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Abstract 
This study is based on the problems that may occur regarding companies with socially 

beneficial functions and the importance that these companies are financially stable. In this 

study, the electricity grid companies are in focus. The study aims to examine how the Swedish 

grid companies’ capital structures are formed. The study also aims to answer why the grid 

companies’ capital structure is formed as they are. In an overview of the previous research in 

the area of capital structures, the following theories are emerged as central to understanding 

corporate financing behavior: trade-off, leverage and pecking-order. The theory of trade-off 

and leverage mean, in brief, that companies work to maximize corporate value and 

shareholder returns by finding an optimal level of debt. Pecking-order however, implies that a 

company always will choose the least risky financing option, which always is previously 

accrued profits. Previous studies have indicated different results and it seems difficult to state 

from which of the theories companies’ acts along. To answer how the grid companies capital 

structures are formed calculations of ratios has been implemented. Through interviews with 

grid companies as well as knowledgeable people in the field an image has been created to 

answer why the grid companies’ capital structures is formed as they are. The study show 

some support for the pecking-order theory, however, the results show that factors other than 

those found in the studied theories influence the choice of the specific capital structure. 

Factors affecting grid company’s capital structure and that is not found in the studied theories 

is the characteristics of the business, unconsciousness, investments and acquisitions, lack of 

knowledge and unforeseen events. 

  



 

 

Förord  
Denna magisteruppsats är det avslutande arbetet inom ramen för vår utbildning på 

Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet. Genomförandet av denna studie har varit en 

stor utmaning som präglats av både mot- och medgångar. Det har varit en lärorik tid där vi 

erhållit många nya erfarenheter och kunskaper.  

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som ställt upp i studien, utan er medverkan hade 

studien inte varit genomförbar. Vi vill även rikta ett stort tack till vår bisittare Jonas Gerdin 

som med stort engagemang kommit med bra kritik under vår arbetsprocess. Slutligen vill vi 

även rikta ett tack till övriga seminariedeltagare som gett oss mycket goda tips och råd under 

de seminarier vi deltagit i under terminen.  
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en presentation av bakgrunden till studien, där fokus är på 

elnätsföretagens samhällsnyttiga funktion. Därefter förs en problemdiskussion kring den 

tvetydighet som finns gällande den tidigare forskningen på området kapitalstrukturer.  

1.1 Problembakgrund 
 ”För första gången i mitt liv är jag rädd när jag går ut. Förut brukade jag 

 motionera mycket, men nu måste jag ta på mig pannlampan och ta med mig en 

 kompis” (Expressen, 2006). 

I över 5 år var gatubelysningen nedsläckt i Övertorneå och Haparanda på grund av en konflikt 

mellan elnätsföretaget Ekfors Kraft AB och kommunerna (Länstidningen Östersund, 2011). 

Ekfors Kraft AB ägde vid tillfället delar av elnätet i Haparanda och Övertorneå kommun 

(Marknadsdomstolen, MD 2008:18). Ekfors Kraft AB försattes i konkurs 2011, vid konkursen 

hade företaget närmare 20 miljoner i skulder till Vattenfall (Norrbottens Kuriren, 2011). 

Konkursen var den första för ett elnätsföretag, vilket i sig var unikt (Sveriges Radio, 2011).  

Övertorneå kommun vann budgivningen av konkursboets tillgångar i juni 2013 och ett 

föravtal har ingåtts om att kommunen ska överta elnätet. Förvärvet kommer att kosta 

kommunens skattebetalare 72 miljoner kronor (Norrbottens Kuriren, 2013). Förutom denna 

kostnad tillkom dessutom 14 miljoner i extra förvaltningskostnader för elnätsföretagens 

tillsynsmyndighet, Energimarknadsinspektionen, då Ekfors Kraft AB innan konkursen var 

under tvångsförvaltningen. Då Energimarknadsinspektionen är en statlig myndighet 

finansierades även detta med skattemedel (Energi Online, 2011). De höga kostnaderna som 

uppstår är en konsekvens av att nätdriften har en samhällsnyttig funktion eftersom samhället 

är beroende av en fungerande elförsörjning (Sveriges Radio, 2011). 

Exemplet ovan gällande Ekfors Kraft AB visar vikten av att samhällsnyttiga företag har en 

stabil finansiell situation för att undvika konkurs då detta kan leda till höga kostnader för 

samhället. Den finansiella situationen återspeglas i ett företags kapitalstruktur, då den visar 

hur stor andel skulder respektive eget kapital ett företag har (Brendea, 2011). För andra 

samhällsnyttiga företag, som exempelvis banker och försäkringsbolag, finns i dagsläget 

regleringar som syftar till att dessa företag ska vara finansiellt stabila. För banker finns 

reglering som ställer specifika krav på kapitalstrukturens sammansättning (Sveriges riksbank, 

2011). De motiv som finns till regleringen av dessa företags kapitalstrukturer är behovet av att 

skydda konsumenterna och den samhällsnyttiga funktion som dessa företag har. Då 

konsumentens insyn i företaget ofta i hög utsträckning är begränsad finns ett behov av att 

skydda dessa. I diskussionen kring den samhällsnyttiga funktion som denna typ av företag har 

motiveras regleringen av att finansiella svårigheter för exempelvis banker skulle få förödande 

konsekvenser för samhället i stort. (Sveriges riksbank, 2011) I dagsläget är inte 

elnätsföretagens kapitalstrukturer reglerade. I likhet med banker har elnätsföretagen en 

samhällsnyttig funktion. Finansiella svårigheter för dessa företag kan få stora konsekvenser 

för samhället då det är samhället som vid konkurs får stå för kostnaden. Trots detta finns alltså 

ingen reglering av elnätsföretagens kapitalstrukturer. (Energimarknadsinspektionen, 2013 [B])  
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Energimarknadsinspektionen, som ansvarar för tillsynen av elnätsföretagen, uttrycker i en 

rapport från juni 2013 att det finns en risk för att elnätsföretag kan hamna i finansiella 

svårigheter och att det därför kan finnas ett behov av reglering. Energimarknadsinspektionen 

bedömer därför att det finns ett behov av att utreda denna fråga vidare. 

(Energimarknadsinspektionen, 2013 [B]) 

1.2 Problemdiskussion 
Som framgår av tidigare avsnitt är inte elnätsföretagens kapitalstrukturer i dagsläget 

reglerade. Däremot finns det andra samhällsnyttiga branscher där kapitalstrukturerna är 

reglerade i Sverige, till exempel banksektorn. Enligt Harding, Liang och Ross (2013) är syftet 

med dessa regleringar att tvinga bankerna att skapa en utökad kapitalbuffert. Elnätsföretagen 

liknar i sin karaktär banker då även de, i likhet med banker, har en samhällsnyttig funktion. 

Behovet av reglering för banker identifierades redan på 1980-talet då insolventa banker 

ansågs utgöra en risk för samhället i stort. Exemplet med Ekfors Kraft AB visar att det finns 

företag inom elnätsbranschen som är finansiellt instabila. Det faktum att det kan finnas 

elnätsföretag på den svenska marknaden som är finansiellt instabila kan vara en konsekvens 

av att det saknas en reglering av elnätsföretagens kapitalstrukturer. Exemplet med Ekfors 

Kraft AB visar att det är av stor vikt att företag som har samhällsnyttiga funktioner är solventa 

och undviker konkurssituationer. Detta då det uppenbarligen kan bli mycket kostsamt för 

samhället om denna typ av företag går i konkurs. I och med avsaknaden av reglering av 

elnätsföretagens kapitalstrukturer, samt det faktum att liknande branscher är reglerade, leder 

till att en diskussion gällande elnätsföretagens finansiella situation är relevant. 

Grunden till att det finns en problematik när det gäller samhällsnyttiga företag och dess 

kapitalstruktur kan antas ligga i att det för dessa typer av företag uppstår ett 

motsatsförhållande mellan samhället och företagen. Modigliani och Miller (1958) menar att 

företag agerar syftet att maximera värdet. Således kan antagandet göras att även denna typ av 

företag, som har samhällsnyttiga funktioner, agerar i syfte att maximera värdet och därmed 

ägarnas avkastning. Då dessa samhällsnyttiga funktioner är av vikt för ett hållbart samhälle 

bör det innebära att samhället eftersträvar en hög finansiell stabilitet hos dessa företag. 

Således går det att konstatera att det finns en skillnad i risktagande utifrån samhälls- 

respektive företagsperspektivet. Företagen kan antas vara villiga att ta en hög risk, allt för att 

maximera värdet, medan samhället däremot föredrar en lägre risk för att skapa hållbarhet på 

sikt. Synen på det optimala finansieringsbeteendet, för samhällsnyttiga företag, kan därför 

skilja sig åt ur de två perspektiven. I och med att elnätsföretagens verksamhet är 

samhällsnyttig skulle en eventuell konkurs kunna innebära höga kostnader för samhället och 

dess skattebetalare likt exemplet med Ekfors Kraft AB. En konkurs skulle även kunna skapa 

betydande konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner. Detta då det moderna samhället är 

beroende av en hållbar elnätsmarknad. Det uppkommer därför ett motsatsförhållande mellan 

samhälls- och företagsperspektivet vilket illustreras nedan: 
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Genom att studera ett företags kapitalstruktur skapas en överblick över företagets finansiella 

stabilitet. Kapitalstrukturen visar hur ett företags verksamhet finansierats, det vill säga om 

finansieringen består av återinvesterade vinster, emissioner eller skulder. Kapitalstrukturen 

visar således till vilken grad en verksamhet är finansierad av skulder och eget kapital. 

(Brendea, 2011) Genom att endast studera hur ett företags kapitalstruktur är utformad 

förklaras inte de bakomliggande motiven till valet av finansieringskälla. Därför är det av 

intresse att studera varför företag finansierar sig som de gör för att få en helhetsbild av den 

finansiella situationen på elnätsmarknaden, detta då det som tidigare nämnts saknas en 

reglering på området.  

