammanfattning#av#den#teoretiska#referensramen#
Trade-off teorin 
 

• Lån leder till fördelaktiga avdragsgilla räntekostnader. Samtidigt leder en ökad 
belåning även till en ökad finansiell risk. ”Trade-off” är avvägningen mellan de 
för- och nackdelar som uppstår till följd av belåning. 

• Enligt teorin strävar företagen efter att uppnå en ”optimal” skuldsättningskvot 
som maximerar företagets värde. Denna skuldsättningsgrad är förutbestämd och 
styr företagens val av finansieringskällor. 

 
Pecking order teorin 
 

• ”The Pecking order” är en preferensordning av finansieringskällor där intern 
finansiering prefereras framför extern finansiering. I lägen då företag ändå måste 
vända sig till externa finansiärer så prefereras lån framför nyemitterat 
aktiekapital. 

• Preferensordningen grundas till stor del på kriteriet ”smidighet”. 
Lånefinansiering är till en lägre grad förenad med interaktion till 
informationsasymmetrins effekter.  

• Investerare tolkar informationsvärde ur företagens tillkännagivna finansiella 
beslut. Investerare utgår från att företag i regel genomför nyemissioner endast i 
lägen då beslutsfattare anser att aktien är övervärderad. En nyemission riskerar 
att påverka marknadsvärderingen negativt och riskerar därmed att minska 
företagets marknadsvärde. Således pågår ett spel där beslutsfattare styrs av 
investerares resonemang och där företag mer eller mindre är tvungna att följa 
”The Pecking order”. 

 
Marknadstimingsteorin 
 

• Marknadsomständigheter är det som primärt styr företagens val av att antingen 
ta nya lån eller att genomföra nyemissioner. Med marknadsomständigheter 
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syftas till rådande räntelägen samt till marknadens värdering av företagens 
aktier. 

• Beslutsfattare tror sig vara kapabla till att avgöra om marknaden felaktigt 
värderar aktien och tror sig därmed att vara kapabla till att finna gynnsamma 
lägen för att genomföra nyemissioner. 

 
Finansiell flexibilitet 
 

• Finansiell flexibilitet rör förmågan att vid framtida finansieringsbehov kunna 
välja finansieringskälla relativt fritt och utan inskränkningar.  

• Flexibilitet är relaterat till företagens kapacitet av att kunna ta nya lån i 
framtiden. Således utgås det ifrån att företag har en slags begränsad 
belåningskapacitet. 

• Ett företag som eftersträvar att uppnå en hög grad av finansiell flexibilitet är 
sannolikt ett företag vars beslutsprocesser påverkas av ett resonemang om att 
effektivt försöka hushålla med den begränsade belåningskapaciteten. 

 
Ägarkontroll 
 

• Ett nytt lån påverkar till skillnad från nyemitterade aktier inte befintliga ägares 
inflytande i företaget.  

• Val av finansieringskälla kan således påverkas av ett resonemang om hur 
respektive finansieringskälla påverkar ägarnas inflytande i företaget. 

 
 
Utspädningseffekt på nyckeltalet ”vinst per aktie” 
 

• Ett nyckeltal som kan argumenteras att ofta analyseras av investerare. Ett företag 
som strävar efter att finansieringen inte ska ha en negativ inverkan på 
nyckeltalet är sannolikt ett företag som prefererar nya lån framför nyemissioner 
av aktier.  
 

2.9#Litteraturgenomgång#
Nedanstående forskningsstudier är listade i kronologisk ordning. Att några av studierna 
har tillägnats ett större avsnitt beror på att denna studie i olika hög grad har präglats av 
de tidigare studierna. Denna studie har främst inspirerats och formats av studierna 
genomförda av Bancel & Mittoo (2004), Brounen et al. (2006) samt Graham & Harvey 
(2001). Det är även mot de tre nämnda studierna som denna studies resultat jämförs 
mot.  
!
Rajan & Zingales (1995) utreder utifall de faktorer som påverkar kapitalstrukturen för 
amerikanska företag är liknande i de övriga G-7 länderna. Rajan & Zingales har funnit 
att skuldsättningsgraden är relativt lika länderna emellan även om företag i Tyskland 
och Storbritannien tenderar att vara något lägre belånade. Från tidigare forskning som 
gjorts på området har författarna belyst fyra faktorer som tidigare visat sig ha varit av 
stor betydelse för skuldsättningsgraden. De faktorer som använts i studien är 
anläggningstillgångar, Market-to-Book ration, storlek och lönsamhet. 
Anläggningstillgångar kan användas som säkerheter och därigenom minska 
agentkostnaderna vid nya skulder. Företag med en hög Market-to-Book ratio har oftast 
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högre konkursrelaterade kostnader, därav borde en hög ratio antyda en låg 
skuldsättningsgrad. Stora företag tycks mer sällan gå i konkurs och om sannolikheten 
för att gå i konkurs är lägre så är även de konkursrelaterade kostnaderna lägre. Enligt 
studien så borde alltså större företag belåna sig mer. Lönsamhet korrelerar negativt med 
skuldsättningsgraden då företag med hög lönsamhet kan använda sig av vinsten för att 
finansiera framtida investeringar. Faktorerna verkar generellt ha liknande korrelation i 
de olika länderna. Tyskland är det land som sticker ut då de tyska företagens storlek och 
lönsamhet korrelerar negativt med skuldsättningsgraden, något som inte upptäckts gälla 
för företag som undersökts i de andra länderna.  Sammanfattningsvis menar de att 
skuldsättningsgraden är mer snarlikt än vad som tidigare troddes och att de skillnader 
som hittas inte kan förklaras genom institutionella skillnader.    
  
Wald (1999) undersökte hur olika variabler är korrelerade med kapitalstrukturen bland 
franska, tyska, japanska, brittiska och amerikanska företag. Wald upptäckte att 
skuldsättningsgraden är mer lik över olika länder än vad forskarvärlden tidigare trodde 
var fallet men att tyska och brittiska företag tenderar att vara skuldsatta till en lägre grad 
än vad företag från andra länder är. Innan studien hade Wald förväntat sig att ökad risk 
skulle leda till en lägre skuldsättningsgrad. Detta då ökad volatilitet ökar sannolikheten 
för att företagen går i konkurs. Det förväntade sambandet framkom enligt studien 
förvisso att gälla för amerikanska och tyska företag men inte för franska, japanska och 
brittiska företag. Dock nämner Wald flera anledningar till varför koefficienten inte 
överensstämmer med den teoretiska förväntningen. Wald nämner att det finns en 
sannolikhet för att det teoretiska sambandet ändå gäller men inte fångas upp korrekt av 
hans egen modell.   
 
I studien fann Wald att lönsamhet är den variabel som har den största inverkan på 
företagens skuldsättningsgrader. Wald fann även ett positivt samband mellan materiella 
anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad. Sambandet gäller för samtliga undersökta 
länder även om magnituden varierar. Wald resonerar att ju mer kapital som är 
investerade i materiella anläggningstillgångar ju lägre blir risken att managers använder 
kapital för att ta allt för höga risker.  
 
Wald undersöker fler faktorer än de som nämnts ovan, däribland storlek och tillväxt.  I 
Walds studie upptäcks att flera samband existerar och överensstämmer med teoretiska 
antaganden men också att vissa samband endast stämmer för vissa länder men inte för 
andra. Wald belyser att institutionella skillnader mellan olika länder kan vara 
anledningen till att vissa variabler har ett oväntat samband till skuldsättningsgraden.  
 
Brounen & Eichholtz (2001) genomförde en studie som undersökte hur aktiekurser 
reagerade på tillkännagivanden av både nyemissioner och obligationsutgivningar. 
Brounen & Eichholtz fann att aktiekurser reagerade i motsatta riktningar på 
tillkännagivandedagen beroende på om företaget informerat om en nyemission av aktier 
eller om en ny skuld. I snitt sjönk aktiekursen på tillkännagivandedagen med -0,707 % 
på information om en nyemission av aktier. Samtidigt steg aktiekursen i snitt med 0,102 
% på tillkännagivandedagen när det rörde sig om information om en ny skuld. Den 
positiva kursreaktionen argumenteras av studiens författare bero på att marknaden ser 
fördelar med skulder då dessa leder till avdragsgilla räntekostnader samt att marknaden 
tolkar att företaget inte hade tagit upp ny skuld om det inte hade känt en självsäkerhet 
inför framtiden.  
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I studien framkom att aktiekursen reagerar starkare på nyemissioner av större storlekar 
vilket förklaras med att större nyemissioner leder till större nedjusteringar i förväntade 
vinster. Allra mest faller aktiekurser, efter tillkännagivande om en nyemission, för de 
företag som betalar en relativt hög skatt. Det sistnämnda förklaras i studien kunna bero 
på att om företaget betalar hög skatt och tillkännager en nyemission så ger 
nyemissionen upphov till en stark reaktion bland investerarna. Att marknaden reagerar 
kraftigt när ett företag som betalar en hög skattesats släpper information om en 
nyemission förklaras stödja Trade-off teorin. Det upptäcks även att aktiekursreaktionen, 
på information om en nyemission, är mildare för de högre skuldsatta företagen.  
 
Graham & Harvey (2001) genomförde en enkätstudie med fokusområdena 
kapitalbudgetering, kapitalkostnad och kapitalstruktur. Graham & Harvey undersökte 
amerikanska och kanadensiska företag i olika storleksklasser, branscher och med olika 
kreditbetyg. I studien undersöktes såväl noterade som onoterade företag. 
 
Finansiell flexibilitet var det motiv som upptäcktes att ha den allra största betydelsen 
vid beslut angående nya skulder. Hela 59 % av respondenterna uppgav att finansiell 
flexibilitet ansågs vara antingen ”viktigt” eller ”mycket viktigt”.  Att företag värdesätter 
finansiell flexibilitet ligger väl i linje med vad Pecking order teorin predikterar. 
Samtidigt påpekar Graham & Harvey att en preferens för finansiell flexibilitet bland 
respondenterna inte är att likställa med ett brett stöd för Pecking order teorin. En önskan 
av finansiell flexibilitet kan ha andra än informationsasymmetriska anledningar.  
 
För Pecking order teorin stödgivande resultat var bland annat att företagen angav att i 
situationer då internt genererade medel inte är tillräckliga så föredras belåning. Till 
teorin motsättande fynd var att finansiell flexibilitet betraktades vara mindre viktigt av 
företag som inte betalar utdelningar än vad det betraktades att vara bland företag som 
faktiskt betalar utdelningar. Då utdelningar ur ett teoretiskt perspektiv anses minska 
informationsasymmetrin borde fallet vara det omvända om det skulle ha gett stöd åt 
Pecking order teorin. Vad beträffar i vilken utsträckning företag påverkas av 
informationsasymmetri och eventuella marknadstolkningar så angav endast var tionde 
respondent att de skulle ta ett nytt lån istället för att genomföra en nyemission just i 
syfte att försöka generera ett bättre intryck av företaget. I studien framkommer att 
väldigt få företag överlag grundar sina beslut om att ta nya lån på resonemang kring 
signalvärden och att det är än mer osannolikt att mindre och privatägda företag skulle ta 
nya lån i syfte att försöka signalera positiva framtidsutsikter till marknaden.  
 
Graham & Harvey fann att beslut om nyemissioner påverkas av marknadens 
aktievärdering men att sådana beslut inte påverkas av möjligheten eller svårigheten till 
att kunna ta upp en ny skuld. Gällande beslut om nyemissioner upptäcktes att 67 % av 
respondenterna ansåg magnituden av aktiens under-/övervärdering att vara en “viktig” 
eller ”Mycket viktig” faktor att beakta. I studien upptäcktes att utspädningseffekten på 
nyckeltalet ”vinst per aktie” var den faktorn som respondenterna upplevde att vara allra 
viktigast vid beslut angående nyemissioner.  
 
I studien fann Graham & Harvey endast ett blygsamt stöd för Trade-off teorin. 
Respondenterna uppgav nämligen att skattefördelarna som uppstår vid belåning endast 
betraktas att vara en blygsamt viktig faktor. För Trade-off teorin motsättande fynd var 
upptäckten att konkursrelaterade kostnader överlag inte betraktades som viktiga. Mer 
stödjande fynd var upptäckten av att 34 % av respondenterna angav att de hade en strikt 
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förutbestämd och optimal skuldsättningskvot vilken de eftersträvade att uppnå och 
endast 19 % av respondenterna angav att de inte hade någon optimal skuldsättningskvot 
som eftersträvades, varken strikt eller flexibel. Graham & Harvey sammanfattar 
respondenternas svar med att studien funnit ett visst/blygsamt stöd åt Trade-off teorin.  
 
Andra resultat med relevans för vår egen studie är att respondenterna i Graham & 
Harvey´s studie angav att räntelägen påverkar tidpunkten för upptagande av skuld, att 
en knapp tredjedel av respondenterna finner det vara viktigt att finansiera med lån i 
lägen då aktien är undervärderad, att kreditvärdering var den näst viktigaste faktorn att 
beakta vid finansiella beslut och att nyemissioner helst genomförs efter en tids 
kursstegring i företagets aktie.  
 
Bancel & Mittoo (2004) genomförde en anonym enkätundersökning i syfte att 
undersöka hur väl teori överensstämmer med praktik gällande kapitalstruktur. Studien 
bestod av respondenter från flera europeiska länder med olika branschtillhörighet. I 
studien framkom att när företagen beslutade om nya skulder så rankades finansiell 
flexibilitet som den viktigaste faktorn. 91 % av de tillfrågade respondenterna uppgav att 
finansiell flexibilitet antingen betraktades som ”viktigt” eller som ”mycket viktigt” vid 
beslut om nya skulder. Vidare ansåg 58 % att de avdragsgilla räntekostnaderna var 
antingen ”viktigt” eller ”mycket viktigt”, svarsalternativet tillskrevs ett medelvärde om 
2,59 utifrån skalan 1-4.  
 
Viktigt men inte lika viktig ansågs vara själva timingen av den nya skulden eller 
nyemissionen. Enligt studien reflekterade inte företagen i en allt för hög utsträckning 
kring signalskillnader som skuld och nyemissioner ger upphov till. Således upptäcktes 
inget stöd för Pecking order teorin. 
 
I beslut om att genomföra en nyemission ansågs den viktigaste faktorn att vara 
vinstutspädning per aktie. Denna respons styrker det teoretiska påståendet om att det 
föreligger en tro bland företagen om att en nyemission har en negativ inverkan på måttet 
”vinst per aktie” och denna oro är större inom stora än inom små företag enligt studien. 
I studien upptäcktes starka bevis för att chefer beaktar marknadens aktievärdering vid 
beslut om nyemissioner då 59 % av respondenterna uppgav det vara “viktigt” eller 
“mycket viktigt” att genomföra en nyemission just efter en tids uppgång i företagets 
aktiepris. I studien framkommer även att 59 % av de tillfrågade cheferna ansåg det vara 
viktigt att bibehålla en förutbestämd skuldsättningskvot.  
 
Beattie et al. (2006) belyser att tidigare forskning inom området av kapitalstruktur 
främst har gjorts genom att genomföra regressionsanalyser men att forskning inom 
området istället borde använda sig av andra metoder såsom att undersöka aspekter som 
rör själva beteendet vid beslutsprocessen. Syftet med studien var att förstå hur företag 
beslutar kring finansieringsval och att förstå varför företagen väljer just en viss 
skuldsättningsgrad. Resultatet från forskningen visade att ”Säkerställandet av en 
långsiktig överlevnad för företaget” var den viktigaste faktorn när beslut om hur mycket 
skuld som skall tas upp görs. Ungefär hälften av respondenterna hävdade att de hade en 
förutbestämd skuldsättningsgrad som de eftersträvade. Vidare fann Beattie et al. stöd för 
att de avdragsgilla räntekostnaderna var en viktig faktor vid ny belåning. Dock så 
upptäcktes det att företag inte avväger balansen mellan kostnader förenade med konkurs 
och skatteskölden enligt det sätt som Trade-off teorin förutspår. 60 % av respondenterna 
menade att de hade en prefererad ordning av kapitalformerna i linje med ”The pecking 
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order”.  Avslutningsvis nämns att det är viktigt att förstå att kapitalstruktur är ett 
komplext fenomen och att själva beslutsprocessen är något som bör granskas ytterligare 
i framtiden.  
 
Brounen et al. (2006) undersökte vilka faktorer som påverkar ett företags 
kapitalstruktur. Data inhämtades genom en enkätundersökning från företag med 
ursprung från Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Respondenterna 
ombads att besvara frågor så som ”vilka faktorer påverkar hur ni väljer en lämplig nivå 
av skulder?” och ”vilka faktorer påverkar beslutsfattandet om nyemissioner?”. Datat 
analyserades och jämfördes sedan med Graham & Harvey’s (2001) liknande studie 
vilken genomfördes på amerikanska företag. I studien undersöktes både noterade och 
onoterade företag. 
 
Finansiell flexibilitet upptäcktes att vara den viktigaste faktorn när graden av belåning 
bestäms bland de undersökta brittiska-, nederländska-, franska- och tyska företagen. 
Forskarna argumenterar att respondenternas benägenhet om att uppnå eller värna om 
den finansiella flexibiliteten utgör ett stöd för Pecking order teorin. Detta eftersom 
finansiell flexibilitet skulle öka möjligheten till att faktiskt kunna välja bland 
finansieringskällor utefter en preferensordning. Samtidigt fann forskarna att belåning 
inte berodde på en otillräcklig kapacitet av att kunna finansiera internt och detta fynd 
argumenteras att vara en motsättning mot det resonemang som förs inom Pecking order 
teorin. 
 
I studien upptäcktes att företag verksamma i olika länder upplever olika teoretiska 
motiv att vara mer eller mindre viktiga. Amerikanska och brittiska företag upptäcktes att 
uppleva det vara viktigare än företag från andra länder att försöka agera effektivt utifrån 
rådande marknadsomständigheter. Amerikanska och brittiska företag, i jämförelse med 
franska och tyska företag, upptäcktes även att lägga större vikt vid den 
utspädningseffekt som en nyemission ger upphov till. Brounen et al. resonerar att 
brittiska och amerikanska företag till en högre grad än tyska och franska företag är 
orienterade mot aktiemarknaden. 
 
Det är framförallt noterade bolag som tar marknadstimingen i beaktning, dessa bolag är 
också mer benägna att genom en ökad skuldsättning signalera information om 
investeringar. I studien fann författarna ett visst stöd för Trade-off teorin. Finansiell 
flexibilitet upptäcktes att vara viktigast, dock inte drivet av de motiv som grundar 
Pecking order teorin.  
 
Frank & Goyal (2009) genomförde en undersökning för perioden 1950-2003 där de 
studerade vilka variabler som har en inverkan på den marknadsbaserade 
skuldsättningsgraden. Syftet med studien var att utifrån en stor andel faktorer vilka kan 
tänkas påverka skuldsättningsgraden kartlägga de faktorer som till den största graden 
korrelerar till skuldsättningsgraden. Studiens resultat visar t.ex. på att företag som hade 
en hög Market-to-Book ratio ofta hade en låg skuldsättningsgrad samt att företag med 
stora anläggningstillgångar tenderade att ha en högre skuldsättningsgrad. Resultatet 
visade även på att lönsamma företag oftast hade en lägre skuldsättningsgrad än vad 
olönsamma företag hade. Författarna fann inget stöd för Marknadstiming teorin, dock 
fann de stöd för Pecking order teorin i och med att lönsamma företag upptäcktes att ha 
en lägre skuldsättningsgrad. Vidare fann de inget stöd för Trade-off teorin. 
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3.#Vetenskapsteoretiska#utgångspunkter#
Den kunskap som har utvunnits av sju terminer på civilekonomprogrammet har i positiv 
bemärkelse påverkat förmågan av att kunna konstruera relevanta frågeformuleringar. 
Samtidigt har förförståelsen ställt krav på att anamma ett kritiskt förhållningssätt i syfte 
att värna om en insikt av att akademisk kunskap mycket väl kan skilja sig från praktisk 
tillämpning. I denna studie anammas en objektivistisk ståndpunkt, en positivistisk 
kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt. Ett kritiskt förhållningssätt har även 
präglat utformandet av de kriterier kring vilka beslut om olika källors tillförlitlighet har 
kretsat. 

 

3.1#Förförståelse#
Bjereld (2009, s. 14) menar att forskarens utformning av en vetenskaplig 
problemformulering alltid är förenad med en viss och specifik förförståelse. Baserat på 
förförståelsen bildar forskaren sig en uppfattning som denne vill utmana och en 
alternativ uppfattning som forskaren vill komplettera eller ersätta den befintliga 
uppfattningen med. Då en vetenskaplig problemformulering påverkas av forskarens 
förförståelse och forskarens uppfattning av verkligheten, så gynnas läsaren av att få ta 
del av forskarens förförståelse och verklighetssyn. En förmedling av förkunskaper och 
verklighetssyn gör det nämligen lättare för läsaren att förstå forskarens studie (Bjereld 
et al., 2009, s. 14). 
 
