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Sammanfattning 
 

Titel: En kvantitativ studie om kapitalstrukturen i två branscher med olika risknivå – efter 

första verksamhetsåret. 

 -Jämförelse mellan bolag i fastighet- och tillverkningsbranschen. 
 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Christoffer Blomqvist och Martin Hammarsten 
 

Handledare: Arne Fagerström och Annika Lake 
 

Datum: Maj 2013 
 

Nyckelord: Företagsfinansiering, kapitalstruktur, soliditet, soliditet 2, skuldsättningsgrad, eget 

kapital, räntebärande kapital, risk. 
 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kapitalstrukturen i två branscher med olika 

risknivå, för att sedan jämföra branscherna och undersöka om kapitalstrukturen skiljer sig åt 

mellan dem. Studien undersöker även faktorer som påverkar företagens val av kapitalstruktur i de 

båda branscherna.  
 

Metod: Uppsatsen har sin grund inom det vetenskapliga ämnesområdet företagsfinansiering. 

Studien har genom en kvantitativ metod utfört en dokumentstudie i databasen retriever, där 

siffror och nyckeltal har hämtats genom årsredovisningar från bolag inom studiens två 

branscher. Resultaten från dokumentstudien har kopplats till innehållet i studiens referensram 

och sedan analyserats för att komma fram till en slutsats. 
 

Resultat och slutsatser: Resultaten från denna studie visar att branschen för uthyrning av 

fastigheter har en kapitalstruktur som är betydligt mer viktad åt belåning gentemot branschen 

för tillverkning av maskiner/maskindelar, efter första verksamhetsåret. Slutsatsen av studien är 

att det är flertalet faktorer som påverkar hur företag väljer sin kapitalstruktur. Några av de 

viktigaste faktorerna är risk, kapitalbehov och storlek. Studien har dock kommit fram till att det 

inte går att fastställa några generaliserbara slutsatser gällande kapitalstrukturen i de båda 

branscherna, då resultaten varierade kraftigt inom respektive bransch. 
 

Förslag till fortsatt forskning: Denna studie har valt att inte räkna på CAPM och WACC hos 

bolagen i studiens branscher. Det vore intressant att estimera CAPM och WACC hos nystartade 

bolag, då det finns vissa problem i anknytning med detta som exempelvis bristen av historisk 

data. En annan intressant forskningsidé är att fokusera på ett antal tillverkningsbolag och 

undersöka hur deras kapitalstruktur förändras över en 10-års period, med start från det första 

verksamhetsåret.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer en problembakgrund presenteras. Med utgångspunkt från denna 

kommer en problemdiskussion ta upp relevant information om ämnet, vilket senare mynnar ut i 

studiens problemställningar och dess syfte.  

 

1.1 Bakgrund   

 

"How do firms choose their capital structures? We don’t know." 

(Myers, 1984 s.574) 

 

I världen över har det blivit en stor debatt huruvida Apples jättekassa på likvida medel är 

optimalt. Iphonetillverkaren innehar hela 137 miljoner dollar i kontanter och saknar helt 

räntebärande skulder. Vid första anblicken känns inte detta som något större problem, men 

ägarleden har börjat ifrågasätta detta val av kapitalstruktur. (Börsveckan 2013) 

 

Företagets kapitalstruktur syftar till hur företagsledningen har valt att finansiera företaget. Ett 

företag kan finansieras genom eget kapital, främmande kapital eller en kombination mellan dem.  

Groth och Anderson (1997) förtydligar att teori om kapitalstruktur fokuserar på hur företagen 

finansierar tillgångarna. Apple är ett så kallat “all equity” företag, där inga räntebärande skulder 

förekommer överhuvudtaget. Är detta verkligen den bästa möjliga kapitalstrukturen för att 

maximera värdet för företaget?  

 

Modigliani och Millers (1958), i fortsättningen MM, arbete ligger till grund för teori om 

kapitalstruktur. Många hävdar att artikeln är den mest inflytelserika som har skrivits inom 

finansområdet. MM (1958) studerade kapitalstrukturen i elektronikbranschen och kom fram till 

att företagets kapitalstruktur, under strikta förutsättningar, inte påverkade företagets totala 

kostnad av kapital. Något MM (1958) inte tog med i beräkningen var skatten och dess påverkan 

på företagets kostnad av kapital. MM (1963) reviderade senare sin ursprungsartikel och tog med 

skatteeffekten i modellen vid beräkningen av företagets kapitalkostnad. Eftersom räntekostnaden 

på banklån är skattemässig avdragsgill måste skatten tas bort från ursprungsräntan. En ny lägre 

ränta på lånat kapital ger då företaget en hävstångseffekt genom att öka belåningen, och därmed 

minskar den totala kostnaden av kapital. 

 

Kraus och Litzenberger (1973) tog vid MM:s arbete och vidareutvecklade det. De undersökte 

vilken kapitalstruktur som var den optimala med tanke på fördelarna med skatteeffekten. De tog 

även hänsyn till de ökade kostnaderna som kreditinstitut tillför företaget, med tanke på risken 

som uppstår vid ytterligare belåning. Teorin kallas för trade-off teorin.  
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En konkurrerande teori till trade-off teorin utvecklades senare av Myers (1984) och Myers och 

Majluf (1984), vilken kallades pecking-order teorin. Teorin går inte ut på att hitta företagets 

optimala kapitalstruktur, utan utgår från att det förekommer asymmetrisk information mellan 

ledningen och utomstående. Detta medför att ledningen kommer rangordna 

finansieringsalternativen vid investeringar utifrån vissa preferenser.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Många har forskat kring företags finansiering och kapitalstruktur, Modigliani och Miller (1958, 

1963), Kraus och Litzenberger (1973) är några av de kändaste, men finns det egentligen något 

som är en optimal kapitalstruktur? I teorin är det möjligt, men i verkligheten är det svårt för 

företagen att hitta sin optimala kapitalstruktur. Det är många faktorer som spelar in och vilken 

som är den optimala kapitalstrukturen ändras med tiden beroende på vilken fas företaget befinner 

sig i dess livscykel. De Vet (2006) menar att det är ett multi-faciterat problem för ett företag att 

hitta sin optimala kapitalstruktur, och att det har utmanat och fascinerat akademiker såväl som 

praktiker under lång tid. 

 

Studien ska undersöka kapitalstrukturen i nystartade privata aktiebolag efter första 

verksamhetsåret. För att undersöka detta har två branscher valts ut, vilka är uthyrning och 

förvaltning av fastigheter samt tillverkning av maskiner/maskindelar inom 

tillverkningsbranschen. Anledningen till att dessa branscher har valts ut är för att de i de flesta 

fallen är kapitalkrävande och behöver finansieras med eget kapital såväl som främmande kapital. 

Företag inom tjänst- och kunskapssektorn har mindre behov av främmande kapital under det 

första verksamhetsåret, då de inte har några större kostnader för t.ex. maskiner.  

 

Något som är problematiskt för nystartade företag är bland annat företagets kapitalbehov. Det är 

svårt för nystartade bolag att beviljas bankfinansiering. Företagen har även en möjlighet att söka 

främmande riskkapital via venture capital bolag. Om de inte lyckas få extern finansiering är de 

tvungna att finansiera verksamheten med eget kapital, något som är betungande vid större 

investeringar (Garmer och Kyllenius 2004). Något som talar för bankfinansiering är dock att 

studiens valda branscher har goda säkerheter i form av fastigheter respektive maskiner.  

 

En alternativ finansieringsform som har vuxit fram starkare på senare år är enligt Titman och 

Wessels (1988) venture capital. Venture capital bolag fungerar som ett komplement till 

bankfinansiering och går ofta in med kapital till företag med en hög potential, med tillkommande 

hög risk. Något som inte instämmer på studiens valda branscher då bankfinansiering torde vara 

den vanligaste finansieringsformen.   

 

Att starta ett företag kan vara en extrem svår uppgift. För att bedriva en lyckad verksamhet finns 

det en hel del komponenter som bör tas med i beräkningen, för att det skall bli det resultat som är 
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ämnat att bli. Betalningsströmmar, efterfrågan, affärsplan och omvärldsfaktorer är bara en liten 

del av dessa komponenter som bör vara väl framtagna. Enligt Stancill (2004) finns det fyra 

ingredienser som är helt nödvändiga för nystartade företag. Det första som en företagare behöver 

utforma är en välplanerad affärsidé. Affärsidén är själva produkten som företaget vill sälja in till 

marknaden. Vidare menar Stancill (2004) att det är viktigt att företaget har en nyckelperson som 

visar med entreprenörskapet vad företaget vill. Affärsplanen är också en viktig ingrediens i ett 

nystartat företag. Det är viktigt att beslut angående investeringar, finansieringsmöjligheter och 

företagets struktur är väl planerade. Den sista frågan är företagets finansiering. Företaget behöver 

lokalisera vilket kapital som behövs för investeringar och rörelsekapital. Ett viktigt beslut för 

företag inom uthyrning och förvaltning av fastigheter torde vara att ta reda på vart det finns 

efterfrågan på bostäder och fastighetslokaler. Fastighetsbranschen borde alltså vara mer beroende 

av geografiska faktorer till skillnad mot tillverkningsbranschen, då efterfrågan på produkten är av 

central betydelse.    

  

Soliditetsmåttet är ett relevant nyckeltal vid diskussioner angående ett företags kapitalstruktur. 

Soliditet innebär hur stor del av de totala tillgångarna i ett företag som har finansierats med eget 

kapital. Att ha en god soliditet innebär att företaget har en god förmåga att motstå förluster och 

överleva på längre sikt. En god soliditet innebär också en lägre företagsrisk. Att ha en alltför hög 

soliditet är dock inte heller fördelaktigt. Det innebär att företaget inte utnyttjar hävstångseffekten 

som belåning av främmande kapital innebär. (Schmeiser m.fl. 2012)  

 

Om ett företag ökar sin skuldsättningsgrad kommer det leda till att bolagets WACC (weighted 

average cost of capital) minskar, d.v.s. företagets genomsnittskostnad för kapital minskar. En 

större belåning leder till en större risk i företaget, vilket även leder till ökade avkastningskrav 

från aktieägarna som gör att företagets WACC ökar. Men skatteeffekten från det lånade kapitalet 

är större än det ökade avkastningskravet och företagets totala WACC blir lägre. Blir 

skuldsättningsgraden för hög kommer det dock leda till att kreditinstituten tar ut 

konkurskostnader med tanke på att risken blir hög, vilket medför att räntan från banken blir högre 

vid ytterligare belåning. Detta leder till att hävstångseffekten inte får någon verkan och WACC 

blir istället högre. Det gäller alltså för företagen att hitta en bra balans i kapitalstrukturen för att 

uppnå ett så lågt WACC som möjligt. (Strecher och Johnson 2011) 

 

Risk är i ekonomiska sammanhang ett vanligt begrepp. Att ta ställning till risk och värdera varje 

situation efter kalkyler är något varje affärsman bör ta hänsyn till. Doff (2008) definierar 

affärsrisk som risken för ekonomiska förluster till följd av förändringar i en konkurrensutsatt 

miljö, eller i vilken omfattning organisationen snabbt kan rätta sig till. Krause (2006) menar att 

all verksamhet som bedrivs av ett företag är i sig riskabelt, om än i olika grad. Beslut som fattas 

av ledarna idag kommer att visa sin fulla konsekvens först i framtiden och påverkas av företagets 

intressenter såsom konkurrenter, kunder, leverantörer och statliga organ. Vidare menar Doff 
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(2008) att konkurrenssituationen avser alla kontakter med lagstiftare, konkurrenter och andra 

ekonomiska aktörer.     

 

Fastighetsbolag har stora säkerheter i form av byggnader och mark. Risken för externa 

finansiärer blir därför lägre i fastighetsbranschen i förhållande till andra branscher. Det som kan 

utgöra en risk för fastighetsbranschen är att dessa bolag är beroende av att folk bor kvar i 

verksamhetsorten. Urbanisering utgör en stor risk för fastighetsbolagen som verkar i de mindre 

orterna, så kallade “utflyttningsorter”. Att äga en fastighet i attraktiva storstäder torde generera 

säkra betalningsströmmar. Problematiken ligger hos fastighetsägarna på mindre attraktiva orter 

som har svårt att locka dit människor. Men generellt anses det som låg risk att äga en fastighet 

inom uthyrning och förvaltning, då människor behöver ha någonstans att bo (Schulte m.fl. 2011). 

För att tillverka maskiner behövs ofta ett stort innehav av anläggningstillgångar i form av 

maskiner. Dessutom behövs det material för att tillverka de efterfrågade maskinerna. Riskerna för 

dessa bolag är prisförändringar på råmaterial, minskad efterfrågan på produkterna samt 

konjunktursvängningar. (Morri och Beretta 2008)   

 

En alternativ finansiering är leasing. Företaget binder sig att under en viss tidsperiod hyra t.ex. en 

maskin istället för att låna pengar till att köpa maskinen. Lyon (2010) påvisar att operationell 

leasing inte påverkar företagets balansräkning, utan behandlas som en kostnad i 

resultaträkningen. Detta innebär att leasekostnaden inte påverkar företagets soliditet. Lyon menar 

vidare att operationell leasing är något som brukar kallas “off-balance-sheet financing”, och med 

det menas att leasing är en typ av finansiering som inte syns i företagets balansräkning. Leasing 

är något som denna studie har tagit i beaktning gällande tillverkning av maskiner/maskindelar i 

tillverkningsbranschen, där leasing förekommer. Inom fastighetsbranschen är leasing ovanligt 

och torde inte ha stor betydelse för företagens finansiering.  

 

1.3 Problemställning 

 

Två olika delbranscher har valts ut. Dels uthyrning och förvaltning av fastigheter inom 

fastighetsbranschen, dels tillverkning av maskiner inom tillverkningsbranschen. Inom dessa 

branscher undersöktes privata aktiebolag. Frågorna som denna studie ställde sig var: 

 

● Hur ser kapitalstrukturen ut i uthyrning- och förvaltningsbranschen av fastigheter, efter 

första verksamhetsåret? 

● Hur ser kapitalstrukturen ut i branschen för tillverkning av maskiner/maskindelar, efter 

första verksamhetsåret? 

● Skiljer sig kapitalstrukturen mellan branscherna? 

          - Om ja, vilka faktorer kan det bero på? 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka kapitalstrukturen i två branscher med olika risknivå, för 

att sedan jämföra branscherna och undersöka om kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan dem. 

Studien undersöker även faktorer som påverkar företagens val av kapitalstruktur i branscherna. 

 

1.5 Avgränsning 

 

För att gå in på djupet i studien har några val varit av stor betydelse. Studien har avgränsats till 

svenska privata aktiebolag inom två olika branscher. I denna studie är en jämförelse gjord mellan 

två olika branscher. Detta har skett med hjälp av studier av balansräkningar efter det första 

verksamhetsåret. Dessa två branscher är fastighetsbranschen och tillverkning- och 

industribranschen. Fastighetsbranschen är indelad i åtta olika typer av verksamheter i databasen 

retriever. Där föll valet på att studera hur kapitalstrukturen ser ut inom uthyrning och förvaltning 

av fastigheter. Inom tillverkning och industri finns det en mängd olika inriktningar att studera. 

Det är intressant att välja ett område där kapitalbehovet är stort och därför undersöker studien hur 

kapitalstrukturen ser ut inom tillverkning av maskiner/maskindelar. Det är relevant att studera 

företag med större kapitalbehov och då är det intressant att jämföra dessa två branscher. 

  

Tidsperioden för studien är kalenderåret 2011 och innefattar alla privata aktiebolag som 

registrerades detta år, för att sedan studera bolagens första balansräkningar. En ytterligare 

avgränsning är att bolag som ingår i koncerner, har ombildats eller gått i konkurs tas bort från 

populationen. Eftersom studien undersöker bolagens första inrapporterade bokslut, gör det ingen 

skillnad om företagen använder brutet räkenskapsår eller förlängt räkenskapsår.  

 

Kortfristiga skulder kan i vissa fall vara räntebärande, men det är något studien avgränsar sig mot 

med tanke på att det är svårt att urskilja exakt vilken del av de kortfristiga skulderna som bär 

ränta. Studien antar alltså att alla kortfristiga skulder är räntefria i beräkningar som genomförts. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

 

Metod               I metodkapitlet presenteras tillvägagångssättet som används för att studera 

ämnet, men även hur den empiriska datainsamlingen har genomförts 

presenteras i detta kapitel.  

 

 

 

 

Referensram      Här presenteras relevanta teorier, en allmän del och tidigare forskning inom 

ämnet finansiering. Dessa tre delar i referensramen ligger sedan till grund för 

empiri- och analysavsnitten.   

 

 

 

 

Empiri/analys 1 Empiriavsnittet innehåller den datainsamling som utförts för att besvara 

studiens syfte. Insamlingen har skett genom databasen retriever där 

information har hämtats från årsredovisningar från bolag inom studiens 

branscher. Även en första analys av materialet presenteras i denna del. 

 

 

 

 

Analys 2           I analyskapitlet tolkas den datainsamling som har genomförts i empiriavsnittet 

och länkas samman med innehållet i referensramen. En första analys 

presenteras i samband med empiriavsnittet. Efter denna första analys kommer 

en andra analys som fokuserar på att jämföra de båda branscherna. 

 

 

 

 

Slutsatser         I studiens slutsats presenteras de slutsatser som kan dras av analysen. Vidare 

besvaras frågeställningen och syftet med studien. Efter slutsatsen presenteras 

även reflektioner och förslag till vidare forskning 
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2. Metod 

I metoddelen återfinns en genomgång av valen som har genomförts i studien, för att svara upp 

till syftet och dess problem. Det är alltså här som presentationen av genomförandet av denna 

studie sker. Detta för att skapa en förståelse till studiens tillvägagångssätt samt att ge en högre 

tillförlitlighet.  

 

2.1 Förstudie 

 

Innan ett projekt skall ta fart på allvar är det viktigt att en förstudie genomförs. Förstudien skall 

svara på om projektet är genomförbart samt om tid och kostnader är relevanta i förhållande till 

slutresultatet. (Bryman och Bell 2005) 

 

För att kontrollera om denna studie skulle vara möjlig att genomföra har några viktiga kontroller 

och förarbeten genomförts, som i sin tur har legat till grund för arbetet. Tillvägagångssättet för att 

svara upp till syftet och samla in material till studiens empiriska avsnitt har skett genom att 

studera balansräkningar. Kontakt upprättades med de hjälpsamma bibliotekarierna på högskolan i 

Gävle. På bibliotekets hemsida finns ett stort utbud av databaser. En av databaserna som de 

tipsade om var retriever, vilken har ett stort utbud på bolags bokslutsrapporter. Eftersom studien 

kräver en hel del avgränsningar av olika urval, krävdes en relativt stor kännedom om retriever. 

Då den kunskapen inte fanns här på högskolan gav de tipset att ringa till retrievers huvudkontor i 

Stockholm.  

 

Kontakt upprättades med Christian som är projektansvarig för sökning av nystartade bolag och 

årsredovisningar. Christian skulle ge svaret om studien var möjlig att uppfylla sitt syfte att 

studera balansräkningar av nystartade bolag registrerade kalenderåret 2011. Efter ett långt 

telefonsamtal och god praktisk genomgång, ledde det till ny kunskap som gjorde att studien blev 

genomförbar. Rädslan att projektet inte skulle kunna genomföras hade infunnit sig innan samtalet 

med Christian. Avgränsningen mot att justera bort ombildningar av bolag och bolag som är en del 

av koncerner var av yttersta vikt. Som tur var gick det att söka på årsredovisningar med många 

olika  justeringar. Hjälpsamheten och kunskapen fanns hos Christian som medförde att rätt 

population ur båda branscherna kunde urskiljas.  
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2.2 Vetenskaplig tradition och ansats 

 

Denna studie har sin grund inom ämnesområdet finansiering
1
. Det har under de 50 senaste åren 

genererats forskning inom detta ämnesområde. Detta har lett till en ökad förståelse kring frågor 

inom både kapitalmarknader och finansiell ledning, men det uppkommer hela tiden nya frågor 

och fortfarande finns det en hel del olösta problem. Forskningsresultaten har, i flera instanser, fört 

med sig att arbetsmetoder har ändrats i finansiella institutioner och företag. (Ryan m.fl. 2002) 

 

Denna studie har tagit del av den vetenskapliga traditionen och den tidigare forskningen som har 

skett inom studiens delområde. Detta för att ta del av tidigare arbete för att sedan bygga vidare på 

rådande paradigm med studiens unika inriktning. 

 

Studien har valt att arbetat utifrån en deduktiv ansats, genom att studerat teorier och tidigare 

forskning innan empiriska insamlingen av data. Alveson och Sköldberg (2008) menar att den 

deduktiva metoden är den vanligaste synen när det gäller förhållandet mellan teori och empiri, 

den kallas även för deduktiv ansats. Med deduktiv ansats menas att det som redan är vetenskap i 

teoretiska sammanhang inom ett specifikt område skall knytas samman med en empirisk 

undersökning. Den deduktiva teorin handlar mycket om att forskaren vill få fram bevis för sina 

undersökningar genom slutsatser från data. I och med att det deduktiva arbetssättet använder sig 

av befintlig teori så stärks därmed sakligheterna. 

