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Sammandrag 
 
Ur svårigheterna att förklara företags kapitalstruktur och hur den är förknippad med 
olika risker för olika ägartyper, är syftet att undersöka vilken av Trade-off-teorin och 
Pecking order-teorin som bäst kan förklara skuldsättningen hos svenska familjeägda 
företag på Stockholmsbörsen. Med hjälp av en modell för respektive teori har vi 
genomfört regressionsanalyser för att besvara vårt syfte. Med grund i tidigare 
forskning kring familjeägda företag och teoriernas grundläggande synsätt på 
förändring i skuldsättning, har studien utgått från hypotesen att familjeägda företag i 
högre utsträckning kommer att finansiera sig med internt genererade medel än extern 
belåning, vilket ligger i linje med Pecking order-teorin. Studien utgår från både 
finansiell- och ägardata gällande tidsperioden 2004-2013. Resultaten pekar likt 
hypotesen förutspått mot ett större stöd för Pecking order-teorin hos svenska 
familjeägda företag. Studiens slutsats är att Pecking order-teorin, i högre utsträckning 
än Trade-off-teorin, kan förklara skuldsättningen hos svenska familjeägda företag. 
  
Nyckelord: Kapitalstruktur, Familjeägda företag, Pecking-order, Trade-off, Optimal 
skuldsättning 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 
De senaste 12 månaderna har skuldsättningen tilltagit hos europeiska företag. Dels på 

grund av ökad belåning, dels betydande nedskrivningar av tillgångar, vilket 

sammantaget har förändrat kapitalstrukturen i många europeiska företag (Standard 

and Poor, 2013). Historien är full av liknande situationer för enskilda företag som 

resulterat i kritiska situationer. Ett känt exempel från den svenska finansmarknaden är 

när Christer Gardell, 2006, gick in som storägare i Volvo via sin riskkapitalfond, 

Cevian Capital (DN, 2006). Gardell menade “ ... att Volvo har en alltför konservativ 

kapitalstruktur” (Lindstedt, 2010). Kort efter betalade företaget ut 20 miljarder kronor 

från kassan till aktieägarna och ökade sin belåning med nästan 29 miljarder. Två år 

senare kom finanskrisen och förde med sig en minskad global efterfrågan, intäkterna 

sjönk kraftigt för Volvo samtidigt som räntebetalningarna bestod (Olsson, 2009). 

Volvo pressades hårt under perioden och visade hur en allt för hög belåning ökar 

risken för konkurs under sämre tider. 

 

Christer Gardells agerande i Volvo blev möjligt när han blev näst största ägare och 

fick ett betydande inflytande med 5 procent av rösterna, ett inflytande han använde 

för att sätta press på Volvos ledning (Olsson, 2009). Ledningen i ett företag, som ska 

agera i aktieägarnas intressen, ansvarar bland annat för valet av skuldsättning. Studier 

kring ägartyper och dess inverkan på skuldsättningen är omfattande och inte sällan 

besitter vissa typer av ägare speciella karakteristiska som avspeglar sig på företag, 

däribland familjeägda företag (Bertrand & Schoar, 2003). Strebulaev & Yang (2013) 

sammanfattar familjeägda företag som mer troliga att följa en konservativ 

skuldsättningspolicy.  De lägger värde i att kunna bevara det familjeägda företaget 

och föra det vidare till kommande generationer, därför tenderar de att i större grad 

finansiera sin verksamhet med eget kapital för att minska den risk som uppstår med 

skuldsättning, vilket sammantaget gör att familjeägda företags kapitalstruktur skiljer 

sig från icke-familjeägda företags (Strebulaev & Yang, 2013).  

  



7 
 

1.2 Problemdiskussion 
Att välja kapitalstruktur är en av de viktigaste uppgifterna för ett företag och dess 

ledning, men det har visat sig att det inte är en enkel uppgift. I över 50 år har forskare 

intensivt undersökt kapitalstruktur, men ännu finns ingen given modell som ensam 

kan förklara företags val av kapitalstruktur (Brusov et al., 2013).  

 

Tidig forskning på området företagsfinansiering startar med Modigliani och Miller 

(1958) och deras irrelevansteorem. Innan deras studie fanns det ingen generellt 

accepterad teori angående företags kapitalstruktur. Modigliani och Miller menade att 

allt annat givet, påverkar inte ett företags skuldsättning dess marknadsvärde. 

Irrelevansteoremet följdes av Trade-off-teorin som talar om en optimal kapitalstruktur 

genom att väga belåningens fördelar i form av skattelättnader mot de konkurs- och 

transaktionskostnader1 som belåning för med sig (Frank & Goyal, 2003). Antagandet 

om att konkurskostnader går att mäta fick motstå kritik, vilket gav grund för Pecking 

order-teorin som istället för att söka en optimal kapitalstruktur drivs av att minimera 

asymmetrisk information mellan marknadsaktörer (Hamberg, 2004:240-243). 

 

Trade-off- och Pecking order-teorin har kommit att bli de mest vedertagna teorierna 

för kapitalstruktur och ställs således ofta mot varandra (Hamberg, 2004:246; Frank & 

Goyal, 2007). Den tidigare forskningen är mångtydig och det tycks förefalla teoretiskt 

grundläggande motsättningar för exempelvis hur ett lönsamt företag ska finansiera sin 

verksamhet. Å ena sidan säger Trade-off-teorin att ett lönsamt företag ska inneha en 

hög skuldsättning då de kan utnyttja större skattelättnader. Å andra sidan menar 

Pecking order-teorin att lönsamma företag i högre utsträckning ska finansiera sig med 

interna medel, vilket talar för en låg skuldsättning (Fama & French, 2002; Frank & 

Goyal, 2007). 

 

Pecking order-teorin beskriver hur en av fördelarna med intern finansiering är att det 

begränsar extern kontroll och inflytande över företag och skyddar således befintliga 

aktieägare från nya ägare och andra intressenter. I Sverige är familjeägandet av 

företag vanligt och det är till stor del på grund av dual-class aktier, vilket är aktier 

med olika rösträtt, vanligtvis benämnda som A- och B-aktier (Brealey et al., 

                                                 
1 Uppstår vid ökat behov av att använda en mellanhand vars tjänst inte är gratis, till exempel 
advokatkostnader eller anlitandet av en investmentbank vid nyemission. 
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2011:857). Aktier med olika rösträtt har underlättat att koncentrera inflytandet till en 

mindre grupp, exempelvis familjer, medan majoriteten av kapitalet kommer från 

övriga aktieägare. Dual-class aktier är upp till två gånger vanligare i familjeägda 

företag än icke familjeägda företag (Cronqvist & Nilsson, 2003).  

 

Forskningslitteraturen beskriver hur familjeägda företag skiljer sig från andra företag 

vad gäller långsiktighet och risk i verksamheten (Strebulaev & Yang, 2013). En risk 

med extern finansiering är hur det kan föra med sig minskat inflytande och kontroll 

för befintliga aktieägare, antingen via utspädning av aktier eller att företag hamnar i 

beroendeställning mot kreditinstitut (Cronqvist & Nilsson, 2005). Familjeägda företag 

som värdesätter ett bibehållet inflytande över generationsgränser använder sig 

följaktligen i lägre utsträckning av extern finansiering (Cronqvist & Nilsson, 2005).  

 

Det finns således en teoretisk koppling mellan Pecking order-teorin och 

familjeägande i företag men hur den ser ut empiriskt är, baserat på dagens forskning, 

fortfarande oklar. Varken Trade-off- eller Pecking order-teorin tar hänsyn till 

företagens ägartyp och ingen studie vi känner till har testat hur väl teorierna kan 

beskriva familjeägda företags kapitalstruktur i Sverige, därför ser vi att vår studie kan 

tillföra information som idag saknas.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utreda vilken av Trade-off-teorin och Pecking order-

teorin som bäst kan förklara skuldsättningen hos familjeägda företag registrerade på 

Stockholmsbörsen.  

 

1.4 Disposition 
Vidare kommer denna studie att vara uppställd på följande sätt. I kapitel två kommer 

vi att presentera den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsens 

angreppssätt och analys, samt studiens förväntning. I kapitel tre redogörs, motiveras 

och granskas kritiskt de forskningsmetoder som uppsatsen bygger på. Kapitel fyra 

redogör för studiens empiriska resultat och en analys sker löpande. Vidare i kapitel 

fem sammanställs studien och slutsatser presenteras tillsammans med förslag på 

vidare forskning. 