Snart åtta genomförda terminer på civilekonomprogrammet har givit oss en relativt stor 
mängd teoretiska förkunskaper angående finansiering och kapitalstruktur. Denna studies 
teoretiska referensram är starkt präglad av kursen ”Advanced Corporate Finance D” 
som vi läste under civilekonomprogrammets sjunde termin. I sin tur är denna studies 
enkätutformning starkt präglad av den teoretiska referensramen. Med andra ord kan 
sägas att den teoretiska förkunskapen vi har införskaffat oss genom våra studier präglar 
de frågor vi ställer till våra respondenter och respondenternas svar är vad som grundar 
denna studies resultat och analys.  Bryman & Bell (2009, s. 40) menar att forskarens 
personliga övertygelser och känslor kan påverka bland annat problemformuleringen, 
forskningsdesignen, tolkningen av data och slutsatserna. Känslor och övertygelser är 
svåra att hålla fullständigt neutrala vilket leder till en svårighet av att lyckas anamma en 
fullständig objektivitet (Bryman & Bell, 2009, s. 40). 
 
Vi vill uppmärksamma läsaren på främst tre saker angående vår förförståelse. Det första 
är att vår förförståelse är av teoretisk natur. Det finns en risk att vi vid konstruktionen av 
enkätfrågorna i en allt för hög utsträckning har utgått från att teori överensstämmer med 
verkligheten. Vi är dock medvetna om att vi saknar praktisk förkunskap och vi är därför 
medvetna om att vi kan sakna en viss förståelse för potentiella svarsalternativ. Av den 
anledningen har respondenten fått möjligheten att på egen hand definiera svarsalternativ 
i vår enkät. Vi vill också förmedla att vår förförståelse har lett till en viss risk för 
vinkling av frågeformuleringar.  Vi har dock aktivt försökt att inte ställa ledande frågor 
och arbetat aktivt med att ifrågasätta våra egna tankeled. För det tredje vill vi förmedla 
vår tro av att vi har en gedigen teoretisk kunskap som hjälper oss att ställa relevanta 
frågor till våra respondenter. Vi tror oss ha lyckats formulera relevanta frågor för vår 
problemformulering samtidigt som vi har lyckats anamma en objektivitet vid 
konstruktionen av enkäten. Bjereld et al. (2009, s. 14) menar att forskaren kan gynnas 
av att kartlägga sina förkunskaper då en sådan kartläggning är som att granska de egna 
tankeleden. Vi menar att vår egen möjlighet till objektivitet har gynnats av att vi hela 
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tiden har försökt att kritiskt resonera kring hur vår förförståelse potentiellt inverkar på 
studien.   
 

3.2#Ontologi#
En objektivistisk ståndpunkt innebär att sociala företeelser så som organisationer 
betraktas att vara konkreta objekt. Organisationer har egna mål, arbetsfördelningar, 
hierarkier och sociala ordningar. Dessa för organisationen karaktäristiska måste 
individerna inom organisationen uppnå, följa och lyda. Individerna inom organisationen 
förhåller sig därmed till, eller agerar inom ramarna av, en yttre och opåverkbar 
verklighet.  Den yttre verkligheten utgörs i sammanhanget just av organisationens 
karaktäristiska (Bryman, 2011, s. 36). 
 
Konstruktionism kritiserar den objektivistiska ståndpunktens benägenhet att betrakta 
sociala företeelser som givna enheter och kritiserar tanken om att individerna inom dem 
skulle betrakta enheterna att vara opåverkbara verkligheter att förhålla sig till. Istället 
innebär en konstruktionistisk ståndpunkt att organisationers mål, arbetsfördelningar, 
hierarkier och sociala ordningar är resultat av sociala aktörers interaktion, samförstånd 
och förhandlingar. Konstruktionism innebär således en syn av att människor konstruerar 
verkligheten snarare än att människor styrs och inskränks av givna yttre verkligheter 
(Bryman, 2011, s. 36-38). 
 
I denna studie anammar vi en objektivistisk ståndpunkt. Vi betraktar således företag att 
vara yttre och konkreta objekt vilka vi inte kan påverka. I vår enkät undersöker vi vilka 
motiv som påverkar kapitalstrukturen hos svenska onoterade fastighetsbolag och vår 
enkät syftar i stor utsträckning till att testa teoretiska påståenden. Bryman & Bell (2011, 
s. 37-38) menar att både den ontologiska ståndpunkten och den epistemologiska 
orienteringen skiljer sig åt mellan en kvantitativ och en kvalitativ forskningsdesign. En 
studie som har en kvantitativ forskningsdesign och som syftar till att testa snarare än att 
skapa teori är också en studie som anammar en objektivistisk ontologisk ståndpunkt 
(Bryman & Bell, 2011, s. 37-38).  
 

3.3#Epistemologi#
Epistemologiska frågeställningar behandlar frågor gällande vad som bör anses vara 
kunskap och resonemangen kring detta mynnar ofta ut i två olika epistemologiska 
ståndpunkter. Dessa ståndpunkter kallas för positivism och hermeneutik (Bjereld et al., 
2009, s. 73).  
 
Hartman (2004, s. 104) menar att man inom positivismen endast beskriver det 
observerbara och han beskriver positivismen som en vetenskapsteori vilken utgörs av 
teorier som innehåller mätbara objekt. Saunders et al. (2012, s. 134) menar att det inom 
positivismen används data som är kvantifierbar och som kan användas i statistiska 
analyser. På ett liknande sätt beskriver Bryman (2011, s. 30) att den positivistiska 
ståndpunkten förespråkar att forskaren använder sig av naturvetenskapliga metoder vid 
studerandet av verkligheten. Vidare ska data även inhämtas på ett sådant sätt att 
värderingarna tillhörande den person som inhämtar materialet hålls utanför (Saunders et 
al., 2012 s. 135). 
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Inom hermeneutiken försöker forskare genom tolkning förstå människors situationer 
och deras erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011, s. 100) Just förståelse är centralt för 
den hermeneutiska ståndpunkten och kan jämföras mot begreppet förklarande vilket 
istället utgör grunden inom den tidigare nämnda positivistiska skolan (Lundahl & 
Skärvad, 1999, s. 39). Vidare menas att människor och deras institutioner är annorlunda 
än naturvetenskapliga studieobjekt och att det därför krävs ett annat förfarande vid 
utförandet av forskningen (Bryman, 2011,s. 32). 
 
Med dessa två ståndpunkter i åtanke och med tanke på hur studien utformats så har vi 
positionerat oss inom den positivistiska inriktningen. Insamlingen av data sker på ett 
kvantitativt sätt och kommer att analyseras statistiskt vilket också är det vanligaste 
tillvägagångssättet inom den naturvetenskapliga forskningen. Vi strävar efter att agera 
så objektivt det bara är möjligt. Vår datainsamlingsmetod är i jämförelse med 
exempelvis en kvalitativ intervjustudie till en väsentligt lägre grad förenad med 
subjektiva tolkningar av respondentens svar. Att undersöka vilka motiv som påverkar 
kapitalstrukturen låter kanske som om ett kvalitativt arbetssätt vore att föredra, men då 
tanken är att vi vill undersöka ett stort antal bolag lämpar sig det kvantitativa 
arbetssättet bättre. Vi vill utifrån gamla såväl som nyare teorier inom området av 
kapitalstruktur förklara och testa hur väl motiven från dessa teorier faktiskt spelar en 
viktig roll i beslutsfattandeprocessen. Detta menar vi ger en tyngd för vårt beslut av att 
använda ett naturvetenskapligt arbetssätt och en tyngd för vår argumentation om att 
positionera oss inom den positivistiska kunskapssynens inriktning.  
 

3.4#Angreppsätt#
Till grunden för denna studie ligger en samling teorier för området av kapitalstruktur. 
Genom insamling och analys av data kommer teori sedan att testas för att se hur väl 
teorierna överensstämmer med de svar som respondenterna har angett i denna studie. 
Detta betyder att studien präglas av ett deduktivt angreppsätt. Bryman & Bell (2011, s. 
31) menar att den deduktiva ansatsen är det mest förekommande förhållandet mellan 
teori och forskning. Vid ett deduktivt angreppsätt är det vanligast att forskningen 
bedrivs kvantitativt (Bryman, 2011, s. 27). Det faktum att deduktion och kvantitativ 
forskning löper hand i hand bevisar att det problem som vi angripit oss på har blivit 
angripet på rätt sätt. 
 

3.5#Källkritik#
Ejvegård (2009, s. 71-73) menar att i en vetenskaplig studie så måste tillförlitligheten 
hos de använda källorna granskas kritiskt och menar att forskaren på ett kritiskt sätt bör 
undersöka och säkerställa källornas äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet.  
 
Att säkerställa en källas äkthet innebär att forskaren säkerställer att källans publikation 
är äkta vara och inte en förfalskning (Ejvegård, 2009, s. 71-73). För att säkerställa en 
källas äkthet har vi haft ett krav om att forskningsstudierna skall ha genomgått en 
referentgranskning. Att källorna som används i denna studie har genomgått en 
referentgranskning betyder att källorna har granskats av forskare som bedöms vara 
kunniga inom området. Samtliga av artiklarna som har använts i denna studie har 
genomgått en referentgranskning av en inom området kunnig forskare. Av de artiklar 
som använts i litteraturgenomgången har den artikel som blivit citerat lägst antal gånger 
ändå citerats 48 gånger. Vi bedömer att våra använda källor uppfyller äkthetskravet. 
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Ett oberoendekrav syftar till att kritiskt granska vem källan är och forskaren bör sträva 
efter att inhämta de viktigaste fakta från primärkällor (Ejvegård, 2009, s. 71-73). 
Samtliga vetenskapliga studier om vilka det återberättas i avsnittet 
”litteraturgenomgång” är primärkällor. Det betyder att när vi har refererat till en 
forskare så är det specifikt till den forskaren som faktiskt har genomfört studien som vi 
har refererat till. Med stor säkerhet har vi aldrig refererat till en genomförd studie via en 
sekundärkälla på grund av rädsla för att sekundärkällan kan ha förvrängt eller feltolkat 
den ursprungliga studiens forskningsdesign eller resultat. Vi menar att då vi endast har 
använt primärkällor så uppfyller våra använda källor oberoendekravet. Vi menar också 
att det är osannolikt att våra källor skulle ha säregna intressen av att presentera en viss 
typ av resultat. Vi ser det som högst osannolikt att forskare skulle ha incitament till att 
förespråka några specifika motiv för utformning av kapitalstruktur. 
 
Att granska en källas färskhet är en granskning av när i tiden informationen 
publicerades och det är i regel bättre att använda en modernare källa även om en 
modernare källa inte skall bortse från äldre och viktig information (Ejvegård, 2009, s. 
71-73). Vid genomgången av den tidigare inom området genomförda forskningen så 
upptäckte vi att forskare ofta refererade tillbaka till M&M:s artikel från 1958 samt till 
Myers artikel från 1984. Även om dessa två artiklar skrevs för relativt länge sedan så 
refererar modern forskning återkommande till dessa två verk vilket enligt oss belyser att 
artiklarna är av hög relevans än idag. Även eftersom Trade-off teorin och Pecking order 
teorin är centrala teorier i denna studie så argumenteras det vara viktigt att i den högsta 
möjliga mån referera till teoriernas ursprungliga artiklar. Samtidigt argumenterar vi att 
företagens möjligheter till att justera sina kapitalstrukturer har förändrats över tid. För 
att effektivt kartlägga finansiella motiv som existerar under rådande teknologiskt 
tillstånd, aktuella samhällstrender och regelverk på finansmarknaden så har det lagts 
stor vikt lagts vid att kartlägga även den moderna forskningen. Exempelvis så har denna 
studies enkätutformning präglats av studier vilka har genomförts år 2001, 2004 och 
2006 och vilka är att betrakta som moderna forskningsstudier inom området. Denna 
studie inkluderar således både äldre och modernare forskningsstudier som har 
genomförts mellan åren 1958-2009 och vilka alla anses vara av hög relevans för denna 
studie.  
 
När forskare undersöker en källas samtidighet så undersöker forskaren hur lång tid som 
har passerat mellan dess att en händelse ägt rum och till dess att information om 
händelsen har skrivits (Ejvegård, 2009, s. 71-73). Vi finner att samtidighetskriteriet är 
mindre viktigt att säkerställa just för denna studies specifika forskningsområde. Vi utgår 
från att forskare relativt omgående efter det att studier har genomförts publicerar 
studiens resultat. Vi bedömer det att vara mycket osannolikt att forskare skulle avvakta 
med en publicering av information eftersom forskare kan antas att vilja få sina resultat 
både publicerade och citerade så snabbt som möjligt. Vi bedömer att 
samtidighetskriteriet är viktigare att granska för forskningsområden av annan natur. 
Speciellt tror vi det vara viktigt för forskningsfrågor som kretsar kring historiska 
händelser vilka har utspelat sig under en specifik tidpunkt. Finansiella beslutsprocesser 
bedömer vi snarare att vara en dynamisk än en statisk process. 
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3.6#Litteratursökning#
Den typ av litteratur som har använts i studien har främst varit vetenskapliga artiklar 
men även böcker och i några fall har vi även hämtat information från webbsidor. De 
vetenskapliga artiklarna har vi funnit både genom sökningar på Business Source 
Premiere och på Academic Search Elite som är två databaser till vilka vi har haft access 
via Umeå Universitetsbibliotek. Vidare har vi även använt oss av Google Scholar som 
sökmotor till de vetenskapliga artiklarna. För att avgränsa våra sökningar har vi använt 
oss av sökord som exempelvis ”capital strucutre”, ”determinants capital structure”, 
”capital structure decisions”, ”capital structure real estate”, ”pecking order”, ”trade off 
theory”. Det har bedrivits oändligt med forskning inom området kapitalstruktur vilket 
gör att dessa sökningar ger väldigt många svar. Efter att ha läst ett stort antal artiklar 
med relevans för vår studie fann vi att många av dem ofta refererade tillbaka till samma 
artiklar. På så sätt kunde vi finna mer litteratur som allt som oftast var av hög relevans 
för vår studie.  
 

4.#Metod#
 

Data har inhämtats genom en enkätundersökning och metodvalet har baserats på en 
strävan om att kunna undersöka så många respondenter som möjligt till en låg kostnad 
i monetära- och tidsrelaterade termer. Metodvalet argumenteras även att vara väl 
beprövat av tidigare forskare som har genomfört liknande studier.  
 
Populationen har definierats utifrån databasen Retriever Business. Efter upptäckt av en 
relativt låg svarsrespons justerades avgränsningskriteriet beträffande 
omsättningskravet. Även ett avgränsningskriterium beträffande företagens ägandeform 
infördes efter det att det första enkätutskicket hade 
genomförts.  Avgränsningsjusteringar, manuella kontroller av företagens verksamheter 
och två stycken enkätutskick resulterade slutligen i 33 besvarade enkäter och en 
svarsrespons av 5,9 %.  

!

4.1#Kvantitativ#metod:#Enkätundersökning#
Att studera vilka motiv som påverkar kapitalstrukturen inom svenska onoterade 
fastighetsbolag kan enligt oss tänkas utföras med en kvantitativ- såväl som med en 
kvalitativ metod. Enligt oss medför dock en kvantitativ forskningsdesign en hel del 
fördelar just för denna specifika studie. En enkätundersökning främjar våra möjligheter 
att undersöka ett större urval än vad som för oss hade varit möjligt om studien istället 
hade anammat en kvalitativ forskningsdesign. Således upplevs det att vara befogat med 
en argumentation om att en enkätundersökning, under förutsättning av ett korrekt 
urvalsförfarande, ökar möjligheten till att kunna generalisera denna studies resultat. 
Bryman (2011, s. 168-169) menar att ett representativt urval är viktigt för att forskare 
som genomför kvantitativa undersökningar skall kunna generalisera resultaten till hela 
populationen och därmed viktigt för att forskarna skall kunna hävda att resultaten inte är 
unika just för studiernas undersökta respondenter eller objekt. 
 
I det skede då diskussioner genomfördes angående vilken typ av undersökningsmetod 
som skulle användas så kretsade resonemanget kring respektive metodvals möjligheter 
att i ett senare skede kunna generalisera resultaten till hela populationen. Det 
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resonerades att en enkätundersökning skulle möjliggöra en undersökning av ett större 
antal respondenter och att en enkätundersökning av den anledningen var det bäst 
lämpade metodvalet för denna studie. Det resonerades även att då denna studies syfte 
kretsar kring att förklara snarare än att förstå så är ett kvantitativt instrument mer lämpat 
än ett kvalitativt instrument. Exempelvis hade ett intervjuförfarande inte möjliggjort att 
kartlägga en lika stor bredd av respondenter och således inskränkt på möjligheten till att 
senare kunna generalisera studiens resultat. Ett intervjuförfarande hade inte på samma 
sätt som en enkätundersökning varit lämpligt för denna studies syfte och 
problemformulering.  
 
Tidigare inom området genomförda studier av Bancel & Mittoo (2004), Beattie et al. 
(2006) samt Graham & Harvey (2001), har alla använt en kvantitativ forskningsmetod 
och specifikt med en enkätundersökning som verktyg för att undersöka motiven bakom 
utformandet av kapitalstrukturen. Att tidigare studier använt enkäter som 
datainsamlingsverktyg ingjuter en viss trygghetskänsla av att en enkätundersökning är 
lämpligt även för denna studie. Då vi inte har upptäckt några studier inom området som 
anammat en kvalitativ metod hade det på förhand känts mer riskfyllt att exempelvis 
genomföra intervjuer. Det kan anses vara lämpligt att blicka på tidigare genomförda 
studier för att se och använda instrument som redan har testats i verkligheten (Olsson & 
Sörensen, 2011, s. 148). Enkätutformningen i denna studie är präglad av tidigare studier 
då vi har undersökt tidigare forskningsresultat och vi har valt att inkludera de alternativ 
som tidigare forskning har kartlagt att vara de viktigaste motiven i vår egen studie.  
 
Ett annat argument för valet av att genomföra en enkätundersökning är den relativt sett 
ringa kostnaden i termer av tid och pengar som en enkätundersökning ger upphov till 
(Ejlertsson, 2014, s. 11). När enkäten väl var utformad så kunde den elektroniskt 
skickas ut till så många respondenter som önskades utan att den gav upphov till 
monetära- eller nämnvärda tidsrelaterade kostnader. Införskaffandet av kontaktadresser 
har skett genom Retriever Business samt företagens hemsidor. Att enkäten erbjöds 
elektroniskt tror vi har gynnat vår svarrespons då pappersenkäter är förenade med 
tidskrävande pappershantering i synnerhet för respondenten. 
 

4.2#Population,#urval#och#genomförande#av#datainsamling#
Syftet med denna studie är att undersöka vilka motiv som starkast påverkar svenska 
onoterade fastighetsbolag i besluten om kapitalstruktur. För att kunna definiera 
populationen användes databasen Retriever Business. I en första sökning baserades 
avgränsningarna på SNI-koderna ”68.201”-”68.203”, på ett omsättningskrav av minst 
50 miljoner och på att bolagen skulle vara registrerade som aktiebolag. Efter 
avgränsningar återfanns det 1050 stycken företag som uppfyllde kriterierna. Bland dessa 
företag återfanns dock även sådana företag vars huvudsyfte inte är att bedriva 
fastighetsverksamhet. I listan återfanns exempelvis företaget Byggmax vars 
huvudsakliga verksamhet och bransch ligger långt ifrån de företag och den bransch som 
denna studie ämnar undersöka. Det väcktes farhågor om att många av de 1050 företagen 
egentligen inte hörde till denna studies population. Det beslutades därför om att 
genomföra en manuell kontroll av varje företag i syfte att säkerställa respektive företags 
relevans för denna studie. Kontrollen gjordes genom att besöka varje företags webbsida 
och där gjordes en bedömning om huruvida företagen med säkerhet sysslade med just 
förvaltningsverksamhet. Den manuella kontrollen av bolagen mynnade ut i en lista 
bestående av 448 stycken fastighetsbolag till vilka vi även fann mailadresser till. Att 



! 27!

manuellt kontrollera vart och ett av bolagen var en mycket tidskrävande process men 
som med stor säkerhet har gynnat studien. Hade den inte genomförts så hade resultat- 
och analysdelen baserats på svar från respondenter som inte är relevanta för denna 
studies population och syfte. Med kontrollen reducerades antalet företag från 1050 till 
448 vilket betyder att 602 företag sållades bort. Dessa 602 företag kunde antingen med 
säkerhet sägas inte bedriva förvaltningsverksamhet eller inte med säkerhet kunna sägas 
bedriva just förvaltningsverksamhet. Företag utan webbsidor eller utan annan tillförlitlig 
information angående verksamhet bedömdes att vara för allt för osäkra för att 
inkluderas i studien.  
 