Forskningen på området kapitalstrukturer är utbrett och de tidigaste teorierna om 

kapitalstrukturer och dess påverkan på finansieringsbeteende återfinns redan från slutet av 

1950-talet. Modigliani och Miller presenterade då en teori på området som har utvecklats flera 

gånger om, denna teori anses än idag vara grundläggande inom forskningen om 

kapitalstrukturer. (Brendea, 2011) Vid en överblick över hur forskningen om kapitalstrukturer 

har utvecklats efter Modigliani och Millers teorier framstår två teorier som dominerande. 

Dessa två teorier är pecking-orderteorin och trade-offteorin där båda teorierna försöker 

förklara varför företag väljer en specifik kapitalstruktur. Utifrån Modigliani och Millers teori 

har även hävstångseffekten utvecklats (Marston & Perry, 1996). Trade-offteorin utvecklades 

av Kraus och Litzenberger år 1973 och bygger just på den tidigare forskningen av Modigliani 

och Miller (1958, 1963). Enligt trade-offteorin sätter företag upp ett mål om 

skuldsättningsgrad och arbetar sedan för att nå detta mål. Teorin menar att ett företag söker 

efter en optimal nivå på skuldsättningen för att på så sätt maximera värdet för företaget. 

(Myers, 1984) Det kan finnas incitament för företag att ha en hög skuldsättningsgrad då de 

betalar skatt på sitt resultat. Detta då en hög skuldsättning ger högre räntekostnader, vilket 

minskar resultatet och därmed beskattningen eftersom räntekostnaderna är avdragsgilla. 

(Myers, 2003; Brendea, 2011) Det har dock visat sig vara problematiskt att rent praktiskt 

bevisa att den typen av skatteplanering har en effekt på de finansiella strategierna 

(Hovakimian, Opler & Titman, 2001; Myers, 2003). Således är det svårt att finna en optimal 

nivå på skuldsättningsgraden i verkligheten. En slutsats som dock kunnat fastställas utifrån 

trade-offteorin är att lönsamma företag tenderar att ha en högre skuldsättning då 

sannolikheten för konkurs är låg (Brendea, 2011).  

I linje med trade-offteorin har även hävstångseffekten utvecklats. Även denna teori fokuserar 

på att finna en optimal skuldsättning. Syftet här är dock att nå lägsta möjliga kapitalkostnad 

istället för skattefördelar som trade-offteorin förespråkar. Således fokuserar även denna teori 

på att genom skuldsättning finna en optimal avkastning för ägarna. (Marston & Perry, 1996) 

Beroende på räntesats och avkastningskrav kan detta skapa incitament för en hög 

skuldsättning (Luoma & Spiller Jr., 2002). 

Figur 1 – Perspektivens motsatsförhållande. Källa: Egen bearbetning 

Samhällsperspektiv Företagsperspektiv 
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Till skillnad från trade-offteorin och hävstångseffekten fokuserar pecking-orderteorin på 

intern finansiering. Teorin menar att företag väljer finansieringsform utifrån en rangordning. I 

stora drag handlar teorin om att företag finansierar sin verksamhet genom lågriskkapital för att 

säkerställa sin fortlevnad, det vill säga att företagen i första hand använder sig av internt 

kapital för finansiering. Är det inte möjligt för företagen att finansiera sig med internt kapital 

söker de sig till den externa marknaden och då i första hand till den mest säkra belåningen 

(Myers, 1984).  Gemensamt för de tre teorierna är att de utgår från antagandet att företag har 

en medvetenhet och strategi kring hur de väljer att finansiera sin verksamhet. 

Trots att teorierna pecking-order och trade-off ämnar förklara hur företag finansierar sin 

verksamhet finns det flertalet avgörande skillnader. Shyam-Sunder och Myers (1999) ställer 

dessa teorier mot varandra och påvisar en stor skillnad då pecking-orderteorin menar att det 

inte finns någon optimal skuldsättningsgrad till skillnad från trade-offteorin. Ytterligare en 

skillnad mellan teorierna är att det enligt trade-off finns en positiv korrelation mellan 

lönsamhet och skuldsättning. Pecking-order däremot förespråkar att de mest lönsamma 

företagen har en låg skuldsättning, det vill säga att det råder ett negativt samband mellan 

lönsamhet och skuldsättning. (Brendea, 2011) Det finns flertalet studier som empiriskt försökt 

testa teorierna pecking-order och trade-off, exempelvis Shyam-Sunder och Myers (1999), 

Tong och Green (2005) samt Cotei, Farhat och Abugri (2011).  Shyam-Sunder och Myers 

(1999) testade de traditionella teorierna på området mot alternativa modifierade modeller. De 

fann i sin studie till en högre grad stöd i pecking-order än i teorier som utgår från en optimal 

nivå på skuldsättningen såsom trade-offteorin. Slutligen menar författarna att fler utvecklade 

teorier behövs för att kunna förklara företags finansieringsbeteende samt att detta är en 

utmaning för forskare, både inom teorin och praktiken.  

Tong och Green (2005) testade teorierna inom området kapitalstrukturer på de största 

noterade företagen i Kina. I deras studie återfanns störst stöd för pecking-orderteorin. Cotei, 

Farhat och Abugri (2011) studerade sambanden mellan finansiella mönster, 

informationssystem och legala system. Studiens analys bygger på olika teorier om företags 

finansieringsbeteende. Författarna menar att företag kan skifta mellan olika 

finansieringsbeteenden. Författarna bekräftar även att ju närmre företaget är sin optimala nivå 

på skuldsättningsgrad desto högre är företagsvärdet och desto lägre är kostnaden för kapital. 

Studien visar att företag arbetar för att nå sin optimala kapitalstruktur men att detta sker olika 

snabbt.  

Harris och Raviv (1991) samt Brendea (2011), redogör och sammanställer tidigare forskning 

på området. Hovakimian, Opler och Titman (2001) samt Brav (2009) försöker besvara vad 

som karaktäriserar kapitalstrukturen och ett företags finansieringsbeteende, det vill säga 

försöker förstå varför företag väljer en specifik kapitalsammansättning. Mer branschspecifikt 

handlar den mesta forskningen om banker och dess kapitalstruktur, se exempelvis VanHoose 

(2007) samt Harding, Liang och Ross (2013). 

Avseende elnätsföretagen finns ingen forskning gällande deras kapitalstrukturer och 

finansieringsbeteende. Som nämnts tidigare finns det troligtvis ett motsatsförhållande vad 

gäller synen på finansiering av samhällsnyttiga företag mellan företagen och samhället, vilket 
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illustrerades i figur 1. Detta motsatsförhållande som uppstår på grund av elnätsföretagens 

samhällsnyttiga funktion motiverar att en studie av elnätsföretagens kapitalstrukturer är 

relevant. Som framkommit ovan finns det en hel del forskning inom området 

kapitalstrukturer. Trots flertalet studier av företags finansieringsbeteende och val av 

kapitalstrukturer indikerar dock studierna på olika beteenden. Det verkar därmed vara svårt att 

fastställa varför företag väljer en viss kapitalstruktur och om företagen agerar i enlighet med 

pecking-orderteorin eller teorier såsom trade-off och hävstångseffekten, då de empiriska 

bevisen verkar gå åt olika håll. Detta medför att det inte heller för elnätsföretagen går att göra 

antaganden om vilket finansieringsbeteende de anammar. Därför är det relevant att beskriva 

finansieringssituationen och finansieringsbeteendet hos de svenska elnätsföretagen. Den 

tidigare forskningen syftar till att testa befintliga teorier på området. Denna studie skiljer sig 

dock från dessa då syftet är att förstå och kartlägga finansieringsbeteendet hos svenska 

elnätsföretag med hjälp av teorierna. 

Studiens frågeställningar blir således: 

 

 Hur är de svenska elnätsföretagens kapitalstrukturer utformade? 

 Varför är elnätsföretagens kapitalstrukturer utformade som de är? 

1.3 Syfte och bidrag 

Studiens syfte är att beskriva de svenska elnätsföretagens kapitalstrukturer samt att förstå och 

kartlägga företagens finansieringsbeteende. Kartläggningen tar sin utgångspunkt i trade-

offteorin, hävstångseffekten samt pecking-orderteorin och syftar till att utveckla fler faktorer 

som påverkar företagens finansieringsbeteende. 

Uppsatsen kan praktiskt fungera som en utgångspunkt till det uppdrag som 

Energimarknadsinspektionen förväntas mottaga av regeringen om elnätsföretagens 

kapitalstrukturer. Teoretiskt förväntas uppsatsen bidra med insikt till hur elnätsföretagen 

finansierar sig samt en utökad kunskap om varför elnätsföretagen väljer att finansiera sig på 

ett specifikt sätt. 

1.4 Problemavgränsning 
Författarna anser att den tidigare diskuterade problematiken inom området kan delas upp i ett 

antal olika steg. Först går det att fastställa företagens utformning av kapitalstrukturen för att 

därefter försöka förstå varför kapitalstrukturen är utformad på ett specifikt sätt. Efter denna 

förståelse går det sedan att diskutera och identifiera huruvida det finns ett behov av reglering 

av kapitalstrukturerna. Om det finns ett behov går det även att redogöra för hur en sådan 

reglering bör utformas. Denna uppsats avgränsar sig dock till att inrikta sig på de två första 

stegen i nedanstående modell: 
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1.5 Disposition 

I nästkommande kapitel presenteras den tidigare forskningen på området kapitalstrukturer, här 

presenteras en fördjupning av de tidigare nämnda teorierna: trade-off, hävstångseffekten och 

pecking-order. Därefter, i kapitel 3, presenteras den valda metoden för denna studie. I detta 

kapitel presenteras de val som gjorts under studiens genomförande samt konsekvenserna av 

dessa val. Kapitel 4 benämns Den svenska elmarknaden och syftet med detta kapitel är att ge 

läsaren en förståelse för hur elmarknaden är uppbyggd, detta kapitel anses som betydelsefullt 

för att läsaren ska få en förförståelse för det empiriska materialet. I kapitel 5, benämnt 

Diskussion om elnätsföretagens finansieringsbeteende, presenteras den insamlade datan 

samlat med en analys av denna. Den insamlade datan integreras därmed med analysen och 

kapitlet mynnar ut i en reviderad analysmodell. I kapitel 6 presenteras de slutsatser som 

studien resulterat i, här ges även förslag på vidare forskning.  