9 
 

2. Teoretisk referensram  
I följande kapitel redogörs det teoretiska ramverk som utgör grunden för studien. 

Avslutningsvis presenteras tidigare studier inom området, vilket mynnar ut i studiens 

förväntningar. 

2.1 Kapitalstruktur  
Tidig forskning kring kapitalstruktur menade att den inte påverkar företags värdering. 

Modigliani och Miller (1958) visade hur aktieägares förväntade avkastning på eget 

kapital är positivt korrelerat med skuldsättningen i ett företag, men att den förväntade 

ökningen precis motsvaras av den ökade risk som ytterligare skuldsättning för med 

sig. Effekterna tar således ut varandra (Brealey et al., 2011:433).  

 
Föreställningarna om att kapitalstrukturen är obetydlig för företags marknadsvärde 

var till en början byggda på ett antal antaganden2. Ett av dessa var att skatter inte 

existerade, men i praktiken är det långt ifrån sanningen. När skatternas inverkan på 

kapitalstrukturen undersöktes blev det tydligt att belåning för med sig en positiv 

inverkan på värderingen (Modigliani & Miller, 1963). Den positiva effekten förklaras 

av att en skattesköld tillkommer med belåning. Skattesköldens värdeskapande sker 

genom att ökad belåning ökar räntekostnaderna, vilka är avdragsgilla mot det 

beskattningsbara beloppet. Det beskattningsbara beloppet blir således mindre och 

resultatet större för ett belånat företag än för ett obelånat företag (Berk & DeMarzo, 

2014:509-510). 

 

När antagandena som forskningen tidigare byggde på frångås växer det fram nya 

teorier och synsätt kring företags kapitalstruktur, men fortfarande finns ingen given 

teori som helt kan förklara hur företag väljer att finansiera sig (Brusov et al., 2013). 

Idag finns det i huvudsak två teorier som förklararar hur företag finansierar sig, 

Trade-off- och Pecking order-teorin. Studien ämnar studera dessa två teorier ur ett 

ägarperspektiv, därav följer en empirisk genomgång av familjeägda företag, Pecking 

order-teorin samt Trade-off-teorin. 

 

                                                 
2 Det finns inga skatter, transaktions- eller konkurskostnader (Modigliani & Miller, 1958). 
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2.2 Familjeägda företag 
Ägande och kontroll i svenska företag är i många fall koncentrerat till en eller två 

större ägare, ofta familjer. Det har varit den dominerande ägandestrukturen sedan 

andra världskriget och präglat många svenska företag (Henrekson & Jakobsson, 

2008:7). Företag med familjer som ägare har visat skilja sig från andra företag vad det 

gäller risk, diversifiering och kapitalstruktur. De har visat sig ha avsevärt lägre 

skuldsättning, högre lönsamhet och större kassa än icke familjeägda företag 

(Strebulaev & Yang, 2013). Anledningarna till det är många, Anderson och Reeb 

(2003a; 2003b) belyser framförallt hur familjers incitament som ägare skiljer sig från 

andra typer av investerare. De redogör hur familjer ser deras företag som en tillgång 

där ägarens uppgift är att förvalta och föra det vidare till kommande generationer. Det 

för med sig att familjeägda företag har en mer försiktig syn på risk vilket yttrar sig när 

man ser till deras finansiering och investeringar.  Dessa skillnader i incitament 

beskrivs av Jensen och Meckling (1976) i den så kallade agentteorin.  

 

Agentteorin belyser ett grundläggande problem för företag med majoritetsägare och är 

ett centralt fundament för den här studiens teoretiska ramverk. Mellan ägare/principal 

och ledning/agent i ett företag kan det uppstå en intressekonflikt när ena parten 

hamnar i beroendeställning till den andre (Brealey et al., 2011:290-291). Normalt 

exemplifieras hur aktieägare hamnar i en beroendeställning till den anlitade 

ledningen, där aktieägarna måste förlita sig på att ledningen styr företaget med 

avsikten att maximera dess värde. Grundproblematiken formulerades av Adam Smith 

(1776:700) som menade att när människor agerar med andras tillgångar, kan det inte 

förväntas av dem att de kommer att hantera tillgångarna på samma sätt som om det 

vore deras egna. Detta betyder att en ledning, som har stort inflytande över den 

operativa verksamheten, på bekostnad av aktieägarna, kommer att driva företaget 

enligt sina preferenser (Jensen & Meckling, 1976).  

 

Samma beroendeställning gäller majoritetsägare, i detta fall en familj och 

minoritetsägare, övriga aktieägare. Här är minoritetsaktieägarna i beroendeställning 

till majoritetsägaren som tenderar att ha ett större inflytande, dels i rösträtt på 

företagsstämman, dels i form av oproportionellt inflytande på den dagliga 

verksamheten (Anderson & Reeb, 2003b). Familjer kan framförallt använda sitt 

inflytande på två sätt, antingen via ledningsposter eller via ett betydande antal platser 
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i styrelsen. I företag där familjer genom sitt ägande dels sitter i ledningen, dels har en 

ordförandepost kan man förvänta sig stora skillnader i kapitalstruktur och risksyn. 

Familjer tenderar i större utsträckning att använda mer säkra finansieringsalternativ 

som minimerar deras risktagande. (Anderson & Reeb, 2003b.) Familjer som 

majoritetsägare kan också ha en längre placeringshorisont och göra långsiktiga 

investeringar på bekostnad av dagens resultat, vilket eventuellt avviker från 

minoritetsaktieägarnas preferenser (Anderson & Reeb, 2003b).  

 

Motsättningarna i incitamenten är det som utgör grunden för agentkostnader (Jensen 

& Meckling, 1976; Hamberg, 2004:80-81). Anderson och Reeb (2003b) lyfter fram 

dessa kostnader och menar att familjen som majoritetsägare ofta har stort inflytande i 

de operativa besluten medan minoritetsägarna har en bekymmersamt liten andel 

inflytande över de operativa besluten och därför får förlita sig till att majoritetsägarna 

handlar i deras intresse (Faccio & Lang, 2002). Majoritetsägarna kan således skapa 

kostnader för företag genom att bland annat motsäga sig förvärvad tillväxt och 

undvika risktagande i större utsträckning än företag utan familjer som majoritetsägare. 

  

2.3 Rangordning av finansieringsalternativ  
Donaldson (1961:94-95) konstaterar att företag tycks följa en rangordning vid sitt val 

av finansiering. Majluf och Myers (1984) teoretiserar upptäckten som de kallar 

Pecking order-teorin. De beskriver just att vissa finansieringsalternativ är mer 

attraktiva än andra. Attraktionskraften baseras på den asymmetriska information och 

signaleringsproblematik som uppstår vid extern finansiering (Myers, 1984; Shyam-

Sunder & Myers, 1999; Frank & Goyal, 2007). Den asymmetriska informationen, 

som är en avvikelse från Modigliani och Millers (1958) antaganden, kommer påverka 

företag att välja intern före extern finansiering och belåning före nyemission, då det 

minimerar informationsasymmetrin mellan företag och marknadens aktörer. 

 

Informationsutsläpp, minskad kontroll och kostnaden av kapital är alla faktorer som 

påverkar ett företags beslut. I grunden är alla dessa faktorer sprungna ur 

informationsasymmetrin. Företag vill i så stor utsträckning som möjligt att 

företagsspecifik information ska förbli intern. När företag behöver finansiera 

investeringar kommer de därför att göra det först med interna medel och inte förrän de 

är slut kommer de att söka extern finansiering, Denna kommer då att motsvaras av 
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underskottet i kassaflödet (Myers, 1984). Först via belåning, sedan som sista 

alternativ via nyemission. Belåning motiveras som det primära externa alternativet 

jämfört med nyemission, då det för med sig en relativt låg kostnad och mindre 

informationsutsläpp i och med att de är begränsat till en utomstående part. Kontrollen 

i företag förblir också intern, något som riskeras vid emissioner. Den frågan är dock 

mindre relevant för den svenska marknaden då det i Sverige i huvudsak används 

emissioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare till skillnad från i USA där 

riktade emissioner är vanligare (Cronqvist & Nilsson, 2005; Massa et al., 2013).  