Enkäten skickades via mail ut till alla de 448 bolagen som tillhörde den definierade 
populationen. Av de 448 utskickade enkäterna så erhölls enkätsvar från 68 stycken 
respondenter vilket resulterade i en svarsrespons av ca 15 %. När analysen av enskilda 
enkätsvar inleddes upptäcktes det snabbt en problematik. Många av respondenterna 
hade i skrivrutan “annat” kommenterat att de arbetar för kommunala bolag och hade i 
kommentarerna nämnt att kommunala bolag behandlar frågor angående kapitalstruktur 
på ett annat sätt än privata företag. Denna studies referensram visade sig tydligt vara 
bättre lämpad för privata än för allmännyttiga bolag. Som framkom i kommentarsfälten 
och som borde ha förståtts på förhand så har allmännyttiga bolag andra organisatoriska 
strukturer och andra målsättningar än vad privata bolag har. Tyvärr så noterades att en 
majoritet av de 68 företagen som hade besvarat enkäten var just allmännyttiga företag. I 
det skedet beslutades att exkludera svar från allmännyttiga företag och det beslutades 
även att skicka ut påminnelser till de privata bolag som ännu inte hade besvarat enkäten. 
Således krävdes en ny manuell genomgång av företagen i syfte att säkerställa att 
påminnelsen skickades ut enbart till privatägda bolag. Efter att ha sållat bort de 
kommunala bolagen från den lista som ursprungligen innehöll 448 stycken bolag så 
kvarstod 197 stycken privata företag till vilka vi även hade kontaktuppgifter till. Efter 
att påminnelsen hade skickats ut så hade totalt 17 svar från privata bolag erhållits. I det 
skedet uppgick svarsresponsen till knappt 9 %. 
 
Möjligheten till generalisering var ett viktigt argument för valet av att genomföra en 
enkätundersökning och av den anledningen upplevdes endast 17 besvarade enkäter att 
vara ett alldeles för litet datamaterial att arbeta med. 17 svar, med avtagande 
svarsfrekvens, ansågs vara i underkant för att generera den möjligheten till 
generalisering som eftersträvades. Av den anledningen beslutades att även inkludera 
företag vars omsättning uppgick till minst 10 MSEK. Då fler företag inkluderades 
kunde enkäter skickas ut till en större population. Samtidigt krävdes dock ännu en och 
mycket tidskrävande manuell kontroll av företagens verksamheter och ägandeformer. 
Att avgränsningskriteriet beträffande omsättning sänktes från 50 till 10 MSEK innebar 
ytterligare 2597 företag att granska manuellt. Av dessa 2597 företag hittades 361 
företag som var privatägda, sysslade med förvaltningsverksamhet och som förmedlade 
kontaktuppgifter på webbsidan. Det kan förvisso låta som att 361 av 2597 företag är en 
liten andel men det bör belysas att det uppstod problemområden vid användandet av 
databasen Retriever Business. Ett av problemen var att databasen även listade företag 
med minimala fastighetsbestånd och sådana företag visade sig vara så små i 
verksamheten att de inte ens hade några egna hemsidor med synliga kontaktuppgifter. 
Ett annat problem var att databasen listade företag som visade sig att vara dotterbolag 
till stora och börsnoterade företag. Sådana företag sållades bort på grund av att de 
tillhörde noterade bolag. Denna studie undersöker som nämnts tidigare endast onoterade 
företag. 
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Ytterligare enkäter skickades ut till de privatägda företag vars omsättning låg inom 
intervallet 10-50 MSEK. Enkäten var en exakt kopia av den första versionen och länken 
till enkäten skickades återigen ut till respondenterna via mail. Det andra utskicket 
resulterade i ytterligare 21 besvarade enkäter och i det läget hade totalt 33 enkätsvar 
erhållits. 558 enkäter hade skickats ut totalt och mynnat ut i totalt 33 besvarade enkäter. 
Således uppgick svarsresponsen till 5.9 %. Det fördes långa diskussioner redan innan 
enkäten konstruerades om hur enkäten bör konstrueras för att leda till en så hög 
svarsrespons som möjligt. Det fanns en rädsla för att respondenterna skulle vara 
skeptiska till att besvara enkäter då dessa tar tid i anspråk och därför att det inte är 
ovanligt att studenter kontaktar företag för att be om deras deltagande. Därför 
konstruerades enkäten utifrån en strävan av att vara så detaljrik men ändå så tidseffektiv 
som möjligt. Vi tror oss ha lyckats med att skapa en tidseffektiv enkät men har tyvärr 
ändå upptäckt att många respondenter inte har besvarat samtliga frågor. Besvarandet av 
enkätfrågorna minskade utefter ju fler svar respondenterna redan hade avlagt. I ett 
perfekt scenario så hade vi erhållit långt fler än 33 enkätsvar. I ett sådant scenario hade 
vi kunnat kosta på oss att exkludera inkompletta enkätsvar utan att i en allt för hög grad 
inskränka på studiens möjlighet till generalisering. Då det endast erhölls svar från 33 
respondenter så beslutades det dock att även inkludera ofullständigt ifyllda enkäter i 
denna studie. För att agera transparent så kommer läsaren vid presentationen av 
resultatet för varje enkätfråga att kunna läsa hur många respondenter som har besvarat 
respektive fråga. Det finns en tydlig strävan efter att agera transparent vad gäller 
eventuella problem i de data som grundar resultat- och analysdelen.  
 
Vi har valt att benämna den genomförda undersökningen för en totalundersökning. 
Dahmström (2011, s. 76) menar att en totalundersökning kan vara en rimlig 
undersökningsmetod i situationer där populationen är relativt liten. I denna studie 
definieras den avsedda populationen att utgöras av svenska onoterade privatägda 
fastighetsbolag med en omsättning lika med eller högre än 10 MSEK. Vi upptäckte 
dock omgående att många av de företag som listades i databasen ”Retriever Business” 
inte tillhandahöll egna hemsidor. Vi kunde således inte finna kontaktuppgifter till 
samtliga bolag inom den avsedda populationen.  Av de svenska onoterade privatägda 
fastighetsbolag med en omsättning lika med eller högre än 10 MSEK som listades i 
”Retriver Buisness” fann vi kontaktuppgifter till 558 stycken företag. Dessa 558 företag 
utgör denna studies rampopulation. En enkät har skickats till samtliga av dessa 558 
företag och då vi har skickat enkäter till hela rampopulationen menar vi oss att ha utfört 
en totalundersökning. Anledningen till valet av att genomföra en totalundersökning 
byggde på information från tidigare genomförda forskningsstudier. I flera fall har 
svarsresponsen understigit 10 % vilket skulle leda till väldigt få besvarade enkäter om 
enkäter istället endast hade skickats till ett urval av populationen. Brounen et al. (2006, 
s. 1412) erhöll en svarsrespons av 5 % och Graham & Harvey (2001, s. 188) erhöll en 
svarsrespons av 9 %. En svarsrespons mellan 5-9 % ansågs medföra risker av väldigt få 
svar vid överväganden om att istället anamma ett urvalsförfarande. Således kan sägas att 
totalundersökning som urvalsmetod inte valdes för att populationen i sig är liten utan att 
den snarare valdes av rädsla för att en relativt liten del av populationen skulle besvara 
enkäten. 
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4.3#Enkätutformning#
Nedan följer en motivering till enkätens utformning. Motiveringen innehåller även 
resonemang kring de svarsalternativ som har inkluderats i enkäten. Enkäten finns att 
tillgå i Appendix 2. 
!
Fråga 1: ”Antag ett scenario där företaget fritt och utan inskränkningar kan välja 
finansieringskälla. Hur skulle ni i ett sådant scenario rangordna nedanstående 
alternativ av finansieringskällor?”  
 
Denna fråga är av hypotetisk karaktär. Frågans främsta syfte är att testa Pecking order 
teorin vilken predikterar att intern finansiering föredras framför extern finansiering och 
att belåning föredras framför att nyemittera aktier. Tanken med den hypotetiska 
utformningen är att underlätta granskningen av Pecking order teorins betydelse i 
verkliga beslutsprocesser. Att frågan inte inkluderar företags- och situationsspecifika 
omständigheter ger möjligheten till att kunna kartlägga respondentens preferenser för 
respektive finansieringsalternativ utan att de angivna preferenserna påverkas av de 
faktiska möjligheterna eller inskränkningarna till att fritt kunna välja 
finansieringsalternativ. Om ”The Pecking order” inte ens skulle föredras i ett 
hypotetiskt och flexibelt scenario så skulle det föreligga en kraftig motsättning mellan 
teorin och verkligheten. Den första enkätfrågan syftar till att undersöka om ”The 
Pecking order” föredras av företag och om den skulle föredras så kan motiven för att 
föredra ordningen analyseras med hjälp av information från kommande frågeställningar.  
 
Fråga 2: ”Bedöm hur viktiga nedanstående alternativ var/är/skulle vara när företaget 
genomförde/genomför/skulle genomföra en nyemission av aktier: (Om inget av våra 
föreslagna alternativ stämmer överens med den egentliga anledningen ber vi dig att 
definiera den för företaget specifika anledningen i skrivrutan "Annat”). 
 
Fråga 2 syftar till att kartlägga och förstå respondenternas motiv för att ta in nytt eget 
kapital och frågan syftar till att testa flertalet teoretiska påståenden. Frågans 
svarsalternativ har konstruerats utifrån vad som kan anses vara teoretiskt rimligt och har 
konstruerats utifrån delar av den teoretiska referensramen samt utifrån tidigare 
genomförda forskningsstudier. Svarsalternativet ”Det fanns en strävan att bredda 
aktieägarkretsen” syftar till att undersöka om företag har eller skulle kunna genomföra 
en nyemission i syfte att öka antalet ägare vilket skulle leda till ett minskat inflytande 
för befintliga aktieägare. Svarsalternativen ”Höga nivåer på låneräntorna” och 
”Aktiepriset/ Marknadens värdering var tilltalande” syftar till att undersöka om 
företagen vid genomförande av nyemissioner har eller skulle beakta rådande 
marknadsomständigheter. Alternativen ”Det fanns en strävan efter att minska 
skuldsättningsgraden”, ”Vi önskade egentligen att ta ett nytt lån men fann inga 
långivare som var villiga att låna ut beloppet vi behövde” och ”Ett nytt lån hade kraftigt 
ökat den finansiella risken” är alternativ vars svar är relevanta både för att testa Trade-
off teorin samt respondenternas strävan efter att uppnå eller värna om den finansiella 
flexibiliteten. I den andra frågan testas primärt ”Ägarkontroll”, ”Trade-off teorin samt 
Marknadstiming teorin” men även ”Finansiell flexibilitet”.  
 
Fråga 3: ”Bedöm hur viktiga nedanstående alternativ var/är/skulle vara när företaget 
tog/tar/skulle ta ett nytt lån. (Om inget av våra föreslagna alternativ stämmer överens 
med den egentliga anledningen ber vi dig att definiera den för företaget specifika 
anledningen i skrivrutan "Annat"). 
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Fråga 3 syftar till att kartlägga och förstå respondenternas motiv för att ta nya lån och 
frågan syftar till att testa flertalet olika teoretiska påståenden. Frågans svarsalternativ 
har konstruerats utifrån vad som kan anses vara teoretiskt rimligt och har konstruerats 
utifrån delar av den teoretiska referensramen samt utifrån tidigare genomförda 
forskningsstudier.  
 
Alternativet ”En nyemission hade i högre grad varit förenad med en möjlig negativ 
tolkning av marknaden” syftar till att undersöka Pecking order teorins resonemang om 
att företagens finansieringsbeslut påverkas av informationsasymmetrins effekter. ”Vi 
önskade att finansieringen inte skulle leda till ett minskat inflytande för befintliga 
ägare” syftar till att undersöka om företagens lånebeslut baseras på att lån till skillnad 
från en genomförd nyemission inte minskar befintliga ägares inflytande i företaget. 
Alternativet ”Lån leder till avdragsgilla räntekostnader” konstruerades i syfte att testa 
hur viktigt respondenterna ansåg skatteskölden att vara vid beslut om att ta nya lån. 
Alternativet ”Ett nytt lån späder inte ut nyckeltalet vinst per aktie” inkluderades i 
enkäten efter upptäckten att tidigare studier kommit fram till att det nämnda nyckeltalet 
ofta tillskrivs en stor tyngd vid företags beslutsprocesser. Alternativet ”Vi ville öka 
avkastningen (hävstången) på det befintliga egna kapitalet kan anses att vara ett 
självklart alternativ att inkludera men är även ett alternativ som är relevant för att 
undersöka Trade-off teorins resonemang om balansgången av belåningens för- och 
nackdelar. ”Marknadens värdering av aktien var vid tillfället för låg för att genomföra 
en nyemission” konstruerades i syfte att undersöka om företagens lånebeslut grundar sig 
på att aktien är lågt värderad och testar således Marknadstiming teorins påstående om 
att företag beaktar rådande marknadsomständigheter vid utformande av 
kapitalstrukturen. Alternativet ”Transaktionskostnaderna är lägre för att ta ett nytt lån 
jämfört med att ta in nytt aktiekapital” konstruerades främst för att testa Pecking order 
teorins resonemang om att informationsasymmetrin riskerar att ge upphov till förlorat 
marknadsvärde och att den risken är lägre när företag beslutar sig för att låna kapital 
istället för att nyemittera aktier. I den tredje frågan testas alltså ”Pecking order teorin”, 
”Trade-off teorin”, ”Marknadstiming teorin”, ”Utspädningseffekt” och ”Ägarkontroll”. 
 
Fråga 4: ”I denna fråga omber vi dig att gradera betydelsen av varje motiv/faktor 
vid er beslutsprocess som berör finansiering och valet av finansieringskällor. Varje 
motiv/faktor definieras enligt den definition vi använder oss av i denna studie.” Se 
appendix 2 för att se hur motiven/faktorerna beskrevs för respondenterna.  
 
Konstruktionen i fråga 4 syftar till att undersöka hur viktigt respektive teoretiskt 
påstående/motiv upplevs vara av respondenten. Att respondenten inte ombeds 
rangordna teorierna beror på att denna fråga syftar till att mäta respektive teoretiska 
påståendes/ motivs betydelse. En rangordning avslöjar förvisso teoriernas relativa 
betydelse men inte betydelsen av respektive enskilda teori. Frågan har konstruerats 
utifrån ett resonemang om att flera av teorierna inte är konfliktära trots att de har olika 
tyngdpunkter i förklarandet av kapitalstrukturen. Således kan flera teorier vara 
betydelsefulla och motiv från olika teorier kan dominera beslutsprocessen för olika 
situationer. Exempelvis är det ur en teoretisk synvinkel fullt möjligt att avdragsgilla 
räntekostnader är av stor betydelse men det är även fullt möjligt att företag ändå kan 
tänkas nyemittera aktier istället för att ett nytt lån om rådande marknadsvärdering av 
aktien är gynnsam.  Således kan det vara fullt möjligt att både Trade-off teorin och 
Market timing teorin upplevs att vara betydelsefulla teorier och att de kan vara olika 
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dominerande för olika situationer. Fråga 4 uppmärksammar möjligheten att fler än en 
teori upplevs vara viktiga och synliggör vilka teorier som upplevs att vara viktigast.  
 
Fråga 5: ”Rangordna nedanstående motivs/faktorers betydelse i er beslutsprocess av 
finansiering”. Se appendix 2 för att se hur motiven/ faktorerna beskrevs för 
respondenten.  
 
I fråga 5 ombeds respondenten att rangordna respektive motivs/ faktors betydelse i en 
relativ rangordning. Fråga 5 är en slags gardering mot att respondenten i fråga 4 skulle 
kunna betrakta alla eller många av teorierna att vara lika viktiga. I ett sådant scenario 
skulle det bli svårt att göra en djupare analys av resultatet. Fråga 5 skyddar mot sådan 
risk. Samtidigt är svaren från fråga 4 viktiga för att analysera svaren ur fråga 5. 
Rangordningen i fråga 5 kan tänkas vara mer informativ om det föreligger en kännedom 
av styrkan i rangordningen.  

4.4#Databearbetning#och#statistiska#tester#
I denna studie har de insamlade data sammanställts och analyserats i programvarorna 
Excel och Stata. Programvaran Excel har primärt används för att sortera 
respondenternas svar samt för att skapa diagram som på ett effektivt sätt illustrerar 
studiens resultat. I Stata har vi genomfört hypotestester i syfte att kartlägga eventuella 
signifikanta skillnader mellan olika företagskaraktäristiska och preferenser för 
finansiella motiv. Arbnor & Bjerke (1994, s. 99) förklarar en deskriptiv undersökning 
att vara en form av undersökning som ämnar mäta och beskriva det som mäts. Arbnor & 
Bjerke menar vidare att en explorativ studie, till skillnad från deskriptiv studie, har som 
ambition att testa uppsatta hypoteser. I denna studie har vi förvisso utfört hypotestester 
men vi vill trots utförda hypotestester påpeka att denna studie främst är en deskriptiv 
studie. Målet har snarare varit att med siffervärden, i form av graderingar och skalor, 
beskriva svenska onoterade fastighetsbolags finansiella motiv. De hypotestester som har 
utförts har syftat till att möjliggöra en djupare beskrivning av fastighetsbranschens 
finansiella motiv. Patel & Davidson (1994, s. 111) menar att deskriptiv statistik är en 
form av statistik som kan nyttjas för att i sifferform kunna beskriva insamlade 
respondentsvar. I denna studie återfinns det förvisso både deskriptiv- och mer 
hypotesprövande statistik men det är primärt den deskriptiva statistiken som har grundat 
denna studies resultat och analyser. Figur- och tabellutformningen har präglats av de 
tidigare genomförda forskningsstudier som vi har läst. Vi har upplevt tidigare studier att 
på att överskådligt och lättförståeligt presentera resultaten. Graham & Harvey (2001, s. 
212) presenterar vilka faktorer som påverkar vid beslut om ny skuld genom en tabell där 
de presenterar både procentuellt hur många som anser en faktor att vara ”viktig” eller 
”mycket viktig” och även ett medelvärde för varje faktor. De har även delat upp 
respondenterna i olika grupper baserat på finansiell data för att sedan kunna jämföra och 
statistiskt testa signifikansen medelvärdena grupperna emellan. Den insamling av 
finansiell data som har gjorts i denna studie har gjorts just i syfte att kunna genomföra 
en sådan jämförelse likt den som Graham & Harvey (2001) har gjort. I testerna så har vi 
delat upp respondenterna i två grupper baserat på deras finansiella information. 
Grupperna är indelade efter medianvärden så att de företag vars värde överstiger 
medianvärdet delas in i en grupp och de under medianvärdet delas in i den andra 
gruppen Vi har genomfört tester av typen dubbelsidigt t-test i programvaran Stata i syfte 
att kunna avgöra om skillnaderna mellan grupperna är signifikanta. De tre variabler som 
vi har testat är skuldsättningsgrad, resultat och omsättning. I de tester som gjordes så 
ställdes hypoteserna upp på följande sätt: 
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De hypotesprövningar som återfinns i denna studie anser vi att vara av en mindre viktig 
karaktär för studiens syfte och kommer således endast att presenteras i korthet i 
resultatet till de två frågorna där testerna har utförts. Anledningen till att testerna är 
inkluderade trots att de anses som mindre viktiga är för att de förhoppningsvis ska 
kunna tillföra en något djupare analys gällande hur skillnader i företagskaraktäristiska 
kan påverka företagens resonemang kring motiv.  
 