  

Figur 2 – Studiens inriktning Källa: Egen bearbetning 

Regleringsbehov? 

Nej 

Steg 3 

Kapitalstrukturens 

utformning 

Regleringens 

utformning 

Steg 1 Steg 2 
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2. Tidigare forskning om kapitalstrukturer 

Nedan presenteras den tidigare forskningen om kapitalstrukturer där följande teorier 

framstår som centrala: trade-off, hävstångseffekten och pecking-order. Kapitlet avslutas med 

en presentation av hur dessa teorier appliceras i denna studie. 

2.1 Grunden för forskningen om kapitalstrukturer 
De ursprungliga teorierna som utvecklats inom området kapitalstrukturer syftar till att påvisa 

för- och nackdelar med en viss typ av finansiering. Dessa kan således användas för att 

förklara företags finansieringsbeteende. (Tang & Jang, 2007) Modigliani och Miller 

publicerade 1958 en artikel om kapitalstrukturer där de hävdade att valet av finansiering inte 

har någon betydelse på perfekta kapitalmarknader
1
. Deras forskning anses vara grunden för 

forskningen inom området kapitalstrukturer än idag. (Myers, 2003) Modigliani och Miller 

(1958) menade att ett företags värde är oberoende av dess kapitalstruktur. Detta förhållande 

gäller på en perfekt marknad och det finns då inga incitament för att medvetet förändra 

kapitalstrukturen för att öka företagets värde. Enligt Myers (2003) kan detta exemplifieras 

genom en balansräkning som visar marknadsvärdet enligt följande: 

 

Tillgångar  Skuld (S) 

och möjlighet Eget kapital (EK) 

 för tillväxt finns  

  Företagsvärde (V)  

 

 

Modigliani och Miller menade att ett företags skulder och eget kapital summeras till 

företagets värde. Företags värde (V) är konstant och är oberoende av hur skulderna (S) och 

det egna kapitalet (EK) är fördelat under förutsättningen att tillgångarna och 

tillväxtmöjligheterna på den vänstra sidan av T-kontot är konstanta. Därmed är den finansiella 

utväxlingen, det vill säga fördelningen mellan skulder och eget kapital irrelevant. (Myers, 

2003) Modigliani och Miller menade även att kostnaden för kapital är konstant och oberoende 

av nivån på skuldsättningsgraden. Modigliani och Miller (1958) menade alltså att valet mellan 

skuld- eller egenfinansiering inte hade någon effekt på företagsvärdet eller på kostnaden och 

tillgängligheten till kapital. (Myers, 2001) 

I realiteten är det dock ett antal faktorer som påverkar företagens val av kapitalstruktur (Tang 

& Jang, 2007). Modigliani och Miller reviderade därför sin teori i en artikel från 1963 där 

författarna menar att hänsyn måste tas till de skattefördelar som uppkommer vid extern 

finansiering. Dock poängterar Modigliani och Miller (1963) att detta inte behöver innebära att 

                                                 
1
 En perfekt kapitalmarknad innebär en marknad som är komplett, konkurrenskraftig och friktionsfri.  (Myers, 

2001) 

Figur 3 – Balansräkning för marknadsvärdet. Källa: Egen bearbetning utifrån Myers, 2003 s. 5  



8 

 

belåning är i fokus för företag. I vissa kontexter kan andra finansieringsformer vara mer 

fördelaktiga för att nå det optimala skuldsättningsmålet. 

2.2 Finansieringsbeteende utifrån skattefördelar 
Modigliani och Millers (1963) reviderade artikel resulterade senare i ytterligare utveckling av 

deras resonemang. Då deras ursprungliga teori innebär att marknadsvärdet inte är beroende av 

kapitalstrukturen, eftersom företagen agerar på en perfekt marknad, framställdes senare en 

utförligare teori om skattefördelarnas påverkan på marknadsvärdet. När hänsyn tas till dessa 

skattefördelar går det att identifiera att förändringar av kapitalstrukturen ger effekter på 

företagets marknadsvärde. Detta då en hög skuldsättning skapar räntekostnader som är 

avdragsgilla. Därav skapas en skattefördel genom skuldfinansiering. (Kraus & Litzenberger, 

1973) Denna utvecklade teorin benämns trade-offteorin (Brendea, 2011). 

Andra forskare har påvisat att skattefördelarna som skapas vid en hög skuldsättning har en 

positiv inverkan på ett företags marknadsvärde (Kraus & Litzenberger, 1973). Kraus och 

Litzenberger (1973) menar att en optimal kapitalstruktur är beroende av en avvägning mellan 

ett företags skattefördelar genom skuldsättning samt dess konkursrisker. Således gäller det för 

företagen att finna en balans där marginalintäkten av skattefördelarna överstiger 

marginalkostnaden för konkursrisken, nedan benämnt obeståndskostnader. Således gäller det 

för ett företag att balansera på en nivå där de kan utnyttja skattefördelarna samtidigt som de 

undviker konkurs. Teorin menar att ett företags marknadsvärde är beroende av ovanstående 

avvägning (Myers, 2003). Marknadsvärdet fastsälls genom följande ekvation: 

V = Ṽ + S – O 

Där variablerna innebär: 

V = Marknadsvärdet 

Ṽ = Marknadsvärdet vid total egen finansiering 

S = Skattefördelar 

O = Obeståndskostnader 
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Ekvationen illustreras även i nedanstående figur:

 

 

Figuren visar att ett företag kommer öka sin belåning tills de når den optimala avvägningen. 

Den optimala avvägningen återfinns där värdet maximeras och som ovan nämnt där 

skattefördelarna överstiger obeståndskostnaderna. (Myers, 2003). Enligt trade-offteorin 

kommer företag således att sätta ett skuldsättningsmål för att uppnå denna optimala nivå. 

Teorin menar att lönsamma företag kommer välja en hög skuldsättning då de har en låg 

konkursrisk och därmed kan utnyttja skattefördelar genom de ökade räntekostnaderna. 

(Brendea, 2011) Det finns dock undantag från teorin då företag med en hög affärsrisk eller 

stora immateriella tillgångar bör sätta låga skuldsättningsmål (Myers, 2003).  

Den typ av skattefördelar som hög skuldsättning ger upphov till är extra värdefullt på 

marknader med en hög skattesats. För de företag som agerar på dessa marknader är 

skattefördelarna en avgörande faktor vid beslut gällande kapitalstrukturen. Det finns således 

ett starkt skatteincitament för företag att öka sin belåning. (Myers, 2003) 

De ovan nämnda obeståndskostnaderna, som behöver avvägas gentemot skattefördelarna, 

brukar delas upp i indirekta och direkta kostnader. De direkta kostnaderna är de som uppstår 

till följd av konkurs. I dessa kostnader ingår bland annat administrativa kostnader, kostnader 

för nedläggning samt kostnader som uppstår vid utförsäljning av tillgångar. De direkta 

kostnaderna består även av finansiella förluster som kreditgivare och aktieägare drabbas av. 

(Myers, 2003) 

De indirekta kostnaderna är de kostnader som uppstår i olika konfliktsituationer för företaget. 

En av dessa konfliktsituationer består av konflikter mellan långgivare och aktieägare. Myers 

(2003) menar att det finns flertalet olika alternativ för chefer att förflytta värdet från ett 

företags långgivare till dess aktieägare, där antagandet görs att chefer agerar i aktieägarnas 

Figur 4 - The trade-off theory of capital structure. Källa: Myers, 1984 s. 577 
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intresse. Denna typ av värdeöverföring sker då det finns risk för att företaget går i konkurs. 

Företag tenderar i denna situation att investera i riskfyllda projekt som kan ge en hög 

avkastning vilket därmed kan leda till att företaget undviker konkurs. (Frank & Goyal, 2005) 

Därmed står aktieägarna i ett vägval att antingen låta företaget gå i konkurs eller investera i ett 

riskfyllt projekt då det riskfyllda projektet kommer finansieras med belånade medel.  Enligt 

trade-offteorin kommer aktieägarna då endast att förlora sitt insatta kapital om företaget går i 

konkurs. Kreditgivaren kan bli den stora förloraren då deras fordran riskerar att bli 

verkningslös vid en eventuell konkurs. En annan typ av värdeöverföring kan ske då chefer 

ökar företagets skuldsättning i syfte att ge högre utdelning till aktieägarna. (Myers, 2003) 

Myers (2003) menar dock att kreditgivare kan vara medvetna om dessa beteenden och kan 

genom säkerheter skydda sig mot förlustriskerna som sådana typer av värdeöverföring kan 

medföra. 

2.2.1 Finansieringsbeteende utifrån lägsta kapitalkostnad 

Trade-offteorin har som tidigare nämnt sitt ursprung i Modigliani och Millers forskning 

(Myers, 2003). I likhet med denna har även hävstångseffekten utvecklats utifrån deras studier. 

Detta då Modigliani och Miller påvisade att räntabiliteten på eget kapital ökade i proportion 

till skuldsättningsgraden. Detta innebär att företag som agerar på en liknande marknad med 

likasinnade affärsrisker men som inte har samma hävstång på sitt kapital kommer att uppvisa 

olikartad räntabilitet på eget kapital. (Marston & Perry, 1996) Innebörden av 

hävstångseffekten är att finna den lägsta kapitalkostnaden vid finansiering av verksamheten. 