 

Företag, dess ledning och anställda har större kunskap och information om företagets 

verkliga värde och tillväxtmöjligheter än marknaden som endast kan uppskatta dessa 

värden och göra kvalificerade gissningar. Det skapar ett asymmetriskt 

informationsförhållande mellan företag, dess ledning och marknadens aktörer. Därför 

finns det bara två situationer där företag kommer välja att utföra en nyemission. (1) 

När de anser att aktien är övervärderad3 eller (2) när de är hårt tyngda ekonomiskt. 

Inget av dessa alternativ framstår som särskilt attraktivt för marknaden och företag 

kommer därför främst att använda mer säkra källor till finansiering (Hamberg, 

2004:240-243; Frank & Goyal, 2007).  

 

2.4 En optimal skuldsättning 
Kraus och Litzenberger (1973) konstaterar att ett företags maximala värde uppnås 

genom en trade-off mellan belåningens fördelar och nackdelar (Brealey et al., 

2011:458). Fördelen är den skattesköld som presenterades av Modigliani och Miller 

(1963) och vägs här mot dess nackdelar, vilket är ökade konkurs- och 

transaktionskostnader. Den optimala fördelningen uppnås när den marginella fördelen 

och nackdelen med ytterligare belåning precis avväger varandra. Vid denna nivå 

innehar företag sitt maximala värde (Atiyet, 2012; Berk & DeMarzo, 2014:563-564) 

 

Den optimala skuldsättningen kommer att vara olika hög för olika sorters företag. 

Företag med hög volatilitet i rörelseresultatet kommer, för att undvika finansiell oro 

där de inte kan betala sina räntekostnader, att förespråka en lägre skuldsättning. Det 

                                                 
3 Market timing teorin belyser ledningens försök att tima nyemissioner med höga värderingar på 
aktiekursen, se Baker & Wurgler (2002). 
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föreligger således en positiv korrelation mellan stabila rörelseresultat och 

skuldsättning. (Berk & DeMarzo, 2014:564.)  

 

En hög andel fysiska tillgångar är positivt korrelerat med högre belåning, eftersom 

tillgångarna behåller sitt värde efter en eventuell konkurs och kan således säljas på en 

andrahandsmarknad. Detta till skillnad från exempelvis FoU-företag som tenderar att 

ha en lägre skuldsättning. Förklaringen tros ligga i att den typen av företag har en 

annorlunda tillgångsstruktur med större humankapital och mindre fysiska tillgångar. 

För forskning och utvecklingsföretag är således kostnaden vid en eventuell konkurs 

större då de besitter mindre fysiska tillgångar att täcka upp mot befintliga skulder. 

Praktiken har visat att när denna typ av företag med hög andel humankapital 

balanserar mot konkurs kommer mycket arbetskraft att lämna och söka sig mot 

säkrare anställningar (Hamberg, 2004:234). En anledning till att företag går i konkurs 

är att de inte omedelbart har möjlighet att förändra sin kapitalstruktur efter rådande 

förhållanden (Brealey et al., 2011). 

 

Om det inte existerat någon kostnad relaterad med att förändra kapitalstrukturen, 

skulle varje företag inneha sin unika optimala nivå av skuld vid varje given tidpunkt 

(Brealey et al., 2011:458). Dock existerar denna typ av kostnad vilket medför att 

företag inte direkt kan kompensera för situationer som förändrar deras kapitalstruktur, 

det gör att företags verkliga skuldsättning inte kommer att stämma överens med den 

optimala (Myers, 1984; Brealey et al., 2011:458).  

 

2.5 Empiriskt stöd för kapitalteorierna  
Forskningen kring kapitalstruktur i allmänhet och Pecking order-teorin och Trade-off-

teorin i synnerhet är omfattande. Flertalet studier (Shyam-Sunder & Myers, 1999; 

Frank & Goyal, 2003; Dang, 2013) har försökt utröna vilken av de två teorierna som 

bäst kan förklara företags kapitalstruktur. Något som visat sig vara komplicerat då de 

empiriska bevisen pekar åt olika håll.  

 

Trade-off-teorin talar om en optimal skuldsättning där företag i huvudsak väger 

fördelarna med belåningens skattesköld mot nackdelarna i form av ökade konkurs- 

och transaktionskostnader. Teorin poängterar att belåning för med sig positiva 

egenskaper och stora, stabila företag bör således utnyttja detta. Helt i motsättning mot 
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Pecking order-teorin som istället menar att företag som har stabila rörelseresultat och 

hög lönsamhet bör finansiera sig med interna medel.  

 

Det finns studier som stödjer båda teorierna, men även studier som talar emot dem 

(Frank & Goyal, 2007). Shyam-Sunder och Myers (1999) framhåller bevis som talar 

för båda teorierna när de testas separat. De finner att Pecking order-teorin förklarar 

företags finansieringsval på ett tillfredsställande sätt, i synnerhet hos väletablerade 

företag. Företag strävar alltså efter att finansiera tillfälliga underskott med belåning 

men Shyam-Sunder och Myers (1999) får även signifikanta svar för Trade-off-teorin, 

men förklaringsgraden är mycket lägre. Således förkastar de inte Trade-off-teorin utan 

klargör endast att Pecking order-teorin bättre kan förklara deras urval, samtidigt som 

de gör uttryck för att det kan behövas ytterligare forskning för modeller som har 

förmågan att förkasta hypoteser likt deras. Fama och French (2002) genomförde även 

de en studie där resultatet var tvetydigt gällande vilken av teorierna som bäst förklarar 

skuldsättningen i företag. Till exempel så avfärdas Trade-off-teorin då mer lönsamma 

företag visar sig vara lägre skuldsatta, vilket är i motsats till teorins förväntningar. 

Frank och Goyal (2003) menar också att storleken på ett företag är avgörande för 

vilken teori som bäst kan förklara skuldsättningen. De finner ett lågt stöd för Pecking 

order-teorin hos mindre företag men ett desto starkare stöd hos större företag.  

 

Atiyet (2012) visar empiriska bevis för Pecking order-teorin. Studien genomförs på 

franska företag och resultatet tyder på att underskott i kassaflödet är den största 

förklaringen till varför företag väljer att belåna sig. Atiyet (2012) bekräftar Myers och 

Majlufs (1984) slutsats om att den asymmetriska informationen är den drivande 

kraften i företags val av finansiering. Företag strävar efter att information ska förbli 

intern och kommer därför att välja internt finansierat kapital innan de söker sig mot 

extern finansiering (Atiyet, 2012). 

 

Forskning har också visat på motsatsen, där förklaringsgraden för Pecking order-

teorin varit låg och företag visat en tydlig rörelse mot optimal skuldsättning, i linje 

med Trade-off-teorin (Dang, 2013). En slutsats som även Flannery och Rangan 

(2006) stödjer via deras forskning. Graham och Harvey (2001) visar att 81 procent av 

företagen i deras studie överväger en specifik skuldsättning vid beslutande om 

ytterligare belåning. Brealey et al. (2011:458-459) menar att det inte nödvändigtvis 
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behöver vara en specifik skuldsättning som företag strävar efter, utan det kan vara ett 

kreditbetyg som i sin tur kräver en specifik skuldsättning. Båda alternativen talar dock 

tydligt för Trade-off-teorin. 

 

Tidigare forskning kring familjeägda företag har visat att de tenderar att ha en högre 

lönsamhet, lägre skuldsättning och tar betydligt mindre risk, Strebulaev och Yang 

(2013) poängterar att företag med stort ägande av vd eller ordförande även delar dessa 

kännetecken (Anderson & Reeb, 2003b). Schmid (2013) finner att det främsta motivet 

för att en ägarfamilj ska förändra kapitalstrukturen i sitt eget företag är viljan att 

behålla kontrollen över företaget. Författaren poängterar även att familjeägda företag i 

Tyskland har en lägre skuldsättningsgrad än icke familjeägda företag. Skillnaden 

förklaras till viss del av att Tyskland, liksom Sverige, har ett bankbaserat finansiellt 

system4, vilket innebär att företag har incitament till att utnyttja en mer välutvecklad 

banksektor för extern finansiering än den mer kostsamma aktiemarknaden (Alves & 

Ferreira, 2011; Schmid, 2013). Således blir extern finansiering via belåning det 

primära alternativet i Sverige när företag behöver ytterligare kapital. Familjeägda 

företag har då incitament till att belåna sig i lägre utsträckning eftersom de inte vill att 

externa parter, långivare, ska få betydande inflytande i företaget (Cronqvist & 

Nilsson, 2005; Schmid, 2013).  