 

2.3 Val av metod 

 

Studien har genomfört en dokumentstudie i databasen retriever där en stor mängd data har tagits 

fram genom årsredovisningar. Två branscher valdes ut och studiens inriktning var att undersöka 

kapitalstrukturen hos privata aktiebolag. Eftersom studien har jämfört dessa branscher med dess 

kapitalstruktur var det självklart att genomföra en kvantitativ studie. Studien undersöker 50 bolag 

inom två branscher och vid ett stort antal respondenter blir möjligheten att göra en djupare analys 

svårare. Om studien istället valt att fokusera på ett mindre antal bolag hade kanske istället en 

kvalitativ studie varit att föredra. Med dessa motiv valdes en kvalitativ studie bort framför en 

kvantitativ.  

 

Enligt Hartman (1998) framgår det från termen “kvantitativa” vad det är för slags undersökning 

som behandlas. Kvantiteter är något som har att göra med mängder, d.v.s. hur mycket det finns av 

något. Hartman (1998) menar vidare att inom en kvantitativ studie genomgår arbetet en process, 

som ofta kallas forskningsprocessen. Processen omfattas av tre faser; planerings-, insamlings-, 

och analysfasen.  

 

                                                 
1
 Ordet "finansiering" är tvetydligt och kan kopplas såväl till företagsekonomi som nationalekonomi. I 

denna uppsats skall ordet alltid kopplas till företagsekonomi. 
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Eftersom en stor datamängd samlades in passade denna studie därför bättre med en kvantitativ 

insamlingsmetod framför en kvalitativ metod. Anledningen till varför en stor datamängd valdes i 

denna studie är för att jämförelse lättare skulle kunna göras. Genom att endast studera ett fåtal 

bolag från respektive bransch hade gjort det svårare att försöka beskriva datamängden. Bryman 

(2005) menar att en kvantitativ studie har till syfte att försöka förklara, beskriva och mäta för att 

ge kvantifierbara slutsatser. En fördel att använda kvantitativ metod kan vara att det ska vara lätt 

att ge generaliserbara slutsatser. Vidare menar Bryman (2005) att den kvantitativa mätningen ger 

studien en måttstock för att belysa skillnader mellan olika faktorer.    

 

I det här fallet skulle samma metod med fördel kunna användas inom en annan bransch. Det 

skulle i princip kunna gå att studera hur kapitalstrukturen ser ut inom tjänstebranschen. Den 

kvantitativa metoden ger då en större möjlighet till jämförelse inom olika branscher. Däremot kan 

en nackdel vara att det kan vara svårt att få förståelse för sammanhanget, studien kan uppfattas 

som tunn. Med dessa argument kommer denna studie omfattas av en kvantitativ dokumentstudie 

om kapitalstrukturen i utvalda delar av fastighet- och tillverkningsbranscherna. 

 

2.4 Insamling av data 

 

Insamlingen av det empiriska materialet har skett genom databasen retriever. En population 

urskiljdes  ur respektive bransch med studiens specifika avgränsningar. Populationen för 

branschen tillverkning av maskiner/maskindelar blev 25 bolag och där har en totalundersökning 

genomförts för att undersöka kapitalstrukturer och nyckeltal. Populationen för branschen 

uthyrning och förvaltning av fastigheter blev avsevärt mycket större och hela 274 bolag kunde 

urskiljas efter filtreringen. En totalundersökning blev i detta fall alldeles för tidskrävande och 

därför föll valet att urskilja en sampelstorlek för att svara för populationen.  

 

Vid valet av sampelstorlek fördes diskussioner med Li-Fang Xu, statistiklärare på högskolan i 

Gävle, som med bestämd röst påvisade att sampelstorleken högst fick vara 10 % av populationen. 

Även De Veaux (2012) poängterar att sampelstorleken högst ska innefatta 10 % av den totala 

populationen. Studien valde med hjälp av Li-Fang och De Veaux (2012) en sampelstorlek om 25 

bolag. 

 

Efter att sampelstorleken fastställts föll valet på att göra ett systematiskt urval för att få ut de 25 

bolagen ur populationen. Enligt Bryman och Bell (2005) är det systematiska urvalet en variant av 

det obundna slumpmässiga urvalet, där enheter väljs direkt ur urvalsramen. Genom att välja 

enheter direkt från urvalsramen går det att slumpmässigt börja urvalet någonstans mellan 1 och 

20. De Veaux m.fl. (2012) fyller på och menar att startpunkten för det systematiska urvalet måste 

vara slumpmässigt vald, för att sedan välja t.ex. var tjugonde person efter startpunkten. Bryman 

och Bell (2005) påvisar också att det är viktigt att säkerställa att det inte finns någon inneboende 

ordning eller systematik i urvalsramen, eftersom det kan skapa skevheter i urvalet. De Veaux 
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m.fl. (2012) styrker detta och menar att ett systematiskt sampel endast kan vara representativt för 

populationen om ordningen av listan inte innefattar någon systematik.  

 

För att få ett representativt urval valde denna studie att sortera upp de 274 bolagen efter 

företagsnamnen, vilket gör att listan med bolagen uppfyller de slumpmässiga kraven som behövs 

vid ett systematiskt urval. Sedan valdes slumpmässigt bolag två ut från listan, som startpunkt för 

urvalet, och efter det valdes var tionde bolag ut vilket sedermera blev 25 sampel företag. 

 

Sammanfattningsvis bygger dokumentstudien på 25 bolag från branschen tillverkning av 

maskiner/maskindelar, respektive 25 bolag från branschen uthyrning och förvaltning av 

fastigheter. Nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad har räknats ut med hjälp av retriever 

för varje enskilt bolag och presenteras i studiens empiri/analys- kapitel. Av siffrorna för de 

enskilda bolagen har sedan ett genomsnitt för respektive bransch tagits fram, vilka kommer 

redovisas i studiens analys 2.  

 

Studien hade även tänkt att genom data framtagen från retriever räkna ut företagens WACC och 

ett genomsnitt för båda branscherna och jämföra den genomsnittliga kostnaden av kapital. Detta 

visade sig dock vara i princip omöjligt då RE (kostnad för eget kapital), en komponent i WACC-

formeln, skulle estimeras med hjälp av företagens utdelningar. Det visade sig att endast ett fåtal 

bolag hade gjort utdelningar efter första verksamhetsåret. Det är också svårt att uppskatta 

tillväxttakten på utdelningen då ingen historik finns tillgänglig då det gäller nystartade bolag. Vad 

gäller de bolag som inte hade någon utdelning är det svårt att approximera avkastningskravet i 

form av utdelning och därmed kostnaden för eget kapital. Dessa svårigheter innebär att studien  

undersöker andra nyckeltal samt kapitalstrukturerna i båda branscherna, som är studiens 

huvudinriktning. 

 

2.4.1 Val av kvalitetsmått 

 

För att få en uppfattning hur väl denna studie mäter det den är avsett att mäta, har tre 

kvalitetsmått valts ut för att försöka säkerställa tillförlitligheten. Studien har då använt begreppen 

reliabilitet, validitet och operationalisering för att beskriva hur väl datainsamlingen har fungerat. 

En god validitet och reliabilitet är en förutsättning för att studien skall kunna ge generaliserbara 

resultat.  

2.4.1.1 Operationalisering 

 

Eliasson (2010:12) förklarar uttrycket “operationalisering” som att ta fram begrepp ur teorin, 

begrepp som den fortsatta undersökningen sätter i fokus. Eliasson (2010) poängterar också att 

operationalisera teorin i förhållande till problemformuleringen handlar om att skilja ut vilka 
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begrepp i teorin som säger något om problemformuleringen, d.v.s. vilka begrepp som är relevanta 

i sammanhanget de härrör från.  

 

Studien har från referensramen skiljt ur begrepp precis som Eliasson (2010) påvisar. Det har då 

varit begrepp som främst är kopplade till ett av studiens nyckelord; kapitalstruktur. Exempel på 

begrepp som studien har använt sig av är nyckeltal som soliditet, soliditet 2, skuldränta och 

skuldsättningsgrad. Detta för att nå en ökad förståelse till kapitalstrukturen i studiens branscher. 

 

2.4.1.2 Reliabilitet 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är reliabiliteten graden av överensstämmelse mellan 

mätningar med samma mätinstrument, d.v.s. att det blir likadant resultat vid varje mätning. 

Eliasson (2010) förklarar reliabiliteten som ett mått på om undersökningen är pålitlig, att den går 

att upprepa och då ge samma resultat. Begreppet “reliabilitet” kan sammanlänkas med det 

engelska verbet “rely on” - lita på. Hon menar också att undersökningens reliabilitet egentligen 

svarar på frågan:  

 

Går det lita på att undersökningen ger samma resultat, om studien upprepas under så likartade 

förhållanden som möjligt? 

 

Olsson och Sörensen (2011) påvisar att det finns olika sätt att mäta reliabiliteten. Vid den så 

kallade test-retest-metoden görs mätningen vid en viss tidpunkt och upprepas sedan vid ett annat 

tillfälle. Om testresultaten visar en hög grad av överensstämmelse tyder detta även på en hög 

reliabilitet.  

 

I denna studie har det varit av största vikt att få ut rätt population med studiens specifika 

avgränsningar inom de båda branscherna. Detta har skett genom sökningar i retriever och dessa 

sökningar har studien gjort upprepade gånger för att fastställa att samma antal företag har kommit 

fram vid varje sökning.  

 

2.4.1.3 Validitet 

 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) är en central fråga vid undersökningar hur relevant de data 

som tagits fram visar sig. Måttet för att kunna studera hur relevant informationen är kan mätas i 

validitet, vilket betyder giltighet.  

    

Vidare beskriver Eliasson (2010) att validiteten visar om studien verkligen mäter det som är 

avsätt att mäta. Hon understryker samtidigt att det är av central betydelse att validiteten och 

reliabiliteten hänger samman. Eliasson (2010) lyfter fram två tips för att öka validiteten i den 

vetenskapliga undersökningen. Första tipset hon har är att så många av begreppen som möjligt 
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skall stämma överens med de teoretiska definitionerna. Genom att få de operationella 

definitionerna att närma sig, eller i bästa fall stämma helt överens med de teoretiska 

definitionerna. Ett andra tips hon föreslår är att försöka konstruera olika indikatorer för de 

begrepp som används i studien. Då går det att se om indikatorerna pekar åt samma riktning och 

på så sätt se om validiteten är tillfredsställande. Arbnor och Bjerke (1994) understryker att det 

kan vara direkt farligt om studien mäter något som inte är avsett att mäta, då det kan både vara 

meningslöst och samtidigt ge en felaktig bild.  

       

För att svara på hur relevant studiens nyckeltal är och vilka begrepp som hör hemma när 

diskussioner kring kapitalstrukturen förs, är validitet en viktig ingrediens. Genom att läsa 

facklitteratur och tidigare forskning kring kapitalstrukturen skapas en tydligare bild om vad som 

är relevant att studera. När kapitalstrukturen kommer på tal  är det främst soliditet, 

skuldsättningsgrad, eget kapital och främmande kapital som framkommer i teorin. Det är ett 

arbetssätt som denna studie har använt för att försöka mäta validiteten i datamängden som 

insamlats.       

 

2.5 Källkritik 

 

Undersökningsmetoden i denna studie har som grund att studera vetenskapliga artiklar som är 

publicerade på skolans databaser. Dessa ger en större trovärdighet eftersom de som publicerats 

har genomgått en mängd olika kvalitetskontroller. Men en hel del facklitteratur har också legat 

till grund för detta arbete. Här har studien en central utgångspunkt att alltid ha källkritik i 

bakhuvudet. Bryman och Bell (2005) menar att det är viktigt att kontinuerligt använda flera olika 

källor, för att bekräfta en teori eller ett fenomen.  

 

Utgångspunkten för denna studie är att ha ett kritiskt förhållningssätt. Det är viktigt att få en 

förståelse att den kvantitativa undersökningen inte är en absolut sanning. Allt detta görs för att i 

största möjliga mån kunna säkra de slutsatser som denna studie bygger på. Då tolkningar av olika 

författare tenderar att bli olika, minimeras risken för subjektivitet vid flera olika källor.  

 

Insamlingen av empirisk data har som tidigare beskrivits kommit från de bokslutsrapporter som 

tagits fram med hjälp av retriever. Eftersom årsredovisningar är en variant på sekundärkällor så 

tenderar de att vara mindre trovärdiga. Men eftersom större delen av dessa årsredovisningar är 

granskade av en revisor så torde trovärdigheten öka.   
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3. Referensram 

I följande kapitel presenteras studiens referensram. Referensramen är uppdelad i tre delar, en 

allmän del, en teoretisk del samt tidigare forskning. I den allmänna delen återfinns faktorer och 

begrepp som är viktiga för studien. I den teoretiska delen presenteras teorier och modeller och 

deras olika sätt att se på kapitalstrukturen. Avslutningsvis redogörs tidigare forskning, vilket är 

vad tidigare forskare har kommit fram till inom studiens ämnesområde. Med utgångspunkt från 

de tre delarna i referensramen presenteras även en arbetshypotes som återfinns i slutet av detta 

kapitel. 

 

Här nedan visas en figur som belyser vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Dessa 

faktorer berörs alla i någon av referensramens tre delar,  men innehar inga specifika rubriker. 

Faktorerna har en viktig roll i studien, vilket redogörs och diskuteras djupare i analys 2.   

 

 
Figur 1: Faktorer kapitalstruktur 
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3.1 Allmän referensram 

 

I denna första del av referensramen redovisas viktiga faktorer och begrepp. Det som presenteras 

i denna del förankras till studiens specifika inriktning.  

 

3.1.1 Risk 

 

Termen risk har många olika betydelser både i företagsvärlden och i det vanliga livet. Den 

generella betydelsen av risk är dock att den är till för att beskriva en situation där utgången är 

osäker. Livet själv är uppenbart fyllt av många risker, även den allra närmsta framtiden kan vara 

oförutsägbar och osäker. I sannolikhetslära och statistik, finansiell styrning, och värdering av 

framtida investeringar, är risk ofta använt för att mer specifikt värdera möjliga utfall kring det 

förväntade värdet. (Harrington och Niehaus 2004). Nedan presenteras vilka affärsrisker och 

allmänna risker som förekommer i studiens valda branscher.  

 

3.1.1.1 Affärsrisk 

 

Enligt De Ridder (2003) brukar rent allmänt ett företags affärsrisk ofta approximeras genom hur 

bolagets resultat efter skatt förändras under en längre tidsperiod. Det är då viktigt att välja en 

tillräckligt bra referenstidpunkt, och antalet observationer, när företagets affärsrisk skall 

kvantifieras. Vinstutvecklingen i företag verksamma i olika branscher varierar och det finns flera 

orsaker till det. Han menar att företagets vinstutveckling kan härledas till försäljningen och 

intjäningsförmågan i olika konjunkturlägen.  

  

De Ridder (2003) menar också att förändringar i företagets försäljningspriser är en faktor som 

påverkar affärsrisken. I vissa branscher är priserna relativt stabila och förändras enbart i 

undantagsfall. Det kan t.ex. vara konsumentrelaterade produkter som baslivsmedel. Han fortsätter 

och påvisar att i andra branscher kan intäktsströmmarna skifta kraftigt från månad till månad. 

Branscher som utsätts för denna typ av prispress är i regel kopplade till råvaror som t.ex. 

oljeindustri, metallindustri och skogsindustri. 

   

Fastighetsbranschen torde ha stabila intäktsströmmar, då människor behöver ha ett boende i såväl 

goda som sämre konjunkturlägen, vilket medför att affärsriken är förhållandevis låg. Detta 

stämmer dock inte i alla fall, då marknadssituationen kan se olika ut beroende på vilka städer 

fastighetsbolagen är verksamma inom. Vissa orter som t.ex. Söderhamn är utflyttningsorter och 

har problem med att utnyttja befintlig kapacitet. Det medför att rörelserisken blir större i dessa 

fastighetsbolag kontra de som opererar i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Enligt 

riksbanken står Stockholmsregionen för 50 procent av marknadens kapitalvärde och omsättning 

och tillsammans med Malmö- och Göteborgsregionerna är andelen hela 75 procent 

(www.riksbank.se). En annan aspekt är fastighetsbolagen som hyr ut lokaler med företagande 

http://www.riksbank.se/
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som ändamål. Här är det istället viktigare att titta på vilken geografisk plats som det finns 

efterfrågan på företagslokaler. Bedrivs det dåligt med företagande i en viss stad, torde det finnas 

låga möjligheter till uthyrning av företagslokaler. Fastighetsbolag i storstäder har ofta en mindre 

rörelserisk eftersom efterfrågan vanligtvis är större än befintligt utbud. Geografiska faktorer torde 

alltså ha en inverkan på rörelserisken hos fastighetsbolagen och det är något som säkerligen även 

påverkar kapitalstrukturen hos bolag inom branschen för uthyrning och förvaltning av fastigheter. 

De tillverkande bolagens marknadssituation är däremot inte lika beroende av geografiska faktorer 

som fastighetsbranschen, då det är själva produkten som är i centrum.  

 

En annan relevant affärsrisk är kreditrisken. Harrington och Niehaus (2004) påvisar att 

kreditrisken är den risk som företaget har med tanke på kundkrediter och eventuella lån till 

intressenter. Det bör tas med i beräkningen att betalningarna kan bli försenade eller helt och 

hållet utebli. Enligt Harrington och Niehaus (2004) har de flesta företagen kreditrisk för 

kundfodringarna. 

 

I studiens två branscher tillfaller kreditrisken främst tillverkningsbolagen. Tillverkningsbolagen 

har större andel kapital bundet i pågående arbeten och kundfodringar, vilket ger en högre 

kreditrisk för dessa bolag.  Inom fastighetsbranschen är det vanligt att kunderna förskottsbetalar 

hyrorna. Detta medför att kreditrisken för fastighetsbolagen är förhållandevis låg gentemot 

tillverkningsbolagen.  

 

3.1.1.2 Allmän risk 

 

Som företagare finns det en mängd olika faktorer att ta hänsyn till. Det är inte bara risker som 

företaget själv kan styra över, utan många olika omvärldsfaktorer som har stor betydelse för 

företagets finansiella åtaganden. Enligt Hallgren (2002) finns det inom riskhantering några 

grundläggande frågor som bör besvaras. Vilka risker finns i företagets situation? Vilka risker 

beror av företagets bransch och vilka risker är företagsunika? Vissa delar av riskerna kan 

företaget själv påverka. Det kan vara riskerna i kostnadsstrukturen och intäktsstrukturen som kan 

bero på vilka handlingsalternativ företaget valt. Medan andra risker som strukturförändringar och 

konjunktursvängningar är svårare att påverka.  

 

Marknadsrisk är en makroekonomisk faktor som påverkar alla typer av företag. Några risker som 

påverkar marknadsrisken är inflation, konjunkturläget och ekonomisk tillväxt. Marknadsrisken är 

oförutsedda förändringar som kan bero på höjda räntor och andra ekonomiska faktorer som bör 

tas med i företagets beräkning. (Damodaran 1999) 

 

Den allmänna risken kan vara intressant att titta på när det gäller fastighetsbranschen. Eftersom 

fastighetsbranschen tenderar att ha en hög skuldsättningsgrad torde denna bransch även vara mer 

känslig för räntenivåerna som bankerna justerar. Rimligtvis borde fastighetsbranschen 
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missgynnas kraftigt av räntehöjningar medan tillverkningsbranschen eventuellt kan vara mer 

tåliga. Därför är det viktigt ur en företagares synvinkel att ha med dessa makroekonomiska 

faktorer i beräkningen av framtida betalningsströmmar.     

 

Precis som Damodaran (1999) påvisar påverkar konjunkturläget marknadsrisken. De tillverkande 

bolagen är mer konjunkturkänsliga då en vikande efterfrågan på produkten kan få stora 

konsekvenser. Fastighetsbolagen borde vara mindre konjunkturkänsliga då hyror inte är något 

som går att prioritera bort, något som konsumenter kan göra i större utsträckning gällande 

maskiner/maskindelar. 