Således innebär det att en optimal kapitalstruktur skapas för att maximera räntabiliteten på det 

egna kapitalet (Marston & Perry, 1996). 

Hävstångseffekten visar sig genom beräkningar av avkastningskravet enligt nedanstående 

formel: 

RE = RT + (RT-RS) x S/E 

där variablerna står för: 

RE = Räntabilitet på eget kapital 

RT = Räntabilitet på totalt kapital 

RS = Genomsnittlig räntekostnad 

S/E = Skuldsättningsgrad (Marston & Perry, 1996; Nissin & Penman, 2003) 

 

Syftet med hävstångseffekten är att förstå hur räntabiliteten på eget kapital kan förändras 

(Luoma & Spiller Jr., 2002). Räntabilitet på eget kapital är därför beroende av variablerna 

räntabilitet på totalt kapital, genomsnittlig räntekostnad och skuldsättningsgrad (Marston & 

Perry, 1996). Således finns det möjlighet för företag att påverka sin avkastning genom att ha 

en viss skuldsättning med konsekvensen av en viss räntesats. Inom finansiell redovisning 

sammanför hävstångseffekten begreppen lönsamhet och kapitalstrukturrisk. Den vinst eller 

förlust som kan uppstå genom en hävstång av det egna kapitalet kan mätas genom att fastslå 

graden av avkastning på totalt kapital och avkastning på eget kapital. Avkastning på totalt 

kapital mäter hur väl det totala kapitalet i företaget har förvaltats. (Luoma & Spiller Jr., 2002) 



11 

 

Den finansiella risken ökar om företaget väljer att finansiera verksamheten med lånade pengar 

och risken ökar därmed om en utväxling sker av det egna kapitalet.  Beslut gällande risk och 

avkastning är bland de viktigaste besluten när det kommer till finansiella beslut. När det 

kommer till beslut gällande ett företags kapitalstruktur gör ledningen en avvägning mellan 

den potentiella högre avkastningen som aktieägarna kan erhålla genom hävstångseffekten och 

den ökade risken för en lägre finansiell styrka och soliditet. (Luoma & Spiller Jr., 2002) Det 

är dock säkerställt att det finns ett samband mellan lönsamhet och kapitalets hävstång (Nissim 

& Penman, 2003). 

2.3 Finansieringsbeteende utifrån rangordning av risk 
Myers (1984) utvecklade en alternativ finansieringsbeteendeteori till trade-off, denna 

alternativa teori fick namnet pecking-order (Fama & French, 2002). Till skillnad från trade-

off menar pecking-order teorin att det inte finns någon specifik optimal skuldsättningsnivå för 

företag, detta innebär således att företagen inte har ett specifikt mål som de arbetar för att nå. 

Teorin utgår från en rangordning som beskriver hur företag agerar vid finansiering av sin 

verksamhet. Denna ordning är prioriterad utefter risknivåer för att säkerställa verksamhetens 

fortlevnad. Teorin menar att företag i första hand kommer välja interna finansieringsalternativ 

av typ 1. Typ 1 innebär här finansiering med hjälp av balanserade vinstmedel. Har företagen 

inte möjlighet till intern finansiering av typ 1 kommer företaget istället att vända sig till 

externa finansieringskällor. Vid extern finansiering prioriteras det minst riskfyllda 

alternativet. (Myers, 1984) Som sista utväg väljer företagen intern finansiering av typ 2, det 

vill säga finansiering genom nytt eget kapital vilket sker genom exempelvis nyemission av 

aktier (Myers, 2001). Således sammanfattas rangordningen enligt nedan: 

1. Intern finansiering av typ 1. 

2. Extern finansiering. 

3. Intern finansiering av typ 2. 

En viktig del i pecking-orderteorin är den informationsasymmetri som finns mellan interna 

parter, såsom ägare och chefer, och utomstående investerare. Det är denna asymmetri som 

medför att företag föredrar interna finansieringskällor före externa. (Chirinko & Singha, 2000) 

Extern finansiering är förknippad med högre kostnader än intern finansiering, detta leder till 

att företag i första hand väljer interna medel för finansiering (Fama & French, 2002).  

Pecking-orderteorin förespråkar ingen optimal sammansättning av kapitalstrukturen. De 

interna finansieringsalternativen finns av två typer som är först respektive sist prioriterat 

(Myers, 1984). Anledningen till att intern finansiering av typ 2 används som sista utväg vid 

finansiering är att pecking-orderteorin utgår från att företag är undervärderade. Detta innebär 

att chefer kommer undvika finansiering genom nytt kapital då befintliga aktieägare blir 

förlorare. Detta sker då företaget kommer utfärda undervärderade aktier till nya aktieägare 

vilket innebär att en värdeöverföring kommer ske från de befintliga aktieägarna till de nya 

ägarna. (Harris & Raviv, 1991)   
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2.4 Applicering av teorierna i denna studie 
Vid en genomgång av teorierna trade-off, hävstångseffekten och pecking-order går det att 

konstatera att de alla på något sätt försöker förklara företags finansieringsbeteende. Dessa 

förklaringar skiljer sig dock åt avsevärt mellan teorierna. Det verkar därmed utifrån den 

tidigare forskningen inte vara självklart utifrån vilken av teorier som företag agerar. Då denna 

studie syftar till att förstå varför elnätsföretagen finansierar sig som de gör bör det tydliggöras 

hur dessa teorier kommer användas i studien.  

För att kunna jämföra elnätsföretagens motiv till en viss typ av finansieringsbeteende med den 

befintliga teorin krävs att teorin bryts ner i sammanfattande begrepp, detta för att underlätta 

analysen. Därför kommer de tre presenterade teorierna att jämföras med varandra och 

karaktäriserande begrepp för varje teori kommer lyftas fram. Dessa begrepp kommer sedan att 

sammanfattas i en analysmodell som presenteras nedan.  

Enligt pecking-orderteorin utgår företag från en rangordning vid val av finansieringskälla. 

Enligt denna rangordning ska företag alltid i första hand finansiera sin verksamhet med 

interna medel. Ett agerande enligt pecking-order innebär att företaget alltid tar det säkraste 

alternativet först vilket leder till att företaget söker en så låg risk som möjligt. Begrepp som 

sammanfattar ett beteende enligt pecking-orderteorin blir således: rangordning, säkerhet och 

låg risk.  

Trade-offteorin däremot förespråkar finansiering genom skuldsättning för att företaget ska 

kunna dra nytta av skattefördelar. Enligt denna teori har företag ett tydligt skuldsättningsmål 

som företaget arbetar emot. Teorin menar även att det finns en optimal skuldsättningsnivå. 

Företag kommer att öka sin belåning tills denna punkt nås, vid den optimala nivån maximeras 

företagets värde och skattefördelarna överstiger obeståndskostnaderna. Enligt teorin handlar 

det således om en balansgång där skattefördelarna ska avvägas mot obeståndskostnaderna. 

Företag som agerar enligt trade-offteorin borde därmed i jämförelse med företag som agerar 

enligt pecking-orderteorin anses som mer riskbenägna. Detta då fokus är på en avvägning 

mellan risken för konkurs och de kostnader som förknippas med detta och de skattefördelar 

som kan erhållas genom belåning. Begrepp som sammanfattar ett beteende i enlighet med 

trade-offteorin blir således: tydligt skuldsättningsmål, skatteplanering, riskbenägenhet och 

värdemaximering.  

Hävstångseffekten förespråkar en skuldsättning som ger den lägsta kapitalkostnaden. Teorin 

menar således att det kan finnas incitament för företag att öka sin belåning då detta kan sänka 

kapitalkostnaden för företaget. Utifrån teorin går det att göra antagandet att företag som 

agerar enligt hävstångseffekten, i likhet med företag som agerar enligt trade-off, har en högre 

riskbenägenhet än företag som agerar enligt pecking-order. Detta då fokus är att söka efter 

lägsta möjliga kapitalkostnad och högsta möjliga avkastning, vilket kan innebära att företaget 

belånar sin verksamhet trots att interna medel finns. Begrepp som sammanfattar ett beteende i 

enlighet med hävstångseffekten blir således: riskbenägenhet, värdemaximering, hög 

avkastning och låg kapitalkostnad.  
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Ovanstående begrepp kommer att utgöra utgångspunkten vid analysen av elnätsföretagens 

finansieringsbeteende och illustreras i nedanstående analysmodell. De fetmarkerade boxarna 

och pilarna påvisar de huvudsakliga teorierna som används i studien. Övriga boxar och pilar 

påvisar kännetecknande begrepp inom respektive teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Låg kapitalkostnad Rangordning 

VARFÖR 

Trade-offteorin 
Hävstångseffekten 

Värdemaximering 

Skatteplanering 

Tydligt skuldsättningsmål 
Riskbenägenhet 

Hög avkastning 

Pecking-orderteorin 

Låg risk Säkerhet 

Figur 5 – Studiens analysmodell. Källa: Egen bearbetning 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras den valda metoden för studiens genomförande. Löpande redogörs 

för de val som gjorts under studiens gång samt vilka konsekvenser dessa val har fått på 

studien. 

3.1 Studiens utgångspunkt 
Problemet i denna studie grundade sig i Energimarknadsinspektionens rapport ”Förslag till 

ändrat reglerverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar - författningsförslag inför 

andra tillsynsperioden 2016-2019”. I rapporten uppmärksammades ett problem gällande 

elnätsföretagens kapitalstrukturer och det är i denna problematik som studien tagit 

utgångspunkt i. Då en av författarna arbetar på Energimarknadsinspektionen blev intresset för 

problemet naturligt. Konsekvenserna och den eventuella problematik som kan uppstå då en av 

författarna arbetar på Energimarknadsinspektionen diskuteras under avsnitt 3.3.2. 