4.5#Täckningsfel#
Det finns två typer av täckningsfel, dels undertäckning som innebär att det finns 
individer i populationen som inte finns med i urvalsramen och dels övertäckning som 
innebär att det finns individer med i urvalsramen som inte tillhör populationen 
(Dahmström, 2011, s. 354). I denna studie definieras populationen bestå av svenska 
onoterade privatägda fastighetsbolag som har en omsättning högre än 10 MSEK och 
som är registrerade som aktiebolag. Genom manuella kontroller av företagens 
ägandeform och primära verksamhet har vi arbetat intensivt med att motverka över- och 
undertäckning. Det faktum att vi manuellt har exkluderat kommunala- och 
verksamhetsavvikande företag från den lista vi erhöll ur Retriever Business belyser att 
vi arbetat för att motverka övertäckning. Risken för att det i denna studie föreligger 
undertäckning är dock mer utbredd. När vi genomförde manuella kontroller hände det 
relativt frekvent att vi försökte kontrollera företag som inte hade egna webbsidor. Dessa 
företag kunde i flera fall ha företagsnamn som förvisso indikerade fastighetsverksamhet 
men som inte utifrån någon informationskälla kunde säkerställas att bedriva just 
fastighetsverksamhet. Dessa företag exkluderades vilket därmed ger en risk för 
undertäckning eftersom vi inte med säkerhet kan avgöra att de inte bedriver 
fastighetsverksamhet. Vi har även exkluderat bolag som har hemsidor men inga angivna 
kontaktuppgifter. Med relativt stor säkerhet kan vi säga att övertäckning inte är ett 
problem för denna studie. Däremot finns en risk att det föreligger undertäckning i denna 
studie även om allvarlighetsgraden bedöms vara ringa. Det finns fog för att påstå att de 
bolag som kan vara fastighetsbolag men som missats att inkluderas i denna studie ändå 
inte är av särskilt stor relevans. De fastighetsbolag där vi inte har lyckats att hitta 
kontaktuppgifter via en egen hemsida eller annan övrig information om företaget har 
ofta varit sådana företag där företagsnamnet innehållit en fastighetsbeteckning. Detta 
indikerar enligt oss att företaget snarare består av en enda fastighet än att det bedrivs 
någon fastighetsverksamhet. I andra situationer har vi även upptäckt att vissa företag 
utan hemsidor är dotterbolag tillhörande större koncerner. Sådana fastighetsbolag tror vi 
inte vara egna organisationer med någon större frihet att fatta finansiella beslut på egen 
hand. Därför bedöms sådana bolag, som kan ha exkluderats trots bedrivande av 
fastighetsverksamhet, sannolikt att ändå inte att vara av stor relevans för denna studie.  
 

4.6#Bortfall#
Som tidigare beskrivits så har studien en svarsrespons på 5,9 %. Detta betyder att det är 
525 tillfrågade företag som av okänd anledning inte har besvarat enkäten. Dahmström 
(2011, s. 356) menar att individbortfall exempelvis kan bero på att respondenten ifråga 
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inte är anträffbar, att respondenten inte förstår frågorna eller att respondenten helt enkelt 
inte vill besvara frågorna som ställts. Det faktum att den första enkäten skickades ut i 
tider kring påsk då många vanligtvis tar ut ledighet kan vara en anledning till ett högre 
bortfall än ifall enkäten hade skickats ut i andra tider. Vidare finns det risk att 
respondenterna upplevde frågorna att vara känsliga och att frågorna krävde svar som de 
inte ville dela med sig av. Denna risk ser vi dock som väldigt liten då, i alla fall vi, inte 
anser frågorna att vara av en känslig karaktär. En trolig anledning till att respondenterna 
avböjer att svara på frågorna tror vi istället är på grund av det tar upp deras tid som 
annars skulle gått till att sköta om de uppgifterna som de är anställda till att utföra. Att 
besvara enkäten skulle inte ge dem någon egen vinning och därav väljer de att avstå att 
besvara de frågor som enkäten innehåller. 
 
Dahmström (2011, s. 355) skiljer på individbortfall och partiellt bortfall där det senare 
beror på att respondenten inte har besvarat vissa delar i en fråga. För att förhindra ett 
partiellt bortfall så inkluderades en funktion i enkäten som gjorde att respondenterna var 
tvungna att besvara den aktuella frågan för att kunna gå vidare till nästa. Denna funktion 
användes på alla frågor förutom den inledande frågan där respondenten ombads att fylla 
i sin finansiella information eller sitt organisationsnummer då denna funktion inte var 
möjlig i fallet. Att denna funktion inte var möjlig har lett till ett visst partiellt bortfall då 
vissa respondenter varken har fyllt i finansiell information eller organisationsnummer 
men ändå har besvarat den resterande delen av enkäten. De svar som dessa respondenter 
angav anses vara relevanta och på grund av det relativt låga antalet totala respondenter 
så har dessa svar ändå inkluderats med undantag för de fall där nyckeltalen har 
analyserats tillsammans med en annan fråga. Dessa undantag när respondenterna har 
exkluderats leder till ett bortfall i undersökningen. Användandet av den funktion som 
förhindrade respondenten från att gå vidare innan respektive fråga var besvarad har vi 
efterhand ifrågasatt. I synnerhet då svarsresponsen har varit relativt låg har vi reflekterat 
om funktionen kan ha haft en negativ inverkan på svarsdeltagandet.  
 
Det visade sig att vissa respondenter relativt snabbt valde att avbryta deltagandet. De 
flesta av de respondenter som avbröt enkäten hade endast fyllt i finansiell 
information/organisationsnummer och besvarat den första frågan. I den första frågan 
ombads respondenten att rangordna finansieringskällor utifrån optimala omständigheter. 
Vi menar att den första frågan är mindre komplex än övriga frågor och tror att 
skillnaden i komplexitet förklarar mönstret av att de flesta avbrytande respondenter 
valde att avbryta just efter den första frågan. Om respondenten har upplevt några av 
frågorna att vara allt för komplicerade så har frågorna sannolikt krävt mer tid av 
respondenten än vad vi eftersträvade vid tidpunkten då vi konstruerade enkäten. 
Sannolikt så har några av frågorna tyvärr upplevts att vara allt för tidskrävande vilket 
sannolikt ligger bakom respondenternas avtagande deltagande. 
 

4.7#Kritik#mot#metod#
För att stärka trovärdigheten i en studie anser vi det vara viktigt att hela tiden betrakta 
den egna processen på ett självkritiskt sätt. Vi anser att transparens är mycket viktigt för 
att ge läsaren en rättvis uppfattning av vad som skrivs i denna studie. Vid de tillfällen vi 
har stött på problem har vi varit mycket måna om att förmedla problematiken och den 
eventuella påverkan som problematiken kan ha haft på studiens utformning och resultat.  
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Vad gäller enkätens utformning finns aspekter som kan kritiseras. Vad beträffar 
enkätens utformning så finns det en risk att svarsalternativen innehåller motiv som 
nödvändigtvis inte behöver vara företagens primära motiv vid finansiella beslut. Således 
finns en risk att företagen besvarar enkäten utifrån vår konstruktion men att vår 
konstruktion inte helt och hållet lyckas mäta det som faktiskt utspelar sig i verkligheten. 
Givetvis har vi genomfört en gedigen litteraturgenomgång i syfte att utforma frågorna 
på bästa och mest realistiska sätt. Vi hart kartlagt flera tidigare studier och har självfallet 
inkluderat de motiv som tidigare forskning har kartlagt att vara viktiga. I vår egen studie 
har vi strävat efter att konstruera en så detaljrik men även en så tidseffektiv enkät som 
möjligt. Som studenter, i jämförelse till forskare, har vi i en högre grad behövt beakta 
den tid som tas i anspråk av respondenterna. Som konsekvens innehåller vår egen enkät 
långt färre svarsalternativ än tidigare studier. Samtidigt känner vi oss trygga i att vår 
enkät inkluderar de mest relevanta motiven ur ett teoretiskt perspektiv samt inkluderar 
de mest viktiga motiven enligt den tidigare bedrivna forskningen. Som en gardering mot 
att vi ändå kan ha missat att inkludera potentiella svarsalternativ, och på grund av vår 
strävan efter att hålla enkäten tidseffektiv, så har enkäten inkluderat en möjlighet för 
respondenten att definiera egna svarsalternativ.  
 
Det finns även risker med att frågorna har formuleras på så sätt att respondenterna fått 
det svårt att tolka frågorna. Detta har vi försökt att förebygga genom att utföra en 
pilotstudie. I pilotstudien har vi förhoppningsvis fångat upp de flesta potentiella 
problem som uppstått på grund av våra frågeformuleringar. Även om en pilotstudie 
förebygger eventuella problem kvarstår det en viss risk för att respondenterna på ett 
felaktigt sätt tolkar frågorna. Att enkäten besvaras elektroniskt innebär att respondenten 
är separerad från oss vid besvarandet vilket kan vara bekymmersamt om tolkningsbehov 
uppstår. Det ska dock sägas att vi mycket noggrant har formulerat frågorna och 
sannerligen försökt titta på respektive fråga utifrån hur vi tror att respondenterna ser på 
frågan.  
 
Vår tanke var att ekonomichefen, eller någon annan person med likvärdig kunskap och 
kännedom om företagets motiv vad gäller kapitalstruktur, skulle besvara enkäten. I vissa 
fall fanns det dock endast e-mailadresser till företagets gruppbrevlåda att tillgå till. 
Detta betyder att det i vissa fall inte går att säkerställa vem som faktiskt har besvarat 
enkäten. Vi ser dock detta som ett litet problem då vi i utskicket beskriver vem vi 
önskade att vända oss till. Vi tror även att det finns en relativt utspridd kunskap om 
kapitalstruktur i en så pass kapitalintensiv bransch som fastighetsbranschen är.  
 

#

#

!
!
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5.#Resultat#
!

I studien framkommer att en bred majoritet av respondenterna prefererar intern 
finansiering framför extern finansiering. Av extern finansiering föredrar en majoritet av 
svenska onoterade fastighetsbolag att låna kapital framför att nyemittera aktiekapital. 
De två viktigaste motiven för att genomföra en nyemission har upptäckts att vara 
relaterade till höga nivåer på låneräntorna samt till företagens skuldsättningsgrad. De 
viktigaste motiven för att ta nya lån har uppgivits att bero på en ökad hävstångseffekt, 
relativt sett låga transaktionskostnader samt skattemässiga fördelar i form av 
avdragsgilla räntekostnader. Att värna om den framtida finansiella flexibiliteten samt 
att värna om befintliga ägares inflytande i företaget har framkommit att vara de 
viktigaste bland de teoretiska påståendena bland svenska onoterade fastighetsbolag. 

 

5.1#Enkätfråga#1#
Anta ett scenario där företaget fritt och utan inskränkningar kan välja finansieringskälla. 
Hur skulle ni i ett sådant scenario rangordna nedanstående alternativ av 
finansieringskällor?  
 
Fråga 1 ställdes i syfte att undersöka huruvida den rangordning som predikteras av 
Pecking order teorin faktiskt följs av respondenterna. Att respondenten ombads att 
uppge preferensordningen utan att resonera kring eventuella möjligheter eller 
inskränkningar till att faktiskt kunna följa preferensordningen beror på att den första 
frågan endast testade huruvida ordningen föredras och inte är fokuserad på att 
undersöka respondenternas resonemang kring ordningen. I flera och kommande 
frågeformuleringar testades det resonemang som förs inom Pecking order teorin 
avseende bakomliggande orsaker till preferensordningen.  
 
Tabell 1. Rangordning av finansieringskällor 

 
 
Resultatet visar att 64 % av respondenterna prefererar just den ordning som kallas för 
”Pecking order”. Det vill säga, 64 % av respondenterna föredrar intern finansiering 
framför extern finansiering och av externa finansieringskällor så föredras ett nytt lån 
framför en ny emission. 18 % föredrar intern- framför extern finansiering men 
prefererar till skillnad från vad Pecking order teorin predikterar en ny emission av aktier 
framför ett nytt lån. De kvarvarande 15 % av respondenterna föredrar i första hand en 
ny skuld, följt av kvarhållna vinstmedel och betraktar en nyemission av aktier som en 
sista utväg till finansiering. 33 respondenter svarade på den första frågan. 
 

Starkast 
prefererad 
finansieringskälla 

Näst starkast 
prefererad 
finansieringskälla 

Minst prefererad 
finansieringskälla 

Respondenter 
som angivit 
rangordningen 

Kvarh. vinstmedel Ny skuld Nyemission 64 % 
Kvarh. Vinstmedel Nyemission Ny skuld 18 %  
Ny skuld Kvarh. Vinstmedel Nyemission 15 %  
Nyemission Kvarh. Vinstmedel Ny skuld 3 % 
Ny skuld Nyemission Kvarh. Vinstmedel 0 %  
Nyemission Ny skuld Kvarh. Vinstmedel 0 % 
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5.2#Enkätfråga#2#
Bedöm hur viktiga nedanstående alternativ var/är/skulle vara när företaget 
genomförde/genomför/skulle genomföra en nyemission av aktier: 
 
Fråga 2 konstruerades i syfte att undersöka vilka motiv som påverkar företagens beslut 
om att genomföra nyemissioner av aktier. Svarsalternativen konstruerades utifrån olika 
teorier och är även inspirerade av tidigare genomförda studier. Därmed har 
svarsalternativen olika tyngdpunkter och olika underliggande resonemang. För att 
gardera oss mot att respondenten skulle kunna ha ett annat motiv än de listade 
svarsalternativen så har skrivrutan “annat” tillförts. Ingen av respondenten definierade 
dock ett eget alternativ. 22 respondenter svarade på fråga nummer 2. 
 
 
Respondenten ombads att gradera respektive svarsalternativs betydelse enligt skalan 1-5 
där “1” betyder “Inte viktigt alls” och där “5” betyder “Mycket viktigt”. Grafen nedan 
visar i vilken utsträckning respondenterna har tillskrivit respektive svarsalternativ ett 
värde av 3 eller högre. Således visar grafen hur stor procentsats av respondenterna som 
upplever respektive svarsalternativ att vara ”viktigt” eller viktigare.  
 
 

 
Figur 3. Motiv till att genomföra nyemissioner 
 
Figur 3 visar att ogynnsamma räntelägen samt en strävan efter att minska 
skuldsättningsgraden är de motiv som i största utsträckning kan eller har påverkat 
företagens beslut angående genomförande av nyemissioner. Något häpnadsväckande är 
att nästan hälften av företagen upplever det att vara ”viktigt” eller än mer viktigt att vid 
beslut angående nyemissioner beakta den rådande marknadsvärderingen av företagets 
aktie. Att det upplevs vara en häpnadsväckande hög siffra beror på att det är just 
onoterade bolag som studeras. Aktier tillhörande onoterade bolag handlas inte på 
publika aktiemarknader och handlas därför inte heller särskilt frekvent varför 
respondenternas relativt höga hänsyn till rådande marknadsvärderingar upplevs att vara 
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något överraskande. Inte ens en femtedel av respondenterna anser att ett breddande av 
aktieägarkretsen är ett viktigt motiv att beakta i samband med beslut angående 
nyemissioner. 
 
Tabell 2. Motiv till att genomföra nyemissioner, inklusive t-test mellan grupper. 

 
I den vänstra kolumnen redovisas både hur stor andel av respondenterna som anser att svarsalternativet 
är ”viktigt” eller ännu viktigare samt det medelvärde som alternativet tillskrivits. I kolumnerna med 
rubrikerna ”Omsättning”, ”Resultat” och ”Skuldsättningsgrad” är respondenterna uppdelade i två 
grupper, antingen över eller under variabelns medianvärde. Företagen med en omsättning högre än 
medianen delas således in i en grupp och de företagen med en omsättning lägre än medianen delas in i 
den andra. På samma sätt är företagen uppdelade för de två andra variablerna ”Resultat” och 
”Skuldsättningsgrad”. På så sätt går det att synliggöra skillnader i medelvärden för varje svarsalternativ 
grupperna emellan. Inget av de statistiska testerna resulterade i någon signifikant skillnad mellan 
mediangrupperna. 
 
Tabell 2 leder till ett synliggörande av att olika företagskaraktäristiska påverkar 
respondenternas benägenhet till att gradera alternativen antingen under eller över 
medelvärdet för hela gruppen av respondenter. Medelvärdet i tabellen belyser att det 
föreligger en spridning bland respondenterna i deras benägenhet att uppfatta respektive 
svarsalternativ som mer eller mindre viktiga. Exempelvis upplever över 60 % av 
respondenterna att ogynnsamma räntelägen är ett ”viktigt” eller ett än mer viktigt motiv 
att beakta vid beslut angående nyemissioner. Samtidigt indikerar ett medelvärde på 2.95 
att hela gruppen i genomsnitt anser att ogynnsamma räntelägen knappt är ett ”viktigt” 
finansiellt motiv. Därmed synliggörs att det finns en stor spridning i respondentgruppen 
där somliga kan anse ett specifikt motiv att vara ”mycket viktigt” medan andra kan anse 
det samma motivet att vara ”inte viktigt alls”.  
 
Tabellen belyser att företag vilka har en skuldsättningsgrad som är lägre än 
medianvärdet anser att en gynnsam aktievärdering är ett viktigare motiv vid beslut om 
nyemissioner. Detta i jämförelse med företag som har en skuldsättningsgrad högre än 
medianvärdet för hela gruppen. Ur tabellen kan även avläsas att företag med ett resultat 
under medianvärdet är företag som är mer benägna att betrakta ränteläget som en viktig 
faktor vid beslut om nyemissioner av aktier. Samma grupp är också mer benägen att 
positivt betrakta en nyemissions påverkan på den finansiella risken i jämförelse med hur 

< median > median < median > median < median > median

Höga nivåer på räntor 64% 2,95 3,18 2,73 3,36 2,55 2,82 3,09

Det fanns en strävan att 
minska skuldsättningen 59% 2,55 2,82 2,27 2,82 2,27 2,36 2,73

Aktiepriset/ Marknadens 
värdering var tilltalande 50% 2,45 2,55 2,36 2,36 2,55 2,91 2,00

Ett nytt lån hade kraftigt 
ökat den finansiella 
risken 45% 2,36 2,45 2,27 2,73 2,00 2,18 2,55

Vi önskade egentligen att 
ta ett nytt lån men fann 
inga långivare som var 
villiga att låna ut beloppet 
vi behövde 36% 2,00 2,09 1,91 2,18 1,82 1,91 2,09

Det fanns en strävan att 
bredda aktieägarkretsen 18% 1,50 1,55 1,45 1,27 1,73 1,64 1,36

Omsättning Resultat Skuldsättningsgrad
% Viktigt 

eller mycket 
viktigt Medelvärde
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den finansiella risken hade påverkats av att istället ta ett nytt lån. Oavsett variabel och 
oavsett ett lägre eller ett högre värde än medianvärdet för respektive variabel så 
betraktar respondenterna ett breddande av aktieägarkretsen som ett mindre viktigt motiv 
för att genomföra nyemissioner av aktier.   
 

5.3#Enkätfråga#3  
Bedöm hur viktiga nedanstående alternativ var/är/skulle vara när företaget tog/tar/skulle 
ta ett nytt lån. 
 
Fråga 3 konstruerades likt föregående fråga i syfte att undersöka motiv men undersöker 
istället vilka motiv som påverkar företagens beslut av att ta ett nytt lån. 
Svarsalternativen är konstruerade utifrån olika teorier och är inspirerade från tidigare 
genomförda studier. Därmed har svarsalternativen olika tyngdpunkter och innehåller 
olika underliggande resonemang. För att gardera oss mot att respondenten skulle kunna 
ha haft ett annat motiv än de listade svarsalternativen så har skrivrutan “annat” tillförts. 
Ingen av respondenten definierade dock ett eget alternativ. 21 respondenter svarade på 
fråga nummer 3.  
 
Respondenten ombads att gradera respektive svarsalternativs betydelse enligt skalan 1-5 
där “1” betyder “Inte viktigt alls” och där “5” betyder “Mycket viktigt”. Figur 4 visar i 
vilken utsträckning respondenterna har tillskrivit respektive svarsalternativ ett värde av 
3 eller högre. Således visar grafen hur stor procentsats av respondenterna som upplever 
respektive svarsalternativ att vara ”viktigt” eller viktigare än ”viktigt”.  
 

 
Figur 4. Motiv till ny belåning 
 
Respondenterna har angivit att relativt sett lägre kostnader förenade med att ta lån samt 
en strävan efter att öka avkastningen på det egna kapitalet är de två motiv som starkast 
har eller kan påverka företagens beslut att ta ytterligare lån. Att lån leder till 
avdragsgilla räntekostnader bedömer 52 % av respondenterna att vara ett ”viktigt” eller 
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ett än mer viktigt motiv för att ta nya lån. Att en majoritet av respondenterna ser relativt 
sett låga transaktionskostnader samt avdragsgilla räntekostnader som viktiga motiv 
belyser att respondenterna ser direkta kostnadsmässiga fördelar i belåning. Däremot 
anger endast 14 % respektive 10 % av respondenterna att lån föredras därför att en 
nyemission av aktier skulle ha varit ett sämre alternativ på grund av negativa 
signalvärden och/eller på grund av en undervärderad aktie. Därmed tycks 
respondenternas lånebeslut inte påverkas av indirekta kostnader, så som försäljning av 
företagsandelar till underpris, utan snarare påverkas av de direkta kostnadsfördelar som 
lån för med sig i form av avdragsgilla räntekostnader och lägre transaktionskostnader. 
Av frågans sju svarsalternativ ser respondenterna de alternativ som är anknutna till 
rådande marknadsvärderingar, informationsasymmetri och signalvärden som de minst 
viktiga av svarsalternativen.  
 