 

3.1.1.3 Säkerhet 

 

Att låna pengar med säkerhet innebär att låntagaren lånar pengar mot någonting av värde som 

han äger eller är på väg att införskaffa. Det är alltså banken som har säkerheten, vilket innebär att 

låntagaren tillhandahåller säkerheten. Om låntagaren hamnar i betalningssvårigheter kan banken 

få tillbaka det utlånade kapitalet genom kräva låntagaren på säkerheten. Vid lån med säkerhet 

finns det ett antal olika tillgångar som kan användas och det är t.ex. ett hus eller annan bostad, 

båt, bil eller något annat som har ett relativt stort och bestämt värde. Vid lån med säkerhet kan 

även låntagaren få en fördelaktig ränta då banken eller långivaren har en helt annan trygghet än 

om säkerhet saknas. Om problem uppstår kan långivaren få tillbaka de utlånade kapitalet genom 

låntagarens utställda säkerhet. (Fayman och He 2011) 

Fastighetsbolag torde alltså ha goda säkerheter vid bankfinansiering och det medför också att 

denna form av finansiering blir attraktiv för fastighetsbolagen. Risken blir också relativt låg med 

tanke på de goda säkerheterna, vilket gör att räntekostnaden blir lägre för fastighetsbolagen 

kontra tillverkningsbolagen som inte har lika goda säkerheter. Räntekostnaden för 

tillverkningsbolagen borde bli större då risken är större i denna mer konjunkturkänsliga bransch. 

  

 3.1.2 Kapitalbehov 

 

Finansiering innebär planering och kontroll av ett företags finanser, med andra ord förhållandet 

mellan inbetalningar och utbetalningar. När ett företags planerade utbetalningar överstiger 

inbetalningarna uppstår ett kapitalbehov. Företaget bör då agera för att avvärja det kommande 

underskottet i kassan. Det finns flera olika möjligheter att lösa problemet på och företaget kan 

använda en eller kombinera flera finansieringsformer. Kapitalbehovet indelas i två 

huvudområden; investeringskapital och rörelsekapital. Investeringskapital behövs för att 

finansiera anläggningstillgångar som byggnader, maskiner, verktyg o.s.v. Rörelsekapital är 

elementärt för att klara de löpande driftkostnaderna och kan vara t.ex. löner och hyror. Behovet 

av rörelsekapital är tidsmässigt mer jämt fördelat än behovet av investeringskapital. (Garmer och 

Kyllenius 2004) 
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Det är viktigt att planera för det kommande kapitalbehovet. Utsikterna för att komma fram till en 

lösning gällande kapitalbehovet, som är godtycklig för alla parter, ökar desto tidigare 

kapitalbehovet presenteras för potentiella finansiärer. En väl genomtänkt och genomarbetad 

finansieringsstrategi ger i de flesta fall bättre villkor, snabbare handläggning och lägre 

finansieringskostnader. (Garmer och Kyllenius 2004). Larsson (1995) instämmer med Garmer 

och Kyllenius (2004) att företaget bör ha en genomtänkt och genomarbetad finansiell strategi, 

och menar också att den bör kunna svara till följande frågor: 

 

1 Hur stort kapital kan och bör företaget disponera över. Är kapitalet tillräckligt? 

2 På vilket sätt bör kapitalanskaffningen ske eller alternativt hur bör strukturen se ut på 

balansräkningens kreditsida.  

3 Hur skall resurserna användas, d.v.s. här knyts intresset till balansräkningens debetsida.  

 

Larsson (1995) fortsätter och menar att utformningen av en finansiell strategi behöver byggas på 

företagets egna förutsättningar, företagsledningens mål och attityd till risk. Det går därför inte att 

ge detaljerade och allmängiltiga anvisningar på hur en strategi bör utformas, eller hur en idyllisk 

finansiell struktur skall se ut, då det torde variera från bransch till bransch och företag till företag.                

 

Denna studie studerar två branscher med olika risk och det är då troligt att den finansiella  

strukturen skiljer sig mellan branscherna. Eftersom båda branscherna har goda säkerheter i form 

av fastigheter och maskiner/maskindelar torde kapitalanskaffningen ske främst genom lån från 

kreditinstitut.  

 

Ett nystartat företag bör undersöka alla möjligheter till kund- och leverantörsfinansiering, men 

främst utgå från leverantörerna. Företaget kan undersöka om en eller flera leverantörer är villiga 

att diskutera förlängda kredittider. Samtidigt är det fördelaktigt för företaget att ge kunderna så 

korta krediter som möjligt, om försäljningen kommit igång. (Garmer och Kyllenius 2004). 

Eftersom denna studie behandlar nystartade företag efter första verksamhetsåret är detta något de 

bör ta i beaktning när det gäller finansieringen av företaget.  

3.1.3 Företagens finansieringsmöjligheter 

 

En klassificering av kapitalet från balansräkningen skiljer vanligen mellan två olika slag av 

finansieringsmöjligheter för företagen. Det är vanligt med en urskiljning mellan eget kapital, 

ägarkapital och skulder, även kallat främmande kapital. Eget kapital är det kapital som ägaren 

eller ägarna har satsat i bolaget och detta ses från företagets sida som en skuld till ägarna. 

Främmande kapital är det kapital som företaget har lånat eller är skyldiga. Inom främmande 

kapital finns det långfristiga skulder som skall betalas på längre sikt, samt kortfristiga skulder 

som vanligtvis betalas inom ett år. Summan av eget kapital och främmande kapital är företagets 

totala kapital. (Holmström 2005) 
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Inom det egna kapitalet skiljer Larsson (2008) på bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det 

bundna egna kapitalet är kapital som inte är direkt tillgängligt för utdelning till företagets 

aktieägare. Det bundna kapitalet skall endast användas inom rörelsen och fungerar som säkerhet 

för andra intressenter i aktiebolaget som inte är aktieägare, exempelvis långivare. Vidare 

beskriver Larsson (2008) att fritt eget kapital består i huvudsak av balanserade vinstmedel.  

 

En grundläggande förutsättning hos aktiebolag är att aktieägarna inte ansvarar personligen för 

bolagets skulder. Det har därför ansetts att, med hänseende till att aktieägaren inte har något 

personligt betalningsansvar för bolagets skulder, att det behöver finnas ett regelverk om 

kapitalskydd som reglerar att bolaget alltid har tillgångar som minst svarar till bolagets skulder. 

Aktiekapitalets funktion är en stor del av kapitalskyddet och försäkrar att det finns en balans 

mellan bolagets tillgångar respektive förpliktelser.  (Proposition 2009/10:61, s.5) 

   

En annan viktig aspekt är att täckningen för aktiekapitalet inte får sjunka för lågt, då det i sådant 

fall skulle bli helt utan mening.  I aktiebolagslagen (25 kap. 13-20§§) finns därför regler att 

bolagets styrelse eller aktieägare vid tecken på kapitalbrist skall agera för att återföra 

aktiekapitalet eller inleda en avveckling av bolaget. När det finns skäl att misstänka att bolagets 

egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen upprätta en så 

kallad kontrollbalansräkning och låta en revisor granska den. Om kontrollbalansräkningen 

påvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska 

styrelsen kalla till bolagsstämma, som skall pröva om bolaget ska gå i likvidation. 

 

Den andra delen i kapitalstrukturen som behövs för att finansiera verksamheten är främmande 

kapital. Enligt Larsson (2008) torde ett mål med finansiering av främmande kapital vara att ha 

tillräckligt med kapital för en eventuell expansion samt för den nuvarande rörelsen. En central 

utgångspunkt för företaget skall ses från en långsiktig finansiell plan och utgöra basen för 

kapitalanskaffningen. Larsson (2008) menar att det finns flera olika risker när det handlar om 

belåning till investeringar. En av faktorerna som företaget bör ta hänsyn till är ränterisker på lång 

och kort sikt. Även se till att likviditetsrisker och löptidsrisker förhindras genom att vara 

noggranna med planeringen av kapital. Garmer och Kyllenius (2004) poängterar också att det är 

viktigt för företaget att ta ställning till vilka konsekvenser finansieringsformen kan ge i 

framtiden. 

3.1.4 Leasingavtal 

 

Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare med avtalade villkor under en viss period 

ger en leasetagare rätten att disponera en tillgång i utbyte mot betalningar. Det finns två typer av 

leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal där de ekonomiska riskerna och fördelarna 

som förknippas med ägandet, i all väsentlighet överförs från leasegivaren till leasetagaren. Det 

leasingavtal som inte är ett finansiellt avtal är ett operationellt leasingavtal. Ett operationellt 
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leasingavtal klassificeras så att ett avtal som inte innebär att fördelarna och riskerna överförs till 

leasetagaren, är ett operationellt leasingavtal (FAR A 2012).    

 

Glautier och Underdown (1997) menar att den traditionella synen på redovisning av leasingavtal 

är att registrera transaktionerna i dess rättsliga form. Således skall hyran för tillgångarna föras till 

resultaträkningen. Eftersom leasetagaren inte har någon äganderätt till tillgången, skall därför 

inget redovisas i balansräkningen för leasade tillgångar. Men Å andra sidan skall istället 

leasegivaren bokföra detta som en tillgång i sin balansräkning, eftersom denne är den rättmätiga 

ägaren. Genom att titta från en företagares synvinkel övertar de en tillgång utan att behöva köpa 

den. Därför kan företagaren ha användning av tillgången utan att behöva införskaffa kapital för 

att finansiera köpet. En annan aspekt som De Ridder (2003) tar upp är en av effekterna som 

leasing kan medföra. Vid leasing av materiella anläggningstillgångar kan inte möjligheten till 

avskrivning utnyttjas. Detta medför att värdet av den minskade skatten, den så kallade 

skatteskölden, saknas därmed när tillgången istället köps. Glautier och Underdown (1997) 

beskriver att lånade pengar till att köpa tillgångar kommer att innebära att både skulderna och 

tillgångarna kommer att öka på balansräkningen. För denna anledning brukar ofta leasing kallas 

“off-balance-sheet financing”. För de som studerar finansiella rapporter är det därför viktigt att ta 

med leasing i beräkningen, när bedömningen av ett företags tillstånd sker. 

 

Enligt redovisningsrådets rekommendation (FAR B 2010) skall en ren finansiell leasing 

jämställas med ett avbetalningsköp. Leasetagaren skall med andra ord bokföra anskaffningen 

som ett inventarium och göra avskrivningar på ett beräknat anskaffningsvärde. Det företaget har 

kvar att betala på leaseavgiften skall bokföras som en skuld, sedan beräknad ränta räknats bort. 

Vidare menar redovisningsrådet att varje leasingavgift betraktas som en amortering och 

räntebetalning.  

 

Bokföringsnämnden (FAR C 2012) anser i sin rekommendation om redovisning av leasingavtal, 

att det endast är noterade bolag som ska göra en uppdelning av finansiell och operationell 

leasing. Det betyder att alla företag som inte är noterade på en aktiemarknad har valmöjligheter 

att redovisa alla leasingavtal som om de vore operationella. Det kan medföra att alla privata 

aktiebolag kan redovisa leasingavtalen som hyra. Eftersom denna studie ämnar studera privata 

bolag kan det visa sig att de flesta bolagen väljer att kostnadsföra leaseavgifterna. Om företaget 

istället väljer ett finansiellt leasingavtal tas leasingen upp i balansräkningen och avskrivning sker. 

Leasetagaren skall lämna tilläggsupplysningar i årsredovisningen om periodens leasingkostnader.    

 

Det som är intressant i diskussionen om operationell och finansiell leasing är att det kan skilja i 

förutsättningarna mellan fastighet- och tillverkningsbranschen. I fastighetsbranschen används 

ibland något som heter sale and leaseback, vilket är en typ av leasing av fastigheter. Om 

jämförelse genomförs med tillverkningsbranschen bör leasing också ses som en faktor när studier 

av balansräkningar genomförs. När analyser av tillgångar görs är det viktigt att förstå att 
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materiella anläggningstillgångar kan lånas och därmed inte finnas med på balansräkningens 

tillgångssida.       

 

3.1.5 Icke räntebärande krediter 

 

Parallellt med företagets investeringar i anläggningstillgångar använder de flera olika typer av 

kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder är förväntade skyldigheter som företaget har att betala 

tillbaka de krediter som tagits emot inom vanligtvis 12 månader. (Ross m.fl. 2010) 

 

En viktig aspekt i företagets val av finansiering kan vara att utnyttja icke räntebärande krediter i 

sådan stor utsträckning som möjligt. Hallgren (2002) menar att företaget skall dra nytta av de 

räntefria krediterna i stor mån som möjligt utan att det innebär att företaget hamnar i 

beroendeförhållande till kreditgivaren.  

    

Leverantörskredit är för företaget är en räntefri kredit inom en erbjuden tid. Men här är det viktigt 

för företaget att ta ställning till den erbjudna kredittiden och utvärdera om det finns skäl att 

förkorta kredittiden för att erbjudas kassarabatt. Det är framförallt viktigt med leverantörskrediter 

när det handlar om ett nystartat bolag. I det första verksamhetsåret har företaget vanligtvis stora 

utgifter och tillgången av likvida medel inte har byggts upp fullt så starkt ännu. (Hallgren 2002). 

Vidare beskriver Larsson (2008) att leverantörskrediter ofta utgör en viktig del av kortfristiga 

skulder. Dess omfattning styrs av företagets produktion och verksamhetsinriktning. Vanligtvis 

behöver inte företaget lämna någon säkerhet för krediten och beroende till vilken bransch 

företaget är i varierar kredittiden.  

    

En annan viktig icke räntebärande kredit kan vara förskottsbetalning från kunder. Inom 

kapitalkrävande branscher som denna studie fokuserar på, kan just förskottsbetalning vara en 

faktor för kapitalanvändningen. Hallgren (2002) menar att i vissa kundspecifika situationer kan 

förfarandet av förskottsbetalning vara nödvändig. Förskottsbetalning kan med fördel användas 

om vissa kunder inte anses vara tillräckligt kreditvärdiga. Förskottsbetalning är även att alternativ 

när det handlar om ett långsiktigt projekt, som kräver stora resurser. 

 

För att relatera till studien kan branschen inom uthyrning och förvaltning av fastigheter använda 

förskottsbetalning från hyresgästerna. Även inom tillverkning av maskiner kan det vara helt 

nödvändigt med långa leverantörskrediter och förskottsbetalningar från kunderna. Allt detta kan 

användas för att kunderna ska hjälpa till att finansiera verksamheten. 

 

3.1.6 Räntebärande krediter 

 

Eftersom denna studie har för avsikt att jämföra kapitalstrukturen mellan två kapitalkrävande 

branscher, kan det vara intressant att se vilken variant på finansiering som från externa källor 
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finansierar verksamheten. Kapitalkrävande branscher som är under första verksamhetsåret 

fokuserar allt som oftast på banklån. Därför tar denna studie endast upp banklån som 

belåningsalternativ, då banklån är den absolut största källan till finansiering. 

 

Enligt Ryan (2008) är den enklaste vägen för att få räntebärande finansiering att låna pengar från 

banken. Larsson (2008) menar också att denna låneform är vanlig och att den sker mot revers. 

Banklån är en skuldförbindelse i form av ett skriftligt avtal mellan låntagaren och banken om de 

villkor som ska gälla för ett lån. Det kan vara vilken ränta som skall betalas och vilken säkerhet 

som skall lämnas. Real- eller namnsäkerhet är två typer av säkerheter som företag kan använda. 

Inom fastighetsbranschen är det vanligt med realsäkerhet, då det kan innefatta pantbrev i 

fastighet eller företagsinteckningar.      

 

Vid jämförelse mellan fastighetsbranschen och branschen inom tillverkning av maskiner har båda 

tydliga säkerheter för banklånen. Fastighetsbolagen har stora säkerheter i form av byggnader och 

mark. Tillverkningsbolagen har Å andra sidan säkerheter i materiella anläggningstillgångar. 

Därför är det relevant att ta upp banklån som den största finansieringskällan för bolagen i dessa 

branscher. Det torde inte vara några problem för dem att beviljas lån då säkerheten är hög och 

därmed konkursrisken lägre.       

 

3.1.7 Nyckeltal 

 

Här nedan presenteras nyckeltal som studien har använt och utgörs av soliditet, soliditet 2, 

skuldsättningsgrad och skuldränta. 

 

3.1.7.1 Soliditet (Justerat eget kapital/Totalt kapital) 

 

Soliditeten är ett etablerat och centralt mått på ett företags styrka och visar hur stor del av totala 

kapitalet som har finansierats med eget kapital under företagets hittillsvarande livstid. Eftersom 

förluster avräknas mot det egna kapitalet brukar soliditeten beskrivas som den betalningsförmåga 

företaget har på lång sikt. (BAS nyckeltal 2006) 

    

Schroeder och Clark (1998) fyller på att soliditet är företagets förmåga att klara av att betala 

skulderna. De menar att det är nödvändigt för ett företag att uppvisa en stark soliditet, så de kan 

visa till omvärlden att de är en “going concern”. Annars finns risken att likviditeten försämras 

och det kan i sin tur leda till förödande konsekvenser gentemot ägarna och borgenärerna. Hotet 

om insolvens kan leda till att aktieägarna reagerar genom att öka deras avkastningskrav, då risken 

ökar vid likvida problem. 

   

Enligt Holmström (2005) är en grov tumregel att soliditeten skall uppgå till minst 30 procent. 

Hon menar samtidigt att det inte går att tillämpa den regeln på nystartade bolag, då andelen 
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främmande kapital tenderar att vara högre för dessa bolag. Utvecklingen för det egna företaget 

över tid är viktigare än att studera nivån på soliditeten. Därför kan soliditeten belysas som 

företagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt.  

 

3.1.7.2 Soliditet 2 (Justerat eget kapital/(totalt kapital - kortfristiga skulder)) 

 

Studien har även tagit fram en modifierad soliditet, vilken benämns som soliditet 2, där 

kortfristiga skulder tas bort från totalt kapital i soliditetsberäkningen. Detta mått blir mer relevant 

i denna studie då de räntebärande skulderna finansierar anläggningstillgångarna.  

 

3.1.7.3 Skuldsättningsgrad (Avsättningar och skulder/justerat eget kapital) 

 

Ett annat mått som är närliggande till soliditet men som beräkningen skiljer sig, är 

skuldsättningsgraden. Nyckeltalet skuldsättningsgrad är ett mått på företagets finansiella styrka 

och används för att se olika effekter på skuldsättning. Skuldsättningsgraden fungerar som ett 

alternativt sätt att bedöma ett företags soliditet. Relationen är att en hög skuldsättningsgrad 

motsvarar definitionsmässigt en låg soliditet. (BAS nyckeltal 2006)  

 

Madan (2007) menar att skuldsättningsgraden visar proportionen mellan företagets skulder mot 

dess egna kapital. En hög skuldsättningsgrad innebär att företaget utnyttjar hävstångseffekten 

som en högre belåning innebär. 

 

I denna studie är det intressant att undersöka skuldsättningsgraden i båda branschernas företag, 

för att sedan räkna ut ett genomsnitt för respektive bransch och jämföra dem. Uträkningen av 

genomsnittet för branscherna har skett manuellt, medan den faktiska skuldsättningsgraden för 

bolagen hämtats direkt från retriever.   

 

3.1.7.4 Skuldränta (Finansiella kostnader i procent av totala skulder) 

 

Skuldräntan är intressant att analysera då den ger en indikation på om företagen i studiens 

branscher har räntebärande skulder. Skuldräntan kan förklaras som den avkastning företagets 

kreditgivare “i genomsnitt” kräver på företagets totala skulder. Skulderna omfattar alltså samtliga 

skulder - vare sig de är räntebärande eller inte. (BAS nyckeltal 2006)  

 

3.2 Teoretisk referensram 

 

I denna andra del av studiens referensram presenteras etablerade teorier och modeller som är 

relevanta att ta upp vid studier kring företag med dess kapitalstruktur. 
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3.2.1 CAPM-modellen 

 

Modellen bygger på ett antal antaganden som följer: (Larsson 2008) 

 

● alla aktörer har samma förväntningar på tillgångars avkastning och risk 

● ingen enskild aktör kan påverka marknadspriset på aktierna 

● in- och utlåning sker till samma ränta  

● inga skatter påverkar besluten  

● inga transaktions- eller informationskostnader förekommer  

● modellen avser en period 

 

Larsson (2008) förtydligar att många av antaganden ger en förenklad bild av verkligheten. 