Till en början genomsöktes problemområdet, både genom vetenskapliga artiklar och 

dagspress, för att skapa en bild av problemets relevans. Efter denna genomsökning visade det 

sig att det aktuella problemet var outforskat. Det fanns en omfattande tidigare forskning 

gällande kapitalstrukturer, men inget relaterat till elnätsföretag och dess samhällsnyttiga 

funktion vilket motiverade att studien genomfördes. Det visade sig även rent praktiskt, bland 

annat genom exemplet Ekfors Kraft AB, att konkurser för elnätsföretag kan resultera i höga 

kostnader för samhället. Därför ansågs det relevant med en studie som undersökte 

elnätsföretagens kapitalstrukturer för att skapa en bild av dessa företags finansiella situation 

och finansieringsbeteende. 

3.2 Litteratursökning 
De vetenskapliga artiklar som använts i studien söktes först och främst fram genom den av 

universitetet rekommenderade databasen ABI/Inform. Sökningen filtrerades för att endast ta 

hänsyn till artiklar som granskats av oberoende forskare. Utifrån de funna artiklarna har även 

ett antal referenser studerats. Flera av dessa referenser fanns dock ej tillgängliga via samma 

databas. Därav söktes dessa fram i den aggregerade databasen Google Scholar. Denna studie 

har även refererat till ett antal läroböcker, till följd av att dessa varit referenser i studerade 

artiklar. Förutom dessa vetenskapliga källor har studien även kompletterats med rapporter 

från myndigheter med flera. Detta blev en naturlig följd av utgångspunkten i ett empiriskt 

problem och ansågs nödvändigt för att ge en mer utförlig bild av problematiken. Majoriteten 

av den i studien använda litteraturen är engelsk, men även svenskspråkig litteratur har använts 

i begränsad mängd. Denna svenskspråkiga litteratur söktes fram genom databasen Swepub. 

Vid litteratursökningen användes nyckelorden: capital structure, ratios, leverage, debt, equity, 

trade-off, pecking-order.  

3.3 Insamling av data 
Studiens datainsamling bestod av två delar. Dels gjordes en insamling av data genom 

kvantitativa beräkningar av elnätsföretagens kapitalstrukturer dels genomfördes totalt tio 

kvalitativa intervjuer. Dessa kvalitativa intervjuer bestod av åtta telefonintervjuer med 

elnätsföretag och två intervjuer med sakkunniga. Under den kvantitativa delen, 3.3.1, 

presenteras beräkningsmetoder, urval samt de avgränsningar som gjorts i studien. Därefter 
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presenteras hur den kvalitativa delen av datainsamlingen gick till samt de val som gjordes 

gällande denna metod. 

3.3.1 Kvantitativ datainsamling 

Den kvantitativa delen av datainsamlingen bestod av beräkningar av elnätsföretagens 

kapitalstrukturer. Syftet var således inte att använda statistiska metoder för att besvara 

frågeställningarna utan endast att skapa en kvantifiering av kapitalstrukturerna. Beräkning av 

nyckeltal är en metod som kallas CFS-Watch (Corporate financial situation watch). Syftet 

med denna metod är att genom olika typer av nyckeltalsberäkningar kunna skapa en grund för 

vidare analys av ett företags finansiella situation. (Blach & Wieczorek-Kosmala, 2012) Denna 

studie implementerade en del av denna metod då beräkningar av nyckeltal med fokus på 

kapitalstrukturer har genomförts. 

Beräkningarna av kapitalstrukturerna utgjorde en första del av datainsamlingen och 

kompletterades sedan med den kvalitativa delen. De beräkningar som genomfördes baserades 

på siffror ur elnätsföretagens årsrapporter. Dessa årsrapporter består av särredovisad 

redovisningsinformation om elnätsföretagens verksamhet som årligen lämnas in till 

Energimarknadsinspektionen för granskning. Årsrapporterna kan liknas vid årsredovisningar 

och är granskade av en revisor. (Energimarknadsinspektionen, 2012 [C]) Utifrån dessa 

rapporter genomfördes sedan beräkningar av nyckeltal med syfte att mäta kapitalstrukturen. 

Efter genomförda intervjuer med utvalda elnätsföretag visade det sig att flertalet av företagen 

ifrågasätter de siffror som de själva redovisat i rapporterna, en djupare diskussion kring detta 

förs i avsnitt 3.7. Denna insikt har påverkat hur kapitalstrukturerna har analyserats och skapat 

en medvetenhet om att korrektheten i de inrapporterade siffrorna kan ifrågasättas. Då de 

aktuella företagen varit öppna och ärliga med det faktum att de siffror de redovisat i 

årsrapporterna kan vara missvisande har detta tagits i beaktande när resultaten har analyserats.  

I studien gjordes valet att endast studera elnätsföretagen som agerar på den svenska 

marknaden. Anledningen till valet av den svenska marknaden var att alla elnätsmarknader har 

olika förutsättningar då marknadens uppbyggnad skiljer sig åt. Därav skulle det bli 

problematiskt att genomföra generella slutsatser. Från början var tanken att studera samtliga 

178 elnätsföretag som agerar på den svenska marknaden. I takt med att processen fortgick 

valdes dock ytterligare en avgränsning gällande antalet elnätsföretag. I kapitel 4 presenteras 

hur den svenska elmarknaden är uppbyggd. Marknaden innefattar aktörer på tre nivåer, 

stamnätet, regionalnäten och lokalnäten (Energimarknadsinspektionen, 2008). Då studien 

fokuserat på att genom studerandet av elnätsföretagens kapitalstrukturer skapa en förståelse 

för valet till finansiering begränsades urvalet till att endast innefatta lokalnäten. Detta för att 

företagen skulle ha så pass jämlika förhållanden som möjligt. Det uppstod dock ett problem 

då de elnätsföretagen med brutet räkenskapsår inte lämnat in sina årsrapporter för 2012 till 

Energimarknadsinspektionen vid studiens genomförande. Tanken var först att trots detta 

inkludera även dessa företag genom att utgå för företagens senaste inlämnade rapporter. Efter 

diskussioner gjordes dock valet att inte inkludera dessa företag. Detta då redovisningsdata 

relativt snabbt kan bli inaktuellt. Detta innebar att det tillslut blev 165 elnätsföretag 

inkluderade i den kvantitativa delen. Årsrapporterna för dessa företag laddades hem från 

Energimarknadsinspektionens hemsida och alla nyckeltalsberäkningar genomfördes i Excel.  
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I studien har nyckeltal beräknats baserade på redovisningsinformation från den senaste 

årsrapporten. Anledningen till att inte fler år bakåt i tiden studerades var att dessa rapporter 

inte skapats under den nuvarande regleringen. Nuvarande reglering innebär att elnätsföretagen 

har en intäktsram som de måste hålla sig inom, regleringen diskuteras vidare i kapitel 4. 

Studiens frågeställningar utformades även utifrån en nulägessituation och därmed fanns inte 

intresset i denna studie att studera historiska rapporter. Som tidigare nämnt är inte syftet med 

beräkningarna att generera några statistiska analyser.  

De nyckeltal som beräknats i studien är: 

1. Skuldsättningsgrad = Totala skulder / Totala tillgångar. 

Skuldsättningsgrad beräknas genom att sätta de totala skulderna i relation till de totala 

tillgångarna. I de totala skulderna ingår både lång- och kortfristiga skulder. Poster inom 

långfristiga skulder kan exempelvis vara skulder till kreditinstitut och skulder till 

koncernföretag. I de kortfristiga skulderna ingår poster såsom exempelvis leverantörsskulder 

och skatteskulder.  

2. Skuldsammansättning: 

Kortfristiga skulder / Totala skulder 

Långfristiga skulder / Totala skulder 

Skuldsammansättningen visar de kortfristiga respektive långsiktiga skuldernas andel av de 

totala skulderna.  

3. Soliditet = (Eget kapital + 0,78 x Obeskattade reserver) / Totala tillgångar 

Soliditet visar det egna kapitalets andel av de totala tillgångarna, till det egna kapitalet räknas 

även den del av de obeskattade reserverna som tillhör det egna kapitalet.  

Anledningen till att skuldsättningsgrad och soliditet användes var att det i tidigare studier 

konstaterats dels att de är mest frekvent förekommande för att mäta kapitalstrukturen, och 

dels att de mäter kapitalstrukturen på de mest korrekta sätten. (Dimitras, Zanakis & 

Zopounidis, 1996; Charitou, Neophytou & Charalambous, 2004) Det ansågs vara relevant för 

studien att använda sig av de mest frekvent återkommande nyckeltalen. Denna studie har dock 

huvudsakligen inriktat sig på skuldsättningsgraden. Detta då just det specifika måttet är det 

allra mest använda i tidigare studier (Dimitras, Zanakis & Zopounidis, 1996; Charitou, 

Neophytou & Charalambous, 2004). Skuldsättningsgraden anses även vara det viktigaste 

solvensmåttet (Dimitras, Zanakis & Zopounidis 1996; Hagberg, 2006). Det gick då även att 

göra antagandet att det är ett av de mest välkända nyckeltalen vad gäller kapitalstrukturer. 

Utfallet av elnätsföretagens skuldsättningsgrad och soliditet presenteras i kapitel 5, 

skuldsammansättningen presenteras i bilaga 1. Detta då nyckeltalen skuldsättningsgrad och 

soliditet varit mest centrala i denna studie.  

För att skapa mer nyanserade resultat ansågs det vara av vikt att kunna jämföra de 

genomförda beräkningarna med andra resultat. Detta har genomförts dels genom att jämföra 
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enskilda företag med elnätsföretagens medelvärde och median. Förutom detta har även 

jämförelser med tidigare studiers resultat gjorts. Hagberg (2006) genomförde en studie inom 

kapitalstrukturområdet där han jämförde nyckeltal för ett antal företag som satts i konkurs 

med ett antal företag som inte satts i konkurs. Han använde bland annat nyckeltalen 

skuldsättningsgrad och soliditet och fick då fram nedanstående resultat: 

 

Konkursföretag 
Överlevande 

företag 

 

5 år före 1 år före Hela perioden 

 

Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde Median 

Skulder/Tillgångar 71,80% 76,20% 86,20% 87,80% 66,20% 69,60% 

Soliditet 28,20% 24,00% 13,80% 12,40% 34,50% 31,5%  

Tabell 1 – Nivåer på nyckeltal. Källa: Egen bearbetning utifrån Hagberg, 2006 s. 46ff.  