 

Walds (1999) och Myers (1984) resultat om att lönsamma företag i mindre 

utsträckning använder sig av belåning, att Sverige har ett bankbaserat finansiellt 

system samt att lönsamhet är den i särklass viktigaste bestämmande faktorn för 

kapitalstrukturen gör att vi formulerar följande forskningshypotes (Alves & Ferreiras, 

2011). I enlighet med Pecking order-teorin förväntar vi oss: 

 

Familjeägda företag i Sverige kommer i större utsträckning att finansiera sig mer 

med internt genererade medel. 

  

                                                 
4 Det är vanligt att skilja mellan bankbaserade och marknadsbaserade finansiella system genom att 
mäta finansmarknadens storlek i relation till bankernas tillgångar eller utlåning. (Berg et al., 2013) 
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3. Metod 
I detta avsnitt ges en överblick av studiens operationalisering, modeller och 

statistiska metoder. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet. 

3.1 Val av forskningsmetod 
Syftet med studien är inte att utveckla ny teori utan istället att testa två befintliga 

teorier mot empirisk data och sedan fastställa vilken teori som bäst kan förklara 

urvalet. Med bakgrund i ovanstående resonemang kan vi konstatera att studien skrivs 

med en hypotetisk-deduktiv ansats (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006:81; 

Saunders et.al., 2009:61). 

 

Vår studie är av kvantitativ karaktär där vi kommer att analysera och beskriva 

sekundärdata av numeriskt format, insamlad5 från årsredovisningar och allmänna 

databaser (Saunders et al., 2009:414). Med hjälp av statistiska metoder kommer vi att 

mäta och besvara vårt syfte (Holme & Solvang, 1997:150; Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2006:81). 

 

Både Trade-off-teorin och Pecking order-teorin har som avsikt att utgöra olika 

synvinklar på de bestämmande faktorerna bakom förändringen i skuldsättning. 

Teorierna är inte knutna till en specifik modell, utan har i tidigare studier 

representerats av olika varianter (Shyam-Sunder & Myers, 1999; Frank & Goyal, 

2003; Byoun, 2008; Dang, 2013). Vi väljer att utgå från Shyam-Sunder och Myers 

(1999) modeller, dock med modifikationer för Pecking order-teorin baserat på Frank 

och Goyals (2003) studie. I huvudsak innebär det att vi utesluter posten kortfristig del 

av långfristiga skulder6. Grundmodellerna från Shyam-Sunder och Myers (1999) 

studie ger också resultat som är tydliga att tolka och analysera. 

 

För att kunna utveckla våra resultat kommer vi att genomföra samma tester för en 

kontrollgrupp bestående av icke familjeägda företag. Vi kommer även att undersöka 

och jämföra grundläggande nyckeltal gällande företagens kapitalstruktur och 

genomföra t-test för att testa om det föreligger statistiskt signifikanta skillnader för 

medelvärdena urvalsgrupperna emellan.  

                                                 
5 Data insamlad och sammanställd tillsammans med Mattias Hamberg vid Företagsekonomiska 
institutionen, Uppsala Universitet. 
6 Frank och Goyal (2003) finner att posten är överflödig i modellen. 
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3.2 Operationalisering 
3.2.1 Familjeägda företag 
Definierandet av familjeägda företag är en av denna studies viktigaste uppgifter då 

definitionen kommer att forma studiens resultat. Det finns ingen allmänt accepterad 

praxis för att definiera vad ett familjeägt företag är (Anderson & Reeb, 2003a). Det 

finns dock flera studier som valt att definiera familjeägande som en blockholder7. I 

vår studie blir definitionen en individ/familj som grundat företaget och idag uppfyller 

minst ett av följande tre kriterier: äger minst 5 procent av rösträtterna, sitter som 

styrelseordförande eller är verkställande direktör (Anderson & Reeb, 2003a; 

Strebulaev & Yang, 2013).  

 

3.2.2 Kapitalstruktur 
Vi definierar ett företags kapitalstruktur via dess skuldsättningsgrad. Den beräknas 

som kvoten av ett företags långfristiga räntebärande skulder (LF skulder) och egna 

kapital. Genom att definiera kapitalstrukturen på detta vis kan vi beräkna balansen 

mellan interna och externa medel i ett företags finansiering, samtidigt som vi följer 

definitioner från tidigare studier (Shyam-Sunder & Myers, 1999; Atiyet, 2012). 

 
(1) 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖,𝑡 = 𝐿𝐹 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖,𝑡
= 𝑆

𝐸
  

 

3.2.3 Förändring av skulder  
Förändringen i skuldsättningen är baserad på företagens långfristiga räntebärande 

skulder (LF Skulder). Det vill säga skulder till kreditinstitut som förväntas betalas 

tillbaka efter den kommande tolvmånadersperioden. Förändringen är beräknad genom 

årets långfristiga räntebärande skulder minus föregående års.  

 

(2) ∆𝑆𝑖,𝑡 = 𝐿𝐹 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡 −  𝐿𝐹 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡−1   

 

 

 

                                                 
7 En individ/familj som genom sitt ägande eller inflytande har stor möjlighet att påverka ett företags 
riktning och struktur.  
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3.2.4 Underskott 
Underskott i kassaflödet är en väsentlig beståndsdel av Pecking order-teorin, vilken 

bygger på att först när ett underskott i kassaflödet uppstår kommer företag att använda 

belåning. Modellen bygger i huvudsak på Shyam-Sunder och Myers (1999) forskning 

men med vissa modifikationer av Frank & Goyal (2003). 

 

(3) 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑖,𝑡 = 𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑡 + 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + ∆𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑖,𝑡  

 

Utdelning   = Summan av årets utdelningar. 

CAPEX   = Summan av årets utgifter för nya investeringar. 

∆Rörelsekapital8  = Förändring i rörelsekapital 

Kassaflöde  = Summa av årets kassaflöde före förändring av rörelsekapital. 

 

Ekvation (3) visar, summan av utdelningar, CAPEX och förändringen i rörelsekapital 

minus kassaflödet före förändring av rörelsekapital. Om underskottet blir positivt, är 

ett företags utgifter större än intäkterna för perioden och företaget finansierar då 

underskottet, enligt Pecking order-teorin, genom att ta nya lån. Är istället underskottet 

negativt, är företagets utgifter mindre än intäkterna och det kvarvarande beloppet 

används för att betala tillbaka på befintliga lån. Ett företags totala skuldsättning 

kommer således att motsvaras av företagets historiskt ackumulerade underskott 

(Flannery & Rangan 2006). 

 

3.2.5 En optimal skuldsättning  
Trade-off-teorin utgår från att det finns en optimal skuldsättning som företag hela 

tiden strävar mot. Oförutsedda händelser, som inte direkt kan kompenseras, kan 

ibland göra att företag avviker mot den optimala skuldsättningen. Tyvärr är det ett 

problematisk mått då den optimala skuldsättningen är svår att observera och beräkna 

exakt. Det finns dock skattningar som i tester visat sig fungera tillfredsställande, 

vilket möjliggör vår modell (Shyam-Sunder och Myers, 1999).  

 

 

                                                 
8 Definierad som: Δ Operativt rörelsekapital + Δ Kassa och kortfristiga investeringar + Δ Kortfristiga 
skulder där förändringen mäts mellan år t-1 och t, enligt Frank & Goyal (2003). 
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Vi definierar den optimala skuldsättningen (S*) med ett statiskt medelvärde av ett 

företags skuldsättningsgrad (𝑆
𝐸
) för den undersökta tidsperioden, 2004-2013, som 

sedan multipliceras med totala tillgångar. Att utgå från ett statiskt medelvärde, det vill 

säga ett genomsnitt för hela tioårsperioden för respektive företag, grundar sig i att 

tidigare studier framgångsrikt har använt sig av samma definition (Harris och 

Jalilvand, 1984; Anderson & Reeb, 2003a; Strebulaev & Yang, 2013). 

 

(4) 𝑆𝑖,𝑡
∗ = (

𝑆
𝐸𝑖,2004

+𝑆
𝐸𝑖,2005

+ ….+𝑆
𝐸𝑖,2013

10
) ∗  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖,𝑡  

 

Ekvation (4) visar optimal skuldsättningen beräknat som ett genomsnitt av företagets 

skuldsättningsgrad för tidsperioden 2004-2013, vilket sedan multipliceras med totala 

tillgångar. 