CAPM-formeln ser ut som följer: 

 

ri = rf  + beta (rm - rf ) 

 

Beteckningar: 

 

Beta = betavärde 

ri = en förväntad avkastning för en viss aktie i 

rf = den riskfria räntan 

rm = den förväntade avkastningen  

 

Denna formel kallas för CAPM eller “capital pricing asset modell” och är känd och allmänt 

accepterad. Modellen använder beta vid riskvärderingen. Beta är ett vanligt förekommande 

riskmått och en koefficient som visar hur mycket mer eller mindre riskfylld en aktie är jämfört 

med ett genomsnitt av alla aktier på börsen. Beta kan också användas vid riskbedömning av en 

aktieportfölj. En aktieplacerings riskpremie enligt CAPM-formeln är den kompensation som en 

aktieplacerare kräver för att avkastningen inte är säker utan varierar. Riskpremien är skillnaden 

mellan den förväntade avkastningen på marknaden och den riskfria räntan. Riskpremien är alltså 

ersättningen för risken som aktier generellt innebär. (Larsson 2008)  

 

Med hjälp av CAPM-formeln kan användaren räkna ut sitt avkastningskrav på eget kapital, som 

även är en komponent som behövs i WACC-formeln, vilken beskrivs närmare nedan. Det är 

endast börsnoterade bolag som har ett beta värde och eftersom denna studie endast har med 

onoterade bolag i undersökningen finns inget betavärde för dessa bolag. Att göra en studie om 

kapitalstrukturen utan att tala om CAPM hade minskat förståelsen till företagens val. CAPM går 

tyvärr inte att använda i denna studie då den avgränsar sig mot privata aktiebolag. Men valet föll 

på att lyfta fram CAMP för att ringa in problematiken kring valen mellan eget kapital och 

främmande kapital.  
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3.2.2 Vägd kapitalkostnad 

 

Denna kostnad är mer känd som WACC och kan uttryckas som den ersättning som långivarna 

och aktieägarna kräver av företaget för att investera i det - avkastningskravet. Kostnaden för det 

egna kapitalet kan räknas fram med hjälp av CAPM-formeln. Kreditkostnaden behöver dock 

också tas med i beräkningen. Den är något förenklat räntekostnaden företaget får betala på lånen. 

Räntan innehåller ersättning till banken för administrationskostnader, bankens risk för att bevilja 

lånet, kostnaden för bankens upplåning samt bankens vinstmarginal. Om företaget har ett 

obligationslån skall aktuell marknadsränta för lånet användas. (Larsson 2008) 

   

Larsson (2008) poängterar att om företaget enbart är finansierat med eget kapital är aktieägarnas 

avkastningskrav på eget kapital samma sak som företagets WACC. Han förklarar vidare att om 

företaget är finansierat med både eget kapital och främmande kapital behöver företaget väga 

samman avkastningskravet från båda parterna. Det är denna sammanvägning som är företagets 

WACC vid en blandad finansiering. WACC-formeln ser ut som följer: (Larsson 2008) 

 

WACC = (DM / DM + EV) (1-t) rL + (EV/ DM + EV)kE 

 

Beteckningar: 

 

WACC = Vägt medelvärde av kostnad för eget kapital och skulder  

DM      = Marknadsvärde på skulder 

EV      = Marknadsvärde på eget kapital 

t         = skattesats  

rL        = Låneränta 

kE        = Kostnad för eget kapital 

 

För att kunna beräkna WACC menar Larsson (2008) att det behövs ett marknadsvärde på skulder 

och eget kapital bestämmas. Något som bör observeras vid kostnaden för kapital är att räntan är 

avdragsgill, vilket ger en lägre räntekostnad efter skatt. Kostnaden för det egna kapitalet beräknas 

som tidigare sagt med CAPM-formeln. 

 

WACC och CAPM är inget denna studie kommer att beräkna i dess fältstudie, men modellerna är 

ändå viktiga att känna till för att få en förståelse för varför företag väljer olika kapitalstrukturer.. 

Det är endast ett fåtal bolag i denna studie som har haft utdelningar så är det nästintill omöjligt att 

räkna ut kostnad för det egna kapitalet. Genom att studerat årsredovisningarna för bolagen, har 

det inte framkommit att det finns planerade utdelningar i framtiden, då detta vanligtvis gäller 

mogna bolag. Om det hade framkommit i årsredovisningarna om eventuella planerade 

utdelningar hade     
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3.2.3 Modigliani och Miller  

 

Inom finansieringsområdet ligger grunden för teori om kapitalstruktur i Modigliani och Millers 

(MM:s) arbete. De studerade kapitalstrukturen inom elektronikbranschen. Teorin var att företag 

kommer att välja en kapitalstruktur som maximerar värdet på företaget, samtidigt som WACC 

minimeras, och att detta sker samtidigt. MM:s arbete hade en väldig genomslagskraft när artikeln 

publicerades år 1958 och har legat som en bottenplatta för teorin om kapitalstruktur i ungefär 50 

år. (Coleman och Robb 2012). MM fick senare nobelpriset för lösningarna och teorierna gällande 

den optimala kapitalstrukturen hos företag.  

 

MM presenterade i slutet på 1950-talet och början på 1960-talet sitt arbete om kostnad för 

kapital, företagsvärdering och kapitalstruktur. De gjorde ett antal antaganden och teorierna 

byggde på följande: (Copeland m.fl. 2005) 

 

1 Kapitalmarknader är friktionslösa 

2 Individer kan låna och låna ut till en riskfri ränta 

3 Det förekommer inga konkurskostnader  eller kostnader för problem i verksamheten 

4 Företag efterfrågar enbart två typer av kapital: riskfria skulder och eget kapital 

5 Alla företag antas ha samma risknivå 

6 Företagsskatt är den enda statliga avgiften 

7 Alla kassaflöden förväntas vara samma över tid (ingen tillväxt) 

8 Personer med insyn i företag antas inte ha mer information än marknaden 

9 Företagsledningen tar alltid beslut för att gynna aktieägarna 

10 Kassaflöden påverkas inte av förändringar i kapitalstrukturen 

 

De vet (2005) fyller på och menar att under dessa strikta förhållanden kunde MM visa att ett 

företags totala kostnad av kapital, och därför även dess värde, är opåverkad av dess 

kapitalstruktur. Givet perfekta kapitalmarknader och inga skatter kan inte ett företag skapa ett 

värde genom att ändra sin kapitalstruktur. Detta är något som är känt som MM:s proposition I 

och Copeland m.fl. (2005:562) citerar MM: “The market value of any firm is independent of its 

capital structure”.  

   

Copeland m.fl. (2005) menar att många av ovanstående antaganden är orealistiska, och menar att 

framförallt antagandet om uteslutandet av konkurskostnader och personalskatter är kritiska, då de 

ändrar konsekvenserna av modellen.  

 

Vidare beskriver Ross m.fl. (2010) att i MM:s proposition II var antalet förklarande variabler fler 

än i proposition I. MM menade att en högre skuldsättningsgrad skulle leda till en högre förväntad 

avkastning. Genom att konstatera att risken blir större då belöningen ökar, medför detta att 
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avkastningskravet för aktieägarna ökar med kompensation för den ökade risken. Vilket är 

detsamma som att kostnaden för eget kapital blir större.     

 

3.2.4 Trade-off teorin 

 

Trade-off teorin bygger enligt Ross m.fl. (2010) vidare på MM:s teori om optimal kapitalstruktur. 

Nedanför visas en figur som visar relationen mellan skulder och eget kapital. Denna figur visar 

hur trade-off teorin fungerar för företaget. 

 

 
Figur 2: Trade-off teorin Ross m.fl. (2010 s.534) 

 

Denna teori bygger på att skatteeffekter och kostnader för finansiella problem är med i 

beräkningen. Den raka och diagonala linjen skall representera värdet på företaget utan hänsyn 

taget till konkurskostnader. Medan den U-formade kurvan istället representerar värdet på 

företaget med hänsyn till dessa kostnader. Som synes ökar kurvan när företaget går från allt eget 

kapital till en mindre del av eget kapital. För här är nuvärdet av finansiella kostnader så pass 

liten, vilket i sig visar att sannolikheten för problem är minimala för företaget. Figuren visar att 

upp till punkten B så överväger den positiva skatteeffekten de finansiella problemen för 

företaget. Med andra ord, B är den optimala punkten för företagets skuldbelopp. (Ross m.fl. 

2010) 

  

Det Ross m.fl. (2010) menar är att beslutet angående kapitalstrukturen involverar både fördelarna 

med skatteeffekten för skulderna samt kostnaderna för finansiella problemen. Han menar 

samtidigt att det är svårt att lokalisera vad egentligen de finansiella problemen innebär, då ingen 

formel är ännu utvecklad för att bestämma exakt vart företagets optimala skuldbelopp är. 

Finansiella kostnader kan vara de indirekta kostnaderna för konkurser eller agentkostnader och 
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dessa är svåra att kvantifiera. Det företaget kan göra är att skapa en helhetsbild över företagets 

finansiella kostnader och därefter välja en kapitalstruktur som tar dessa i beaktning.       

      

3.2.5 Pecking-order teorin 

 

Alltjämt har trade-off teorin dominerat bland “corporate finance” företag över en lång tid, men 

blickarna har även varit riktade mot pecking-order teorin. I de tidigare teorierna har finansiella 

kostnader, skatteeffekter och agent kostnader varit fundamentala, men i pecking-order teorin är 

istället timing ett centralt begrepp. (Ross m.fl. 2010) 

 

Enligt Larsson (2008) bygger pecking-order teorin på empiriska observationer, vilket betyder att 

fokus ligger på det egna kapitalet med dess signaleffekter. Genom att företaget väljer att emittera 

ut aktier i bolaget kan marknaden uppfatta detta som en signal att företagsledningen är 

pessimistisk. Eftersom marknaden har svårt att värdera emissionen till sitt rätta värde och då kan 

det hända att marknaden avstår från att teckna aktierna. Å andra sidan menar Larsson (2008) att 

en optimistisk företagsledning betraktar nyemissioner av aktier som förhållandevis dyrt och 

följaktligen försöker ledningen undvika den finansieringskällan. Det här är något som både 

befintliga aktieägare och framtida investerare är medvetna om.   

 

Ross m.fl. (2010) poängterar att nyckeln med pecking-order teorin är asymmetrisk information. 

Företagsledningen bör veta mer om framtidsutsikterna än vad en investerare gör. Därför har 

företag goda själ att undvika att finansiera nya investeringar med nyemissioner. De vill inte 

hamna i dilemmat att behöva ställa in positiva investeringar eller göra en nyemission som sänker 

aktiepriset.  

   

Den tidigare diskussionen om pecking-order teorin leder till två viktiga regler som företag strävar 

emot. Den första regeln handlar om att i första hand använda intern finansiering. Företag som 

använder pecking-order teorin föredrar att i första hand finansiera nya projekt med intjänade 

medel. Eftersom företagen inte vill ändra storleken på utdelningen från år till år, ser dem helst att 

avbetalning av skulder går först, för att sedan köpa tillbaka aktier. Den andra regeln handlar om 

att företaget skall använda så låg risk som möjligt. Finns det behov av externa investeringar är 

det viktigt att företaget värderar dessa och väljer alternativet med lägst risk. (Ross m.fl. 2010) 

 

Avslutningsvis lyfter Larsson (2008) fram att denna teori kanske är mer anpassad till mogna 

företag som har en större del eget kapital. Vidare menar Larsson att pecking-order teorin har som 

alla modeller utsatts för kritik. Teorin ignorerar exempelvis helt kostnaderna som är förknippade 

med ökad skuldsättning. När bankerna vill gardera sig mot ökad risk för finansiell kris, använder 

de höjd låneränta.      
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Studien har med pecking-order teorin i beaktning för att den kan fungera som ett komplement till 

trade-off teorin. Men har valts att inte användas mot studiens valda branscher. Men att helt 

utelämna denna modell skulle kännas fel, då den har haft en betydande roll inom många företag i 

dessa branscher. Eftersom studien ämnar studera nystartade bolag under 2011 och som inte har så 

stor del eget kapital, lämpar sig denna modell bättre till bolag som varit verksamma under en 

längre period.      

 

3.3 Tidigare forskning 

 

Den tredje och sista delen i referensramen behandlar tidigare forskning inom studiens specifika 

inriktning och inleds nedan med Cassars forskning. 

 

Cassar (2004) har undersökt vad som avgör olika kapitalstrukturer och vilka 

finansieringsmöjligheter som används vid uppstarten av nya bolag. Han använde en 

nationstäckande surveyundersökning i flera branscher som reducerade förekommande effekter av 

fördomar om företagets överlevnad. Det han fokuserade mest på var hur stor betydelse företagets 

storlek från start hade, tillgångsstrukturen, organisationsstruktur, hur tillväxtbenägna de var, och 

ägarnas egenskaper både i valet och omfattningen av användningen av kapital. 

 

Cassars (2004) forskning kom, precis som de teoretiska argumentationerna, fram till att desto 

större företagsuppstarten är, desto större är skuldsättningen av långfristiga lån från banker och 

andra finansieringskällor till företaget. Han menar vidare att företagens storlek, med stöd av 

gjorda observationer, har stor betydelse i hur finansieringsstrukturen ser ut. Detta förhållande 

belyser viktigheten i hur företagets storlek och tillträde till marknaden har på kapitalstrukturen 

hos nystartade bolag. Han påvisar också att olika bolagsformer generellt inte kan ge någon 

förklaring till hur företag väljer proportionen av företagets kapitalstruktur. Både bank- och annan 

finansiering tenderar att öka som ett resultat av företagets inkorporation, d.v.s. när företaget 

växer.  

 

Öztekin (2009) menar att de viktigaste teorierna om kapitalstrukturer visar hur hävstångseffekten 

relaterar till företagens olika attribut. Om en viss teori är empirisk relevant bör riktningen och 

bestämningsfaktorerna av observationerna stämma överens med dess förutsägelser.   

 

En studie som Öztekin (2009) genomförde var att studera företag från 37 olika länder. Studien 

var till för att undersöka vilka faktorer som spelar in vid val av olika kapitalstrukturer. Genom att 

välja olika institutionella inriktningar på företagen och företag med olika egenskaper ansåg 

Öztekin (2009) att han ökade tillförlitligheten i studien. Hans resultat visade på att 

hävstångseffekten inte hade lika stor effekt på de företag som undersöktes. Eftersom han valde att 

studera och jämföra olika branscher visade det sig att det var andra bakomliggande orsaker som 

var anledningen till varför kapitalstrukturen visade på signifikant skillnad. Hur ett lands juridiska 
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och ekonomiska strukturer var formade samt institutionella faktorernas betydelse var 

omständigheter som inverkade på resultatet.   

 

Enligt Öztekin (2009) förutsäger teorin att högre konkurskostnader kommer att minska företagets 

hävstångseffekt. Följaktligen kommer större och mer lönsamma företag, företag med färre 

tillväxtmöjligheter, företag med större värde i materiella tillgångar och företag inom reglerade 

branscher att välja en kapitalstruktur med en större andel skuld. Eftersom den avvägning teorin 

hävdar om ökad skuld, leder till en positiv inverkan på skatteskölden.  

 

3.4 Arbetshypotes 

 

Utifrån det som tagits upp i referensramen är en arbetshypotes framställd. En arbetshypotes är ett 

provisoriskt antagande i en vetenskaplig verksamhet, som införs i ett resonemang t.ex. en teori. 

Arbetshypotesen gör det möjligt att ordna en viss mängd data, strukturera en begreppsbildning 

och/eller lägga grund för vidare experiment och forskning. (Nationalencyklopedin) 

 

Studiens hypotes är att företagen inom de två branscherna är viktade åt trade-off teorin framför  

pecking-order teorin, då studien har inriktat sig mot företagens kapitalstruktur efter det första 

verksamhetsåret. Pecking-order teorin har en slags rangordningslista för nya investeringar där 

intern finansiering premieras. Eftersom studien undersöker det första verksamhetsåret hos 

bolagen torde det egna kapitalet vara relativt lågt och extern finansiering är nödvändig. Med 

tanke på detta lämpar sig pecking-order teorin mer åt mogna bolag som har större valmöjligheter 

gällande nyinvesteringar. Trade-off teorin lämpar sig bättre mot valda branscher då den vill hitta 

den optimala kapitalstrukturen som utnyttjar skatteeffekten, vilken uppnås med en ökad belåning. 

  

Cassar (2004) menar att desto större företagsuppstart, desto större kommer den externa 

finansieringen vara. Studien tror också att båda branscherna kommer att ha en genomsnittlig 

kapitalstruktur som är viktad åt skulder framför eget kapital. Anledningen är att båda branscherna 

i många fall är kapitalkrävande och en stor grundinvestering behövs, framförallt i branschen för 

uthyrning och förvaltning. Båda branscherna har även goda säkerheter i form av fastigheter och 

maskiner samt maskindelar, vilket borde ge företagen goda möjligheter till bankfinansiering. 

  

En alternativ möjlighet till extern finansiering är venture capital, något som studien inte tror är 

vanligt förekommande i valda branscher, då riskkapitalbolagen ofta går in med kapital i företag 

med hög potential och hög risk. Företagsrisken är också något som är viktigt med hänsyn till den 

externa finansieringen. Studien tror att båda branscherna kommer att vara viktade åt skuldsidan, 

men att branschen för uthyrning och förvaltning kommer att vara kraftigast belånad. Studien tror 

att bankfinansiering är den vanligaste  finansieringsformen. Företagsrisken borde vara mindre för 

bolag inom uthyrning och förvaltning av fastigheter. Människor behöver alltid ha någonstans att 

bo eller bedriva verksamheter oberoende av konjunkturläget, samt att banker anser att fastigheter 
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är en god säkerhet vid utlåning. Detta kan visa att företag inom denna bransch kan ha en hög 

skuldsättningsgrad. Företag inom branschen för tillverkning av maskiner/maskindelar kan ha 

högre företagsrisk, med tanke på att de är mer konjunkturkänsliga i jämförelse. Detta borde 

betyda att bankerna inte är villiga att tillåta en lika hög skuldsättning för tillverkningsbolagen 

som dem är gentemot företag i fastighetsbranschen. 

 

Sammanfattning hypoteser: 

 

H1: Studiens branscher är viktade åt trade-off teorin framför pecking-order teorin. 

 

H2: Kapitalstrukturen är viktad åt skuldsidan i båda branscherna. 

 

H3: Bankfinansiering är den vanligaste externa finansieringsformen. 
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4. Empiri och analys 1 
 

I kapitlet redovisas den studie av årsredovisningar som har utförts. För att underlätta förståelsen 

mellan branscherna kommer resultatet från datainsamlingen skifta mellan branscherna. Med 

tabeller och diagram presenteras den empiriska insamlingen av datamängden samt en första 

analys av materialet.  

 

4.1 Storlek 

 

Nedan presenteras tabell 1 för företagen inom branschen för tillverkning av 

maskiner/maskindelar. Tabellen visar antalet anställda, omsättningen och totala tillgångar för att 

få en uppfattning om hur stora företagen inom denna bransch är. 

Bolagsnamn Antal anställda Omsättning (tkr) Totala tillgångar (tkr)

Added Value Solution Europe AB    0    40    69

CORRPALL AB    12   9 131   9 179

DUPALT Aktiebolag    1    70    86

ENWA Skandinaviska Bad- och Vattenanläggningar AB    3   8 266   2 766

ESU Automation AB    1   1 553    795

EVERMAT AB    0   1 281    507

Flextend AB    2   2 701   1 517

Industri Teknik i Västerbotten AB    2   1 927    987

JIFON AB    1    559    610

JIL AB    0   1 402   1 331

Kennet Gear AB    0    408    755

Kinetikgruppen Sverige AB    0    0   2 111

M. Lindberg Invest AB    0    608    378

Mawima Teknik AB    0   2 396   1 056

Mekomer AB    1    689    363

M-J Industri och Maskinservice AB    11   8 448   1 681

Predect i Stockholm AB    4    800   4 552

R W Elevator AB    3   8 601   2 942

RA Backing AB    1    234    199

Selldén Group AB    1    780   1 953

Slutplattan MEDPLIV 94576 AB    0    0    550

SODA International AB    2   2 464    779

Sundelius Mekaniska AB    3   2 614   4 113

Söderby Maskin Aktiebolag    2    311    308

Waren International AB    0    102    270  

Tabell 1: Tillverkningsbranschen storlek 

 

När det gäller storleken på bolagen går det att se i tabellen att det varierar kraftigt. Vissa bolag har 

11-12 anställda och en omsättning runt 8-9 miljoner kronor. De har alltså kommit igång rejält 

med verksamheten, samtidigt som andra bolag inte har kommit igång med försäljningen alls och 

har noll i omsättning. De 2 bolagen som har noll i omsättning har även noll anställda. Det går 
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dock inte att dra någon generell slutsats om att lågt antal anställda innebär låg omsättning, då 

flera bolag har noll anställda men en omsättning över 1 miljon kronor. 

Tillgångarna i denna bransch har ett brett spann mellan de 25 bolagen och går från ett värde av 

69-9 179 tkr. Hela 14 bolag har tillgångar som understiger 1 miljon kronor. Tio av bolagen har ett 

värde på tillgångarna från cirka 1-5 miljoner kronor. Ett bolag har avsevärt större värde i 

tillgångar och uppgår till cirka 9 miljoner kronor.  

 

Tabellen nedan redovisar storleken på studiens  25 företag inom fastighetsbranschen. Genom att 

undersöka ett företags omsättning, totala tillgångar och antal anställda finns det möjlighet att 

skapa sig en förståelse för bakomliggande orsaker, utifrån den valda kapitalstrukturen.   