Det bör dock påpekas att Hagberg (2006) hade ett urval bestående av svenska aktiebolag med 

fler än 50 anställda. Således är hans resultat branschöverskridande. Philosophov och 

Philosophov (2005) konstaterar i sin studie att en genomsnittlig skuldsättningsgrad för företag 

bör ligga på 40-50 % för att företagen ska kunna nå sina mål. Vid analysen av 

elnätsföretagens nyckeltal användes Hagbergs (2006) nivåer som jämförelsetal. För denna 

studie användes nyckeltalen för konkursföretagen som en indikator på elnätsföretagens 

finansiella stabilitet. Det går att göra antagandet att elnätsföretag som visar en liknande nivå 

som konkursföretagen kan ses som finansiellt instabila. Det är således inte ett syfte att i denna 

studie studera konkursföretag, utan att endast använda dess nivåer som ett jämförelsetal. 

3.3.2 Kvalitativ datainsamling 

Studien använde även kvalitativa intervjuer för datainsamling, denna datainsamling bestod av 

totalt tio stycken intervjuer. Två av dessa var djupintervjuer med dels en representant från 

Energimarknadsinspektionen och dels med en representant från en av de svenska storbankerna 

som bland annat arbetar med finansieringsfrågor av elnätsföretag. Djupintervjuerna tog cirka 

en och en halv timme vardera att genomföra och dessa syftade till att ge en mer generell bild 

av problemområdet. Dessa djupintervjuer hade inledningsvis den centrala rollen i 

datainsamlingen, dock ändrades fokus under studiens genomförande. Då fokus riktades allt 

mer mot elnätsföretagens syn på sin finansiering beslutades att telefonintervjuer med utvalda 

företag skulle genomföras. Därav har djupintervjuerna, som tidigare nämnt, syftat till att ge en 

generell bild av elnätsföretagens finansiering och används för att stärka enskilda 

elnätsföretags uttalanden. Detta har lett till att endast en begränsad del av materialet från dessa 

intervjuer har använts. Djupintervjuerna genomfördes av båda författarna och intervjuerna tog 

sig formen av en öppen diskussion mellan respondenten samt författarna. Telefonintervjuer 

genomfördes med åtta representanter från olika elnätsföretag och syftade till att ge en inblick i 

enskilda företags agerande. Längden i dessa samtal varierade mellan 10 – 15 minuter och alla 

intervjuer genomfördes av en av författarna. Detta för att frågorna skulle ställas på ett likartat 

sätt. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide, intervjuguiden specificerade de 

teman och frågor som skulle beröras under intervjun och var därmed ett allmänt stöd för 

författarna (Bryman & Bell, 2005). Genom att ha öppna frågor som stöd gavs respondenterna 
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utrymme för egna reflektioner för att kunna svara på frågorna på sitt egna sätt. Denna 

datainsamlingsmetod benämns som semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005). 

Respondenterna för de två djupintervjuerna valdes ut för sin sakkunnighet inom området. 

Respondenten från Energimarknadsinspektionen har en stor erfarenhet och inblick i 

elnätsföretagens förutsättningar och situation. Då en av författarna arbetar på 

Energimarknadsinspektionen föll det sig enkelt att kontakta och intervjua denne respondent. 

Den typen av urval brukar benämnas som bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2005). 

Repstad (1993) diskuterar risker som kan uppstå då forskning sker där forskarna har bekanta, 

familj eller kollegor. Han menar att det kan finnas så kallade lojalitetsband som kan störa 

forskningen. I denna studie kan det finnas problem kopplade till att en av författarna är 

kollega med en av respondenterna. Dock ansågs fördelarna överstiga nackdelarna då 

respondenten i fråga ansågs vara bäst lämpad för att kunna svara på frågor inom detta område 

trots eventuella lojalitetsband. Repstad (1993) menar även att det kan finnas fördelar med att 

känna till respondenterna sedan innan då det kan skapa en bra kontakt mellan respondenten 

och intervjuaren vilket kan leda till en mer öppen dialog.  

Via den förste respondenten skapades en kontakt med den andre respondenten från 

banksektorn. Detta då dessa haft gemensamma möten om elnätsföretagens kapitalstrukturer. 

Detta urval kunde således likställas med ett snöbollsurval som Bryman och Bell (2005) menar 

uppkommer när intervjuaren initialt får kontakt med ytterligare en respondent. Den andre 

respondenten arbetar på en storbank och har under flera år arbetat med investeringar i 

elnätsföretag både nationellt och internationellt. Han gav studien ett intressant perspektiv då 

han har en viss insikt i enskilda företags agerande och deras resonemang kring finansiering av 

verksamheten.  

Förutom djupintervjuerna har, som tidigare nämnts, även telefonintervjuer genomförts med 

elnätsföretag. Då studien utgår från samtliga lokala elnätsföretag i Sverige och ett urval 

gjordes utifrån denna population ansågs telefonintervjuer vara mest passande. Bryman och 

Bell (2005) menar att telefonintervjuer är ett bra alternativ till personliga intervjuer vid 

nationella stickprov. Anledningen till att telefonintervjuer genomfördes var för att besvara 

frågeställningen ”Varför är elnätsföretagens kapitalstrukturer utformade på detta sätt?”. 

Urvalet baserades på huruvida elnätsföretagen hade en hög eller låg skuldsättning, detta då ett 

sådant urval antogs ge mest kontraster gällande företagens finansieringsbeteende. Således har 

fyra intervjuer genomförts med högt skuldsatta elnätsföretag och fyra intervjuer med lågt 

skuldsatta elnätsföretag för att skapa en bild av dessa båda ytterligheter. Det var av vikt att 

respondenterna från elnätsföretagen var insatta i företagets finansieringsfrågor. Intentionen 

var att intervjua samtliga elnätsföretags respektive VD, eller i de fall då det var en ekonomisk 

förening dess styrelseordförande. Dock var denne inte alltid anträffbar, och därför 

genomfördes vissa intervjuer med de personer som ansågs mest lämpade i linje med studiens 

syfte. De respondenter som deltog i studien hade någon av följande titlar: VD, 

Styrelseordförande, Ekonomichef eller Affärsområdeschef. 

Vid nyckeltalsberäkningarna framkom totalt 13 företag som hade en skuldsättningsgrad som 

var lägre än 10 % och totalt 11 företag som hade en skuldsättningsgrad som högre än 81 %. 
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Utifrån dessa båda grupper gjordes urvalet om att intervjua fyra stycken företag från vardera 

gruppen. Företagen rangordnades efter högst/lägst skuldsättningsgrad och därefter påbörjades 

kontakten enligt tabell 2 och 3. Således gjordes försöket att intervjua de fyra företag med allra 

lägst skuldsättning samt de fyra företag med allra högst skuldsättning. Under två dagar 

genomfördes påringningarna till elnätsföretagen. Vissa företag svarade inte, ett företag valde 

att inte ställa upp på intervju. För de företag som inte svarade genomfördes påringningarna 

totalt fyra gånger under två dagar innan nästkommande företag kontaktades. Ett av företagen 

med hög skuldsättning valde att istället svara via mail, dessa svar ansågs dock av författarna 

vara ofullständiga varför en ny intervju med ett annat företag genomfördes. Tre av 

respondenterna valde att få frågorna i förväg och istället boka in en tid för intervju medan 

resterande företag gjorde intervjun i samband med första kontakten. Då företagen själva fick 

välja huruvida de ville genomföra intervjun direkt eller boka in en tid borde det inte uppstått 

en åtskillnad vad gäller fylligheten i svaren. Dessutom var frågorna som ställdes till 

respondenterna öppna och därmed borde detta inte påverkat den insamlade datan. Nedan 

presenteras urvalet av de företag med högst respektive lägst skuldsättningsgrad: 

 

 

Högst 

skuldsättning 

Skuldsättning 

(%) Utfall 

1 98 Intervju 

2 95 Ej svar 

3 88 Ej svar 

4 86 Ej svar 

5 86 Mail 

6 85 Intervju 

7 84 Intervju 

8 83 Intervju 

   
Tabell 2 – Urval högt skuldsatta företag. Källa: Egen bearbetning 
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Lägst 

skuldsättning 

Skuldsättning 

(%) Utfall 

1 0 Intervju 

2 3 Ej svar 

3 4 Ej svar 

4 5 Intervju 

5 6 Intervju 

6 6 Tackade nej 

7 8 Ej svar 

8 8 Ej svar 

9 8 Ej svar 

10 9 Ej svar 

11 10 Ej svar 

12 10 Intervju 
Tabell 3 – Urval lågt skuldsatta företag. Källa: Egen bearbetning 

3.3.2.1 Intervjuernas genomförande 

De båda djupintervjuerna genomfördes på plats hos respektive respondent. Intervjun med 

respondenten från Energimarknadsinspektionen genomfördes på deras huvudkontor i 

Eskilstuna medan intervjun med storbanken genomfördes på ett av deras kontor i Stockholm. 