 

3.3 Modeller 
3.3.1 Pecking order-teorin 
För att testa Pecking order-teorin kommer följande modell att användas. 

 

(5) ∆𝑆𝑖,𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑈𝑁𝐷 ∗ 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

Om modellen ska ge stöd för teorin förväntar vi oss att 𝑎 = 0 och 𝑏𝑈𝑁𝐷 = 1, vilket 

innebär att förändringen i skuldsättning (∆𝑆𝑖,𝑡) precis motsvarar kassaflödets under- 

eller överskott (𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑖,𝑡) vid ett specifikt år.  

 

3.3.2 Trade-off-teorin 
För att testa Trade-off-teorin kommer följande modell att användas. 

 

(6) ∆𝑆𝑖,𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝐴𝑉𝑉 ∗ 𝐴𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡   

 

Modell (6) visar hur företag förändrar sin skuldsättning när den avviker från den 

optimala. Avvikelsen är beräknad som ett företags optimala skuldsättning (𝑆𝑖,𝑡
∗ ) minus 

den faktiska skuldsättningen från föregående år (𝐿𝐹 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡−1). 

Trade-offkoefficienten (𝑏𝐴𝑉𝑉) visar med vilken hastighet ett företag förändrar sin 
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skuldsättning mot den optimala. För att modellen ska ge stöd för teorin förväntar vi 

oss att Trade-offkoefficienten är större än 0, vilket indikerar att företag rör sig mot 

den optimala skuldsättningen men mindre än 1, vilket indikerar att det finns kostnader 

förenade med förändringar i kapitalstrukturen, det vill säga 0 < 𝑏𝐴𝑉𝑉 < 1. I praktiken 

menar vi, i enlighet med Dang (2013), att en Trade-offkoefficient med ett värde större 

än 0,3 är att betrakta som en snabb rörelse mot optimal skuldsättning.  

 

3.4 T-test för skillnader i nyckeltal  
För att testa om skillnaderna i medelvärden för respektive nyckeltal9 är statistiskt 

signifikanta, har vi valt att genomföra t-tester mellan våra urvalsgrupper. Resultaten 

från t-testen skapar möjligheten att dra slutsatser kring grundläggande skillnader 

mellan urvalsgrupperna familjeägda och icke familjeägda företag (Saunders et al., 

2009:456-457). 

 

3.5 Urval, avgränsning och datainsamling 
Studien är baserat på ett icke-slumpmässigt urval där företag med speciella 

karakteristika valts för undersökningsgruppen (Dahmström, 2011:265). Den svenska 

marknaden som studieobjekt är lämplig då ägarstrukturen i landet är starkt förknippat 

med familjeägande (Henrekson & Jakobsson, 2008:48). Vi har sorterat ut både 

undersöknings- och kontrollgruppen från kriterier i linje med tidigare studier (Shyam-

Sunder & Myers, 1999; Frank & Goyal, 2003; Dang, 2013). Vi har valt bort 

finansiella-, fastighets- och transportföretag. Det gör vi på grund av att dessa företag 

skiljer sig i tillgångsstruktur och deras möjligheter till belåning ser annorlunda ut från 

övriga företag. Genom att utesluta utländska företag10 gör vi en nödvändig 

avgränsning för att förbättra studiens validitet och kunna dra trovärdiga och realistiska 

slutsatser. Sedermera har företag som saknar relevant data för våra beräkningar i sin 

helhet uteslutits. Det slutgiltiga urvalet består av 93 företag och 930 företagsspecifika 

observationer. Fördelningen är 41 familjeägda- och 52 icke familjeägda företag. 

 

 

                                                 
9 Följande nyckeltal har beräknats: Balanslikviditet, Soliditet, Nettoskuldsättningsgrad, Kassa/Totala 
Tillgångar, Eget Kapital/Totala Tillgångar och Räntebärande skulder/Eget Kapital. Se tabell 3. 
10 Företag registrerade utomlands men handlas på Stockholmsbörsen. 
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Tabell 1: Sammanfattning över urval och bortfall 

Totalt antal företaga (N) 397 

Bortfall utländska företag 20 
Bortfall finansiella-, fastighets- och transportföretag 79 
Bortfall pga. lucka i finansiell- eller ägardata 205 
Svenska företag som uppfyller krav 93 
Varav familjeägda (n) 41 
Varav icke familjeägda (n) 52 
a:Totalt antal företag registrerade på Stockholmsbörsen för tidsperioden 2004-2013 
 
Tidsramen för studien är en tioårsperiod mellan 2004 och 2013. Den är framförallt 

baserad på två krav, dels att antalet observationer ska vara statistiskt tillfredställande, 

dels av en sådan storlek att det kommer att vara hanterbart för den period som finns 

avsatt för den här studien. En tioårsperiod anser vi uppfyller båda de kraven. Den 

aktuella perioden är också vald med ambitionen att resultatet skall vara så aktuellt 

som möjligt.  

 

3.6 Bearbetning av data 
För att på ett korrekt sätt kunna genomföra de statistiska tester som studien har för 

avsikt att genomföra, behöver datamaterialets fördelning undersökas (Saunders et al., 

2009:436). Statistiska tester förutsätter ett normalfördelat datamaterial där 

observationerna är jämnt fördelade kring medelvärdet (Hamberg, 2013). Finansiell 

data är sällan normalfördelad och det är viktigt att undersöka datamaterialets skevhet 

och kurtosis. Skevheten visar om fördelningen är snedvriden till höger eller vänster 

om dess medelvärde, ett önskvärt värde är mellan 0,5 till -0,5. Ett snedvridet dataset 

kan tyda på en hög andel extremvärden. Kurtosis visar frekvensen av observationer 

kring medelvärdet, för att datamaterialet inte ska ha en för hög eller låg andel 

observationer kring medelvärdet är en kurtosis mellan 1,0 och -1,0 önskvärd. 

 

I tabell 2 går det att utläsa att rådatan har både en för hög kurtosis och för låg skevhet 

för samtliga variabler gällande familje- och icke familjeägda företag. För att ta hänsyn 

till att datamaterialet inte är normalfördelat bearbetar vi det med hjälp av winsorizing. 

Winsorizing är en teknik som ersätter datamaterialets mest extrema värden, med 

andra mindre extrema värden (Hamberg, 2013). Värden i respektive datamaterial för 

familje- och icke familjeägda företag har klassificeras som extremvärden när värdet 

tillhör de yttersta 3 procenten av fördelningen, detta genomförs för samtliga variabler. 
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Tabell 2: Skevhet och kurtosis före och efter bearbetning 

Innan bearbetning 

 
Familjeägda företag 

 
Icke-familjeägda företag 

Variabela Skevhet Kurtosis   Skevhet Kurtosis 
ΔS -6,97 -105,22 

 
-11,70 215,47 

Underskott -2,70 38,22 
 

5,87 95,95 
Avvikelse -3,20 26,13 

 
-7,15 100,95 

Efter bearbetningb 

 
Familjeägda företag 

 
Icke-familjeägda företag 

Variabela Skevhet Kurtosis   Skevhet Kurtosis 

ΔS 0,83 1,76 
 

0,51 1,10 
Underskott 0,42 0,19 

 
0,67 0,89 

Avvikelse -0,74 -0,40   -0,72 -0,05 
a: Samtliga variabler är dividerade med företagets totala tillgångar för att ta hänsyn till företagens 
storlek. 
b: Samtliga variabler är transformerade med hjälp av winsorizing för de yttersta 3 % i spridningen för 
respektive variabel. 
 
3.7 Studiens tillförlitlighet  
Det är viktigt att under arbetets gång kritiskt granska sitt tillvägagångssätt (Saunders 

et al., 2009:62-63). Ett avgörande beslut för studiens resultat är definitionen av vad ett 

familjeägt företag är. Som vi redogjort tidigare finns det ingen allmänt erkänd 

definition, vår studie utgår från en definition som används i flertalet tidigare studier 

vilket ökar tillförlitligheten (Anderson & Reeb, 2003a; Strebulaev & Yang, 2013). En 

definition med lägre krav för exempelvis rösträttsandel hade gett oss ett större urval 

vilket gynnat kraften i de statistiska testerna samtidigt som de unika karakteristiska 

för familjeägda företag blivit svagare, då urvalet inte blivit lika renodlat.  

 

I och med att vår studie är gjord på svenska familjeägda företag är kontrollgruppens 

syfte att urskilja huruvida våra resultat faktiskt säger någonting om gruppen 

familjeägda företag specifikt eller svenska företag generellt. Kontrollgruppen bidrar 

således positivt till studiens robusthet, då vi får möjlighet att jämföra resultatet för 

modellerna mellan grupperna vilket minskar risken för felaktiga slutsatser (Saunders 

et al., 2009:158). 