 

Bolagsnamn Antal anställda Omsättning (tkr) Totala tillgångar (tkr)

Application Technologies Sweden AB    0    42    69

BizMo AB    0    63    93

Bravaro AB    1    387    411

CB Utveckling & Fastigheter AB    0    68   4 892

Ducatus Förvaltning AB    0    252   3 797

Emdra Resurser AB 0 909 4 604

Fastighets AB Kopek    0    280   3 187

Fastighetsprofilen i Örebro AB    0   1 180   9 641

FLT Fastigheter AB    0    109   1 592

Gjutaren Properties AB    0    83   4 006

Hasse Pe i Järvsö AB    0    56    331

HRK Invest AB    1    58    124

JKLA Invest AB    1    79    295

Kiviks Hantverkshus AB    0    188   3 337

KW & Partners AB    0    737    163

Lissel Fastigheter AB    0    387   5 561

Menton Fastigheter AB    0    329   4 722

NK Gottfredson AB    0    336   5 613

Persson & Magnusson Fastigheter AB    0    536   4 222

Rektorsgården AB 0 921 2 099

Röstånga Utvecklings Aktiebolag (SVB)    0    30    123

Sjötullen i Norrköping AB    0   1 389   6 756

SToRO Fastigheter AB 0 540 3 925

Stålhammar Fastighet AB    0    978   1 033

TheLoft AB    2    559    156  
Tabell 2: Fastighetsbranschen storlek 

 

Som det går att se i tabellen ovan skiljer sig antal anställda markant mellan fastighetsbranschens 

bolag. Endast 4 företag har anställda inom detta urval. Resterande 21 företag arbetar utan 

anställda. Detta kan tyckas märkligt, men eftersom dessa bolag arbetar både inom förvaltning och 

uthyrning av fastigheter blir det logiskt. Genom att istället titta på omsättningen går det ganska 

snabbt att se att det skiljer sig mellan bolagen. Hela 23 bolag har en omsättning under 1 miljon 

kronor, medan resterande bolag ligger mellan 1-2 miljoner i omsättning. Den tredje posten som 

kan analyseras för att bedöma storleken i ett bolag är de totala tillgångar som finns i 
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balansräkningen. Här återfinns 9 bolag som har totala tillgångar till ett värde under 1 miljon 

kronor. Föga förvånande är det många av dessa bolag som även har en omsättning under 1 miljon 

kronor.         

 

4.2 Nyckeltal 

 

I denna tabell presenteras nyckeltal för branschen tillverkning av maskiner/maskindelar. 

Nyckeltalen som presenteras är skuldränta, skuldsättningsgrad, soliditet 1 och soliditet 2. I 

tabellen har soliditeten ”modifierats”, som benämns soliditet 2, där kortfristiga skulder har tagits 

bort från totalt kapital. Detta för att ge en rättvisande bild av vad som finansierar företagets 

tillgångar, då kortfristiga skulder inte finansierar dem till lika stor del som långfristiga skulder. 

 

Bolagsnamn Skuldränta  (%) Skuldsättningsgrad (kvot) Soliditet 1 (%) Soliditet 2 

Added Value Solution Europe AB    0    0,35    73,91 100,00%

CORRPALL AB    2,96    3,09    24,43 48,29%

DUPALT Aktiebolag    0    1,81    36,05 103,33%

ENWA Skandinaviska Bad- och Vattenanläggningar AB    0,08    5,77    14,79 67,27%

ESU Automation AB    3,25    5,77    14,77 94,70%

EVERMAT AB    4,23    0,48    67,34 94,06%

Flextend AB    0    1    49,98 91,35%

Industri Teknik i Västerbotten AB    2,41    5,25    16,01 31,60%

JIFON AB    0,75    6,88    12,69 17,64%

JIL AB    0,32    0,88    53,2 92,32%

Kennet Gear AB    0    0,95    51,22 89,31%

Kinetikgruppen Sverige AB    0    42,06    2,32 98,00%

M. Lindberg Invest AB    0    0,42    70,63 100,00%

Mawima Teknik AB    1,32    1,01    49,73 89,47%

Mekomer AB    0    1,56    39,08 94,56%

M-J Industri och Maskinservice AB    3,75    19,5    4,88 15,30%

Predect i Stockholm AB    3,35    3,17    24,01 100,09%

R W Elevator AB    0,73    2,99    25,08 80,37%

RA Backing AB    0    0,42    69,85 99,29%

Selldén Group AB    0    37,29    2,61 60,71%

Slutplattan MEDPLIV 94576 AB    0    14,71    6,36 6,76%

SODA International AB    1,5    1,48    40,41 76,04%

Sundelius Mekaniska AB    4,34    13,26    7,01 8,24%

Söderby Maskin Aktiebolag    0    0,33    75,32 100,00%

Waren International AB    0    4,31    18,89 50,00%  
Tabell 3: Nyckeltal för tillverkningsbranschen 

 

I tabellen går det att se att 12 av 25 bolag har en skuldränta som ligger på noll, vilket innebär att 

de inte har några finansiella kostnader. Detta är något som tyder på att de inte har några 

långfristiga skulder. Att bolagen har en skuldränta behöver dock inte per automatik betyda att de 

också har långfristiga skulder. Detta för att skuldräntan är en genomsnittlig ränta beräknad på 

bolagens kortfristiga skulder respektive långfristiga skulder. I undantagsfall kan kortfristiga 

skulder ha en räntekostnad, men det är ovanligt. I denna studie är det 5 av 50 bolag där detta 
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förekommer, något denna studie avgränsar sig från. Det är svårt att urskilja exakt vilka 

kortfristiga skulder som är räntebärande och därför antas all skuldränta höra till räntebärande 

skulder. 

 

Det är ett brett spann i bolagens skuldsättningsgrad och som mest har ett bolag ungefär 42 gånger 

mer skulder än eget kapital. Bolaget som har minst skuldsättningsgrad har ungefär 1/3 skuld av 

eget kapital. 7 av de totalt 25 bolagen har en skuldsättningsgrad som understiger 1, vilket innebär 

att dessa bolag har större andel eget kapital jämte andelen skulder. Resterande 18 bolag har en 

skuldsättningsgrad som överstiger 1 och har därmed mer skulder än eget kapital. 

 

Observera också att efter det att den modifierade soliditeten tagits fram hamnar 5 bolag på 100 % 

eller mer i soliditet, vilket innebär att dessa bolag enbart finansieras med eget kapital när studien 

bortser från kortfristiga skulder. 7 andra bolag ligger på en soliditet 2 som överstiger 90 % och 

finansieras i princip enbart av eget kapital. 6 bolag ligger under 50 % i soliditet 2 och utnyttjar 

således skatteeffekten som en ökad belåning innebär. De resterande 7 bolagen har en soliditet 2 

mellan 50-90 %. 

  

Nedan följer en tabell över bolagen inom uthyrning och förvaltning i fastighetsbranschen. Här 

redovisas vissa nyckeltal som kommer att ligga till grund för ett antal beräkningar samt vidare 

analyser. Empiriska delen är uppbyggd på samma sätt inom båda branscherna, för att lättare 

kunna jämföra och dra tillförlitliga slutsatser. Denna tabell tar upp fyra olika nyckeltal för 

bolagen inom fastighetsbranschen. Skuldräntan, skuldsättningsgrad, soliditet samt soliditet 2. 

Soliditet 2 är som tidigare beskrivit en modifierad soliditet där icke räntebärande skulder ej tagits 

med i beräkning.       
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Bolagsnamn Skuldränta  (%) Skuldsättningsgrad  (kvot) Soliditet  (%) Soliditet 2  (%)

Application Technologies Sweden AB    0    0,53    65,22 65,22%

BizMo AB    0    0,65    61,29 101,79%

Bravaro AB    0    1,04    48,93 98,58%

CB Utveckling & Fastigheter AB    1,67    0,08    92,66 94,30%

Ducatus Förvaltning AB    2,44    61,25    1,61 2,35%

Emdra Resurser AB 4,78    13,64    6,83 7,62%

Fastighets AB Kopek    3,99    53,03    1,85 1,91%

Fastighetsprofilen i Örebro AB    3,55    48,42    2,02 2,12%

FLT Fastigheter AB    1,73    17,73    5,34 5,65%

Gjutaren Properties AB    1,33    113,46    0,87 0,90%

Hasse Pe i Järvsö AB    0    32    3,02 3,02%

HRK Invest AB    0    1,48    40,32 100,00%

JKLA Invest AB    0    1,94    1,94 94,00%

Kiviks Hantverkshus AB    1,87    255,69    0,39 0,45%

KW & Partners AB    0    0,58    63,35 95,62%

Lissel Fastigheter AB    1,62    69,39    1,42 1,65%

Menton Fastigheter AB    4,17    93,44    1,06 1,06%

NK Gottfredson AB    0    0,59    62,91 63,02%

Persson & Magnusson Fastigheter AB    6,52    83,42    1,18 1,23%

Rektorsgården AB 0,99    3,34    23,02 27,46%

Röstånga Utvecklings Aktiebolag (SVB)    0    0,33    75,4 99,72%

Sjötullen i Norrköping AB    5,41    104,56    0,95 0,99%

SToRO Fastigheter AB 4,34    39,55    2,47 2,57%

Stålhammar Fastighet AB    1,18    9,56    9,47 9,50%

TheLoft AB    0    0,86    53,85 100,00%  
Tabell 4: Nyckeltal för fastighetsbranschen 

  

Genom att studera skuldräntan i denna tabell över företagen verksamma inom förvaltning och 

uthyrning av fastigheter går det att se att 10 bolag har 0 % i skuldränta. Dettyder på att dessa 

bolag finansierar tillgångarna helt utan räntebärande skulder. Resterande 15 bolag ligger på en 

genomsnittlig skuldränta mellan 1-7 %, som i sin tur visar att dessa utnyttjar möjligheten till 

belåning av räntebärande skulder. 

 

Det andra nyckeltalet som tabellen visar är skuldsättningsgraden hos fastighetsbolagen. Här går 

det att se att skuldsättningsgraden fluktuerar kraftigt mellan bolagen. Som synes är det 5 bolag 

som har en skuldsättningsgrad under 1, vilket medför att för dessa bolag överstiger det egna 

kapitalet de totala skulder som finns i bolaget. Sen är det en stor variation över storleken på 

skuldsättningsgraden med en topp på 255,69. Det innebär för dessa bolag att skulderna är stora i 

förhållande till det egna kapitalet. Vanligtvis medför detta en större risk för källan bakom 

främmande kapital, men fastighetsbranschen har stora värden i anläggningstillgångar och utgör 

en säkerhet för finansieringskällan. 

 

I tabell 4 går det även att utläsa soliditeten över de 25 bolag fastighetsbranschen. Soliditeten 

anger hur stor andel del av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital, är det ett 

intressant nyckeltal vid studier om kapitalstrukturen. Det finns 14 bolag som har en soliditet 
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under 7 %, vilket kan tyckas vara ganska lågt. Soliditeten visar företagets styrka och stabilitet på 

längre sikt och eftersom denna tabell visar nystartade bolag inom fastighetsbranschen kan detta 

vara en anledning till den låga soliditet dem uppvisar. Vidare syns det att 9 bolag i denna tabell 

har en soliditet mellan 20-100 %. 

 

Det sista nyckeltalet som denna tabell valt att fokusera på är något som studien kallar soliditet 2. 

När kapitalstrukturen skall analyseras kan det vara mer intressant att studera en soliditet som är 

modifierad. Genom att icke räntebärande skulder inte tas med i beräkningen syns det tydligare 

hur stor inverkan andelen främmande kapital har i kapitalstrukturen. Eftersom icke räntebärande 

skulder inte är med i soliditet 2 tenderar studiens soliditet 2 att alltid vara minst lika stor som 

soliditeten eller större.  

 

4.3 Tillgångar 

 

I nedanstående tabell presenteras tillgångarna i branschen tillverkning av maskiner/maskindelar. 

Tillgångarna har delats i två kategorier; anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 

Anläggningstillgångar är långsiktiga tillgångar som företagen avser att inneha för stadigvarande 

bruk och kan t.ex. vara maskiner, inventarier, byggnader. Dessa tillgångar finansieras oftast av 

större räntebärande skulder som t.ex. banklån eller delägarlån. Omsättningstillgångar är 

motsatsen till anläggningstillgångar och förväntas omsättas på kort sikt. Exempel på 

omsättningstillgångar är varulager, pågående arbeten och kassa och bank. 

 

Denna studie har egentligen fokus på andra sidan av balansräkningen, d.v.s. eget kapital och 

skulder och hur relationen mellan dessa ser ut i de båda branscherna. Kapitalstrukturen förklarar 

dock hur företagen har valt att finansiera tillgångarna och för att få en förståelse hur 

kapitalstrukturen ser ut är det nödvändigt att först ha vetskap om hur tillgångsstrukturen är 

uppbyggd.  
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Bolagsnamn S:a anläggningstillgångar (tkr) S:a omsättningstillgångar (tkr)

Added Value Solution Europe AB    0    69

CORRPALL AB   4 873   4 306

DUPALT Aktiebolag    37    49

ENWA Skandinaviska Bad- och Vattenanläggningar AB    59   2 708

ESU Automation AB    0    795

EVERMAT AB    19    488

Flextend AB    137   1 380

Industri Teknik i Västerbotten AB    489    498

JIFON AB    51    559

JIL AB    0   1 331

Kennet Gear AB    0    755

Kinetikgruppen Sverige AB    72   2 039

M. Lindberg Invest AB    0    378

Mawima Teknik AB    0   1 056

Mekomer AB    1    362

M-J Industri och Maskinservice AB    255   1 426

Predect i Stockholm AB   2 857   1 695

R W Elevator AB    54   2 888

RA Backing AB    33    166

Selldén Group AB   1 125    827

Slutplattan MEDPLIV 94576 AB    0    550

SODA International AB    0    779

Sundelius Mekaniska AB   3 334    779

Söderby Maskin Aktiebolag    0    308

Waren International AB    92    178  
Tabell 5: Tillgångar i tillverkningsbranschen 

 

Vad anbelangar anläggningstillgångarna i branschen tillverkning av maskiner/maskindelar är det 

9 bolag som inte har några överhuvudtaget. 12 bolag har anläggningstillgångar på ett värde upp 

till 500 tkr. De 4 resterande bolagens anläggningstillgångar uppgår till ett värde över 1 000 tkr.  

 

Omsättningstillgångarna är jämt fördelade i jämförelse med anläggningstillgångarna, där 2 bolag 

ligger på ett värde under 100 tkr, 14 bolag ligger mellan 100-1 000 tkr och resterande 9 bolag har 

ett värde överstigande 1 000tkr. 

 

Slutsatsen som kan dras genom att undersöka tabellen är att i de flesta fallen överstiger 

omsättningstillgångarna anläggningstillgångarna. Detta borde bero på att bolagen har relativt 

stora varulager och pågående arbeten inom denna bransch. Det finns dock några undantag där 

förhållandet är tvärtom. I dessa fall har bolagen troligen haft stora grundinvesteringar i maskiner.  

 

Valet av kapitalstruktur grundar sig i tanken om vilka investeringar ett företag vill göra. Eftersom 

eget kapital och främmande kapital har till uppgift att finansiera eventuella investeringar och 

tillgångar är det intressant att studera fördelningen mellan företagens tillgångar. Här nedan följer 

en tabell över fastighetsbolagens tillgångar. Dessa tillgångar är uppdelade i anläggningstillgångar 

och omsättningstillgångar.  
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Bolagsnamn S:a anläggningstillgångar (tkr) S:a omsättningstillgångar (tkr)

Application Technologies Sweden AB    32    37

BizMo AB    0    93

Bravaro AB    0    411

CB Utveckling & Fastigheter AB   1 821   3 071

Ducatus Förvaltning AB   3 709    88

Emdra Resurser AB   4 305    299

Fastighets AB Kopek   2 057   1 130

Fastighetsprofilen i Örebro AB   9 339    302

FLT Fastigheter AB   1 798 -   206

Gjutaren Properties AB   3 980    25

Hasse Pe i Järvsö AB    307    24

HRK Invest AB    0    124

JKLA Invest AB    70    225

Kiviks Hantverkshus AB   3 236    101

KW & Partners AB    0    163

Lissel Fastigheter AB   5 335    226

Menton Fastigheter AB   4 605    117

NK Gottfredson AB   4 227   1 386

Persson & Magnusson Fastigheter AB   4 085    137

Rektorsgården AB   1 438    661

Röstånga Utvecklings Aktiebolag (SVB)    2    121

Sjötullen i Norrköping AB   6 421    335

SToRO Fastigheter AB   3 920    4

Stålhammar Fastighet AB    841    192

TheLoft AB    73    84  
Tabell 6: Tillgångar i fastighetsbranschen 

 

Genom att titta på kolumnen över fastighetsbolagens val av anläggningstillgångar går det att se 

att det skiljer sig en hel del mellan företagen. Det är 8 bolag som i stort sätt inte har några 

anläggningstillgångar överhuvudtaget, vilka har alla under 100 tkr i totala anläggningstillgångar. 

Det är något som går att se i tabellen över skulder, då alla dessa företag har nästan obefintliga 

externa skulder. Föga förvånande har bolagen inom uthyrning och förvaltning av fastigheter en 

större andel anläggningstillgångar kontra omsättningstillgångar. Fastighetsbranschen har större 

behov av tillgångar, som kommer att användas för stadigvarande bruk. Vidare går det att se att 15 

bolag har anläggningstillgångar till ett värde mellan 1-10 miljoner, vilket får ses som normalt 

med hänsyn till vald inriktning. 

 

I tabellen ovan går det även att se storleken på fastighetsbolagens omsättningstillgångar. Som det 

går att utläsa i tabellen är omsättningstillgångarna mindre i förhållande till 

anläggningstillgångarna. Från fastighetsbolagens synvinkel kan detta ses som ett strukturellt val 

då omsättningstillgångar har till avsikt att omsättas på kortare sikt. Av dessa bolag ligger endast 3 

företag på omsättningstillgångar till ett värde över 1 miljon, vilket visade sig på storleken i kassa 

och bank. Det som kan tyckas anmärkningsvärt vid närmare studier över bolagens 

omsättningstillgångar är företaget FLT fastigheter AB. I årsredovisningen har dem minus i posten 
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kassa och bank, vilket har som följd att omsättningstillgångarna ligger på -206 tkr. Detta bör 

anses som uppseendeväckande och är unikt i sammanhanget. Annars är omsättningstillgångarna 

relativt stabilt för fastighetsbolagen och ligger mellan 4-661 tkr för resterande 21 bolag. 

 

4.4 Bolagens finansiering 

 

I nedanstående tabell visas hur bolagen i branschen tillverkning av maskiner/maskindelar 

finansierar tillgångarna. Uppdelningen av finansieringen har skett genom; icke räntebärande 

skulder, räntebärande banklån och övriga räntebärande skulder. Övriga räntebärande skulder 

innefattar alla långfristiga skulder som inte är banklån t.ex. delägarlån eller orealiserad 

checkräkningskredit. Slutligen återfinns företagens egna kapital i tabellen. 

 

Bolagsnamn Icke räntebärande skulder (tkr) Räntebärande banklån (tkr) Räntebärande övriga skulder (tkr) Eget kapital (tkr)

Added Value Solution Europe AB    18    0    0    51

CORRPALL AB   2 700   3 987    0   1 547

DUPALT Aktiebolag    56    0    0    31

ENWA Skandinaviska Bad- och Vattenanläggningar AB   2 158    0    200    409

ESU Automation AB    671    0    0    99

EVERMAT AB    144    0    0    281

Flextend AB    687    0    0    557

Industri Teknik i Västerbotten AB    487    342    0    158

JIFON AB    171    0    360    73

JIL AB    564    0    0    543

Kennet Gear AB    322    0    0    257

Kinetikgruppen Sverige AB   2 061    0    0    49

M. Lindberg Invest AB    111    0    0    267

Mawima Teknik AB    469    0    0    352

Mekomer AB    213    0    0    119

M-J Industri och Maskinservice AB   1 145    244    210    82

Predect i Stockholm AB   3 460    0    0   1 093

R W Elevator AB   2 024    0    176    726

RA Backing AB    59    0    0    139

Selldén Group AB   1 869    0    33    51

Slutplattan MEDPLIV 94576 AB    5    500    10    35

SODA International AB    365    0    76    247

Sundelius Mekaniska AB    614   3 163    0    155

Söderby Maskin Aktiebolag    76    0    0    232

Waren International AB    168    0    52    51  
Tabell 7: Tillverkningsbranschen skulder och eget kapital 

 

Alla bolag i denna bransch har en viss del i icke räntebärande skulder vilket torde vara normalt 

för bolag inom de flesta branscherna. Spannet mellan de 25 bolagen skiljer sig dock åt, då den 

som har minst icke räntebärande skulder ligger på 5 tkr och den som har mest ligger på 3 460 tkr. 