Fördelen med att genomföra intervjuerna hos respektive respondent var möjligheten att kunna 

tolka kroppsspråket och använda sig av visuella hjälpmedel för att kunna förtydliga 

diskussionen vilket medförde en mer komplett bild av respondentens svar. Förutom detta var 

det även en fördel att respondenten fick vara på sin arbetsplats vilket innebar en ökad trygghet 

för dem. (Repstad, 1993) Bryman och Bell (2005) menar att fysiska intervjuer har den 

fördelen att intervjuarna har möjlighet att uppfatta om respondenten visar en osäkerhet kring 

frågeställningen och därmed ges det en möjlighet till förtydliganden. Då respondenterna som 

djupintervjuerna genomfördes med är sakkunniga inom området skapades risken att 

författarna och respondenterna hade olika kompetens. Detta var ett starkt argument för att 

genomföra intervjuerna på plats för att skapa bättre möjligheter för förtydligande och 

följdfrågor.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriberingen innebar att hela intervjun 

skrevs ut (Bryman & Bell, 2005). Anledningen till valet att spela in intervjuerna var fördelen 

av att fokus då kunde riktas på icke-verbala beteenden. En annan fördel var att full 

koncentration kunde läggas på intervjun utan oro för att inte allt skrevs ned. (Repstad, 2007) 

Båda respondenterna tillfrågas innan intervjun om de godkände att de spelades in. För båda 

intervjuerna skapades en intervjuguide. I denna intervjuguide byttes några frågor ut mellan de 

båda intervjuerna då vissa frågor ställdes beroende på respondenternas olika perspektiv. 

Intervjuguiden är bifogad i bilaga 2, frågorna som byttes ut mellan respondenterna är 

markerade med en parantes efteråt som anger till vem den specifika frågan ställdes. 

Intervjuguiden skapades utifrån olika teman som var nära besläktade med studiens 

övergripande ämne. Förutom bakgrundsfrågor bestod dessa teman av svenska elnätsföretag, 

finansieringssituation, skuldsättning och risker samt regleringsbehov. Som tidigare nämnt har 

endast en begränsad del av det material som framkom genom djupintervjuerna kunnat 
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användas i studien. Genom skapandet av intervjuguiden utifrån denna teknik skapas en 

fyllighet och ökad möjlighet att täcka de områden som studien tar upp (Holme & Solvang, 

1997). Frågor som skapas i intervjuguider ses ofta som en vägledning (Bryman & Bell, 2005). 

Således kompletterades frågorna medan vissa inte ställdes under intervjuns genomförande 

beroende på hur diskussionen föll sig.  

Intervjuerna med elnätsföretagen gjordes via telefon. Anledningen till detta val var att det 

ansågs mer intressant att göra flera kortare intervjuer än att exempelvis göra en till 

djupintervju. Det faktum att, som tidigare nämnts, elnätsföretagen är placerade över hela 

landet gjorde att valet föll naturligt på telefonintervjuer. Bryman och Bell (2005) beskriver 

dessutom att fördelen med telefonintervjuer är att det är billigare och tar mindre tid. Likt 

djupintervjuerna spelades dessa in och transkriberades. Respondenterna tillfrågades innan 

intervjun påbörjades om de godkände att intervjuerna spelades in varvid samtliga 

respondenter godkände detta. Även för dessa skapades en intervjuguide. Denna var relativt 

strikt inriktad på varför företagen finansierar sin verksamhet som de gör, detta för att komma 

åt de bakomliggande faktorerna till företagens finansieringsbeteende. Således är denna 

intervjuguide ett resultat av det som framkom i nyckeltalsberäkningarna. Även här vidrörs 

dock frågan gällande en eventuell reglering av företagens kapitalstukturer. Intervjuguiden i 

sin helhet presenteras i bilaga 3. 

3.3.3 Kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 

I denna studie en flerfaldig strategi, det vill säga en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod (Bryman & Bell, 2005). Anledningen till att författarna valde en flerfaldig strategi var 

för att få en mer djupgående bild av problematiken. En annan anledning var att den 

kvantitativa delen endast bestod av en kvantifiering av nyckeltal, således fanns det behov av 

kompletterande material. Kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder har fått kritik 

(Bryman & Bell, 2005). Denna kritik delas ofta upp i två steg. Dels finns en teknisk 

problematik, dels en paradigmproblematik. (Morgan, 1998; Bryman, 1984) Den tekniska 

problematiken grundar sig i att det finns svårigheter med att använda olika metoder i samma 

kontext för att därmed kunna mäta samma objekt (Bryman, 1984). Paradigmproblematiken 

relaterar till att olika metoder grundar sig i olika antaganden om hur datainsamling bör ske, 

och därmed skapas svårigheter med kombinationer (Morgan, 1998). 

Denna studie stöter dock inte på ovanstående problematik då de olika metoderna används i 

skilda syften. Den kvantitativa delen gav en nulägesbild av hur kapitalstrukturerna faktiskt är 

utformade. Således användes den kvantitativa metoden för att besvara studiens första 

frågeställning: ”Hur är elnätsföretagens kapitalstrukturer utformade?”. Den kvalitativa 

datainsamlingen syftade istället till att få en förståelse bakom siffrorna och användes därför 

huvudsakligen till att besvara studiens andra frågeställning: ”Varför är elnätsföretagens 

kapitalstrukturer utformade på detta sätt?”, se figur 6. Dessa skilda syften gav olika perspektiv 

och därför en god helhetsbild av den identifierade problematiken. Utöver detta var även 

studieobjekten olika för de olika metoderna. Den kvantitativa delen bestod av, som tidigare 

nämnt, nyckeltalsberäkningar medan den kvalitativa metoden bestod av djup- och 

telefonintervjuer. Kvalitativa metoder kan hjälpa att skapa en bakomliggande förståelse till 

siffrorna (Sinkovics, Penz & Ghauri, 2008). 
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Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod kan användas i flera olika syften (Bryman, 

2006). I denna studie tillämpades denna kombination för att komplettera den kvantitativa 

insamlingen med kvalitativ insamling. Syftet med denna användning var att kunna förtydliga 

och förstärka den kvantitativa resultatdelen för att skapa en ökad förståelse. Således kan det 

skapas en mer fullständig redogörelse för problemområdet (Bryman, 2006; Ihantola & Kihn, 

2011). 

Morgan (1998) redogör för olika typer av kombinationer som kan användas för att 

datainsamlingsmetoder ska kunna komplettera varandra. En av dessa stämmer väl överens 

med denna studies syfte, där kvantitativ data kompletterats med kvalitativ data. I enlighet med 

Morgans (1998) resonemang användes intervjudatan i denna studie för att skapa en ökad 

förståelse för nyckeltalsberäkningarna. 

Valet av en kombinationsmetod gav ett antal positiva konsekvenser. Skulle exempelvis endast 

den kvantitativa delen valts hade studien endast haft ett historiskt perspektiv då beräkningarna 

av kapitalstrukturerna gjorts på företagens årsrapporter. Detta var givetvis värdefull 

information men det fanns ett behov av att få en ökad förståelse till siffrorna. Med hjälp av de 

kvalitativa intervjuerna applicerades således kompletterande information. De kvantitativa 

beräkningarna kunde då kompletteras med uttalande från aktörerna om varför beräkningarna 

ter sig som de gör. Hade endast kvalitativa intervjuer gjorts hade författarna inte fått samma 

inblick i hur kapitalstrukturerna faktiskt är utformade för elnätsföretagen. Genom en 

kombination av dessa metoder kunde författarna själva skapa sig en helhetsbild av 

elnätsföretagens finansieringssituation. Med hjälp av denna kombination minskades även 

risken för att uppsatsen endast bygger på subjektiva svar från respondenter. 

3.4 Studiens trovärdighet 
Vid kvantitativa studier är det normalt att diskutera begreppen validitet och reliabilitet. 

Begreppen används för att säkerställa en studies trovärdighet. Validitet innebär att det som 

avsetts att mätas verkligen mäts medan reliabilitet innebär huruvida studiens resultat skulle bli 

detsamma om den genomfördes på nytt. (Bryman & Bell, 2005) Denna studies kvantitativa 

del bestod av, som tidigare nämnt, nyckeltalsberäkningar vilket påverkat studiens reliabilitet. 

Detta då samma resultat hade uppnåtts om studien genomförts på nytt med samma urval. 

Syftet med den kvantitativa delen var, som tidigare konstaterats, att besvara den första 

Kvantitativ del 

Kvalitativ del 

HUR? 

VARFÖR? 

Djupintervjuer 

Telefonintervjuer 

Nyckeltalsberäkning

ar 

Figur 6 – Datainsamlingsmodell. Källa: Egen bearbetning 
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frågeställningen: ”Hur är elnätsföretagens kapitalstrukturer utformade?”. Nyckeltalen gav en 

direkt och koncis beskrivning av hur finansieringen ser ut. Det har således genomgående i 

studien visats hur den första frågeställningen ska besvaras vilket påverkat studiens validitet.  

Som tidigare diskuterats har en kvalitativ del kompletterat det kvantitativa resultatet. I 

kvalitativa studier förs inte samma resonemang om ovanstående begrepp då de inte anses vara 

anpassade till kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2005). Generellt sett har kvalitativa 

metoder svårt att uppnå kriterier som exempelvis validitet och objektivitet. Istället kan 

begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelseförmåga användas. 

(Sinkovics, Penz & Ghauri, 2008) Dessa begrepps innebörd förklaras enligt följande: 

 Tillförlitlighet – Handlar om att respondenternas sociala verklighet ska tolkas på ett 

riktigt sätt av intervjuarna. 

 Överförbarhet – I vilken grad de framträdande resultaten kan överföras till en annan 

miljö. 

 Pålitlighet – Hur stabila resultaten är över tid. 

 Bekräftelseförmåga – Författarnas förmåga att visa att resultaten som framträder 

grundas i den undersökande kontexten och inte påverkas av författarnas egna 

subjektiva bild. (Sinkovics, Penz & Ghauri, 2008) 

I den här studien har innebörden av dessa begrepp tagits i beaktande. Vad gäller 

tillförlitligheten har författarna försökt säkerställa att respondenternas verklighet återges. 