 

Operationaliseringen av det teoretiska ramverket baseras på Shyam-Sunder och Myers 

(1999) studie, publicerad i den internationellt ansedda tidskriften Journal of Financial 

Economics (Thomson Reuters, 2014). Metoden och modellen kan därför antas att på 
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ett tillfredställande vis ha testats och reviderats för att på ett övertygande sätt mäta 

vad de syftar till att mäta.  

 

Shyam-Sunder och Myers (1999) modeller, som denna studie utgår ifrån, har fått 

motstå kritik (Atiyet, 2012). Chirinko och Singha (2000) menar att Pecking order-

koefficienten (𝑏𝑈𝑁𝐷) inte behöver vara lika med 1 för att teorin ska vara giltig. 

Författarna redogör att koefficienten kan vara signifikant mindre än 1 trots att företag 

följer en prioritering av finansieringskällor i linje med Pecking order-teorin (Chirinko 

& Singha, 2000). De lyfter också fram kritik mot Shyam-Sunder och Myers (1999) 

modell för Pecking order-teorin som berör modellens bristande förmåga att särskilja 

mellan företag som följer en finansieringsrangordning helt i linje med Pecking order-

teorin och företag som följer en snarlik modifierad rangordning11.  

 

Validiteten berör bland annat studiens förmåga att generalisera dess resultat till andra 

urval (Saunders et al., 2009:158). Studiens syfte är inte att generera ett resultat som 

förklarar vilken av Trade-off- och Pecking order-teorin som bäst förklarar 

kapitalstrukturen hos samtliga företag. Syftet är att undersöka kapitalstrukturen hos 

specifikt familjeägda företag, detta medför att studiens resultat inte är lämpligt att 

generalisera till andra urvalsgrupper.  

 

Även då vi i studien lyckats mäta och definiera studiens variabler så kan det ändå 

finnas brister i det teoretiska ramverket värda att lyfta. Modellen som används för att 

mäta Pecking order-teorin är mycket förenklad för att på ett enkelt sätt kunna förklara 

ett fenomen teoretiskt, men dessa förenklingar kan försvåra dess möjligheter att 

förklara företagens situation i verkligheten. Både immateriella och finansiella 

tillgångar är borträknade ur företags underskott trots att de är viktiga tillgångar för ett 

företag och mycket väl kan förklara vissa beslut av ett företag gällande dess 

skuldsättning. 

 

 

                                                 
11 En sådan rangordning kan exempelvis vara att företag först förlitar sig på interna medel, sedan 
nyemission och slutligen belåning. En sådan rangordning kan uppstå om det finns dolda fördelar i att 
utfärda nyemissioner eller dolda nackdelar med belåning som idag inte är kända (Chirinko & Singha, 
2000). 
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Vi bedömer att studien håller en hög reliabilitet då de undersökta variablerna baseras 

på data från företags årsredovisningar, som är allmän information och i samtliga fall 

granskad av en auktoriserad revisor. Att all data är offentlig medför att vår insamlade 

data kommer att vara konstant och oberoende av vem som genomför insamlingen, det 

skapar möjligheten att replikera studien med samma datamaterial (Saunders et al., 

2009:156).  

 

Viktigt i samanhanget är dock att poängtera hur våra urvalskriterier kan ha snedvridit 

resultatet. Då vi haft som ett krav att data för respektive företag ska vara komplett, 

vilket innebär att företaget handlats på Stockholmsbörsen under hela 

undersökningsperioden, 2004-2013. Kravet för med sig att företag som gått i konkurs 

eller av annan anledning avnoterats från handel inte har inkluderats i urvalet. Det är 

viktigt att poängtera då följden är att vi i vår studie uttalar oss om överlevande företag 

och således mer stabila och välmående företag.  
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4. Resultat och analys 
I följande kapitel redogörs de resultat som uppkommit till följd av studiens metod. 

Först redogörs den beskrivande statistiken för urvalsgrupperna, sedan modellernas 

resultat för respektive urvalsgrupp. En analys sker löpande i och med att resultaten 

presenteras. 

4.1 Beskrivande statistik för urvalsgrupperna 
4.1.1 Redogörelse av kapitalstruktur 
I tabell 3 nedan är den beskrivande statistiken för båda urvalsgrupperna 

sammanställd, den redovisar relevanta nyckeltal för företagens kapitalstruktur 

och t-test för att klargöra om det föreligger en statistiskt signifikant skillnad i 

medelvärden mellan urvalsgrupperna.  
 

Resultaten från t-testen visar att det råder stora signifikanta skillnader mellan 

familjeägda och icke familjeägda företag. Framförallt vad det gäller urvalsgruppernas 

skuldsättning, vilket enligt teorin var förväntat (Strebulaev & Yang, 2013).  En lägre 

skuldsättning visar sig genom att familjeägda företag har en statistiskt signifikant 

lägre nettoskuldsättningsgrad12 och räntebärande skulder genom eget kapital än icke 

familjeägda företag. Resultaten överensstämmer även med Schmids (2013) studie. 

Anmärkningsvärt är även att de familjeägda företagen är signifikant mindre än de icke 

familjeägda företagen. 
 

Tabell 3: Beskrivande statistik för urvalsgrupperna samt t-test 
    Familjeägda företag Icke familjeägda företag   

Variabel   Medelvärde (Median) Medelvärde (Median) Skillnad t-Testf 
Balanslikviditeta 

 
1,92 (1,61) 1,72 (1,44) 0,2*** 

Soliditetb 
 

0,49 (0,47) 0,43 (0,40) 0,06*** 
Nettoskuldsättningsgradc 0,05 (-0,03) 0,20 (0,16) -0,15*** 
Kassa/Totala tillgångar 0,15 (0,09) 0,11 (0,06) 0,04*** 
Räntebärande skulder/E.Kd 0,32 (0,17) 0,46 (0,34) -0,14*** 
ROAe 

 
0,07 (0,06) 0,01 (0,04) 0,06*** 

Totala tillgångar   8 481 (1 258) 29 555 (2 388) -21 074*** 
a: Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 
b: Eget kapital/totala tillgångar 
c: (Långfristiga räntebärande skulder - kassa och kortsiktiga placeringar) / Eget kapital 
d: Långfristiga räntebärande skulder/Eget Kapital 
e: Avkastning på totalt kapital. Beräknat: Årets resultat/Totala tillgångar 
f: T-test gällande skillnaden i medelvärden för urvalsgrupperna. 
*** Signifikant på 1 % -nivån. 
                                                 
12 Nettoskuldsättningsgraden visar hur mycket räntebärande skulder som finns i ett företag i förhållande 
till totala tillgångar. 
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Vi kan konstatera stora skillnader i kapitalstrukturen mellan våra urvalsgrupper sett 

till skillnaden i kassa genom totala tillgångar respektive soliditet. Resultaten 

samstämmer med Anderson och Reebs (2003b) forskning som visar att familjeägda 

företag har en mer försiktig syn på risk. Soliditeten för de familjeägda företagen är i 

genomsnitt 49 procent medan motsvarande värde för de icke familjeägda företagen är 

43 procent. Kassa mätt mot totala tillgångar är 15 procent för familjeägda företag och 

11 procent för icke familjeägda företag. Skillnaden i soliditet samt kassa genom totala 

tillgångar för urvalsgrupperna är statistiskt signifikant på 1-procentsnivån.  

Skillnaderna kan tolkas med hjälp av Cronqvist och Nilsson (2005) samt Anderson 

och Reebs (2003b) resultat om ägarspecifika skillnader i företag. När det finns en 

kontrollerande ägare, blockholder, så kommer företag i högre utsträckning att skydda 

befintliga aktieägare från minskat inflytande från externa aktörer, genom att inte 

använda sig av extern finansiering så länge det finns internt genererade medel 

tillgängligt. Tabell 3 visar även hur familjeägda företag är avsevärt mer lönsamma sett 

till den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital (ROA) som för familjeägda 

företag är 7 procent och 1 procent för icke familjeägda företag. Alves och Ferreira 

(2011) argumenterar att lönsamhet är den enskilt viktigaste faktorn i företagens val av 

kapitalstruktur och att lönsamma företag kommer att visa en lägre grad av 

skuldsättning.  

 
Sammantaget går det genom analysen av nyckeltal att utläsa stöd för vår hypotes. 