Det stora spannet kan förklaras genom att bolagen har kommit olika långt, efter ett års 

verksamhet. Slutplattan AB som har 5 tkr i icke räntebärande skulder har inte kommit igång alls 

med verksamheten. Det går att se i tabell 1 då de har noll anställda och noll i omsättning. Bolaget 

med högst icke räntebärande skulder har samtidigt 4 anställda och en omsättning på 800 tkr det 
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första verksamhetsåret. 5 av bolagen hade icke räntebärande skulder som understeg 100 tkr, 13 

bolag låg mellan 100- 1 000 tkr och resterande bolag över 1 000 tkr. 

 

5 av 25 bolag är bankfinansierade och resterande 20 bolag har alltså ingen ren bankfinansiering. 

2 av bolagen har både finansiering av banklån och övriga räntebärande skulder och 6 bolag har 

finansiering av övriga skulder men inte banklån. 14 av bolagen har ingen räntebärande 

finansiering överhuvudtaget. Anledningen till att hela 20 av 25 bolag inte har bankfinansiering 

tror studien kan bero på att många av bolagen köper in komponenter som de bearbetar och sedan 

säljer vidare. De har alltså inget behov av en stor grundinvestering i t.ex. en maskin och behöver 

ingen bankfinansiering. Det går även att se i tabell 5 att i princip alla bolag har stora 

omsättningstillgångar, vilka finansieras av icke räntebärande skulder. 

 

När det gäller det egna kapitalet har 9 bolag ett värde under 100 tkr efter det första 

verksamhetsåret. 2 av dessa 9 bolag ligger farligt lågt med ett eget kapital som närmar sig hälften 

av det minsta tillåtna aktiekapitalet. 14 bolag ett eget kapital mellan 100-1 000 tkr och de 

resterande 2 bolagen ligger på ett värde över 1 miljon kronor. 

  

Tabellen som följer nedan visar en förteckning över fastighetsbranschens bolag med dess skulder 

och eget kapital. Tabellen är indelad i fyra kategorier för att belysa hur skulden kontra eget 

kapital är fördelad sinsemellan. Inom skuld skiljer studien mellan icke räntebärande skulder och 

räntebärande skulder. Inom räntebärande skulder delar studien på två olika typer av räntebärande 

skulder. Dels långfristiga banklån, samt långfristiga övriga skulder.  

 
Bolagsnamn Icke räntebärande skulder (tkr) Räntebärande banklån (tkr) Räntebärande övriga skulder (tkr) Eget kapital (tkr)

Application Technologies Sweden AB    0    0    24 45

BizMo AB    37    0    0 57

Bravaro AB    207    0    0 193

CB Utveckling & Fastigheter AB    85    0    274 4 533

Ducatus Förvaltning AB    119   3 267    350 61

Emdra Resurser AB    475   2 832    948 218

Fastighets AB Kopek    101   3 028    0 59

Fastighetsprofilen i Örebro AB    449   8 185    800 159

FLT Fastigheter AB    87   1 420    0 85

Gjutaren Properties AB    130   1 365   2 476 35

Hasse Pe i Järvsö AB    0    0    320 10

HRK Invest AB    74    0    0 50

JKLA Invest AB    194    0    0 98

Kiviks Hantverkshus AB    464   2 000    860 13

KW & Partners AB    55    0    0 90

Lissel Fastigheter AB    784   4 578    120 79

Menton Fastigheter AB    20   3 150   1 502 50

NK Gottfredson AB    10    0   2 072 3 531

Persson & Magnusson Fastigheter AB    160   4 000    11 50

Rektorsgården AB    339   1 246    0 397

Röstånga Utvecklings Aktiebolag (SVB)    30    0    0 92

Sjötullen i Norrköping AB    262   4 230   2 200 64

SToRO Fastigheter AB    157    0   3 667 85

Stålhammar Fastighet AB    4    650    277 86

TheLoft AB    72    0    0 84  
Tabell 8: Fastighetsbranschen skulder och eget kapital 
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I tabellen går det att se hur bolagen förhåller sig till icke räntebärande skulder. Endast 2 bolag har 

0 i icke räntebärande skulder. Resterande 23 bolag innehar alla någon del av icke räntebärande 

skuld, vilket allt som oftast faller sig naturligt i företagsvärlden. Inom dessa bolag i 

fastighetsbranschen ligger de kortfristiga skulderna mellan 4-784 tkr, vilket är en relativt stor 

variationsvidd. 

 

Den andra delen i denna tabell är räntebärande banklån. Här går det att utläsa att 12 bolag inte har 

några banklån. Det betyder att dessa bolag satsar på att finansiera tillgångarna med eget kapital 

eller andra alternativa långfristiga skulder. Det kan vara att dessa bolag inte har hunnit anskaffa 

tillräckligt mycket anläggningstillgångar under första verksamhetsåret. Då de kanske satsar mer 

på att förvalta fastigheterna för att arbeta upp det egna kapitalet. Resterande 13 bolag inom 

fastighetsbranschen har långfristiga banklån som har finansierat anläggningstillgångarna, i form 

av byggnader. 

 

En annan del inom räntebärande skulder som återfinns i tabellen är övriga räntebärande skulder. 

Det är förvånande att nästan 10 bolag har övriga räntebärande skulder över 1 miljon. Eftersom 

dessa skulder främst har till uppgift att fylla behovet av företagets rörelsekapital. Ett företags 

rörelsekapital skall främst finansiera den löpande verksamheten. Fastighetsbranschen är en 

komplex bransch, då det största behovet av kapital skall gå till anläggningstillgångar. Det som är  

anmärkningsvärt är att 6 bolag har inte några som helst räntebärande skulder, vilket ger i detta 

fall en skuldränta på 0 % för dessa bolag.     

 

Genom att titta vidare i tabellen går det att se storleken på eget kapital för dessa 25 bolag inom 

uthyrning och förvaltning av fastigheter. Två företag sticker ut ordentligt i storleken på eget 

kapital. CB Utveckling & Fastigheter AB och NK Gottfredson AB har båda ett eget kapital över 

3 miljoner. Genom att studera årsredovisningarna närmare går det att se att det är finansiella 

intäkter som är bakomliggande orsaker för det höga positiva resultatet. Detta ger i sin tur ett högt 

eget kapital, vilket går att se i tabellen. Det egna kapitalet är relativt lågt för bolagen inom 

fastighetsbranschen, vilket betyder att årets resultat för dessa bolag inte är särskilt högt. I tabell 2 

går det att se att intäkterna inte är så stora för dessa två bolag. 

 

Det som är remarkabelt är att 2 bolag har ett eget kapital som understiger hälften av det 

aktiekapitalkrav som anges i aktiebolagslagen. Detta kan medföra en kontrollbalansräkning om 

det fortskrider. Detta visas i tabell 4, då båda dessa 2 bolag ligger på en soliditet under 4 %.  
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5. Analys 2  

I analys 2 fokuserar studien på att jämföra branscherna med varandra. I den inledande delen av 

kapitlet illustreras diagram som visar på skillnader mellan branscherna, vilka diskuteras i 

kortare form till en början. I den andra delen av analys 2 kopplar studien ihop svaren från 

diagrammen med innehållet i studiens referensram med hjälp av figur 1 (faktorer 

kapitalstrukturen). I analys 2 genomför studien en omfattande diskussion kring olika faktorer som 

kan påverka hur och varför kapitalstrukturen ser ut som den gör i de båda branscherna. 

Avslutningsvis kommer en hypotesprövning som följer upp huruvida arbetshypotesen stämde.  

 

5.1 Jämförelse soliditet 2  

 

I detta diagram illustreras en jämförelse mellan branschen för uthyrning och förvaltning av 

fastigheter och branschen för tillverkning av maskiner/maskindelar. Det som jämförs är 

nyckeltalet soliditet 2, som har redovisats var för sig i respektive bransch i empiri/analys 1- 

delen. Detta har nu sammanfogats i ett scatterplotdiagram för att enklare få en överblick på 

skillnader mellan de två branscherna.  

 

 

 

Diagram 1: Jämförelse soliditet 2 

 

Jämförelse Soliditet 2 (%)  
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I denna jämförelse går det att se att tillverkningsbranschen tenderar till att ha många bolag som 

ligger på en hög soliditet 2, alltså har de en hög andel eget kapital i kapitalstrukturen. 

Fastighetsbolagens soliditet 2, till skillnad mot de tillverkande bolagen, tenderar att ligga på en 

nivå under 10 %. I båda branscherna förekommer det undantag som avviker från tendenserna 

som går att bevittna i diagrammet. Några fastighetsbolag ligger på en hög soliditet 2 och även 

några tillverkningsbolag ligger på en låg soliditet 2. Det blir därför relevant att ta ut en 

genomsnittlig soliditet 2 för båda branscherna, vilka kommer att presenteras i stapeldiagramet 

nedanför. 

 

Nedanför i diagram 2 är ett stapeldiagram som visar genomsnittet för soliditet 2 i båda 

branscherna. Detta ska ge en tydlig bild över hur soliditet 2 i genomsnitt är för bolagen i 

respektive bransch. 

  

 
Diagram 2: Genomsnitt soliditet 2 

 

Diagrammet ovan fastställer tydligt de tendenser som går att utläsa i diagram 1. 

Fastighetsbolagen har en lägre soliditet 2 än de tillverkande bolagen och har ett snitt strax under 

40 %, medan de tillverkande bolagen har ett snitt strax över 70 %. Det är alltså i genomsnitt cirka 

32 procentenheter högre soliditet 2 i tillverkningsbranschen kontra fastighetsbranschen. Soliditet 

2 har ett starkt samband med skuldsättningsgraden, vilket visar att fastighetsbolagen har större 

andel skulder gentemot tillverkningsbranschen.   
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5.2 Jämförelse räntebärande skulder 

 

I diagramet nedanför presenteras ett scatterplotdiagram med båda branschernas 25 bolag och 

andelen räntebärande skulder i kapitalstrukturen. Anledningen till att studien inte har med icke 

räntebärande kapital i analysen av bolagens skulder beror på att de inte finansierar verksamheten 

och dess anläggningstillgångar som denna studie fokuserar på. Eget kapital kommer inte att 

presenteras i ett eget diagram då det är en spegelbild av de räntebärande skulderna.  

 

 

 

 
Diagram 3: Andel räntebärande skulder 

 

I diagram 3 går det att se att fastighetsbolagen tenderar till att ha en hög andel av räntebärande 

skulder. De tillverkande bolagens andel av räntebärande skulder tenderar motsatsvis till att vara 

låga och i många fall inte förekomma överhuvudtaget. Något som inte är konstigt då tabellerna i 

empiri/analys 1-delen visar att behovet av investeringskapital är avsevärt högre för 

fastighetsbranschen kontra tillverkningsbranschen. I båda branscherna förekommer det undantag 

från det generella och därför har genomsnittliga siffror tagits fram för att få ett bättre 

helhetsbegrepp för räntebärande skulderna. De genomsnittliga siffrorna presenteras i diagram 4 

här nedanför. 

 

 

 

 

 

Jämförelse andelen räntebärande skulder i kapitalstrukturen (%) 
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I diagram 4 visas genomsnittet för räntebärande skulder för båda branscherna. Detta 

stapeldiagram gör det lättare att få en överblick som belyser skillnaden mellan 

fastighetsbranschen och tillverkningsbranschen.  

  

 
Diagram 4: Genomsnitt andelen räntebärande skuld 

 

Diagrammet ovan visar att branschen för uthyrning och förvaltning av fastigheter har i 

genomsnitt cirka 60 % i räntebärande skulder och därmed ett eget kapital på cirka 40 %. 

Branschen för tillverkning av maskiner/maskindelar har i genomsnitt räntebärande skulder på 27 

% vilket betyder att det egna kapitalet ligger på 73 % i kapitalstrukturen. Det ger en skillnad på 

ungefär 33 procentenheter mellan branscherna gällande snittet för räntebärande skulder.  
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Här nedan kommer ett diagram som visar ett genomsnitt av skuldsättningsgraden för båda 

branscherna. Studien består av 25 bolag från vardera bransch och i detta diagram har antalet 

företag divideras med totala skuldsättningsgraden för respektive bransch. Skuldsättningsgraden 

beräknas som kvoten mellan skulder och eget kapital och anger företagets räntekänslighet.  

 

 
Diagram 5: Genomsnitt skuldsättningsgrad 

 

Genom att studera diagrammet ovan går det snabbt att se att skuldsättningsgraden är avsevärt 

högre för fastighetsbranschen, som ligger på hela 40,26 gånger större skulder än eget kapital. 

Tillverkningsbranschen har också genomsnittligt större skulder än eget kapital, men ligger på en 

betydligt mindre nivå med 6,99 gånger större skulder jämte eget kapital. Eftersom 

fastighetsbolagen har en sådan stor skuldsättningsgrad borde det innebära att de är känsliga för 

räntehöjningar i större utsträckning än tillverkningsbolagen, vilka kan klara dessa på ett bättre 

sätt. Det här är något som diskuteras närmare under rubriken ”marknad” nedan. 
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5.3 Analys – faktorer kapitalstruktur   

 

Studien har med hjälp av figur 1 (faktorer kapitalstruktur) analyserat resultaten från 

dokumentstudien i retriever och kopplat ihop dessa med innehållet i studiens referensram. Detta 

för att komma fram till vilka faktorer som påverkar hur och varför bolagen i studiens branscher 

väljer att lägga upp kapitalstrukturerna. 

 

 
 

5.3.1 Kapitalbehov 

 

Kapitalbehovet för alla nystartade bolag har stor betydelse. När processen att starta upp 

verksamheten börjar ta fart är det viktigt att finna kapital till investeringarna. Enligt Garmer och 

Kyllenius (2004) är investeringskapitalet det kapital som skall finansiera tillgångarna som 

byggnader, maskiner och verktyg. Det går tydligt att se skillnader i kapitalbehovet mellan 

studiens två branscher. Fastighetsbolagen har ofta stora grundinvesteringar och med det uppstår 

ett kapitalbehov som kräver finansiering i form av räntebärande skulder. Detta bekräftas också i 

diagram 4, där fastighetsbolagen har större andel räntebärande skulder än tillverkningsbolagen.  

 

När det gäller räntebärande finansiering menar Ryan (2008) att den enklaste vägen är att låna 

pengar från banken. Diagram 4 visar andelen räntebärande skulder i kapitalstrukturen och består 

av bankfinansiering, men även av övriga räntebärande skulder som t.ex. delägarlån.  

 

Bolagen i tillverkningsbranschen har också ett behov av anläggningstillgångar, men kanske mer i 

form av verktyg. Tillverkningsbolagen behöver i vissa fall köpa in dyra maskiner, men som sagt 
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inte alls i samma utsträckning som fastighetsbolagen. Många av de tillverkande bolagen köper in 

mindre maskindelar som de sedan förädlar och denna förädlingsprocess kräver i många fall inga 

anläggningstillgångar. Dessa bolag finansierar sig i större mån av icke räntebärande krediter som 

t.ex. leverantörsskulder.  

 

Garmer och Kyllenius (2004) menar att rörelsekapital är kapital som behövs för att klara de 

löpande driftkostnaderna såsom t.ex. hyror och löner. Eftersom studiens tillverkningsbolag har 

för avsikt att tillverka maskiner/maskindelar kan behovet av rörelsekapital vara av större 

betydelse. Som det går att utläsa i tabell 1 och 2 är det endast 5 anställda i fastighetsbranschen 

kontra 50 anställda i tillverkningsbranschen. Detta kan vara en anledning till varför 

tillverkningsbolagen har större andel omsättningstillgångar gentemot fastighetsbolagen. Eftersom 

tillverkningsbolagen behöver större andel kapital för att betala ut löner till de anställda, är 

behovet av rörelsekapital större. 

 

Ett komplement till att anskaffa kapital för att finansiera tillgångar kan vara leasing. Ett 

leasingavtal är enligt (FAR A 2012) ett avtal enligt en leasegivare, med avtalade villkor, under en 

viss period ger leasetagaren rätten att disponera tillgången i utbyte mot betalning. Vid närmare 

granskning av årsredovisningarna i denna studie har det framkommit att 4 bolag i 

tillverkningsbranschen använder leasingavtal. Enligt Bokföringsnämnden (FAR B 2012) skall 

endast noterade bolag göra en uppdelning av finansiell och operationell leasing. Eftersom denna 

studie riktar sig emot onoterade bolag har inte dessa bolag något krav att redovisa leasingavtalen 

som en tillgång. Det visade sig att samtliga 4 bolag har kostnadsfört alla direkta kostnader i 

samband med leasingavtalen.  

 

Eftersom leasingavtalen är direkt kostnadsförda för dessa 4 bolag återfinns dessa leasingavtal inte 

på tillgångssidan i balansräkningen. Studien hade som avsikt att ta med dessa leasingavtal i 

beräkning när kapitalstrukturen för dessa två branscher skulle fastställas. Men eftersom det är i 

stort sett omöjligt att fastställa hur stor tillgång dessa leasingavtal utgör, har studien valt att ej ta 

med dessa i kapitalstrukturen. Men det som går att konstatera i det här fallet är att antagligen 

skulle anläggningstillgångarna för tillverkningsbranschen öka om de inte hade haft möjlighet till 

att leasa maskiner till produktionen. Det i sin tur gör att skuldsättningen skulle ökat i samma takt 

som anläggningstillgångarna ökar. Behovet av investeringskapital hade antagligen behövts för att 

finansiera tillgångarna. Detta hade i sin helhet lett till att tillverkningsbranschen och 

fastighetsbranschens kapitalstrukturer hade närmat sig med hänsyn till leasing.             

 

5.3.2 Risknivå och Säkerheter 

 

Hur soliditeten ser ut kan kopplas till branschernas olika risknivå. De Ridder (2003) menar att 

affärsrisken kan relateras till förändringar i företagens försäljningspriser. Han menar att i vissa 



 
 54 

branscher är priserna stabila och ändras bara i undantagsfall, medan i andra branscher kan 

intäktsströmmarna variera kraftigt från månad till månad. 

 

För att relatera detta till denna studie torde fastighetsbolagen ha stabila intäkter i form av hyra 

som vanligtvis  betalas i förskott. De tillverkande bolagen är mer konjunkturkänsliga och 

intäkterna varierar från månad till månad. Det är något som De Ridder (2003) också stödjer och 

menar att branscher som utsätts för denna typ av prispress i regel är kopplade till råvaror t.ex. 

metallindustrin. Detta medför att affärsrisken blir högre hos de tillverkande bolagen än hos 

fastighetsbolagen. En högre risk innebär också att det blir dyrare att låna kapital från bankerna. 

Detta kan vara en anledning till att de tillverkande bolagen i högre utsträckning använder eget 

kapital framför bankfinansiering. Resultaten av studies empiriska undersökning visar också på att 

tillverkningsbolagen har större andel eget kapital gentemot fastighetsbolagen.   

 

Fastighetsbolagen har en relativt låg företagsrisk i jämförelse med tillverkningsbolagen och har 

även goda säkerheter jämte banken i fastigheterna. Det borde leda till att bankerna är villiga att 

låna ut kapital till en förmånligare ränta. Om låntagaren hamnar i betalningssvårigheter kan 

banken få tillbaka det utlånade kapitalet genom att kräva låntagaren på utställd säkerhet. Det 

medför att risken blir relativt låg för den utlånande banken (Fayman och He 2011). I diagram 2 

går det också att se att fastighetsbolagen genomsnittligt finansierar sig med en mindre del eget 

kapital i jämförelse med den andra branschen, och därmed består en stor del av finansieringen av 

räntebärande skulder. Diagram 5 visar ännu tydligare att fastighetsbolagen finansierar sig till stor 

del av skulder, då den genomsnittliga skuldsättningsgraden är cirka 40 gånger större än det egna 

kapitalet. 

 

I diagram 2 går det att se att snittet för soliditet 2 ligger strax under 40 %, men i diagram 1 där 

alla bolags soliditet 2 presenteras går det att se att en del fastighetsbolag har en soliditet runt 100 

%. Det skulle kunna bero på marknadssituationen, som studien berört tidigare, att bolagen har 

problem att utnyttja befintlig kapacitet (ofta i mindre orter). Därmed blir rörelserisken högre på 

grund av geografiska faktorer. Det leder till att banken kommer att kräva en högre ränta och 

bankfinansieringen blir dyrare för fastighetsbolagen, vilket leder till att bolagen finansierar sig av 

mindre andel räntebärande skulder. 

 

5.3.3 Marknad 

 

Som Ross m.fl. (2010) beskriver involverar beslutet angående kapitalstrukturen både fördelarna 

med skatteeffekten samt de finansiella kostnaderna. I diagram 5 går det att se att 

fastighetsbranschen har ett högre genomsnitt på skuldsättningsgraden.  

I praktiken menas detta att fastighetsbolagen löper större risk för eventuella räntehöjningar än 

tillverkningsbolagen. Eftersom tillverkningsbranschen inte har lika stor andel räntebärande 
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skulder är de inte lika påverkade av räntejusteringar. Risken ligger i att företagen hamnar i en 

lågkonjunktur och tvingas till dåliga beslut för att bankerna kräver en högre ränta. 