Tabell 3. Motiv till ny belåning, inklusive t-test mellan grupper. 

 
I den vänstra kolumnen redovisas både hur stor andel av respondenterna som anser att svarsalternativet 
är ”viktigt” eller ännu viktigare samt det medelvärde som alternativet tillskrivits. I kolumnerna med 
rubrikerna ”Omsättning”, ”Resultat” och ”Skuldsättningsgrad” är respondenterna uppdelade i två 
grupper, antingen över eller under variabelns medianvärde. Företagen med en omsättning högre än 
medianen delas således in i en grupp och de företagen med en omsättning lägre än medianen delas in i 
den andra. På samma sätt är företagen uppdelade för de två andra variablerna ”Resultat” och 
”Skuldsättningsgrad”. På så sätt går det att synliggöra skillnader i medelvärden för varje svarsalternativ 
grupperna emellan. ***,**,* betyder att medelvärdena grupperna emellan är statistiskt signifikanta på 1 %, 5 %, 
eller 10 % nivån. 
 
 
 

< median > median < median > median < median > median

Vi ville öka avkastningen 
(hävstången) på det 
befintliga egna kapitalet 67% 2,90 2,90 2,91 2,80 3,00 2,70 3,09

Transaktionskostnaderna är 
lägre för att ta ett nytt lån 
jämfört med att ta in nytt 
aktiekapital 62% 2,90 3,00 2,82 2,70 3,09 3,50 2,36*

Lån leder till avdragsgilla 
räntekostnader 52% 2,48 2,50 2,45 2,30 2,64 3,00 2,00**

Vi önskade att finansieringen 
inte skulle leda till ett 
minskat inflytande för 
befintliga ägare 38% 2,52 2,30 2,73 2,30 2,73 2,80 2,27

Ett nytt lån späder inte ut 
nyckeltalet "vinst per aktie" 29% 1,71 2,10 1,36* 1,60 1,81 1,70 1,73

En nyemission hade i högre 
grad varit förenad med en 
möjlig negativ tolkning av 
marknaden 14% 1,57 1,60 1,54 1,40 1,73 1,70 1,45

Marknadens värdering av 
aktien var vid tillfället för 
låg för att genomföra en 
nyemission 10% 1,38 1,60 1,18 1,40 1,36 1,40 1,36

SkuldsättningsgradÅrets resultatOmsättning

Medelvärde

% Viktigt 
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viktigt
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Intressant från tabell 3 är att alternativet gällande inflytandet på befintliga aktieägare har 
ett högre medelvärde än alternativet att lån leder till avdragsgilla räntekostnader. Detta 
trots att det är fler respondenter som tycker att avdragsgilla räntekostnader är ”viktigt” 
eller än mer viktigt. Detta tyder på en mindre centrerad spridning av respondenternas 
åsikter för det svarsalternativet som berör ägarnas inflytande. Vidare går det att utläsa 
en stor skillnad i hur respondenterna inom respektive medianintervall har graderat 
alternativet att lån leder till avdragsgilla räntekostnader. De företag med en 
skuldsättningsgrad under medianvärdet ser avdragsgilla räntekostnader som ett mer 
betydelsefullt motiv vid beslutsfattanden om belåning. Bland dessa företag har 
svarsalternativet ”Lån leder till avdragsgilla räntekostnader” ett medelvärde av 3,0. I 
jämförelse har de företag som har en skuldsättningsgrad över medianvärdet endast ett 
medelvärde om 1,9 i graderingen. På samma sätt går jämförelsen att göra för motivet av 
att lån är förenade med relativt sett lägre transaktionskostnader. De företag som har en 
skuldsättningsgrad som är lägre än medianvärdet har i genomsnitt graderat alternativet 
till 3,45 medan den motsatta gruppen har graderat samma alternativ till 2,3 i genomsnitt. 
Vidare går att utläsa att ingen av grupperna, inte inom något av medianintervallen för 
någon av variablerna, anser sig påverkas eller anser sig ha påverkats av det faktum att 
lån inte späder ut nyckeltalet ”vinst per aktie”. Varken en låg aktievärdering eller en 
negativ möjlig marknadstolkning till följd av en nyemission ses heller det som viktiga 
incitament för att istället ta nya lån. Även detta gäller för samtliga medianintervall för 
samtliga variabler.  

5.4#Enkätfråga#4##
I denna fråga omber vi dig att gradera betydelsen av varje motiv/faktor vid er 
beslutsprocess som berör finansiering och valet av finansieringskällor. Varje 
motiv/faktor definieras enligt den definition vi använder oss av i denna studie. 
 
I fråga 4 undersöktes hur viktiga de teorier som utgör denna studies teoretiska 
referensram upplevs att vara bland respondenterna vid beslut om val av 
finansieringskälla. Respondenten ombads att gradera respektive svarsalternativs 
betydelse enligt skalan 1-5 där “1” betyder “Inte viktigt alls” och där “5” betyder 
“Mycket viktigt”.  Totalt svarade 22 respondenter på den fjärde frågan. Teorierna och 
teoriernas medförande motiv har förklarats till respondenten enligt följande: 
 
Finansiell flexibilitet: Val av finansieringsform idag ska inte begränsa valmöjligheten 
av finansieringsform i framtiden. Ett finansiellt flexibelt företag kan lättare och med 
mindre/utan inskränkningar justera sin kapitalstruktur. 
 
Ägarkontroll: Befintliga aktieägares inflytande och hur detta inflytande påverkas 
beroende på vilken finansieringskälla som företaget använder sig av 
 
Trade-off: En ny skuld leder till avdragsgilla räntekostnader men även till en ökad 
finansiell risk. Trade-off handlar om att hitta en optimal punkt, dvs. en optimal balans 
mellan eget kapital och skuld som maximerar företagets värde 
 
Marknadstiming: Motivet är att välja finansieringskälla utifrån rådande 
marknadsomständigheter. Exempelvis torde en nyemission av aktier vara mer lockande 
i situationer där marknaden har en optimistisk värdering. Ränteläget påverkar 
lånebesluten. 
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Pecking order: Vid val av finansieringsform beaktas finansieringskällornas 
"smidighet". Interna medel betraktas att vara smidigast och föredras framför andra 
alternativ. Om extern finansiering ändå krävs så föredras lån framför en nyemission av 
aktier. 
 
Utspädningseffekt på nyckeltalet "vinst per aktie": En nyemission av aktier medför en 
utspädningseffekt på nyckeltalet "vinst per aktie". Ett nytt lån leder inte till en sådan 
utspädningseffekt. 
 
 
 

 
Figur 5. Gradering av teoretiska påståendens/motivs betydelse i finansiella 
beslutsprocesser. 
 
Figur 5 synliggör att företagen anser att ”Ägarkontroll” och ”Finansiell flexibilitet” är 
de två viktigaste teoretiska påståenden att beakta vid beslut om vilka finansieringskällor 
som bör användas. Utifrån den beskrivningen av ”Ägarkontroll” som förmedlades till 
respondenterna förstås att företagen, vid beslut om vilken finansieringskälla som skall 
användas för att inbringa nytt kapital till företaget, värnar om att bevara befintliga 
ägares inflytande. Nästan lika viktigt anser företagen det vara att värna om den framtida 
möjligheten av att flexibelt och utan inskränkningar kunna justera skuldsättningsgraden. 
Dessa två motiv, vilka även är att betrakta som teoretiska påståenden, tillsammans med 
Pecking order teorin har alla ett medelvärde över 3 vilket betyder att respondenterna i 
genomsnitt upplever de tre nämnda teoretiska påståenden att vara av art ”Viktigt”. 
Pecking order teorin förmedlades till respondenten att bestå av en rangordning vilken 
baseras på finansieringskällornas “smidighet”. Därmed kan sägas att beskrivningen 
innehåller dels en rangordning och dels en anledning till rangordningen. Huruvida 
respondenten instämmer endast med rangordningen eller både med rangordningen och 
bakomliggande resonemang analyseras djupare i analysavsnittet. Minst viktigt av 
samtliga teoretiska påståenden anser respondenterna utspädningseffekten att vara. 
Respondenterna har i genomsnitt tillskrivit utspädningseffekten ett värde av 1,8 vilket 
betyder att finansieringskällornas påverkan på nyckeltalet ”vinst per aktie” i genomsnitt 
inte ens upplevs att vara “ganska oviktigt”. 
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En granskning av respondenternas enskilda svar visar på stora variationer gällande till 
vilken grad respondenterna upplever olika teoretiska påståenden att vara viktiga. Trots 
att “Ägarkontroll” och “Finansiell flexibilitet” har nästan identiska medelvärden så är 
svarspridningen inom dessa två teoretiska påståendena helt olika. Figur 6 för “Finansiell 
flexibilitet” visar att det endast är 9 % av respondenterna som anser att förmågan av att i 
framtiden fritt kunna justera sina kapitalstrukturer är ”ganska oviktigt” eller ”inte viktigt 
alls” att beakta. Det betyder att hela 91 % upplever den förmågan att vara “Viktigt” eller 
än mer viktig än så. För ”Ägarkontroll” gäller att långt fler respondenter har svarat 
”Viktigt” eller än mer viktigt. Trots att ”Finansiell flexibilitet” och ”Ägarkontroll” har 
snarlika medelvärden, är det fler respondenter som har använt sig av extremvärdena vid 
graderingen av ”Ägarkontroll” än av ”Finansiell flexibilitet”.  
 
Många av respondenterna anser det att vara ”viktigt” eller än viktigare att värna om 
befintliga ägares inflytande i företaget och anser därmed att finansiella beslutsprocesser 
bör reflektera kring hur respektive finansieringskälla påverkar inflytandet. Samtidigt 
anser även en fjärdedel av respondenterna att ett finansiellt besluts inverkan på 
befintliga ägares inflytande i företag är ett “ganska oviktigt” eller ett än mer oviktigt 
motiv att beakta vid val av finansieringskällor. Därmed är respondenterna oeniga 
gällande hur viktigt det är att inkludera ett resonemang om hur ett nytt lån respektive en 
nyemission av aktier påverkar ägarnas inflytande. Respondenterna är däremot mycket 
mer eniga om att det är “viktigt” eller viktigare att resonera kring hur ett finansiellt 
beslut påverkar förmågan av att i framtiden kunna justera sina kapitalstrukturer relativt 
fritt och enkelt. Gällande “utspädningseffekt” är respondenterna eniga om att ett beslut 
av finansieringskälla inte i någon större utsträckning bör beakta hur och i vilken grad 
nyckeltalet “vinst per aktie” påverkas av beslutet. Hela 77 % av respondenterna anser 
att “Utspädningseffekt” har varit eller skulle vara en “inte viktigt alls” eller “ganska 
oviktig” faktor att beakta (figur 11). Respondenterna är oeniga i hur viktiga de 
teoretiska påståendena ur teorierna “Trade-off” och “Marknadstiming” är att beakta vid 
finansiella beslut. Förutom en distinkt oenighet inom bägge figurerna så förstås också 
att graden av oenighet varierar. Oenighet i de teoretiska påståendens betydelse för 
finansiella beslut föreligger, om än i olika grad, för alla motiv/ påståenden utom för 
“Finansiell flexibilitet” där hela 91 % av respondenterna anser flexibilitet att vara 
“viktigt” eller än mer viktigt än så. 
 

5.5#Enkätfråga#5##
Rangordna nedanstående motivs/faktorers betydelse i er beslutsprocess av finansiering 
 
Fråga 5 kan upplevas som snarlik till fråga 4 men det föreligger en vital skillnad i 
frågekonstruktionerna. I den femte frågan ombeds respondenten nämligen att avlägga en 
definitiv rangordning av de teoretiska påståendena. Det betyder att då frågan har sex 
stycken olika alternativ så tilläts varje siffra mellan 1-6 bara att användas en enda gång. 
Det teoretiska påståendet som upplevdes att vara det allra viktigaste tillskrevs siffran 1. 
Anledningen till den från fråga 4 annorlunda konstruktionen grundar sig i att vi ville 
säkerställa att vi även skulle kunna erhålla respondentens rangordning sinsemellan och 
inte enbart respondentens gradering av samtliga påståenden. Exempelvis skulle det på 
förhand kunna vara rimligt att en respondent skulle kunna uppleva samtliga påståenden 
att vara “viktiga”. Men en tvingande rangordning som komplement resulterar i en 
möjlighet till att förstå hur respondenten skulle resonera i en situation där ett av 
påståenden är mer prioriterat än övriga. Fråga 5 har besvarats av 22 respondenter. 
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Tabell 4. Rangordning av teoretiska påståenden/motiv.  
 

 
Avrundningsfel kan förekomma 
 
“Finansiell flexibilitet” samt “Ägarkontroll” är de två påståenden som allra flest gånger 
har valts som de viktigaste teoretiska påståenden. Tabell 4 belyser även att “Trade-off” 
av ingen respondent har valts som det viktigaste teoretiska påståendet. Av alla teoretiska 
påståenden betyder det att ingen respondent lägger den största vikt vid resonemanget 
kring en förutbestämd och optimal skuldsättningskvot. “Utspädningseffekt” är det 
alternativ som överlägset flest gånger rangordnas som sista och därmed som det minst 
viktiga teoretiska påståendet.  
 

 
Figur 12. Rangordning av teoretiska påståenden/motiv. Tabellen visar hur frekvent 
respektive påstående/motiv har blivit valt på plats 1-3 av respondenterna. 
 

#
!

!
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1 2 3 4 5 6
Finansiell flexibilitet 36% 27% 23% 5% 5% 5%
Ägarkontroll 41% 27% 9% 5% 9% 9%
Trade-off 0% 14% 18% 32% 14% 23%
Marknadstiming 5% 9% 27% 14% 32% 14%
Pecking-order 14% 14% 14% 36% 18% 5%
Utspädningseffekt 5% 9% 9% 9% 23% 45%
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6.#Analys#
För Pecking order teorin har det upptäckts stöd för den preferensordning av 
finansieringskällor som kallas för ”The Pecking order”. Samtidigt har det framkommit 
flertalet indikationer på att respondenterna inte skulle resonera kring 
informationsasymmetri och marknadstolkningar enligt det resonemang som förs inom 
Pecking order teorin. För Trade-off teorin har det funnits ett blygsamt stöd. Att 
respondenterna värdesätter avdragsgilla räntekostnader och resonerar kring hur 
ytterligare lån påverkar den finansiella risken stödjer det resonemang som förs inom 
Trade-off teorin. Samtidigt har det dock upptäckts att respondenterna inte 
nödvändigtvis har en förutbestämd och optimal skuldsättningsgrad som eftersträvas. 
Finansiell flexibilitet och ägarkontroll framkommer att vara de två dominerande 
finansiella motiven. Finansiell flexibilitet har funnits att vara det viktigaste motivet även 
i tidigare forskning och att ägarkontroll i denna studie värderas högt av 
respondenterna spekuleras att till hög grad kunna förklaras av det faktum att många av 
de undersökta företagen inom denna studie är mindre till storleken. 

 
Analysavsnittet är konstruerat på sådant sätt att varje teori och finansiellt motiv har 
tillägnats ett separat avsnitt. Vi menar att ett separat avsnitt för respektive teori och 
motiv är lämpligt i synnerhet med tanke på hur enkäten har varit utformad. I enkäten 
undersöktes respektive teori och motiv i flertalet frågor. Genom att tillägna respektive 
del av den teoretiska referensramen ett eget analysavsnitt så samlas alla relevanta 
indikationer under ett och samma avsnitt. Konstruktionen av analysavsnittet har även 
inspirerats av tidigare studier genomförda av Graham & Harvey (2001) och Brounen et 
al. (2006). 

6.1#Pecking#order 
En majoritet om 64 % av respondenterna uppgav att intern finansiering prefereras 
framför extern finansiering och av externa finansieringskällor så prefereras en ny 
belåning framför en nyemission av aktier. Ytterligare 18 % av respondenterna uppgav 
att intern finansiering föredras framför externa finansieringskällor även om de sist 
nämnda respondenterna prefererar en nyemission av aktier framför ett nytt lån. Svaren 
från de två nämnda grupperna av respondenterna avslöjar att 82 % av de totalt 
tillfrågade respondenterna föredrar intern- framför extern finansiering. Vidare så 
uppgav ingen respondent att kvarhållna vinstmedel prefereras som ett sista alternativ 
(Tabell 1). 
 
Myers (1984, s. 581) menar att företag föredrar intern finansiering framför extern 
finansiering och att företag föredrar nya lån framför att nyemittera aktier. Resultatet i 
denna studie ger stöd till det resonemang som Myers förde i den meningen att en 
majoritet av de tillfrågade respondenterna i denna studie, 64 % av respondenterna, 
prefererar finansieringskällorna i exakt den ordningsföljden som predikteras av Pecking 
order teorin. Att hela 82 % av respondenterna föredrar intern- framför extern 
finansiering, även om den prefererade ordningsföljden av externa finansieringskällor 
angiven av 18 % av respondenterna avviker från Pecking order rangordningen, är även 
det ett stöd för det resonemang som Myers förde beträffande bekvämligheten av intern 
finansiering. Däremot framkommer det i denna studie indikationer på att respondenterna 
inte nödvändigtvis resonerar enligt Pecking order teorin även om ordningsföljden av 
finansieringskällorna överensstämmer med vad Pecking order teorin predikterar 
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I denna studie framkommer att informationsasymmetrins potentiella inverkan på 
företagets värde inte är en särskilt betydande faktor i beslutsprocesser angående val av 
finansieringskälla. Respondenterna tycks inte lägga någon större vikt vid signalvärden 
när de överväger användande av olika finansieringskällor. I enkätens andra fråga 
ombads nämligen respondenten att bedöma hur viktigt den ansåg att respektive 
svarsalternativ har varit eller skulle vara för företaget vid beslut om att ta nya lån.  Av 
de listade svarsalternativen ombads respondenten bland andra att gradera alternativen 
"En nyemission hade i högre grad varit förenad med en möjlig negativ tolkning av 
marknaden" och "Marknadens värdering av aktien var vid tillfället för låg för att 
genomföra en nyemission". Dessa två alternativ konstruerades bland annat i syfte att 
testa påståenden ur Pecking order teorin då informationsasymmetri och förhållandet 
mellan företagets egen värdering och den externa marknadsvärderingen är centrala 
komponenter i det resonemang som fördes av Myers (1984). Det framkommer att 
respondenternas beslut om att ta nya lån inte har styrts av ett resonemang kring 
informationsasymmetri och/eller av rädsla för en potentiell negativ marknadstolkning. I 
figur 22 (Appendix 3) belyses att 86 % av respondenterna har angivit att en möjlig 
negativ marknadstolkning till följd av en tillkännagiven nyemission har betraktats att 
vara ett antingen fullkomligt oviktigt eller som ett ganska oviktigt resonemang vid 
beslut om att ta nya lån. Att respondenterna uppgav att ett nytt lån prefereras framför en 
nyemission av aktier tycks inte bero på att respondenterna överväger att en nyemission 
av aktier skulle kunna påverka företagets marknadsvärde negativt. Figur 23 (Appendix 
3) visar att 90 % av respondenterna uppgav att vid beslut om att ta nya lån så anses en 
låg marknadsvärdering av företagets aktier att vara en faktor som betraktades att vara 
antingen ”inte viktig alls” eller ”ganska oviktig”. Att företag inte i någon högre 
utsträckning grundar sina lånebeslut på resonemang kring aktievärderingar och 
signalvärden överensstämmer väl med fynden i en studie genomförd av Brounen et al. 
(2006, s. 1420). Summerat indikerar respondenternas finansieringspreferenser (Tabell 1) 
ett stöd för själva ”The Pecking order” samtidigt som Figur 22 och 23 indikerar att 
respondenternas preferenser inte grundas på Pecking order teorins resonemang.  
 
I enkätens femte fråga ombads respondenten att svara på hur viktigt denne anser de 
listade och förklarade motiven är vid beslut angående typ av finansieringskälla. Pecking 
order teorin var listat som ett av alternativen och motivet beskrevs enligt följande till 
respondenten:  
 
”Vid val av finansieringsform beaktas finansieringskällornas "smidighet". Interna 
medel betraktas att vara smidigast och föredras framför andra alternativ. Om extern 
finansiering ändå krävs så föredras lån framför en nyemission av aktier.” 
 