Familjeägda företag verkar i större utsträckning än icke familjeägda företag använda 

sig av internt genererade medel än belåning i sin finansiering, vilket är i linje med 

Pecking order-teorin.  
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4.1.2 Korrelation mellan nyckeltal 
Det framgår av tabell 4 och 5 att det föreligger skillnader i korrelation mellan 

nyckeltalen för de båda urvalsgrupperna. Sett till korrelationen mellan soliditet och 

avkastning på totalt kapital (ROA) är den för familjeägda företag 0,21, jämfört mot 

icke familjeägda företag är samma korrelation -0,12, båda är statistiskt signifikanta på 

5-procentsnivån. För familjeägda företag betyder det att en högre lönsamhet 

förknippas med en högre soliditet, i linje med Anderson och Reeb (2003b) råder 

motsatt argument för icke familjeägda företag. Vidare går det i tabell 4 och 5 att läsa 

hur kassa genom totala tillgångar har starkare negativ korrelation med räntebärande 

skulder genom eget kapital, för familjeägda företag. Det tyder på att familjeägda 

företag strävar efter en lägre skuldsättning och betalar av sina lån då deras kassa ökar, 

vilket är helt i enlighet med Strebulaev och Yangs (2013) resultat. 
 

Tabell 4: Pearson korrelationsmatris för familjeägda företag 
  Balanslikviditet (1) (2) (3) (4) (5) 
Soliditet (1) 0,61 

     Nettoskuldsättningsgrad (2) -0,34 -0,68 
    Kassa/Totala tillgångar (3) 0,66 0,68 -0,75 

   Räntebärande skulder/EK (4) -0,16 -0,63 0,92 -0,46 
  ROA (5) 0,16 0,21 -0,07 -0,01 -0,12 

 Totala tillgångar -0,16 -0,18 0,15 -0,10 0,17 0,15 
Tabellen visar korrelationsmatrisen för nyckeltalen gällande familjeägda företag. Nummer i fetstil 
benämner statistisk signifikans på 5 % -nivån. Nyckeltalsdefinitioner återfinns i tabell 3. 
 

Tabell 5: Pearson korrelationsmatris för icke familjeägda företag 
  Balanslikviditet (1) (2) (3) (4) (5) 
Soliditet (1) 0,63 

     Nettoskuldsättningsgrad (2) -0,16 -0,20 
    Kassa/Totala tillgångar (3) 0,72 0,45 -0,22 

   Räntebärande skulder/EK (4) -0,07 -0,15 0,97 -0,10 
  ROA (5) -0,21 -0,12 0,00 -0,45 -0,06 

 Totala tillgångar -0,12 -0,12 0,00 -0,02 0,01 0,14 
Tabellen visar korrelationsmatrisen för nyckeltalen gällande icke familjeägda företag. Nummer i fetstil 
benämner statistisk signifikans på 5 % -nivån. Nyckeltalsdefinitioner återfinns i tabell 3. 
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4.2 Resultat för regressionsmodeller 
4.2.1 Familjeägda företag  
I tabell 6 nedan redovisas regressionernas resultat i detalj. 

Pecking order-koefficienten (𝑏𝑈𝑁𝐷) för familjeägda företag, med ett förväntat värde 

om 1 hamnar i våra regressioner på 0,33 och Pecking order-modellen får en 

förklaringsgrad på 44,3 procent. Motsvarande värden för Trade-off-koefficienten 

(𝑏𝐴𝑉𝑉) är 0,13 samt en förklaringsgrad på 6,8 procent för Trade-off-teorin, där 

förväntningarna låg inom intervallet 0 till 1. Att enbart avvisa en teori mot att 

resultatet inte uppfyller förväntningar gällande parametervärden skulle tala till 

Trade-off-teorins fördel, då det förväntade värdet befinner sig inom ett intervall 

medan Pecking order-teorins förväntning är striktare och på så sätt lättare att avvisa. 

 

Tabell 6: Regressionernas intercept och betakoefficienter 
    Pecking order-teorin   Trade-off-teorin 

Variabel 
FV                 
FVa 

Familjeägda 
företag 

Icke familjeägda 
företag   

Familjeägda 
företag 

Icke familjeägda 
företag 

Intercept 0 0,00 0,00 
 

0,01 0,19*** 
Avvikelse 0<𝑏𝐴𝑉𝑉<1 - - 

 
0,13*** 0,19*** 

Underskott 1 0,33*** 0,24*** 
 

- - 

       Obs. 
 

410 520 
 

410 520 
Just. R-
kvadrat   0,443 0,243   0,068 0,127 
Parameterskattningarna är baserade på följande två modeller för Pecking order-teorin och Trade-off-
teorin: 
Pecking order-teorin: ∆𝑆𝑖,𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑈𝑁𝐷 ∗ 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  
Trade-off-teorin: ∆𝑆𝑖,𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝐴𝑉𝑉 ∗ 𝐴𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
a: Förväntat värde 
*** Statistiskt signifikant på 1 % -nivån. 
 

Pecking order-teorin talar om en precis förändring av skuldsättningen, krona-för-

krona med underskottet vilket motsvaras av en regressionskoefficient på 1 och ett 

intercept på 0 (Frank & Goyal, 2003). Vår regression visar förvisso ett intercept på 0 

däremot hamnar vår koefficient för familjeägda företag på 0,33 och med en låg 

förklaringsgrad13. En förklaring tros ligga i att de familjeägda företagen är signifikant 

mindre än icke familjeägda företag. Frank och Goyal (2003) finner i deras studie stöd 

för att Pecking order-teorin har en sämre förklaringsförmåga hos mindre företag, 

jämfört med större företag.  

                                                 
13 Låg förklaringsgrad i förhållande till tidigare studiers resultat, se Shyam-Sunder och Myers (1999), 
Atiyet (2012) samt Strebulaev (2013). 
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Familjeägda företags förändringshastighet mot en optimal skuldsättning är alltså 0,13 

(𝑏𝐴𝑉𝑉). En Trade-offkoefficient på 1 gällande förändringshastigheten hade inneburit 

en direkt förändring av befintlig skuldsättning till optimal nivå, vid samma tidpunkt 

som den optimala nivån förändrats. Den befintliga skuldsättningen hade således stämt 

överens med den optimala vid varje given tidpunkt. Tidigare forskning (Dang, 2013) 

menar att om Trade-off-teorin ska finna stöd i urvalet ska företagen röra sig i en snabb 

hastighet mot den optimala skuldsättningen. Som vi klargjorde i metoden definierar vi 

likt Dang (2013) en snabb förändring som en Trade-offkoefficient (𝑏𝐴𝑉𝑉) större än 

0,3.  Vårt resultat gällande Trade-off-teorin visar på ett lågt stöd hos familjeägda 

företag, eftersom förändringshastigheten inte kan anses vara snabb, samtidigt som 

förklaringsgraden för Trade-off-teorin är lägre än för Pecking order-teorin. 

 

4.2.2 Pecking order-teorin 

Våra regressionsresultat för icke familjeägda företag visar inte några uppenbara 

skillnader mot resultaten för familjeägda företag. I tabell 6 redovisas hur icke 

familjeägda företags förändring i skuldsättning, något förvånande, bättre kan förklaras 

av Pecking order-teorin än av Trade-off-teorin. Pecking order-teorin har en 

förklaringsgrad om 24,3 procent och en koefficient om 0,24 vilket gör att resultatet 

ändå ligger under resultatet för de familjeägda företagen. Att Pecking order-teorin 

förklarar mer av variationen för de familjeägda företagen ligger i linje med tidigare 

ställd hypotes och resultatet stödjs även av tidigare forskning (Myers & Majluf, 1984; 

Atiyet, 2012). 

 

4.2.3 En jämförelse mellan urvalsgrupperna och teorierna 
Ett resultat som låg i linje med studiens förväntningar var att Trade-off-teorin 

förklarar skuldsättningen bättre för icke familjeägda än familjeägda företag. Detta ger 

stöd åt Graham och Harveys (2001) undersökning om att företag strävar efter en 

specifik skuldsättning. Som det går att läsa i tabell 6 gällande icke familjeägda företag 

ger Trade-off-teorin en koefficient på 0,19 och en förklaringsgrad om 12,7 procent. 

Inte heller för icke familjeägda företag redovisas en hög förändringshastighet mot en 

optimal skuldsättning, vilket hade varit fallet om koefficienten överstigit 0,3. 