 

Som beskrivet i figur 2 (trade-off teorin) ökar de finansiella kostnaderna vid ökad skuldsättning. 

Det beror på att fastighetsbolagen har i genomsnitt högre andel räntebärande skulder och löper 

därför större risk beträffande räntehöjningar. Det är lätt att tro att bara för att ett företag har hög 

skuldsättning innebär detta enbart negativa konsekvenser för företaget. Fastighetsbranschen kan 

på ett tydligare sätt utnyttja skatteskölden som uppstår vid ökad skuldsättning. Det är något som 

Kraus och Litzenberger (1973) stödjer och lyfter fram att företaget behöver väga de finansiella 

kostnaderna mot vilka skattefördelar en ökad skuldsättning innebär. I figur 2 i studien går det att 

se hur de positiva skatteeffekterna kan överväga de negativa ökade kostnaderna till en viss punkt. 

Det beror på att räntan är skattemässigt avdragsgill för bolagen och att de därför kan skapa en 

skattesköld för att utnyttja hävstångseffekten vid ökad belåning. Bolagen kan utnyttja 

möjligheten att belåna sig så att räntekostnaderna uppväger vinsten, då bolagen i det scenariot 

inte betalar någon skatt överhuvudtaget. 

 

5.3.4 Bransch 

 

Vid jämförelse mellan tabell 5 och tabell 6 går det att se att det skiljer sig en hel del i 

branschernas anläggningstillgångar. I allmänhet har materiella anläggningstillgångar en stor 

säkerhet och i synnerhet byggnader och maskiner. I Öztekins (2009) fallstudie om vad som låg 

bakom valda kapitalstrukturer för företag inom vissa branscher, visade det sig att det fanns några 

faktorer som var av väsentlig betydelse. Öztekin (2009) pekade på att företag med större värde i 

materiella tillgångar, företag inom reglerade branscher och företag med färre tillväxtmöjligheter 

skulle välja en kapitalstruktur med större andel skuld. Vid tillverkning av maskiner/maskindelar 

är tillväxtmöjligheterna förhållandevis stora. Generellt sätt inom tillverkningsbranschen finns det 

goda möjligheter att växa. Genom att producera maskiner eller maskindelar som marknaden 

efterfrågar går det att bredda sortimentet och ta marknadsandelar. Som det går att utläsa i tabell 5 

har bolagen inom tillverkning förhållandevis liten andel materiella anläggningstillgångar. Detta 

gör att eget kapital kan i större utsträckning fungera som en finansieringskälla för bolag inom 

tillverkning av maskiner/maskindelar.  

 

Fastighetsbolagen är alla verksamma i en reglerad bransch inom Sveriges gränser. Dessutom har 

fastighetsbolagen större värde i materiella anläggningstillgångar, som kan utläsas i tabell 6. 

Tillväxtmöjligheterna på kort sikt är inte så stora, utan för fastighetsbolagen är nog 

tillväxtmöjligheterna större på längre sikt. Med resonemanget kring Öztekins (2009) studie och 

den empiriska insamlingen av data går det att se vissa likheter kring denna studies branscher och 

dess val av skuldsättningsgrad. Fastighetsbolagen har ett större behov att externt kapital och 

därför tenderar skuldsättningsgraden att vara större gentemot tillverkningsbolagen.    
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5.3.5 Storlek 

 

En infallsvinkel för att analysera varför kapitalstrukturen är olika i branscherna är att titta på 

företagsuppstarten hos bolagen. För att se om storleken på bolagen påverkar hur bolagens 

soliditet och skuldsättningsgrad ser ut. Cassar (2004) menar att desto större företagsuppstarten är, 

desto större kommer finansieringen i form av främmande kapital vara. Han menar också att 

bolagets storlek har stor betydelse för hur kapitalstrukturen kommer att se ut.  

 

Cassars iakttaganden ser också ut att stämma in på denna studie. Fastighetsbolagen har oftast en 

stor företagsuppstart där investeringar i fastigheter är nödvändiga. Det innebär en stor 

grundinvestering med en hög kostnad, som gör det nödvändigt att låna främmande kapital. Detta 

går även att se i tabell 8 där 13 av 25 fastighetsbolag har stora andelar räntebärande skulder. 

Detta medför att det egna kapitalet blir mindre i relation till skulderna. Därför går det att se att 

nyckeltalet soliditet 2 är lågt för fastighetsbolagen, i jämförelse med genomsnittet hos 

tillverkningsbolagen. De tillverkande bolagen torde däremot inte ha lika stor företagsuppstart 

som fastighetsbolagen och därför inte ha en lika stor skuldsättning som dem. Detta gör att de i 

större grad finansieras av eget kapital framför främmande kapital, vid jämförelse med 

fastighetsbolagen. Detta visar också denna studie av tillverkningsbolagen, då genomsnittet för 

soliditet 2 ligger över 70 %.  

 

När analyser kring storleken på ett företag genomförs brukar vanligtvis tre poster vara extra 

intressant, vilka är antal anställda, omsättningen och balansomslutningen. Antalet anställda 

skiljer sig markant mellan branscherna. Något som studien tidigare berört är att det endast är 5 

anställda i fastighetsbranschen gentemot tillverkningsbranschens 50 anställda. Även posten 

omsättning skiljer sig mellan branscherna, där tillverkningsbranschen har en större omsättning än 

fastighetsbranschen. Det kanske inte är konstigt, då tillverkningsbranschen har som affärsidé att 

sälja maskiner och maskindelar. Detta genererar större intäkter för tillverkningsbolagen gentemot 

fastighetsbolagens hyresintäkter. För fastighetsbranschen är det första året viktigare att förvalta 

fastigheterna och komma igång med uthyrningen, för att sedan göra förtjänst på fastigheterna. De 

två första posterna har det storleksmässigt varit ett övertag för tillverkningsbranschen.  

 

För att belysa skillnaderna mellan branscherna måste en analys av totala tillgångar också 

genomföras. Där går det att se att de totala tillgångarna är relativt stora i båda branscherna, men 

att totala tillgångarna i fastighetsbranschen överstiger tillverkningsbranschen. Som studien redan 

har kommit fram till tidigare, har fastighetsbranschen en större andel anläggningstillgångar än 

omsättningstillgångar. Det är framförallt anläggningstillgångarna som behöver finansieras av 

externt kapital. Tillverkningsbranschen har större andel omsättningstillgångar och dessa 

finansieras inte av belånat kapital. Eftersom tillverkningsbranschen är känslig för 

konjunktursvängningar går det att anta att dessa bolag är försiktigare tidigare i företagens 

livscykel.  
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5.4 Hypotesprövning 

 

Studien utformade i slutet av referensramen en arbetshypotes som utgick från innehållet i 

referensramen. Här presenteras en hypotesprövning efter att ha genomfört den empiriska 

dokumentstudien i databasen retriever. 

 

Det har visat sig att undersökta fastighetsbolag i studien har en genomsnittlig  kapitalstruktur där 

cirka 60 % utgörs av räntebärande skulder och därmed 40 % eget kapital. Tillverkningsbolagen 

som har undersökts visades ha en genomsnittlig kapitalstruktur som bestod av cirka 27 % i 

räntebärande skulder och de resterande 73 procenten utgörs således av eget kapital. Studiens 

hypotes var att båda branscherna skulle vara viktade åt trade-off teorin och hitta sin optimala 

kapital struktur för att utnyttja skattefördelarna vid ökad belåning. 

 

Resultatet av dokumentstudien visar att hypotesen stämde gällande fastighetsbolagen och att de 

genom en relativt stor belåning kan utnyttja medföljande skattefördelar. Däremot stämde 

hypotesen inte gällande tillverkningsbolagen som enbart hade 27 % i räntebärande skulder. En 

orsak till det är att tillverkningsbolagen  inte hade anläggningstillgångar i den utsträckning som 

studien trodde att de skulle ha. Studien trodde att det empiriska materialet skulle visa att 

tillverkningsbolagen hade större tillgångar i maskiner. Det visade sig dock att många bolag 

arbetade med förädling av maskindelar där inga maskiner var nödvändiga, därav den relativt låga 

andelen av räntebärande skulder inom branschen för tillverkning av maskiner/maskindelar. 

 

Studien hade också en hypotes om att båda branscherna skulle vara viktade åt skuldsidan, något 

som inte överensstämde med verkligheten. Det visade sig att endast branschen för uthyrning och 

förvaltning av fastigheter var viktade åt skuldsidan med 60 % i räntebärande skulder. 

Förklaringen på detta är att studien, som tidigare sagt, överskattade storleken på 

anläggningstillgångarna hos tillverkningsbolagen. 

 

Studien gjorde också ett antagande om att venture capital inte skulle vara vanligt förekommande. 

Det visade sig att venture capital inte förekom överhuvudtaget i någon av branscherna vid studier 

av bolagens årsredovisningar. Studien förutspådde här att bankfinansiering skulle vara den 

vanligaste formen av extern finansiering, något som stämde in på båda branscherna. 

 

Sammanfattning hypotesprövning: 

H1: Studiens branscher är viktade åt trade-off teorin framför pecking-order teorin. 

 inget empiriskt stöd 

H2: Kapitalstrukturen är viktad åt skuldsidan i båda branscherna. 

 inget empiriskt stöd 

H3: Bankfinansiering är den vanligaste externa finansieringsformen. 

 empiriskt stöd 
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6. Slutsatser 

Slutsatserna svarar på studiens frågeställningar och syfte samt sätter in studien i ett större 

perspektiv.  

 

Denna uppsats har studerat kapitalstrukturen i två branscher med olika risknivå. 25 bolag inom 

fastighetsbranschen och 25 bolag inom tillverkningsbranschen har undersökts. Inom 

fastighetsbranschen har studien inriktat sig mot uthyrning och förvaltning av fastigheter. Inom 

tillverkningsbranschen har en inriktning skett mot tillverkning av maskiner/maskindelar.  

 

Resultaten från den empiriska dokumentstudien har visat att kapitalstrukturen skiljer sig mellan 

branscherna. Fastighetsbolagen hade en genomsnittlig skuldsättning av räntebärande skulder på 

cirka 60 % och därmed eget kapital på cirka 40 %. Tillverkningsbolagen visade sig ha en annan 

relation mellan skulder och eget kapital i den genomsnittliga kapitalstrukturen, där cirka 23 % 

bestod av räntebärande skulder och cirka 77 % av eget kapital. Vad kan då denna skillnad i 

kapitalstruktur mellan branscherna bero på? 

 

En slutsats som kan konstateras är att det är flertalet faktorer som inverkar på hur 

kapitalstrukturen är uppbyggd för bolagen i studiens två branscher. En parameter som studien har 

tagit med i beräkningen är risk och den tror studien är av central betydelse i valet av 

kapitalstruktur. Företagsrisken avgör hur dyrt det blir för bolaget att låna kapital. 

Fastighetsbolagen tillhör en bransch med relativt låg risk och goda säkerheter, och kan därför 

låna externt kapital till en förmånlig ränta gentemot tillverkningsbolagen som härrör i en mer 

konjunkturkänslig bransch med högre risknivå. En annan viktig faktor som studien tror är 

avgörande för studiens resultat är att fastighetsbolagen kräver en stor grundinvestering i 

jämförelse med tillverkningsbolagen, som i sin tur kräver externt kapital. Detta kan kopplas till 

två av studiens faktorer; kapitalbehov och storlek. Det leder till att fastighetsbolagen har en större 

grad av räntebärande kapital i sin kapitalstruktur jämte tillverkningsbolagen, efter första 

verksamhetsåret.  

 

Studien har noterat skillnader i kapitalstrukturen mellan tillverkningsbranschen och 

fastighetsbranschen. Där går det att se tydliga signaler som pekar mot bolagens val av andel 

räntebärande skuld i kapitalstrukturen. Men det är direkt farligt att göra en generalisering inom 

respektive bransch. Det går att utläsa signaler som pekar åt vissa håll, men att det skulle gälla alla 

företag inom valda branscher går att utesluta. Inom respektive bransch finns det en hel del företag 

som sticker ut med kapitalstrukturer som går emot genomsnittet. När genomsnittet för bolagen 

analyseras är det viktigt att ha i åtanke att det inte är någon absolut sanning, utan det kan i 

enskilda fall ge missvisande information. Kontentan av resonemanget är att det är många faktorer 

som har betydelse för kapitalstrukturen i nystartade bolag. Självklart finns det fler faktorer än 
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dessa som denna studie har tagit upp, men att företagen väljer sin skuldsättningsgrad utifrån 

dessa faktorer är troligt.   

 

Trade-off modellen är en erkänd investerings- och värderingsmodell som fungerar som en 

byggsten när företag skall välja sin kapitalstruktur. Trade-off teorin visar relationen mellan 

skulder och eget kapital och denna teori bygger på skattefördelarna företaget får genom att öka 

skuldsättningen upp till en viss gräns. Detta är något som har framkommit i denna studie, då det 

går att se att fastighetsbolagen använder skattefördelarna, genom en högre andel räntebärande 

skuld i kapitalstrukturen. Eftersom fastighetsbolagen har högre andel räntebärande skuld går det 

att utnyttja skatteskölden på ett effektivare sätt. Tillverkningsbolagen har i sin tur högre andel 

eget kapital, vilket kanske beror på att dessa bolag är mer känslig för vikande efterfrågan. Detta 

medför att de kan vara utsatta för högre risk på lång sikt och inte vågar ta in allt för mycket 

räntebärande skuld i kapitalstrukturen. Eftersom denna studie bygger empiriska insamlingen av 

data genom studerande av årsredovisningar, går det inte att fastslå bakomliggande orsaker till 

valet av kapitalstruktur. Det här resonemanget skall ses som tänkta orsaker till varför bolagen 

väljer den kapitalstruktur de gör. 

 

För att placera in denna uppsats i ett större perspektiv kan den framtagna modellen (faktorer 

kapitalstruktur) hjälpa andra forskare vid studier kring företags olika kapitalstrukturer. Studiens 

modell kan fungera som utgångspunkt vid studier kring företags kapitalstrukturer och vad som 

påverkar dessa. Det går säkerligen att bygga ut modellen till att innehålla fler faktorer som är 

relevanta vid studier kring olika kapitalstrukturer. Modellen är inte heller bunden till studiens 

branscher, utan kan med fördel användas till andra branscher då faktorerna kan ses som 

allmängiltiga. 

 

Ett annat relevant perspektiv, gällande fastighetsbranschen, är marknadssituationen. För 

nystartade bolag är det intressant att förstå vilken kapitalstruktur som passar dem bäst. En viktig 

del i detta är marknadssituationen, något som studien även berör till viss del. Risken för 

fastighetsbolagen kan variera kraftigt, både på kort och lång sikt, beroende på vart i Sverige de 

bedriver sin verksamhet. Det kan t.ex. på kort sikt vara fördelaktigt att investera i fastigheter i 

gruvsamhällen. På längre sikt är risken dock betydligt större med tanke på att utvinningen från 

gruvan kan upphöra. Det kommer i sådant fall leda till en stor utflyttning då arbetstillfällena 

försvinner i och med gruvans sinande resurser, då hela samhället kretsar runt gruvan. Detta är 

något fastighetsbolagen måste ha med i deras riskbedömning. 

  

Motsatsförhållandet till ovanstående är för fastighetsbolagen att bedriva sin verksamhet i 

storstäder som Stockholm, Göteborg eller Malmö. Risken är där lägre både på kort och lång sikt. 

I storstäder tenderar efterfrågan att vara större än utbudet, vilket är positivt för fastighetsbolagen.  
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Kontentan av detta resonemang blir att beroende på vart i landet företag bedriver sin verksamhet 

kommer kapitalstrukturen troligtvis att se olika ut med hänsyn till riskfaktorer. Detta leder till att 

fastighetsbolag i storstäder kan klara av en lägre soliditet än dem som t.ex. har fastigheter i 

gruvsamhällen eller mindre orter. Dessa bolag måste troligtvis hålla en högre soliditet på grund 

av den högre risken.  

 

Ett perspektiv vad gäller tillverkningsbranschen är hur beslut kring ägarkonstellationen ser ut i 

nystartade bolag. Vad kan det finnas för motiv till olika ägarstrukturer och går det att dra några 

paralleller till denna studie? I studien går det att se att tillverkningsbranschens bolag har i 

genomsnitt 77 % eget kapital i kapitalstrukturen. Vidare har studien belyst hur risknivån är högre 

för bolag inom tillverkning av maskiner/maskindelar. Eftersom tillverkningsbolagen kräver större 

andel eget kapital kontra främmande kapital, kan det finnas en tanke bakom vald ägarstruktur. 

Från den tilltänkta ägarens synvinkel, torde tankegångarna gå vid val om att driva företaget 

ensam eller med kompanjoner. Det har även framkommit i studien att tillverkningsbolagen har 

mycket kapital bundet i omsättningstillgångar, där kundfodringar är den största anledningen. 

Genom att se från dessa perspektiv skulle det kunna gå att tänka sig att tillverkningsbolagen 

kräver fler ägare än fastighetsbolagen. Risken är bevisligen högre för dessa bolag, vilket medför 

att banken inte är lika villiga att låna ut pengar. Dessa faktorer torde inverka i valen med att starta 

ett tillverkande bolag själv eller skapa en tryggare ägarkonstellation.    
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7. Reflektioner  

I denna sista del av arbetet presenteras personliga reflektioner kring resan som gjorts, samt 

förslag till framtida forskning inom ämnesområdet finansiering.  

 

Tidigt i förberedelserna inför uppsatsen ville vi gärna skriva om redovisning med inslag av 

statistisk metod. Eftersom detta anses som lite ovanligt inom Sveriges gränser skulle det vara 

intressant att prova på denna forskningsmetod. Men som alla uppsatsskribenter säkert känner 

igen sig i, slutar sällan uppsatsen där den en gång började. Med hjälp av våra handledare har vi 

styrt om uppsatsen mot finansiering, där statistisk metod är vanligt förekommande. Finansiering 

var för vår del ett outforskat område men denna ändrade inriktning har varit intressant för oss, då 

vi har lärt oss mycket nytt under arbetets gång.  

 

Under studietiden har det i vissa kurser varit små inslag av analyser av årsredovisningar. Men det 

är något vi tycker är en underutnyttjad resurs, då det går att finna intressant fakta i 

årsredovisningarna. Framförallt retriever har varit en ovärderlig källa som vi knappt har haft  

kännedom om tidigare. Något vi har observerat under arbetets gång är att studier av 

årsredovisningar torde användas mer frekvent i undervisningen. 

 

Om vi skulle få göra om studien en gång till är det framförallt en sak vi skulle förändrat. Vi har 

gjort en uteslutande kvantitativ studie över 50 företags årsredovisningar. Som vi nämnt går det att 

få ut otroligt mycket information ur årsredovisningar.  Vi skulle med fördel ha kunnat använt oss 

av kvalitativa intervjuer som ett komplement till årsredovisningar. Det är svårt att skapa 

förståelse för bakomliggande orsaker för olika val av kapitalstrukturer vid en kvantitativ studie. 

Denna mix av kvalitativ och kvantitativ metod skulle ge studien mer djup och tyngd, vid studier 

kring bolagens val av kapitalstruktur.  

 

Denna studie har varit intressant att genomföra för att vi har lärt oss mycket om kapitalstrukturer 

och vad som påverkar hur företag väljer deras kapitalstrukturer. Innan vi började med denna 

uppsats hade vi ingen aning om att det var så många faktorer som företagen måste ta hänsyn till. 

Det har varit det som har gjort störst intryck på oss som skribenter att komma till insikt om att 

valet av kapitalstruktur är ett komplext ämne för företagen. 

  

Nyttan med denna studie tycker vi är att vi har valt ett annorlunda sätt att undersöka företags 

kapitalstrukturer, med inriktning mot bolagens kapitalstrukturer efter det första verksamhetsåret. 

Nedan presenterar vi förslag fortsatt forskning inom ämnet.  
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7.1 Förslag till forsatt forskning 

 

För att ytterligare belysa kapitalstrukturens roll för nystartade bolag i fastighet- och 

tillverkningsbranschen hade det varit intressant att undersöka andra mått. Denna studie har ej valt 

att beräkna CAPM och WACC, då det är svårt är att räkna på dessa mått för nystartade bolag. 

Bristen på historisk data gör det svårt att värdera WACC. För de som har intresset och tiden 

skulle detta kunna vara ett förslag till vidare forskning inom kapitalstrukturen, med dess mix av 

eget- och främmande kapital.   