I figur 9 framkommer att 73 % av respondenterna uppgav att de fann Pecking order 
teorin att vara ett antingen “viktigt” eller ett än mer viktigt motiv. Figur 9 illustrerar 
även en oenighet bland respondenterna angående hur viktig Pecking order teorin, 
formulerad enligt beskrivningen ovan, har varit eller skulle vara vid finansiella beslut. 
Nästan hälften av respondenterna anser Pecking order teorins påstående/motiv att vara 
“Viktigt”. Resterande respondenter är oeniga och lika många som anser det vara 
viktigare än “viktigt” anser det att vara oviktigare än “viktigt”. Spridningen i 
respondenternas gradering mynnar ut i ett medelvärde av 3,0 (Figur 5), dvs. i snitt anser 
respondenten Pecking order teorins påstående/motiv att vara “viktigt”. 
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Graham & Harvey (2001, s. 220) fann att 31 % av respondenterna uppgav motivet ”Ta 
nya lån i lägen då aktien är undervärderad” att vara antingen ”viktigt” eller ”mycket 
viktigt”. Likt vår egen studie undersökte även Graham & Harvey huruvida företag 
resonerar kring att tillkännagivanden om nya lån respektive tillkännagivanden om 
nyemissioner av aktier skickar olika signalvärden till investerare och huruvida 
eventuella och olika signalvärden påverkar företagens beslut om att ta nya lån. Endast 
10 % av respondenterna uppgav att deras företag tog nya lån istället för att ge ut nya 
aktier just i syfte att generera ett bättre intryck av företaget (Graham & Harvey, 2001, s. 
220). I studien framkom att väldigt få företag överlag grundar sina beslut om att ta nya 
lån på resonemang kring signalvärden och att det är än mer osannolikt att mindre och 
privatägda företag skulle ta nya lån i syfte att signalera framtidsutsikter till marknaden 
(Graham & Harvey, 2001, s. 222). Likt resultaten i Graham & Harvey´s studie indikerar 
resultaten av vår egen studie att informationsasymmetri, marknadsvärderingar och 
signalvärden inte är avgörande faktorer i företagens beslut om att ta nya lån.  
 
Vi har funnit att finansiell flexibilitet är ett högt prioriterat finansiellt motiv bland de 
undersökta företagen (Figur 5). Eftersom ”The Pecking order” är en preferensordning så 
kan tänkas att om finansiell flexibilitet värdesätts högt så skulle det kunna argumenteras 
utgöra ett stöd för Pecking order teorin. Graham & Harvey (2001, s. 215) samt Brounen 
et al. (2006, s. 1433) resonerar kring huruvida respondenternas benägenhet av att värna 
om den finansiella flexibiliteten är ett stöd för Pecking order teorin i sig. Till viss del 
menar de att finansiell flexibilitet skulle innebära möjligheten till att faktiskt kunna följa 
en uppsatt och önskvärd finansieringsordning och således skulle ett stöd för finansiell 
flexibilitet indikera ett stöd till Pecking order teorin. Dock så menar Graham & Harvey 
(2001, s. 215) att en strävan efter finansiell flexibilitet kan bero på flera och möjligtvis 
till Pecking order teorin orelaterade anledningar.  
 
Likt Graham & Harvey´s (2001, s. 215) resonemang så likställs inte heller i denna 
studie ett stöd för finansiell flexibilitet med ett stöd för Pecking order teorin. Det 
resoneras nämligen även i denna studie att ett stöd för finansiell flexibilitet kan ha 
många anledningar och att dessa anledningar kan avvika från det resonemang som 
fördes av Myers (1984) värderingen av aktien och informationsasymmetrins effekter. I 
denna studie ingår även företag med relativt små resultat- och balansräkningar som 
dessutom endast har ett mindre fastighetsbestånd. Ett mindre fastighetsbestånd skulle 
dels kunna betyda att intäkter härstammar från ett mindre antal hyresgäster men även att 
det existerar ett mindre tillgångsunderlag vilket skulle kunna användas som säkerhet hos 
en kreditgivare. Om det för en sådan typ av företag exempelvis skulle uppstå akuta 
renoveringsbehov eller liknande, vilket skulle kräva kapital för att genomföra, så kan 
det tänkas att företag i realtid värnar om möjligheten till att kunna vända sig till en 
långivare när ett sådant tänkbart scenario inträffar i framtiden. Av tänkbara anledningar 
likt denna skulle företagens belåningspolicy kunna tänkas lägga en relativt stor tyngd på 
att värna om ledig belåningskapacitet för framtida och relativt akuta behov av belåning. 
Det som har beskrivits är förstås i hög grad spekulation men det faktum att det kan 
spekuleras att föreligga många anledningar till att värna om finansiell flexibilitet 
indikerar att ett brett stöd för finansiell flexibilitet som viktigt motiv inte är att likställa 
med ett uttalat stöd för Pecking order teorin. 
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6.2#TradeDoff 
Från figur 5 går att utläsa att Trade-off teorin har tilldelats ett medelvärde om 2,5 och 
har placerats på plats fyra av de totalt sex teoretiska påståendena. Hela 55 % av 
respondenterna menar att Trade-off teorin, enligt den definition som angavs i enkäten, 
är ”inte viktigt alls” eller ”ganska oviktigt” (Figur 10). Inte heller har någon av 
respondenterna rankat Trade-off som det viktigaste alternativet (Tabell 4). Dock har 
drygt hälften av respondenterna angett att de avdragsgilla räntekostnaderna är en 
”viktig” eller en ännu viktigare anledning till att de har tagit ett nytt lån (Figur 4). 
Samtidigt menar 45 % att vid beslut om nyemissioner så är det faktum att lån ökar den 
finansiella risken ett ”viktigt” eller ett än mer viktigt motiv (Figur 3).  
 
Som nämnts så skulle respondenternas svar kunna indikera ett stöd till Trade-off teorin i 
den meningen att mer än varannan respondent finner det att vara “viktigt” eller ännu 
viktigare att lån leder till avdragsgilla räntekostnader. Enligt Trade-off teorin så leder 
belåning till en skattesköld vilken just uppstår till följd av att räntekostnader är 
avdragsgilla. Samtidigt menar Trade-off teorin att fördelarna med avdragsgilla 
räntekostnader elimineras ju mer belånade företagen redan är och ju närmare företagens 
skuldsättningsgrader redan ligger intill den “optimala” nivån. Att 67 % (Figur 4) av 
respondenterna har angivit att de resonerat eller skulle resonera kring att lånade medel 
är ett verktyg för att öka avkastningen skulle kunna indikera att företagen som deltagit i 
denna studie inte är skuldsatta högre än den “optimala” nivån. Samtidigt framkommer 
det i figur 3 att 45 % av respondenterna angivit att de har eller skulle kunna genomföra 
en nyemission av aktier av anledningen att då en sådan finansiering inte skulle öka den 
finansiella risken. Det faktum att frågorna ombad respondenterna att resonera kring 
beslut som redan har fattats men även kring beslut som kan komma att fattas gör det 
svårt att fastställa hur företagen är skuldsatta i relation till den “optimala” nivån och 
således även svårt att fastställa om de har resonerat enligt Trade-off teorins resonemang 
kring hur respektive finansieringsform påverkar för- och nackdelar fram till och efter 
passering av den “optimala” skuldsättningsnivån. I enkätens fjärde fråga beskrevs 
Trade-off teorin enligt följande till respondenten:  
 
“En ny skuld leder till avdragsgilla räntekostnader men även till en ökad finansiell risk. 
Trade-off handlar om att hitta en optimal punkt, dvs. en optimal balans, mellan eget 
kapital och skuld som maximerar företagets värde”.  
 
Således beskrevs till respondenten att Trade-off teorin kretsar kring en optimal balans 
mellan lånat- och eget kapital och mellan att avväga för- och nackdelar som uppstår till 
följd av belåning. Utifrån denna beskrivning tillskrev respondenterna Trade-off teorin 
ett medelvärde av 2,5 (figur 5), dvs. respondenterna ansåg i genomsnitt att 
balanseringen mellan lånat- och eget kapital var ett något mindre viktigt än ett “viktigt” 
motiv. Dock så föreligger det en relativt kraftig spridning bland respondenternas svar. 
55 % av respondenterna ansåg Trade-off teorin att vara ett oviktigare än ett “viktigt” 
alternativ, 18 % ansåg det att vara ett “viktigt” motiv och 27 % ansåg det att vara ett 
viktigare än ett ”viktigt” motiv (Figur 10). 
 
I denna studie upplevde 52 % av respondenterna att avdragsgilla räntekostnader var 
eller skulle vara ett “viktigt” eller ett ännu viktigare motiv vid beslut om belåning och 
medelvärdet bland respondenterna uppgick till 2,48 (Tabell 3). Graham & Harvey 
(2001, s. 212) fann att avdragsgilla räntekostnader av 45 % av respondenterna 
upplevdes att vara ett “viktigt” eller ett ”mycket viktigt” motiv vid beslut om belåning. I 
samma studie uppgick medelvärdet för motivet till 2,07 och bedöms av Graham & 
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Harvey betyda att avdragsgilla räntekostnader är ett blygsamt viktigt motiv vid beslut 
om belåning. Bancel & Mittoo (2004, s. 113) fann för samma fråga gällande beslut om 
skulder att 58 % av respondenterna ansåg motivet avdragsgilla räntekostnader att vara 
ett “viktigt” eller ett ”mycket viktigt” motiv med ett medelvärde som uppgick till 2,59. 
Även om medelvärdet i denna studie för avdragsgilla räntekostnader är högre än det i 
Graham & Harvey´s (2001) studie så bör det nämnas att de sistnämnda undersökte 
finansiella motiv med en skala från 1-4. I denna studie har respondenterna svarat utifrån 
en skala 1-5 och skillnaden i skalans i uppbyggnad bör beaktas när denna studies 
resultat jämförs med Graham & Harvey´s resultat. Det är sannolikt att medelvärden i 
denna studie har påverkats positivt av att skalan har haft ett större spann än den som 
användes i Graham & Harvey´s studie. I Bancel & Mittoo´s (2004) studie användes den 
samma skalan som i denna studie vilket underlättar jämförelsen mellan just 
medelvärden.   
 
Ur det resonemang som förs inom Trade-off teorin skulle det påstående om att företag 
resonerar kring hur belåning och kostnader för lånat kapital påverkar den finansiella 
risken kunna förklara varför företag med lägre resultat är de företag som anser att höga 
räntenivåer är viktigare att beakta än vad företag med högre resultat gör, så som det går 
att utläsa från tabell 2. Företag med lägre resultat kan tänkas vara mer sårbara för höga 
räntekostnader och således vara de företag vars finansiella risk ökar allra mest till följd 
av belåning under höga räntor. Samtidigt framkommer det i denna studie även att 
företag med en skuldsättningsgrad över medianvärdet anser höga räntelägen att vara en 
viktigare faktor att beakta än vad företag med en skuldsättningsgrad under medianvärdet 
gör (Tabell 2). Olika resonemang kan göras utifrån nämnda resultat. Företag vilka är 
skuldsatta till en högre grad skulle kunna resonera att de ligger nära intill den optimala 
skuldsättningsgraden och intill den punkten där Trade-off teorin resonerar att ytterligare 
belåning medför en relativt stor kostnad i form av ökad finansiell risk. Höga räntelägen 
skulle således vara en viktig faktor att beakta under förutsättning att företag befinner sig 
nära den ”optimala” skuldsättningskvoten. Samtidigt är det färre respondenter som 
angivit att de har eller skulle resonera att ett nytt lån kraftigt skulle öka den finansiella 
risken. 45 % av respondenterna i figur 3 har angivit att ett ytterligare låns inverkan på 
den finansiella risken har eller skulle vara en ”viktig” eller än mer viktig 
beslutspåverkande faktor i överväganden om att genomföra nyemissioner. Även om den 
procentsatsen är relativt hög så kan det inte med någon större säkerhet påstås att de 64 
% av respondenterna (Figur 3) vilka lägger eller skulle lägga stor vikt vid höga 
räntelägen gör det för att de resonerar kring den finansiella risken och kring hur den 
skulle öka till följd av belåning under höga räntekostnader. Det faktum att företag med 
lägre resultat också är de företag som till den största graden anser det vara viktigt att 
resonera kring belåningens respektive nyemissionens inverkan på den finansiella risken 
ger dock ytterligare ett visst stöd för Trade-off teorins resonemang angående 
avvägningen mellan belåningens för- och nackdelar. 

 
!

 

!
!
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6.3#Finansiell#flexibilitet 
Respondenterna är tydligt eniga om att företagens möjlighet till att i framtiden kunna 
välja finansieringskälla relativt fritt är ett viktigt motiv vid finansiella beslutsprocesser. 
Hela 91 % av respondenterna har angivit att finansiell flexibilitet är ett “viktigt” eller ett 
än mer viktigt motiv (Figur 6). Att värna om den finansiella flexibiliteten är också det 
alternativ som av respondenterna flest gånger har placerats på plats 1-3 i rangordningen 
av de teoretiska påståendena (Figur 12). “Finansiell flexibilitet” har av respondenterna 
tillskrivits ett medelvärde av 3,3 (Figur 5) vilket betyder att respondenten i genomsnitt 
anser att företagets förmåga till att kunna justera sin kapitalstruktur relativt enkelt är ett 
aningen viktigare än ett “Viktigt” finansiellt motiv. Medelvärdet för “Finansiell 
flexibilitet” understiger förvisso medelvärdet för “Ägarkontroll” men respondenterna 
uppvisade en större enighet i att flexibiliteten är viktig. Det vill säga det var färre 
respondenter som ansåg “Finansiell flexibilitet” att vara oviktigare än “Viktigt” i 
jämförelse med respondenternas syn på vikten av att värna om befintliga ägares 
inflytande i företaget.  

Att respondenterna anser finansiell flexibilitet att vara viktigt är något som även resultat 
från tidigare forskningsstudier stödjer. Graham & Harvey (2001, s. 212) fann att ca 59 
% av respondenterna ansåg finansiell flexibilitet att vara en antingen “viktig” eller 
“mycket viktig” beslutspåverkande faktor vid beslut om skuldsättningsgraden. I Graham 
& Harvey´s (2001, s. 212) studie upptäcktes att finansiell flexibilitet var den viktigaste 
av samtliga faktorer vid beslut om belåning. Brounen et al. (2006, s. 1415) och Bancel 
& Mittoo (2004, s. 113) har även de funnit likande resultat. I båda studierna ansågs 
finansiell flexibilitet att vara den viktigaste faktorn vid beslut om nya skulder. Det 
förelåg dock stora skillnader i hur viktigt respondenterna ansåg finansiell flexibilitet att 
vara. Brounen et al. (2006, s. 1415) fann att 50 % av de brittiska respondenterna, vid 
beslut som berör ny belåning, ”alltid” eller ”nästan alltid” påverkas av resonemanget om 
att värna om den finansiella flexibiliteten. Ett större stöd upptäckte Bancel & Mittoo 
(2004, s. 113) då de fann att hela 91 % av respondenterna, utspridda i olika europeiska 
länder, ansåg finansiell flexibilitet att vara ett “viktigt” eller “mycket viktigt” motiv. 
Likt Bancel & Mittoo’s (2004) studie resulterar denna studie i att strax över 90 % av 
respondenterna anser finansiell flexibilitet att vara ett “Viktigt” eller ett ännu viktigare 
motiv. Likheten i procentsatserna är intressant då Bancel & Mittoo (2004, s. 106-107) 
inte bara undersökte respondenter från olika länder utan även undersökte respondenter 
verksamma inom olika branscher. Således finns fog för att påstå att finansiell flexibilitet 
inte enbart är ett högt prioriterat motiv just bland svenska och onoterade fastighetsbolag 
utan snarare att det är ett högt prioriterat motiv över olika branscher och länder. I 
omvänd tankeordning indikerar denna studie att finansiell flexibilitet är det högst 
prioriterade motivet även inom den snäva och specifika branschmässiga- och 
geografiska avgränsningen av svenska och onoterade fastighetsbolag. Bancel & 
Mittoo´s (2004) studie bekräftar denna studies fynd och vice versa. 
 

6.4#Marknadstiming 
Hela 64 % av respondenterna har angivit att vid överväganden om att genomföra 
nyemissioner så är räntenivån en ”viktig” eller en ännu viktigare faktor att beakta (Figur 
3). Samtidigt har varannan respondent, dvs. en lägre andel, angivit att värderingen av 
företagets aktie är en ”viktig” eller en ännu viktigare faktor att beakta vid överväganden 
om att genomföra nyemissioner (Figur 3). Vid lånebeslut anser endast var tionde 
respondent att en låg marknadsvärdering av aktien har varit eller skulle vara en antingen 
”viktig” eller ”mycket viktig” beslutspåverkande faktor. Figur 5 illustrerar att 
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marknadstiming placerats på plats fem av sex på frågan om vilka teoretiska påståenden/ 
motiv som respondenterna ansåg att vara de viktigaste. Figur 7 illustrerar förvisso att 
drygt hälften av respondenterna upplever Marknadstiming att vara ”Viktigt” eller 
viktigare men samtidigt belyses att nästan hälften upplever det att vara oviktigare än 
”Viktigt”. 
 
Vid överväganden mellan nya aktier eller en ny skuld kan tänkas att företag överväger 
både den rådande aktiekursen till vilken nyemissionen skulle genomföras samt överväga 
rådande ränteläge till vilket skulden skulle upptas till. Intuitivt skulle kunna tänkas att 
ett beslut om att genomföra en nyemission primärt beror på den marknadsomständighet 
som är närmast relaterat till emissionen, dvs. till marknadens värdering av aktien. På 
samma sätt skulle kunna tänkas att lånebeslut primärt kretsar kring läget på 
kreditmarknaden. I tabell 2 belyses intressant nog att vid beslut om att genomföra 
nyemissioner så anses höga räntenivåer att vara en mer beslutspåverkande faktor än 
själva värderingen av företagets aktie. Det som förmedlas indikerar således att ett taget 
eller ett framtida beslut om att genomföra en nyemission primärt har baserats eller 
skulle baseras på en allt för hög lånekostnad. Detta är intressant då det skulle indikera 
att beslut om att nyemittera aktiekapital kan ha grundats på att det är ett bättre men 
egentligen inte det mest önskvärda alternativet. Ur tabell 1 kan avläsas att en bred 
majoritet av respondenterna har angivit att de faktiskt prefererar lånat kapital framför 
nyemitterat aktiekapital. Detta skulle då kunna förklara varför beslut om nyemissioner 
primärt har grundats på att kostnaden för det lånade kapitalet inte var tilltalande snarare 
än att det skulle ha grundats på en tilltalande aktievärdering. Preferensordningen i tabell 
1 skulle också kunna indikera varför lånebeslut primärt fokuserar kring kostnader som 
är direkt relaterade till det lånade kapitalet och inte i någon hög utsträckning skulle vara 
baserade på en allt för låg värdering av företagets aktie.  
 
Av respondenterna så har 50 % (Figur 3) angivit att marknadens värdering är en 
”viktig” eller ännu viktigare faktor när företag har genomfört eller skulle genomföra 
nyemissioner. Att ändå hälften av respondenterna lägger så pass stor vikt vid 
marknadens värdering anses som ett oväntat fynd då inget av de undersökta företagen 
finns listade på någon publik aktiemarknad där aktien skulle handlas frekvent. Det 
upptäcks även en skillnad i hur viktigt företag under respektive över medianvärdet för 
skuldsättningsgrad anser det att vara med en gynnsam aktievärdering vid beslut om 
nyemissioner. Företag bland de lägre skuldsatta företagen anser det att vara mindre 
viktigt med en gynnsam värdering än vad kraftigare skuldsatta företag anser det att vara 
(Tabell 2). 
 
Att varannan respondent har angivit att en gynnsam aktievärdering är ett viktig 
påstående för att genomföra en nyemission kan tolkas att stödja Marknadstiming teorin. 
Graham & Harvey (2001, s. 216) fann att 67 % av respondenterna ansåg magnituden av 
aktiens under-/övervärdering vara en “viktig” eller en “mycket viktig” faktor vid beslut 
angående nyemissioner. I kontrast till denna studie inkluderas i Graham & Harvey’s 
(2001) studie även noterade företag vars aktier handlas publikt och mer frekvent. 
Således kan det argumenteras vara rimligt att fler respondenter upplevde marknadens 
aktievärdering vara en viktig beslutspåverkande faktor i Graham & Harvey´s (2001) 
studie än i denna studie.   