Resultaten för båda urvalsgrupperna ger stöd åt Brealey et al. (2011:458) som 

konstaterar att om koefficienten är under 1, existerar det kostnader förknippade med 

att förändra kapitalstrukturen. Trade-off-teorin visar sig i vår studie var en generellt 
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sämre teori att förklara företags förändring i skuldsättning, då förklaringsgraden för 

Trade-off-teorin är lägre än för Pecking order-teorin i båda urvalsgrupperna.  
 

Resultaten är alltså tvetydiga. Vi kan se stöd för vår hypotes som menar att Pecking 

order-teorin på ett mer tillfredsställande sätt förklarar familjeägda företags 

skuldsättning. Våra resultat ligger dock långt från det teoretiska ramverkets 

förväntningar på modellernas parametervärden. Viktigt att lyfta är den kritik som 

riktats mot Pecking order-modellen, då framförallt av Chirinko och Singha (2000) 

som bevisar att koefficienten för Pecking order-teorin (𝑏𝑈𝑁𝐷) inte behöver anta det 

exakta värdet 1 för att teorin ska stämma. Både Chirinko och Singhas (2000) kritik 

och den väsentligt skilda storleken på acceptansområdet för respektive teori gör att 

vår tolkning av resultaten från regressionerna ökar till Pecking order-teorins fördel. 
 

En förklaring till Trade-off-teorins lägre resultat för familjeägda företag kan ligga i 

deras riskaverta inställning. Studier har visat att familjeägda företag tenderar att 

undvika förvärvad tillväxt och i mindre utsträckning genomför ofinansierade 

strategiska beslut (Anderson & Reeb, 2003b). Med andra ord kommer de inte att 

belåna sig i syfte att förvärva tillväxt. Något som kan förklara de betydligt lägre 

kvoterna för räntebärande skulder genom eget kapital samt nettoskuldsättningsgrad.  
 

Precis som vi uttryckte i metoden använder vi oss av en analyserande tolkning av 

resultatet, rent tekniskt är vårt resultat dock ett annat. För att bekräfta Pecking order-

teorin som sann förväntas modellen ge en koefficient om 1, motsvarande 

förväntningar för Trade-off-teorins modell är en koefficient mellan 0 och 1. Vårt 

resultat belyser en av svagheterna med dessa modeller. Å ena sidan kommer Pecking 

orderkoefficienten (𝑏𝑈𝑁𝐷) ha väldigt svårt att besitta ett precis värde om 1, vilket 

kommer medföra att vi rent tekniskt tvingas förkasta teorin som falsk. Trade-off-

teorin å andra sidan kommer att bekräftas även vid en Trade-offkoefficient (𝑏𝐴𝑉𝑉) om 

0,01, det vill säga en i princip obefintlig förändringshastighet mot optimal 

skuldsättning. 
 

Våra resultat ger oss därför en fingervisning om hur det ligger till men vi kan tyvärr 

varken bekräfta eller förkasta någon av teorierna som tekniskt sann eller falsk, utan 

mest konstatera, likt tidigare studier, att företags kapitalstruktur är ett komplicerat 

område.
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5. Slutsats 

I följande kapitel presenteras studiens slutsats och en allmän diskussion. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 
 

Syftet med den här studien har varit att undersöka vilken av Pecking order- och 

Trade-off-teorin som bäst kan förklara kapitalstrukturen hos familjeägda företag 

registrerade på Stockholmsbörsen. Hypotesen har varit att familjeägda företag i större 

utsträckning finansierar sig med internt före externt kapital, i linje med Pecking order-

teorin. Givet vårt resultat av regressionsmodellerna och vår jämförande analys av 

nyckeltal gällande urvalsgruppernas kapitalstruktur, bekräftar vi vår hypotes och 

konsterar således:  

 

Familjeägda företag i Sverige finansierar sig i större utsträckning med internt 

genererade medel än belåning, vilket är i linje med Pecking order-teorin. 

 

En av studiens ambitioner var även att avgöra huruvida resultatet gäller familjeägda 

företag i Sverige specifikt eller svenska företag generellt. Resultaten här är dock något 

tvetydigt, våra regressioner visar att Pecking order-teorin är den som kan förklara 

skuldsättningen bäst för båda företagsgrupperna i vår undersökning. Familjeägda 

företag visar dock betydligt bättre och starkare resultat för Pecking order-teorin. Vår 

nyckeltalsanalys tillsammans med skillnaderna i regressionsresultaten gör att vi 

konstaterar likheter men också skillnader mellan urvalsgrupperna. Framförallt vad det 

gäller deras kapitalstruktur där familjeägda företag har väsentligt mycket lägre 

skuldsättning och större kassa. 

 

En svaghet med analysen berör det faktum att det inte finns några liknande studier 

gjorda på svenska företag, att fullt jämföra studiens resultat mot de amerikanska 

studier som refererats till tidigare samt att modellerna tycks vara otillräckliga gör att 

vi inte får en helt rättvisande bild. Vårt resultat ger indikationer om att både Pecking 

order- och Trade-off-teorin påverkas av de makroekonomiska skillnaderna som 

föreligger mellan de svenska och amerikanska marknaderna. En avsevärd skillnad 

gäller förhållningssättet bland företag att välja mellan att rikta nyemissioner till 

befintliga (och) eller nya aktieägare, så kallade emissioner (med) utan företrädesrätt 

för befintliga aktieägare.  



32 
 

I Sverige är nyemissioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare vanligast 

förekommande, medan det i USA är gängse att utfärda nyemissioner utan 

företrädesrätt, så kallade riktade nyemissioner (Massa et al., 2013). En av 

förklaringarna till det är att i USA, där merparten av tidigare studier genomförts, är 

också blockholders mindre vanligt än i svenska företag (Cronqvist & Nilsson, 2003). 

Nyemissioner utan företrädesrätt spär ut befintliga aktieägares rösträtt i företag, vilket 

kan medföra att familjeägda företag är än mer restriktiva till att använda nyemissioner 

i USA än Sverige vilket ökar sannolikheten för att Pecking order-teorin ska stämma 

(Cronqvist & Nilsson, 2005). Tendensen förklaras av agentteorin där Anderson och 

Reeb (2003b) påvisar att familjeägda företag prioriterar ett bibehållet inflytande av 

rösträtterna.  Då det i Sverige är praxis att utfärda företrädesemissioner, ger det 

möjligheter till ett bibehållet inflytande för befintliga aktieägare. Detta ger svenska 

familjeägda företag ökade incitament till att genomföra nyemissioner, vilket minskar 

sannolikheten för att Pecking order-teorin ska stämma. Sammantaget ger dessa 

makroekonomiska skillnader minskade förutsättningar för att Pecking order-teorin ska 

kunna förklara svenska företags förändring i skuldsättning, i lika hög utsträckning 

som i USA. 

 

Studiens resultat är intressant då studien bekräftar den empiriska kopplingen mellan 

familjeägda företag och Pecking-order teorin i Sverige. Vi kan också likt Shyam och 

Sunder (1999), Dang (2013) och Frank och Goyal (2003) konstatera behovet av nya 

mer välutvecklade modeller som exempelvis tar makroekonomiska olikheter i 

beaktan.  

 

5.1 Förslag till framtida forskning 
Den här studien har enbart syftat till att se vilken av Pecking order-teorin och Trade-

off-teorin som bäst förklarar skuldsättningen för svenska familjeägda företag. 

Studiens resultat har lett till ett flertal förslag på framtida forskning, däribland ett 

större fokus på mer likartade urvalsgrupper. Detta för att ta hänsyn till det resultat 

Frank & Goyal (2003) presenterar om att Pecking order-teorin har ett sämre stöd hos 

mindre företag.  
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De modeller som studien utgått ifrån har inneburit omfattande förenklingar av 

verkligheten, mer avancerade modeller kan ge upphov till andra, bättre, resultat. 

Bland annat tror vi att lönsamhet, finansiella och immateriella tillgångar är faktorer 

som spelar stor roll för företagens beslut om skuldsättning och därmed borde adderas 

till befintliga modeller. Vi föreslår vidare läsning i Dangs studie (2013).  

 

Till sist vill vi understryka de makroekonomiska skillnader som poängterats tidigare, 

framtida forskning bör undersöka dess inverkan på skuldsättningen, antingen genom 

utvecklade modeller för Pecking order- och Trade-off-teorin, eller med andra teorier 

som också förklarar företags val av kapitalstruktur.  
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