 

Ett annat förslag till framtida forskning är att göra en liknande studie som denna, men att istället 

fokusera på en bransch. Det skulle då vara intressant att undersöka kapitalstrukturens utveckling 

över tiden inom t.ex. tillverkningsbranschen. Denna studie bygger på första årsbokslutet för två 

branscher för att sedan jämföra dessa.  Det som skulle vara intressant är att undersöka ett antal 

tillverkningsbolag från deras första verksamhetsår och  sedan över en 10-års period. Detta för att 

studera hur kapitalstrukturen förändrar sig över tid.  
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Bilaga A - Bortfall Uthyrning och förvaltning av fastigheter  

I bilaga A återfinns de bolag som medvetet valdes bort då dessa bolags årsredovisningar 

innehåller många extremvärden. Dessa bolag fyller inte stuidens syfte och därför valdes dessa 

bort för analysering  

Bolagsnamn Org.nr 

Giorgios Taverna AB 5568461023 

Silverbyns Förvaltning AB 5568552599 

Kärrgruvans Förvaltning AB 5568403462 

Sällinge Fastighetsförvaltning AB 5568380678 

Tornedalen Servicecenter AB 5568411275 

Boots Fastighets AB 5568541873 

Kullerbyn Fastigheter AB 5568365794 

JOVALUX AB 5568386006 

Magnusson & Sköld bygg- & fastighets AB 5568437403 

JOAKIM 2 SWEDEN Fastigheter AB 5568424328 

Kerpator Fastighets AB 5568406804 

AFM Property AB 5568590862 

Bo Rätt i Askersund Fastigheter AB 5568707300 

Andersson Fastighet i Mjölby AB 5568563810 

Fastighetsbolaget Majtalaren 5 AB 5568430721 

Bo.the Fastighet AB 5568663271 

Fastigheten Op4 AB 5568512916 

Villa Aeolus AB 5568669419 

Trastebo AB 5568409212 

Fastighetsbolaget Akropol Landskrona AB 5568379621 

Stenbryggan Fastigheter AB 5568441744 

Poly Fastigheter AB 5568459308 

femrum i Umeå AB 5568569114 

Fined Fastighetsskötsel AB 5568541923 

Fly Enterprises AB 5568492952 

Boncom Fastigheter AB 5568566821 
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Bilaga B - Resultat- och Balansräkning fastighet 

Bolagsnamn och Org.nr    

Application Technologies Sweden AB    

5568459985    

Resultaträkning    

Årets resultat (tkr) -   5  

     

Soliditet  (%)    65,22  

Skuldsättningsgrad  (%)    0,53  

     

Balansräkning    

     

S:a anläggningstillgångar (tkr)    32  

S:a omsättningstillgångar (tkr)    37  

S:a eget kapital (tkr)    45  

     

Räntebärande banklån (tkr)    0  

Räntebärande övriga skulder (tkr)    24  

Icke räntebärande skulder (tkr)    0  

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 65,22%  

Kapitalstruktur (Andelen S %) 34,78%  
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Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

BizMo AB    Bravaro AB   

5568535941    5568562853   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    7  Årets resultat (tkr)    143 

         

Soliditet  (%)    61,29  Soliditet  (%)    48,93 

Skuldsättningsgrad  (%)    0,65  Skuldsättningsgrad  (%)    1,04 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    0  S:a anläggningstillgångar (tkr)    0 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    93  S:a omsättningstillgångar (tkr)    411 

S:a eget kapital (tkr)    57  S:a eget kapital (tkr)    193 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    0  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    37  Icke räntebärande skulder (tkr)    207 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

CB Utveckling & Fastigheter AB    Ducatus Förvaltning AB   

5568542988    5568469679   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)   4 483  Årets resultat (tkr)    11 

         

Soliditet  (%)    92,66  Soliditet  (%)    1,61 

Skuldsättningsgrad  (%)    0,08  Skuldsättningsgrad  (%)    61,25 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)   1 821  S:a anläggningstillgångar (tkr)   3 709 

S:a omsättningstillgångar (tkr)   3 071  S:a omsättningstillgångar (tkr)    88 

S:a eget kapital (tkr)   4 533  S:a eget kapital (tkr)    61 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)   3 267 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    274  Räntebärande övriga skulder (tkr)    350 

Icke räntebärande skulder (tkr)    85  Icke räntebärande skulder (tkr)    119 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 94,30%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 1,66% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 5,70%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 98,34% 
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Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Emdra Resurser AB    Fastighets AB Kopek   

5568404551    5568488802   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    168  Årets resultat (tkr)    9 

         

Soliditet  (%)    6,83  Soliditet  (%)    1,85 

Skuldsättningsgrad  (%)    13,64  Skuldsättningsgrad  (%)    53,03 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)   4 305  S:a anläggningstillgångar (tkr)   2 057 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    299  S:a omsättningstillgångar (tkr)   1 130 

S:a eget kapital (tkr)    218  S:a eget kapital (tkr)    59 

         

Räntebärande banklån (tkr)   2 832  Räntebärande banklån (tkr)   3 028 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    948  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    475  Icke räntebärande skulder (tkr)    101 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 5,45%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 1,91% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 94,55%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 98,09% 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Fastighetsprofilen i Örebro AB    FLT Fastigheter AB   

5568409816    5568697683   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    109  Årets resultat (tkr) -   15 

         

Soliditet  (%)    2,02  Soliditet  (%)    5,34 

Skuldsättningsgrad  (%)    48,42  Skuldsättningsgrad  (%)    17,73 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)   9 339  S:a anläggningstillgångar (tkr)   1 798 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    302  S:a omsättningstillgångar (tkr) -   206 

S:a eget kapital (tkr)    159  S:a eget kapital (tkr)    85 

         

Räntebärande banklån (tkr)   8 185  Räntebärande banklån (tkr)   1 420 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    800  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    449  Icke räntebärande skulder (tkr)    87 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 1,74%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 5,65% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 98,26%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 94,35% 
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Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Gjutaren Properties AB    Hasse Pe i Järvsö AB   

5568623457    5568546120   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr) -   15  Årets resultat (tkr) -   40 

         

Soliditet  (%)    0,87  Soliditet  (%)    3,02 

Skuldsättningsgrad  (%)    113,46  Skuldsättningsgrad  (%)    32 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)   3 980  S:a anläggningstillgångar (tkr)    307 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    25  S:a omsättningstillgångar (tkr)    24 

S:a eget kapital (tkr)    35  S:a eget kapital (tkr)    10 

         

Räntebärande banklån (tkr)   1 365  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)   2 476  Räntebärande övriga skulder (tkr)    320 

Icke räntebärande skulder (tkr)    130  Icke räntebärande skulder (tkr)    0 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 0,90%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 3,03% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 99,10%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 96,97% 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

HRK Invest AB    JKLA Invest AB   

5568586464    5568479082   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    0  Årets resultat (tkr)    48 

         

Soliditet  (%)    40,32  Soliditet  (%)    33,97 

Skuldsättningsgrad  (%)    1,48  Skuldsättningsgrad  (%)    1,94 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    0  S:a anläggningstillgångar (tkr)    70 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    124  S:a omsättningstillgångar (tkr)    225 

S:a eget kapital (tkr)    50  S:a eget kapital (tkr)    98 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    0  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    74  Icke räntebärande skulder (tkr)    194 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 
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Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Kiviks Hantverkshus AB    KW & Partners AB   

5568456031    5568443427   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr) -   37  Årets resultat (tkr)    40 

         

Soliditet  (%)    0,39  Soliditet  (%)    63,35 

Skuldsättningsgrad  (%)    255,69  Skuldsättningsgrad  (%)    0,58 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)   3 236  S:a anläggningstillgångar (tkr)    0 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    101  S:a omsättningstillgångar (tkr)    163 

S:a eget kapital (tkr)    13  S:a eget kapital (tkr)    90 

         

Räntebärande banklån (tkr)   2 000  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    860  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    464  Icke räntebärande skulder (tkr)    55 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 0,45%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 99,55%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Lissel Fastigheter AB    Menton Fastigheter AB   

5568510498    5568487101   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr) -   121  Årets resultat (tkr) -   55 

         

Soliditet  (%)    1,42  Soliditet  (%)    1,06 

Skuldsättningsgrad  (%)    69,39  Skuldsättningsgrad  (%)    93,44 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)   5 335  S:a anläggningstillgångar (tkr)   4 605 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    226  S:a omsättningstillgångar (tkr)    117 

S:a eget kapital (tkr)    79  S:a eget kapital (tkr)    50 

         

Räntebärande banklån (tkr)   4 578  Räntebärande banklån (tkr)   3 150 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    120  Räntebärande övriga skulder (tkr)   1 502 

Icke räntebärande skulder (tkr)    784  Icke räntebärande skulder (tkr)    20 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 1,65%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 1,06% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 98,35%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 98,94% 
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Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

NK Gottfredson AB    Persson & Magnusson Fastigheter AB   

5568435761    5568448285   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)   3 481  Årets resultat (tkr) -   180 

         

Soliditet  (%)    62,91  Soliditet  (%)    1,18 

Skuldsättningsgrad  (%)    0,59  Skuldsättningsgrad  (%)    83,42 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)   4 227  S:a anläggningstillgångar (tkr)   4 085 

S:a omsättningstillgångar (tkr)   1 386  S:a omsättningstillgångar (tkr)    137 

S:a eget kapital (tkr)   3 531  S:a eget kapital (tkr)    50 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)   4 000 

Räntebärande övriga skulder (tkr)   2 072  Räntebärande övriga skulder (tkr)    11 

Icke räntebärande skulder (tkr)    10  Icke räntebärande skulder (tkr)    160 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 63,02%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 1,23% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 36,98%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 98,77% 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Rektorsgården AB    Röstånga Utvecklings Aktiebolag (SVB)   

5568548571    5568513021   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    340  Årets resultat (tkr)    1 

         

Soliditet  (%)    23,02  Soliditet  (%)    75,4 

Skuldsättningsgrad  (%)    3,34  Skuldsättningsgrad  (%)    0,33 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)   1 438  S:a anläggningstillgångar (tkr)    2 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    661  S:a omsättningstillgångar (tkr)    121 

S:a eget kapital (tkr)    397  S:a eget kapital (tkr)    92 

         

Räntebärande banklån (tkr)   1 246  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    0  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    339  Icke räntebärande skulder (tkr)    30 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 24,16%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 75,84%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 
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Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Sjötullen i Norrköping AB    SToRO Fastigheter AB   

5568411168    5568619562   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr) -   36  Årets resultat (tkr)    35 

         

Soliditet  (%)    0,95  Soliditet  (%)    2,47 

Skuldsättningsgrad  (%)    104,56  Skuldsättningsgrad  (%)    39,55 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)   6 421  S:a anläggningstillgångar (tkr)   3 920 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    335  S:a omsättningstillgångar (tkr)    4 

S:a eget kapital (tkr)    64  S:a eget kapital (tkr)    85 

         

Räntebärande banklån (tkr)   4 230  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)   2 200  Räntebärande övriga skulder (tkr)   3 667 

Icke räntebärande skulder (tkr)    262  Icke räntebärande skulder (tkr)    157 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 0,99%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 2,27% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 99,01%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 97,73% 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Stålhammar Fastighet AB    TheLoft AB   

5568423478    5568564297   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    36  Årets resultat (tkr)    34 

         

Soliditet  (%)    9,47  Soliditet  (%)    53,85 

Skuldsättningsgrad  (%)    9,56  Skuldsättningsgrad  (%)    0,86 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    841  S:a anläggningstillgångar (tkr)    73 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    192  S:a omsättningstillgångar (tkr)    84 

S:a eget kapital (tkr)    86  S:a eget kapital (tkr)    84 

         

Räntebärande banklån (tkr)    650  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    277  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    4  Icke räntebärande skulder (tkr)    72 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 8,49%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 91,51%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 
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Bilaga C - Resultat- och Balansräkning tillverkning 

Bolagsnamn    Bolagsnamn och Org.nr   

Added Value Solution Europe AB       CORRPALL AB   

Org.nr 5568504145    5568488448   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    1  Årets resultat (tkr)   1 497 

         

Soliditet  (%)    73,91  Soliditet  (%)    24,43 

Skuldsättningsgrad  (%)    0,35  Skuldsättningsgrad  (%)    3,09 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    0  S:a anläggningstillgångar (tkr)   4 873 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    69  S:a omsättningstillgångar (tkr)   4 306 

S:a eget kapital (tkr)    51  S:a eget kapital (tkr)   1 547 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)   3 987 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    0  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    18  Icke räntebärande skulder (tkr)   2 700 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 27,95% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 72,05% 
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Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

DUPALT Aktiebolag    ENWA Skandinaviska Bad- och Vattenanläggningar AB   

5568456742    5568409832   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr) -   54  Årets resultat (tkr)    309 

         

Soliditet  (%)    36,05  Soliditet  (%)    14,79 

Skuldsättningsgrad  (%)    1,81  Skuldsättningsgrad  (%)    5,77 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    37  S:a anläggningstillgångar (tkr)    59 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    49  S:a omsättningstillgångar (tkr)   2 708 

S:a eget kapital (tkr)    31  S:a eget kapital (tkr)    409 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    0  Räntebärande övriga skulder (tkr)    200 

Icke räntebärande skulder (tkr)    56  Icke räntebärande skulder (tkr)   2 158 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 67,16% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 32,84% 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

ESU Automation AB    EVERMAT AB   

5568587975    5568501661   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    49  Årets resultat (tkr)    181 

         

Soliditet  (%)    14,77  Soliditet  (%)    67,34 

Skuldsättningsgrad  (%)    5,77  Skuldsättningsgrad  (%)    0,48 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    0  S:a anläggningstillgångar (tkr)    19 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    795  S:a omsättningstillgångar (tkr)    488 

S:a eget kapital (tkr)    99  S:a eget kapital (tkr)    281 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr) 0  Räntebärande övriga skulder (tkr) 0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    671  Icke räntebärande skulder (tkr)    144 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 
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Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Flextend AB    Industri Teknik i Västerbotten AB   

5568434707    5568383482   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    507  Årets resultat (tkr)    21 

         

Soliditet  (%)    49,98  Soliditet  (%)    16,01 

Skuldsättningsgrad  (%)    1  Skuldsättningsgrad  (%)    5,25 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    137  S:a anläggningstillgångar (tkr)    489 

S:a omsättningstillgångar (tkr)   1 380  S:a omsättningstillgångar (tkr)    498 

S:a eget kapital (tkr)    557  S:a eget kapital (tkr)    158 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)    342 

Räntebärande övriga skulder (tkr) 0  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    687  Icke räntebärande skulder (tkr)    487 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 31,60% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 68,40% 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

JIFON AB    JIL AB   

5568389315    5568429780   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    23  Årets resultat (tkr)    493 

         

Soliditet  (%)    12,69  Soliditet  (%)    53,2 

Skuldsättningsgrad  (%)    6,88  Skuldsättningsgrad  (%)    0,88 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    51  S:a anläggningstillgångar (tkr)    0 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    559  S:a omsättningstillgångar (tkr)   1 331 

S:a eget kapital (tkr)    73  S:a eget kapital (tkr)    543 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    360  Räntebärande övriga skulder (tkr) 0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    171  Icke räntebärande skulder (tkr)    564 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 16,86%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 83,14%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 



 
 78 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Kennet Gear AB    Kinetikgruppen Sverige AB   

5568443724    5568443906   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    207  Årets resultat (tkr) -   1 

         

Soliditet  (%)    51,22  Soliditet  (%)    2,32 

Skuldsättningsgrad  (%)    0,95  Skuldsättningsgrad  (%)    42,06 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    0  S:a anläggningstillgångar (tkr) 72 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    755  S:a omsättningstillgångar (tkr)   2 039 

S:a eget kapital (tkr)    257  S:a eget kapital (tkr)    49 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr) 0  Räntebärande övriga skulder (tkr) 0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    322  Icke räntebärande skulder (tkr)   2 061 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Slutplattan MEDPLIV 94576 AB    M. Lindberg Invest AB   

5568594799    5568401334   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr) -   15  Årets resultat (tkr)    217 

         

Soliditet  (%)    6,36  Soliditet  (%)    70,63 

Skuldsättningsgrad  (%)    14,71  Skuldsättningsgrad  (%)    0,42 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    0  S:a anläggningstillgångar (tkr)    0 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    550  S:a omsättningstillgångar (tkr)    378 

S:a eget kapital (tkr)    35  S:a eget kapital (tkr)    267 

Räntebärande banklån (tkr)    500  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    10  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    5  Icke räntebärande skulder (tkr)    111 

         

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 6,42%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 93,58%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 



 
 79 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Mawima Teknik AB    Mekomer AB   

5568667470    5568410988   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    252  Årets resultat (tkr)    69 

         

Soliditet  (%)    49,73  Soliditet  (%)    39,08 

Skuldsättningsgrad  (%)    1,01  Skuldsättningsgrad  (%)    1,56 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    252  S:a anläggningstillgångar (tkr)    1 

S:a omsättningstillgångar (tkr)   1 056  S:a omsättningstillgångar (tkr)    362 

S:a eget kapital (tkr)    352  S:a eget kapital (tkr)    119 

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    0  Räntebärande övriga skulder (tkr) 0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    469  Icke räntebärande skulder (tkr)    213 

         

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

M-J Industri och Maskinservice AB    Predect i Stockholm AB   

5568370497    5568458896   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    32  Årets resultat (tkr) -  5 107 

         

Soliditet  (%)    4,88  Soliditet  (%)    24,01 

Skuldsättningsgrad  (%)    19,5  Skuldsättningsgrad  (%)    3,17 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    255  S:a anläggningstillgångar (tkr)   2 857 

S:a omsättningstillgångar (tkr)   1 426  S:a omsättningstillgångar (tkr)   1 695 

S:a eget kapital (tkr)    82  S:a eget kapital (tkr)   1 093 

Räntebärande banklån (tkr)    244  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    210  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)   1 145  Icke räntebärande skulder (tkr)   3 460 

         

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 15,30%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 84,70%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 
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Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

R W Elevator AB    RA Backing AB   

5568375454    5568401839   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    676  Årets resultat (tkr)    89 

         

Soliditet  (%)    25,08  Soliditet  (%)    69,85 

Skuldsättningsgrad  (%)    2,99  Skuldsättningsgrad  (%)    0,42 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)    54  S:a anläggningstillgångar (tkr)    33 

S:a omsättningstillgångar (tkr)   2 888  S:a omsättningstillgångar (tkr)    166 

S:a eget kapital (tkr)    726  S:a eget kapital (tkr)    139 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    176  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)   2 024  Icke räntebärande skulder (tkr)    59 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 80,49%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 19,51%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 

     

Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Selldén Group AB    SODA International AB   

5568650518    5568414972   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    1  Årets resultat (tkr)    197 

         

Soliditet  (%)    2,61  Soliditet  (%)    40,41 

Skuldsättningsgrad  (%)    37,29  Skuldsättningsgrad  (%)    1,48 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)   1 125  S:a anläggningstillgångar (tkr)    0 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    827  S:a omsättningstillgångar (tkr)    779 

S:a eget kapital (tkr)    51  S:a eget kapital (tkr)    247 

         

Räntebärande banklån (tkr)    0  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    33  Räntebärande övriga skulder (tkr)    76 

Icke räntebärande skulder (tkr)   1 869  Icke räntebärande skulder (tkr)    365 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 60,71%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 76,47% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 39,29%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 23,53% 
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Bolagsnamn och Org.nr    Bolagsnamn och Org.nr   

Sundelius Mekaniska AB    Söderby Maskin Aktiebolag   

5568610389    5568587801   

Resultaträkning    Resultaträkning   

Årets resultat (tkr)    105  Årets resultat (tkr)    182 

         

Soliditet  (%)    7,01  Soliditet  (%)    75,32 

Skuldsättningsgrad  (%)    13,26  Skuldsättningsgrad  (%)    0,33 

         

Balansräkning    Balansräkning   

         

S:a anläggningstillgångar (tkr)   3 334  S:a anläggningstillgångar (tkr)    0 

S:a omsättningstillgångar (tkr)    779  S:a omsättningstillgångar (tkr)    308 

S:a eget kapital (tkr)    155  S:a eget kapital (tkr)    232 

         

Räntebärande banklån (tkr)   3 163  Räntebärande banklån (tkr)    0 

Räntebärande övriga skulder (tkr)    0  Räntebärande övriga skulder (tkr)    0 

Icke räntebärande skulder (tkr)    614  Icke räntebärande skulder (tkr) 76 

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 4,67%  Kapitalstruktur (Andelen EK %) 100,00% 

Kapitalstruktur (Andelen S %) 95,33%  Kapitalstruktur (Andelen S %) 0,00% 

     

Bolagsnamn och Org.nr      

Waren International AB      

5568656275      

Resultaträkning      

Årets resultat (tkr)    1    

       

Soliditet  (%)    18,89    

Skuldsättningsgrad  (%)    4,31    

       

Balansräkning      

       

S:a anläggningstillgångar (tkr)    92    

S:a omsättningstillgångar (tkr)    178    

S:a eget kapital (tkr)    51    

       

Räntebärande banklån (tkr)    0    

Räntebärande övriga skulder (tkr)    52    

Icke räntebärande skulder (tkr)    168    

Kapitalstruktur (Andelen EK %) 49,51%    

Kapitalstruktur (Andelen S %) 50,49%    
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