 
!
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6.5#Ägarkontroll#
Respondenterna har tillskrivit “Ägarkontroll” ett medelvärde av 3,4 (Figur 5) vilket 
betyder att respondenterna i genomsnitt anser ägarnas inflytande i företaget att vara 
aningen viktigare än “Viktigt”. I figur 8 framgår att 50 % av respondenterna anser att 
ägarnas kontroll över företaget är antingen viktigare än “Viktigt” eller “Mycket viktigt”. 
I enkätens femte fråga ombads respondenten att avlägga en tvingande rangordning av 
respektive teori/motiv. Hela 77 % av respondenterna har placerat “Ägarkontroll” på 
plats 1-3 (Figur 12). “Ägarkontroll” är det finansiella motivet som av flest respondenter 
har angivits att vara det viktigaste finansiella motivet (Tabell 4).  
 
Med tanke på att respondenterna i hög grad tycks värna om ägarnas inflytande i 
företaget skulle det också kunna tänkas förefalla sig rimligt att finansiella 
beslutsprocesser skulle kretsa kring att värna om inflytandet. I denna studie upptäcks 
dock att lånebeslut inte i någon dramatisk utsträckning har baserats på att lån inte 
minskar befintliga ägares inflytande i företaget. I figur 4 framgår att endast 38 % av 
respondenterna finner påståendet “Vi önskade att finansieringen inte skulle leda till ett 
minskat inflytande för befintliga ägare” att vara “Viktigt” eller ännu viktigare. Således 
är det 62 % av respondenterna som inte primärt har eller skulle basera lånebeslut utifrån 
tanken om att lån inte minskar inflytandet. Detta upplevs som en viss motsättning till 
det fynd som presenteras i Figur 5 och 12 där respondenterna har angivit att 
“Ägarkontroll” är ett viktigt motiv både i graderingen av det enskilda motivet och i 
rangordningen mot andra alternativ. Det framkommer dock även vissa indikationer på 
att finansiella beslutsprocesser faktiskt påverkas av ett resonemang om att värna om 
ägarnas inflytande. I tabell 2 framkommer att endast 18 % av respondenterna har eller 
skulle finna motivet om att bredda aktieägarkretsen att vara ett “Viktigt” eller ett ännu 
viktigare motiv för att genomföra en nyemission och motivet har endast tillskrivits ett 
medelvärde av 1,5. Det skulle indikera att beslut om nyemissioner sällan har eller skulle 
ha föranletts av en önskan om att bredda aktieägarkretsen.  
 
Då denna studie endast inkluderar onoterade företag så kändes det redan på förhand 
rimligt att ett värnande om befintliga ägares inflytande i företaget skulle vara högt 
prioriterat. Som tidigare har nämnts så inkluderar denna studie en hel del företag som är 
små till omsättningen och små företag tenderar i regel även att ha färre antal ägare. För 
företag med redan få ägare kan ett tappat inflytande till följd av ett finansieringsval 
önskas att förhindras genom att istället ta nya lån. Ett motargument mot det förda 
resonemanget skulle dock kunna vara att företag med få ägare skulle kunna önska fler 
ägare att dela risken med. Det breda stödet för att “Ägarkontroll” är ett högt prioriterat 
motiv indikerar dock att så inte är fallet. I denna studie inkluderas även familjeägda 
företag och för sådana företag skulle det kunna tänkas vara viktigt att finansieringsval 
inte leder till att familjen förlorar inflytande över företaget. För större och noterade 
företag med väldigt många ägare skulle säkerligen “Ägarkontroll” ha upptäckts att vara 
ett väsentligt mindre viktigt motiv. 
 

#

#
!
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6.6#Utspädningseffekt 
I denna studie så angav hela 77 % av respondenterna att utspädningseffekten på 
nyckeltalet vinst per aktie, till följd av en nyemission, var ett motiv som beaktades att 
vara antingen “inte viktigt alls” eller “ganska oviktigt” (Figur 11). Medelvärdet för 
svarsalternativet “utspädningseffekt” uppgick till 1,8 vilket är det lägsta medelvärdet för 
fråga 4 (Figur 5). Samtidigt har en knapp tredjedel av respondenterna angivit att vid 
beslut om lån så beaktas eller skulle det beaktas att lånat kapital inte späder ut 
nyckeltalet vinst per aktie. Detta illustreras i figur 4 där 29 % av respondenterna ansett 
motivet “Lån späder inte ut nyckeltalet vinst per aktie” att vara antingen ett “Viktigt” 
eller ett ännu viktigare motiv att beakta vid beslut om lån. “Utspädningseffekt” är det 
teoretiska påstående/ motiv som av flest respondenter har ansetts vara det oviktigaste. 
45 % av respondenterna har placerat motivet på plats sex av totalt sex valbara teoretiska 
påståenden/ motiv (Tabell 4). Den sistnämnda procentsatsen visar på den största 
enigheten bland respondenterna i tabell 4, dvs. respondenterna är som mest eniga 
beträffande att “Utspädningseffekt” är det allra oviktigaste av de presenterade 
alternativen.  
 
Troligtvis förklaras en stor del av den låga graderingen av det faktum att denna studie 
endast har undersökt onoterade företag. Sådana företag är företag vars aktier inte 
handlas på publika marknader och vars finansiella nyckeltal inte lika frekvent 
analyseras av investerare. Men den låga graderingen kan även bero på andra faktorer än 
själva ägandeformen. Brounen et al. (2006, s. 1439) fann att amerikanska, brittiska och 
nederländska företag upplevde utspädningseffekten vara mycket viktigare att beakta än 
vad tyska och franska företag gjorde. Vidare resonerar de kring att de tyska och franska 
företagen till en lägre grad är orienterade mot aktiemarknaden. Då endast svenska 
företag har undersökts i denna studie skulle den låga betydelsen av utspädningseffekten 
också kunna spekuleras bero på att svenska företag inte enbart är orienterade mot 
aktiemarknaden utan även är orienterade mot kreditmarknaden. Således kan den låga 
betydelsen av utspädningseffekten i beslutsprocesser hos svenska onoterade 
fastighetsbolag dels bero på ägandeformen och dels bero på finansieringskulturella 
anledningar. 
 
Graham & Harvey (2001, s. 229-230), fann att utspädningseffekten på nyckeltalet vinst 
per aktie var den viktigaste faktorn vid beslut om att genomföra nyemissioner. Det ska 
dock förtydligas att studien undersökte både noterade och onoterade företag och 
dessutom endast undersökte amerikanska företag vilka i stycket ovanför resonerades att 
vara mer marknadsorienterade än vad svenska företag är. Att Graham & Harvey´s 
(2001) fynd kraftigt avviker från denna studies fynd kan argumenteras att vara rimligt 
då det föreligger skillnader i hur frekvent de undersökta företagen analyseras av 
investerare.  

 
!
!
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7.#Slutsats#

7.1#Slutsats#huvudsyfte#
Studiens huvudsyfte är att förklara vilka motiv som dominerar beslutsprocessen i 
avgörandet om kapitalstruktur inom svenska onoterade fastighetsbolag. 
 
Vid beslut om nyemissioner anser svenska onoterade fastighetsbolag att det rådande 
ränteläget är den allra mest beslutspåverkande omständigheten. Således styrs beslut om 
nyemissioner allra mest av kostnadsnivån för lån. Det allra viktigaste motivet kring 
beslut om ny belåning är att de svenska onoterade fastighetsbolagen vill öka 
avkastningen på det befintliga egna kapitalet. 
 
Av de teorier som ingår i den teoretiska referensramen så menar vi att några teorier 
innehåller fler än ett motiv. För Trade-off teorin kan sägas att teorin både inkluderar 
motivet om att bygga en skattesköld samt inkluderar motivet om att nå den optimala 
skuldsättningsgraden. Det övergripande motivet för marknadstiming teorin är att 
försöka tajma en marknadsomständighet. Samtidigt kan marknadstiming teorin sägas 
bestå av två stycken marknadsomständigheter att försöka tajma. För respektive 
finansieringskälla, det vill säga för respektive marknadsomständighet, finns sedan olika 
beslutspåverkande motiv. När marknadstiming teorin rangordnas mot de övriga delarna 
i den teoretiska referensramen så upptäcks att marknadstiming är ett tämligen oviktigt 
teoretiskt påstående. Men för beslut om nyemissioner upptäcks att räntenivån är det 
mest beslutspåverkande motivet för att nyemittera aktier. Således rangordnas 
marknadstiming teorin som ett avlägset teoretiskt påstående samtidigt som en hög 
räntenivå är svenska onoterade fastighetsbolags viktigaste motiv till att genomföra just 
en nyemission.  
 
När respondenterna ombads att gradera de sex olika teoretiska påståendena så 
framkommer det att svenska onoterade fastighetsbolag finner det att vara allra viktigast 
att värna om den finansiella flexibiliteten och att värna om ägarkontrollen. Vid val av 
finansieringsform beaktar alltså svenska onoterade fastighetsbolag primärt hur valet 
påverkar den framtida belåningsförmågan samt den inverkan finansieringen har på 
ägarnas inflytande. Att finansiell flexibilitet är ett högst viktigt motiv har indikerats 
även av tidigare genomförda forskningsstudier (Graham & Harvey 2001, s. 232; Bancel 
& Mittoo 2004, s. 112; Brounen et al., 2006, s. 1440). I denna studie anser 
respondenterna att ägarkontroll är ett relativt sett viktigare finansiellt motiv än vad som 
upptäcktes i de nämnda studierna. Ägarkontrollens relativt sett högre betydelse i denna 
studie kan troligtvis förklaras av det faktum att många och en majoritet av de 
undersökta företagen i denna studie är att betrakta som relativt små företag. 
 
I denna studie har det framkommit flertalet indikationer på att finansiella 
beslutsprocesser inte i någon hög utsträckning fokuserar på eventuella signalvärden, 
marknadsreaktioner och aktievärderingar vid beslut om att genomföra nyemissioner. En 
bred majoritet av respondenterna har angivit att den negativa effekt på nyckeltalet vinst 
per aktie som en nyemission medför är ett oviktigt motiv att beakta vid beslut om 
kapitalstruktur. I kontrast så har Graham & Harvey (2001, s. 229), Bancel & Mittoo 
(2004, s. 116) samt Brounen et al. (2006, s. 1425) funnit att utspädningseffekten på 
nyckeltalet vinst per aktie är ett högst viktigt motiv vid beslut om nyemissioner. Då 
denna studie endast har undersökt onoterade företag förefaller det sig rimligt att 
utspädningseffekt är ett mindre viktigt beslutspåverkande motiv. 
 



! 55!

7.2#Slutsats#delsyfte 
Studiens delsyfte är att kartlägga till vilken utsträckning klassiska teorier, vilka har 
en stor tyngd inom ämnesområdet av kapitalstruktur, faktiskt används och efterlevs i 
praktiken. 
 
I denna studie hittas ett stöd för den rangordning som anges av Pecking order teorin 
samtidigt som det upptäcks en viss motsättning mot det resonemang som förs inom 
teorin tillika det resonemang som föranleder den angivna preferensordningen. En bred 
majoritet av respondenterna har angivit att de prefererar intern- framför extern 
finansiering vilket är att betrakta som en stödjande indikation till Pecking order teorin. 
Samtidigt upptäcks att en bred majoritet av respondenterna inte beaktar den möjliga 
negativa marknadstolkningen som en nyemission skulle kunna ge upphov till. Således 
upptäcks att företagen inte prefererar finansieringskällorna utefter ”The Pecking order” 
just på grund av att de skulle vara påverkade av informationsasymmetrins effekter eller 
på grund av en strävan efter att försöka manövrera informationsasymmetrin på 
effektivaste sätt. I kontrast så spelar informationsasymmetri och möjliga 
marknadstolkningar centrala roller i det resonemang som förs inom Pecking order 
teorin. 
 
Respondenternas svar mynnar i denna studie ut till ett blygsamt stöd för Trade-off 
teorin. Att avdragsgilla räntekostnader av varannan respondent har angivits att vara ett 
viktigt motiv för att ta nya lån anses stödja Trade-off teorin och det resonemang som 
förs angående skattesköldens fördelar. Även det faktum att nästan varannan respondent 
har angivit att ”ett nytt lån kraftigt hade ökat den finansiella risken” som ett viktigt 
motiv för att genomföra en nyemission kan argumenteras att vara en stödjande 
indikation för Trade-off teorins efterlevnad i praktiken. Detta eftersom det inom Trade-
off teorin resoneras just kring balansen mellan skattesköldens fördelar och belåningens 
inverkan på den finansiella risken. På beskrivningen av Trade-off teorin, vilken 
fokuserar på att det existerar en optimal skuldsättningsgrad, så har respondenterna dock 
endast tillskrivit Trade-off teorin ett blygsamt stöd. 
 

7.3#Praktiska#och#teoretiska#bidrag##
Denna studies resultat kan av svenska onoterade fastighetsbolag använda för att 
utvärdera motiven som ligger till grund för utformandet av deras egen kapitalstruktur. 
När företagen resonerar kring finansieringen så kan denna studies tjäna som en slags 
referenspunkt eftersom företagen kan resonera kring konkurrenternas motiv. Om 
företagen kan avläsa vilka motiv som dominerar konkurrenternas beslutsprocesser så 
kan det möjligtvis finnas både anledning och utrymme att justera de egna 
beslutspåverkande motiven. 
 
Förvisso har många forskare redan genomfört undersökningar inom ämnesområdet av 
kapitalstruktur men oss veterligen har ingen forskare med en enkätundersökning 
specifikt undersökt just onoterade företag. Ur tidigare studier har det framkommit att 
företag verksamma i olika länder anser att olika finansiella motiv är mer eller mindre 
viktiga. Således menar vi att denna studie bidrar till att fylla den kunskapslucka som 
finns beträffande kunskapen om vilka motiv som påverkar kapitalstrukturen just inom 
svenska onoterade fastighetsbolag. Oss veterligen har ingen forskare med en 
enkätundersökning undersökt just svenska onoterade fastighetsbolag. 
!
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7.4#Framtida#forskning#
Då denna studie endast har undersökt onoterade bolag så tror vi att de resultat som 
kraftigast avviker från tidigare forskningsstudier till stor del förklaras av just det faktum 
att endast onoterade bolag har undersökts. Det skulle vara intressant om framtida 
forskning skulle undersöka en population bestående endast av noterade bolag i syfte att 
kunna göra en jämförelse till onoterade bolag. En sådan jämförelse skulle möjliggöra en 
analys av hur de finansiella motiven skiljer sig mellan onoterade- och börsnoterade 
företag.   
 
Det skulle även vara intressant för framtida forskning att anamma en kvalitativ 
forskningsdesign. En majoritet av tidigare bedriven forskning inom området har 
anammat en kvantitativ forskningsdesign vilket även har använts som argument för att 
genomföra en enkätundersökning i denna studie. En enkätundersökning har enligt oss 
många fördelar men vi menar även att en enkätundersökning är begränsad i möjligheten 
till att på det allra djupaste plan kunna förstå företagens finansiella motiv. Dessutom 
finns en risk att potentiella svarsalternativ missas i enkäten och således finns en risk av 
att samtliga av respondentens finansiella motiv inte lyckas att kartläggas. Med en 
kvalitativ design och exempelvis ett intervjugenomförande tror vi att framtida studier 
kan lyckas att ännu djupare förstå hur företag resonerar kring beslut som påverkar 
kapitalstrukturen. Dessutom skulle en intimare kontakt till respondenten reducera risken 
av att potentiella svarsalternativ missas att inkluderas i undersökningen.  
 

8.#Sanningskriterier#

8.1#Reliabilitet#!
En studies tillförlitlighet, dvs. en studies reliabilitet, berör resonemanget om huruvida 
den aktuella studien har påverkats av slumpen och tillfälligheter eller om samma 
resultat skulle erhållas utifall undersökningen skulle genomföras på nytt (Bryman & 
Bell, 2011, s. 62). Att lämna en fullständig garanti av att inga mänskliga misstag har 
påverkat denna studies resultat upplevs att vara allt för självsäkert att göra. Då 
datamängder har sammanställts manuellt finns det en risk att felaktig databearbetning 
har påverkat studiens resultat och som därmed skulle kunna leda till resultatskillnader 
om studien skulle genomföras på nytt. Det finns dock fog för ett påstående om att 
sannolikheten för misstag i databearbetningsfasen är relativt liten. Detta då hantering 
och sammanställning av data har präglats av en noggrannhet i förfarandet. Dels har 
datahantering och sammanställning genomförts av två personer och dessutom så har 
datasammanställningen upprepats två gånger i syfte att minimera risken för 
felaktigheter från vår sida.  
 
Om studien skulle genomföras på nytt, och undersöka den samme respondenten, så 
skulle det mycket väl kunna förefalla sig så att respondenten på grund av nya 
erfarenheter skulle svara annorlunda på enkätfrågorna. Det som beskrivs är en potentiell 
risk för att reliabiliteten skadas av det faktum att somliga frågor har en hypotetisk 
komponent. En respondent skulle mycket väl kunna tänkas svara olika på en och samma 
fråga om ett hypotetiskt svar har blivit ett svar grundat på en faktisk erfarenhet och 
således kan argumenteras att enkätutformningen i sig potentiellt kan skada studiens 
reliabilitet.   
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8.2#Validitet 
Validitet rör en studies förmåga att mäta just det som avses att mätas (Ejvegård, 2009, s. 
80). Denna studie ämnar till att undersöka vilka motiv som är de mest 
beslutspåverkande motiven vid utformandet av kapitalstrukturen. Enkätens 
svarsalternativ, tillika potentiella finansiella motiv, har konstruerats utifrån inom 
ämnesfältet relevanta teorier. Således rör frågan om studiens validitet hur väl 
enkätutformningen har lyckats länka den teoretiska referensramen till studiens 
respondenter. Dessutom rör frågan om validitet hur väl respondenterna har förstått 
frågornas innebörd och hur väl de har förstått studiens syfte. Inför enkätundersökningen 
genomfördes en pilotstudie i syfte att säkerställa frågornas relevans samt för att 
säkerställa att respondenterna förstod frågornas innebörd. Kommentarer från deltagare i 
pilotstudien ledde till vissa ändringar av frågeformuleringar och dessa ändringar 
reducerade i viss mån komplexiteten av de frågor respondenterna senare har besvarat i 
den ordinarie studien. Det finns goda skäl för att påstå att respondenterna har förstått 
frågornas innebörd och svarat i linje med vad som ämnats undersökas, nämligen 
beslutspåverkande motiv. Det finns dock också vissa indikationer på att några av 
frågorna, speciellt de sista i enkäten, kan ha varit aningen för komplext konstruerade. 
Detta då svarsresponsen visat sig anta en avtagande svarsfrekvens mot slutet av enkäten. 
Ett sådant bortfall kan ses som en indikation på att respondenterna inte har förstått 
innebörden, eller haft kunskapen, för att besvara samtliga frågor.  
 

8.3#Generaliserbarhet 
I denna studie genomfördes förvisso en totalundersökning men ett stort bortfall ledde 
till att endast 5,9 % av populationen har deltagit i undersökningen och av dessa 
respondenter så har vissa valt att inte besvara hela enkäten. Således är vissa frågor 
besvarade av en ännu lägre andel av den totala populationen. En viktig fråga blir att 
klargöra till vilken grad denna studies resultat, grundade på svar från som högst 5,9 % 
av populationen, kan generaliseras till hela populationen av svenska onoterade 
fastighetsbolag med en omsättning högre än 10 MSEK. En vanligt förkommande term 
inom statistik är ”Den centrala gränsvärdessatsen”. Med termen menas: ”Summan av n 
oberoende slumpvariabler med samma fördelning är ungefär normalfördelad om n är 
tillräckligt stort” (Körner & Wahlgren, 2015, s. 135). Hur många respondenter som 
krävs för att centrala gränsvärdessatsen ska gälla är diskutabelt. Moore & McCabe 
(1999, s. 401) menar att storleken beror på hur skev fördelningen är i populationen, där 
en skevare fördelning kräver ett större antal respondenter. Körner & Wahlgren (2015, 
s.135) menar att redan vid så små stickprov som n=10 och n=25 så har stickprovets 
medelvärde en symmetrisk form. Vi har försökt att vara väldigt transparenta med vår 
knappa svarsrespons och vi vill också vara tydliga med att vi i vissa frågor inte når upp 
till 25 respondenter men ändå en bra bit över 10. Exakt hur fördelningen för hela 
målpopulationen ser ut vågar vi inte att uttala oss om. Det faktum att summan av 
erhållna respondentsvar ligger i det område som av Körner & Wahlgren (2015) 
diskuteras att vara en acceptabel nivå ingjuter oss en aningen trygg känsla av att antalet 
svar är tillräckligt stort. Samtidigt är vi försiktiga med att generalisera denna studies 
resultat just därför att vi inte är helt övertygade om att antalet erhållna svar är tillräckligt 
stort.  Det kan dock också resoneras att fler svar inte nödvändigtvis hade garanterat en 
bättre möjlighet till generalisering. I denna studie har vi hela tiden strävat efter att 
endast undersöka för populationen relevanta företag vilket har medfört att vi har 
exkluderat många företag ur den ursprungliga lista som erhölls i databasen ”Retriever 
Business”. Sådan exkludering kan mycket väl ha påverkat antalet respondentsvar men 
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har högst sannolikhet lett till att endast för populationen relevanta företag har 
undersökts i denna studie.! ! Den! låga! svarsresponsen! kan! också! ha! påverkat!
signifikansen!i!de!tester!som!genomförts.!

9.#Samhälleliga#och#etiska#aspekter#

9.1#Etisk#diskussion#
Vetenskapsrådet har skapat vissa riktlinjer för hur forskning ska bedrivas för att det ska 
vara etiskt korrekt. Gustafsson et al. (2011, s. 105), författare till vetenskapsrådets 
rapportserie ”God forskningssed”, menar att oredlighet inom forskning är något som 
minskar förtroendet för de resultat som framkommit och även minskar samhällets 
förtroende för forskningsvärlden i stort. De menar det finns flera definitioner av 
oredlighet men den definition som de använder sig av lyder som följer: 
 
”Vetenskaplig oredlighet innebär handlingar eller underlåtelser i samband med 
forskning, vilka – medvetet eller av oaktsamhet – leder till falska eller förvrängda 
resultat eller ger vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen” (Gustafsson 
et al., 2011, s. 107). 

Vi hävdar att vi med gott samvete kan garantera läsaren att vi i alla avseenden har 
agerat väldigt transparent och vi menar att vårt transparenta agerande har lett till att 
läsaren har en god möjlighet till att kunna kontrollera, bedöma och replikera denna 
studie. Till läsaren har tydligt förmedlats hur populationen har definierats och läsaren 
har gjorts medveten om att det föreligger en risk av undertäckning i denna studie. 
Således har det till läsaren förmedlats hur den angivna svarsresponsen har beräknats och 
förmedlats att procentsatsen kan vara aningen hög. Läsaren har också informerats att 
manuella kontroller av företagens verksamheter har genomförts och att vissa företag har 
exkluderats trots att angivna SNI-koder hävdar att vissa exkluderade företag faktiskt 
bedriver förvaltningsverksamhet. Beträffande respondenternas svarsdeltagande så har 
läsaren även informerats om ett avtagande deltagande genom enkäten. Således känner 
läsaren till hur många svar som ligger till grund för angivna resultat och analyser.  

I enkäten lovades respondenterna att organisationsnummer skulle behandlas högst 
konfidentiellt. I vissa fall kräver etikprövningsnämnder att forskare anonymiserar 
uppgifter exempelvis genom att göra det omöjligt att kunna hänföra enskilda svar till 
individers identiteter (Gustafsson et al., 2011, s. 68). Vi har strikt hållit vår del av 
avtalet och har aldrig nämnt ett företagsnamn eller ett organisationsnummer i denna 
studie.  Om vi antar att fler studenter kommer att undersöka fastighetsbranschen i 
framtiden så hävdar vi att vårt agerande inte kan ha minskat företagarnas förtroende för 
studenter och då vi följt samtliga delar av avtalet hoppas vi att vårt agerande har ökat 
eller i alla fall hållit företagarnas vilja till samarbete med studenter konstant. Vår 
transparent bör dessutom ge en god möjlighet till att replikera denna studie i framtiden. 
Att vi följt vår del av överenskommelsen med företagarna samt agerat högst transparent 
menar vi ger oss rätten att hävda att vi har agerat forskningsetiskt korrekt.  
 
I denna studie framkommer att en bred majoritet av respondenterna prefererar lån 
framför nyemitterat aktiekapital. Att respondenterna prefererar lån indikerar att banker 
och andra långivare, snarare än privata investerare, bär den största delen av risken. 
Detta under förutsättning att långivare faktiskt lånar ut kapital och att företagens 
preferensordning således faktiskt tillåts att uppfyllas. Då banker och kreditinstitut är 
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extremt centrala institutioner i samhällsekonomin så kan det faktum att risken prefereras 
att överlåtas till nämnda institut medföra en risk för samhället i stort. Detta då det känns 
befogat med ett påstående om att de allra flesta samhällsmedborgare i olika grad är 
beroende av att banker anammar en hälsosam riskprofil. Resonemanget kanske kan 
kännas aningen långsökt men samtidigt belyses i viss grad ett etiskt dilemma. Nämligen 
att några få medborgare, dvs. ägarna till företag, kan öka avkastningen på det egna 
kapitalet genom att låna kapital och således fördela delar av risken till banker. 
Bankernas risk är sedan en risk som möjligen kan ha en negativ inverkan på många 
individer inom samhället i stort. Det bör dock också nämnas att fastighetsbranschen av 
många anledningar kan sägas vara en bransch av lägre risk samt att det förda 
resonemanget endast blir en fara för samhället under förutsättning att banker redan har 
antagit en hög riskprofil och skulle fortsätta att låna ut kapital till redan högt skuldsatta 
fastighetsföretag. Den etiska poängen som önskas att förmedlas är helt enkelt att 
fastighetsföretag ser ökad hävstångseffekt som ett viktigt finansiellt motiv till att nya 
lån, att avkastningen tillfaller ägarna men att risken delas med banker vilka är väldigt 
viktiga institutioner för samhällsekonomin. 
 
I denna studie framkommer att svenska onoterade fastighetsbolag i hög grad värdesätter 
finansiell flexibilitet. Detta fynd indikerar att svenska fastighetsföretag högst sannolikt 
är måna om att hushålla med en knapp belåningskapacitet för att vid framtida 
investerings- och expansionsmöjligheter kunna fylla delar av kapitalbehovet med lånade 
medel. Att svenska fastighetsföretag tycks vara framtidsorienterade och att de tycks 
hushålla med knappa belåningskapaciteter kan tänkas gynna samhället i stort. Detta då 
det högst sannolikt ligger i allmänhetens intresse att fastighetsbranschen relativt 
inskränkningsritt och snabbt kan finansiera framtida investeringsmöjligheter och 
därmed tillfredsställa samhällets efterfråga på hyresfastigheter. I synnerhet då många 
svenska kommuner lider av bostadsbrist kan det ligga i samhällets intresse att svenska 
fastighetsföretag tycks vara framtidsorienterade i sina finansiella beslut och att de 
värnar om den finansiella flexibiliteten. 
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Appendix#

Appendix#1#–#Introduktionsbrev#till#enkäten#
Den!enkät!som!skickades!ut!var!skapad!på!hemsidan!SurveyMonkey.com.!Denna!
enkät!skiljer!sig!något!funktionsmässigt!och!layoutmässigt.!Den!funktionsmässiga!
skillnaden!gäller!att!det!fanns!ett!verktyg!i!”SurveyMonkey”!som!tvingade!
respondenterna!att!besvara!den!nuvarande!frågan!för!att!kunna!gå!vidare!till!den!
nästa.!

!
!
Hej!!
!
Vi!heter!Glenn!Johansson!och!Anders!Bohman!och!skriver!vårt!examensarbete!på!
Handelshögskolan!vid!Umeå!universitet.!
Studiens!syfte!är!att!undersöka!vilka!motiv!som!påverkar!kapitalstrukturen!hos!
svenska!fastighetsbolag!(noterade!såväl!som!onoterade).!
!
Denna!enkät!består!av!sju!stycken!frågor!och!bör!ta!maximalt!10!minuter!att!
besvara.!Vi!önskar!gärna!att!du!svarat!på!enkäten!senast!den!13:e!April.!
!
Även!om!du!ombeds!att!uppge!organisationsnumret!så!kommer!dina!svar!att!
hanteras!högst!konfidentiellt.!Vi!garanterar!att!ert!organisationsnummer!eller!ert!
företagsnamn!aldrig!kommer!att!synas!i!vårt!examensarbete.!Anledningen!till!att!vi!
ber!om!organisationsnumret!är!för!att!vi!skall!kunna!samla!in!finansiell!data!på!
egen!hand.!Det!finansiella!data!kommer!vi!att!använda!för!att!kartlägga!samband!
mellan!finansiella!motiv!och!finansiella!nyckeltal.!Skulle!du!ändå!inte!vilja!ange!
organisationsnumret!så!har!du!möjligheten!att!ange!nyckeltalen!på!egen!hand.!!
!
Då!ett!delsyfte!i!vår!studie!är!att!kartlägga!eventuella!skillnader!i!finansiella!motiv!
mellan!noterade!och!onoterade!bolag!kan!vissa!svarsalternativ!kännas!avlägsna!
beroende!på!om!ditt!företag!är!noterat!eller!onoterat.!Vi!ber!om!ditt!överseende!
med!detta.!!
!
Du!är!välkommen!att!närsomhelst!kontakta!oss!för!frågor!eller!för!att!erhålla!en!
kopia!av!denna!studie.!Ditt!deltagande!är!av!stor!betydelse!och!vi!tackar!på!
förhand!för!din!hjälp!!
!
Med!vänliga!hälsningar!
Glenn!och!Anders!
!
Kontakt:!
Glenn!Johansson! ! ! ! ! Anders!Bohman!
Tel:!073D822!36!47! ! ! ! ! Tel:!070D298!85!95!
EDmail:!glennjohansson251@hotmail.com!! EDmail:!anders_bohman@live.se!
!
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Appendix#2#D#Enkäten#
Finansiell information:  
Var vänlig uppge företagets organisationsnummer:  
 
 
Eller fyll i nedanstående nyckeltal:(Ifylles i tusentals svenska kronor) 
  Omsättning (31/12-2015)……………………………………………………. 
  Omsättning (31/12-2014)……………………………………………………. 
  Omsättning (31/12-2013)……………………………………………………. 
  Skuldsättningsgrad (31/12-2015)…………………………………………… 
  Skuldsättningsgrad (31/12-2014)…………………………………………… 
  Skuldsättningsgrad (31/12-2013)…………………………………………… 

Årets resultat (31/12-2015) ………………………………………………….   
  Årets resultat (31/12-2014) …………………………………………………  
  Årets resultat (31/12-2013)…………………………………………………. 
 
 
Q1: Antag ett scenario där företaget fritt och utan inskränkningar kan 
välja finansieringskälla. Hur skulle ni i ett sådant scenario rangordna 
nedanstående alternativ av finansieringskällor? 1= Den typ av 
finansiering ditt företag föredrar allra mest 
   
Kvarhållna vinstmedel (Eller andra typer av internt genererade medel)    

Nytt aktiekapital (Nyemission av aktier)  

Nytt lån (Skuld)  

 
Q2: Bedöm hur viktiga nedanstående alternativ var/är/skulle vara när 
företaget genomförde/genomför/skulle genomföra en nyemission av 
aktier: Om inget av våra föreslagna alternativ stämmer överens med den 
egentliga anledningen ber vi dig att definiera den för företaget specifika 
anledningen i skrivrutan "Annat". Lämna tomt om du inte definierat ett 
eget alternativ.  
 
Aktiepriset/ Marknadens värdering var tilltalande 
 
Höga nivåer på låneräntorna  
 
Det fanns en strävan att minska skuldsättningsgraden 
 
Det fanns en strävan att bredda aktieägarkretsen 
 
Vi önskade egentligen att ta ett nytt lån men fann inga långivare som var 
villiga att låna ut beloppet vi behövde (eller tillräckligt stora delar av 
beloppet)  
  
Ett nytt lån hade kraftigt ökat den finansiella risken  

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
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"Annat" (Om du vill definiera ett eget alternativ)    
 
Q3: Bedöm hur viktiga nedanstående alternativ var/är/skulle vara när 
företaget tog/tar/skulle ta ett nytt lån. Om inget av våra föreslagna 
alternativ stämmer överens med den egentliga anledningen ber vi dig att 
definiera den för företaget specifika anledningen i skrivrutan "Annat". 
Lämna tomt om du inte definierat ett eget alternativ.  
   
Transaktionskostnaderna är lägre för att ta ett nytt lån jämfört med att ta 
in nytt aktiekapital   
   
Vi önskade att finansieringen inte skulle leda till ett minskat inflytande för 
befintliga ägare   
   
Vi ville öka avkastningen (hävstången) på det befintliga egna kapitalet     
   
En nyemission hade i högre grad varit förenad med en möjlig negativ 
tolkning av marknaden  
   
Marknadens värdering av aktien var vid tillfället för låg för att genomföra 
en nyemission   
   
Lån leder till avdragsgilla räntekostnader  
   
Ett nytt lån späder inte ut nyckeltalet "vinst per aktie" 
 
  
"Annat" (Om du definierat ett eget alternativ i skrivrutan längst ner)   
 
 
Q4: I denna fråga omber vi dig att gradera betydelsen av varje 
motiv/faktor vid er beslutsprocess som berör finansiering och valet av 
finansieringskällor. Varje motiv/faktor definieras enligt den definition vi 
använder oss av i denna studie. 
   

 Finansiell flexibilitet: Val av finansieringsform idag ska inte begränsa 
valmöjligheten av finansieringsform i framtiden. Ett finansiellt flexibelt 
företag kan lättare och med mindre/utan inskränkningar justera sin 
kapitalstruktur.   
   
Ägarkontroll: Befintliga aktieägares inflytande och hur detta inflytande 
påverkas beroende på vilken finansieringskälla som företaget använder 
sig av   
   
Trade-off: En ny skuld leder till avdragsgilla räntekostnader men även till 
en ökad finansiell risk. Trade-off handlar om att hitta en optimal punkt, 
dvs. en optimal balans, mellan eget kapital och skuld som maximerar 
företagets värde   

!
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!
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 Marknadstiming: Motivet är att välja finansieringskälla utifrån rådande 

marknadsomständigheter. Exempelvis torde en nyemission av aktier 
vara mer lockande i situationer där marknaden har en optimistisk 
värdering. Ränteläget påverkar lånebesluten.     
   
Pecking order: Vid val av finansieringsform beaktas 
finansieringskällornas "smidighet". Interna medel betraktas vara 
smidigast och föredras framför andra alternativ. Om extern finansiering 
ändå krävs så föredras lån framför en nyemission av aktier.   
   
Utspädningseffekt på nyckeltalet "vinst per aktie": En nyemission av 
aktier medför en utspädningseffekt på nyckeltalet "vinst per aktie". Ett 
nytt lån leder inte till en sådan utspädningseffekt.   
 
 
Q5: Rangordna nedanstående motivs/faktorers betydelse i er 
beslutsprocess av finansiering: 1 = Det viktigaste motivet/ faktorn i våra 
finansiella beslutsprocesser 6 = Det oviktigaste motivet/ faktorn i våra 
finansiella beslutsprocesser Obs! Du kan bara använda respektive 
rankingsiffra en gång. Därför ber vi dig att läsa igenom svarsalternativen 
innan du påbörjar rankingen. 
 
Finansiell flexibilitet: Val av finansieringsform idag ska inte begränsa 
valmöjligheten av finansieringsform i framtiden. Ett finansiellt flexibelt 
företag kan lättare och med mindre/utan inskränkningar justera sin 
kapitalstruktur. 
 
Ägarkontroll: Befintliga aktieägares inflytande och hur detta inflytande 
påverkas beroende på vilken finansieringskälla som företaget använder 
sig av.  
 
Trade-off: En ny skuld leder till avdragsgilla räntekostnader men även till 
en ökad finansiell risk. Trade-off handlar om att hitta en optimal punkt, 
dvs. en optimal balans, mellan eget kapital och skuld som maximerar 
företagets värde 
 
Marknadstiming: Motivet är att välja finansieringskälla utifrån rådande 
marknadsomständigheter. Exempelvis tordes en nyemission av aktier 
vara mer lockande i situationer där marknaden har en optimistisk 
värdering. Räntelägen påverkar lånebesluten. 
 
Pecking order: Vid val av finansieringsform beaktas finansieringskällornas 
"smidighet". Interna medel betraktas vara smidigast och föredras framför 
andra alternativ. Om extern finansiering ändå krävs så föredras lån 
framför en nyemission av aktier. 
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Utspädningseffekt på nyckeltalet "Vinst per aktie": En nyemission av 
aktier medför en utspädningseffekt på nyckeltalet "vinst per aktie". Ett nytt 
lån leder inte till en utspädningseffekt. 
 
Finansiell flexibilitet 

Ägarkontroll  

Trade-off  

Marknadstiming 

Pecking order 

Utspädningseffekt på nyckeltalet "Vinst per aktie" 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Appendix#3#–#Figurer#som#illustrerar#svarsfördelningen#
Figurerna! 13D18! ! illustrerar! svarfördelningen! på! frågan:! Bedöm hur viktiga 
nedanstående alternativ var/är/skulle vara när företaget genomförde/genomför/skulle 
genomföra en nyemission av aktier: 
!
Figurerna! 19D25! illustrerar! svarsfördelningen! på! frågan:! Bedöm hur viktiga 
nedanstående alternativ var/är/skulle vara när företaget tog/tar/skulle ta ett nytt lån. 
!!
Figur!13.!Svarsfördelning!”Aktiepriset/!Marknadens!värdering!var!tilltalande”!

!
!
!
Figur!14.!Svarsfördelning!”Höga!nivåer!på!räntor”!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

50% 
23% 

27% 

"Aktiepriset/ Marknadens värdering var tilltalande" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 

36% 

27% 

37% 

"Höga nivåer på räntor" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 
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!
!
!
!
!
Figur!15.!Svarsfördelning!”Det!fanns!en!strävan!att!minska!skuldsättningsgraden”!

!
!
Figur!16.!Svarsfördelning!”Det!fanns!en!strävan!att!bredda!aktieägarkretsen”!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

41% 

36% 

23% 

"Det fanns en strävan att minska skuldsättningsgraden" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 

82% 

14% 4% 

"Det fanns en strävan att bredda aktieägarkretsen" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 
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Figur!17.!Svarsfördelning!”Vi!önskade!egentligen!att!ta!ett!nytt!lån!men!fann!ingen!
långivare”!

!
!
Figur!18.!Svarsfördelning!”Ett!nytt!lån!hade!kraftigt!ökat!den!finansiella!risken”!
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64% 
27% 

9% 

"Vi önskade egentligen att ta ett nytt lån men fann ingen 
långivare" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 

55% 27% 

18% 

"Ett nytt lån hade kraftigt ökat den finansiella risken" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 
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Figur!19.!Svarsfördelning!”Transaktionskostnaderna!är!lägre!för!att!ta!ett!nytt!lån!
jämfört!med!att!ta!in!nytt!aktiekapital”!

!
Figur!20.!Svarsfördelning!”Vi!önskade!att!finansieringen!inte!skulle!leda!till!ett!
minskat!inflytande!för!befintliga!ägare”!

!
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38% 

14% 

48% 

"Transaktionskostnaderna är lägre för att ta ett nytt lån 
jämfört med att ta in nytt aktiekapital" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 

62% 

5% 

33% 

"Vi önskade att finansieringen inte skulle leda till ett minskat 
inflytande för befintliga ägare" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 
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Figur!21.!Svarsfördelning!”Vi!ville!öka!avkastningen!(hävstången)!på!det!befintliga!
egna!kapitalet”!

!
!
!
Figur!22.!Svarsfördelning!”En!nyemission!hade!i!högre!grad!varit!förenad!med!en!
möjlig!negativ!tolkning!av!marknaden”!
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33% 

33% 

34% 

"Vi ville öka avkastningen (hävstången) på det befintliga egna 
kapitalet" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 

86% 

14% 0% 

"En nyemission hade i högre grad varit förenad med en möjlig 
negativ tolkning av marknaden" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 
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Figur!23.!Svarsfördelning!”Marknadens!värdering!av!aktien!var!vid!tillfället!för!låg!
för!att!genomföra!en!nyemission”!

!
!
!
Figur!24.!Svarsfördelning!”Lån!leder!till!avdragsgilla!räntekostnader”!
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90% 

10% 0% 

"Marknadens värdering av aktien var vid tillfället för låg för 
att genomföra en nyemission" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 

48% 

28% 

24% 

"Lån leder till avdragsgilla räntekostnader" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 

"Viktigt" 

Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 
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!
!
Figur!25.!Svarsfördelning!”Ett!nytt!lån!späder!inte!ut!nyckeltalet!vinst!per!aktie”!!
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"Ett nytt lån späder inte ut nyckeltalet vinst per aktie" 

"Inte viktigt alls" eller "Ganska oviktigt" 
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Viktigare än "Viktigt" eller "Mycket viktigt" 
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