Detta gjordes genom att de vid intervjutillfället fick svara på öppna frågor. Därmed kunde de 

besvara frågorna utan påverkningar från svarsalternativ. Vidare har även respondenterna 

givits möjlighet att ta del av den transkribering som arbetats fram för att få möjlighet till 

revideringar om missuppfattningar skett. Huruvida dessa resultat kan överföras till en annan 

kontext är i stora delar begränsad. Detta då respondenterna gav sina subjektiva tolkningar av 

problemområdet, vilket dessutom kan förändras från en dag till en annan. Det är svårt att 

säkerställa studiens överförbarhet utan att göra ytterligare empiriska studier av samma 

fenomen (Bryman & Bell, 2005). Dock har flertalet respondenter angett liknande svar vilket 

stärker möjligheten att kunna överföra denna studies resultat till andra kontexter.  

Resultaten som framkommit från intervjuerna kan förändras över tid. Detta då respondenterna 

har gett sin bild av den nuvarande situationen. Denna situation kommer med all säkerhet att 

förändras över tid. Exempelvis är det inte omöjligt att elnätsföretagen väljer ett annorlunda 

finansieringsbeteende beroende på lag- och regleringsförändringar. Som författare är det av 

vikt att förklara respondenternas kontext utan att ta in egna värderingar. Detta är givetvis 

något som funnits i medvetandet vid studiens genomförande. Huruvida det faktiskt är 

respondenternas verklighet som har beskrivits är givetvis mycket svårt att besvara, det bör 

dock stärkas av att respondenterna getts möjlighet att läsa transkriberingarna. Vid 

intervjutillfällena fanns det även situationer då respondenternas stördes. Exempelvis ringde en 

respondents telefon under en av djupintervjuerna. Vid telefonintervjuerna bröts samtalet två 

gånger med en respondent, medan andra vid vissa sammanhang hade svårt att höra vad som 

sades. Sådana moment har givetvis format intervjuerna på något sätt, dock ansåg författarna 



24 

 

att det var ofrånkomliga avbrott som var svåra att undvika. Respondenterna ansågs dock, trots 

störningsmomenten, få sagt det de ville ha sagt. 

Förutom den ovanstående diskussionen om kvantitativa respektive kvalitativa delens 

trovärdighet, bör det även vara av vikt att diskutera det faktum att dessa metoder kombineras i 

denna studie. Ihantola och Kihn (2011) redogör för ett antal problem som kan uppkomma vid 

kombinationer av metoder som kan sänka trovärdigheten. Bland annat beskriver de en 

problematik då studiens författare kan ha svårigheter med att ha ett balanserat perspektiv när 

helhetsresultatet från både den kvantitativa och kvalitativa datainsamlingen ska analyseras. I 

denna studie har det dock tidigare redogjorts för sökandet efter helhetsperspektivet genom en 

kombination. Således kan situationen i detta fall anses vara det motsatta, där det ansågs vara 

svårigheter med att inte få det önskade helhetsperspektivet. Därav är det med 

helhetsperspektivet författarna har analyserat materialet. Vidare menar de att det även gäller 

att förstå att den ena metodens svagheter ska minimeras med den andra metodens styrkor 

(Ihantola & Kihn, 2011). Även detta påvisades i denna studie då metoderna kompletterat 

varandra för skapandet av helhetsbilden. Detta medför att den kvalitativa delens styrkor, i 

denna studie, troligtvis minimerat den kvantitativa delens svagheter och tvärtom. I denna 

studie, där den kvantitativa delen bestod av nyckeltalsberäkningar, är risken för en svag 

trovärdighet av kombinerade metoder lägre. Detta då nyckeltalsberäkningar som metod har ett 

behov av ett komplement för att fånga in problemområdet på ett mer adekvat sätt. 

3.5 Presentation av data 
Den insamlade datan presenteras samlat med analysen i kapitel 5 benämnt Diskussion om 

elnätsföretagens finansieringsbeteende. Detta innebär att data har analyserats löpande 

vartefter den presenterats. Denna metod för att presentera data valdes då det ansågs vara mest 

lämpligt med tanke på hur datan har analyserats. Dessutom valdes denna metod då det ansågs 

finnas en risk för upprepningar av det empiriska materialet. Hur analys av data har genomförts 

presenteras i nästkommande avsnitt, 3.6.  

Inledningsvis presenteras resultaten av den kvantitativa delen i diagramform. Denna metod 

för att presentera kvantitativ data är enligt Bryman och Bell (2005) en av de vanligaste 

metoderna, diagram har den fördelen de är förhållandevis enkla att förstå och tolka.  Efter 

detta presenteras den kvalitativa delen i löpande text. Denna del har delats upp i två avsnitt: 

Finansieringsbeteende i linje med tidigare forskning samt Ytterligare aspekter av 

finansieringsbeteende. Integrerat i detta kapitel har, som tidigare nämnts, materialet 

analyserats med hjälp av den tidigare forskningen. I diskussionen benämns respondenterna B 

(Respondent från bank), E (Respondent från Energimarknadsinspektionen), H1-H4 (Högt 

skuldsatta) och L1-L4 (Lågt skuldsatta). Benämningarna H1-H4 och L1-L4 är inte 

sammankopplade med urvalstabellerna i avsnitt 3.3.2. 

3.6 Analys av data 
Studiens analys har haft sin utgångspunkt i den analysmodell som presenterades i kapitel 2, 

avsnitt 2.4.  Eftersom studien är uppbyggd på både en kvalitativ och kvantitativ datainsamling 

har således analysen av dessa delar skiljt sig åt. Den kvantitativa datan har bearbetas med 

hjälp av Excel där beräkningar såsom exempelvis medelvärde och median har genomförts. 
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Dessa beräkningar har sedan analyserats genom jämförelse elnätsföretagen emellan samt med 

andra studiers resultat vad gäller nivåer på nyckeltal, vilka presenterades i avsnitt 3.3.1. Vid 

analys av den kvalitativa datan som bestått av intervjumaterial har fokus varit på ord och 

tolkning av dessa. Enligt Bryman och Bell (2005) kännetecknas en kvalitativ metod av 

tolkning av respondentens uttryck. Tolkningen av respondenternas uttryck har genomförts 

med hjälp av så kallad kodning, hur denna kodning genomförts presenteras i nästkommande 

avsnitt. 

3.6.1 Kodning 

Analysen av den kvalitativa datan har haft sin utgångspunkt i de transkriberingar som 

utvecklats efter genomförandet av intervjuerna. Transkriberingarna har lästs igenom flertalet 

gånger och kommentarer har gjorts i marginalen på dessa transkriberingar. Genom dessa 

kommentarer har sedan liknande uttryck klustrats ihop, på detta sätt har kategorier utvecklats. 

Kommentarerna har sedan jämförts med teorin och den analysmodell som redovisats i avsnitt 

2.4. Därefter har det fastställts huruvida det finns en överensstämmelse eller inte med teorin. I 

de fall kommentarerna inte har kunnat härledas till de teorier som använts i studien har nya 

faktorer utvecklats. Lofland, Snow, Anderson och Lofland (2006) menar att kvalitativ analys 

handlar om processen med att transformera data till resultat, denna process innebär ofta att 

datan sorteras från enskilda kommentarer till kategorier. I bilaga 4 presenteras kodningen i sin 

helhet. Analysmodell som presenterades i avsnitt 2.4 har efter kodning och analys reviderats. 

Den reviderade analysmodellen presenteras i avsnitt 5.3.  

3.7 Särredovisningsproblematik 
Efter datainsamlingen framkom det att flertalet företag menar att siffrorna i årsrapporterna, 

vilka beräkningarna utgått ifrån, är missvisande. Företag vars verksamhet innefattar flera 

verksamhetsgrenar ska särredovisa elnätsverksamheten i årsrapporten, en djupare diskussion 

kring detta förs i kapitel 4. Utifrån intervjuerna med elnätsföretagen har det dock framkommit 

att denna särredovisning inte genomförs på ett korrekt sätt. Nedan följer ett antal citat ifrån 

olika respondenter som påvisar problematiken kring årsrapportens siffror och den 

skuldsättning som beräknats fram via dessa rapporter: 

 ” Om du har våra årsrapporter och kollar på så är det ju en ren konstruktion där 

 vi plockat ur siffror ur ett, ur ett mycket större bolags balans- och    

 resultaträkning.” 

 ” Det blir ju inte, det blir ju liksom lite Kalle Anka pengar när man ligger då 

 under ett moderbolag så som vi gör i en stor koncern.” 

 ” Mmm, det brås nog på hur man redovisar det där skulle jag vilja säga.” 

 ” För att om man säger såhär det är ju väldigt konstiga siffror egentligen och det 

 är vi ju medvetna om och det är ju de medvetna om också så man funderar lite 

 grann när vi tittar på den här rapporten så tittar vi mer på intäktssidan det är ju 

 den som är intressant egentligen. ” 
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Ovanstående citat tolkas som att bilden som skapats av elnätsföretagens kapitalstrukturer 

genom beräkningar i vissa fall kan vara felaktig eller missvisande. Utformningen av dessa 

företags kapitalstrukturer kan därmed i viss grad förklaras av att siffrorna är konstruerade. Det 

faktum att denna konstruktion existerar är i sig intressant då det kan indikera på att företagens 

verkliga kapitalstrukturer kan vara mer instabila än vad denna studie visar. Något som 

överraskade vid datainsamlingen var även att respondenterna var öppna med att siffrorna var 

konstruerade, detta kan tyda på att det är relativt vanligt förekommande agerande hos de 

svenska elnätsföretagen.  
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4. Den svenska elmarknaden 

I detta kapitel redogörs för hur den svenska elmarknaden är uppbyggd. I kapitlet presenteras 

även översiktligt hur regleringen av de svenska elnätsföretagen är utformad. 

I Sverige avreglerades elmarknaden 1996 vilket innebär att svenska elkunder kan ta del av 

den el som produceras på den europeiska marknaden. Den svenska elmarknaden är uppdelad 

utefter produktion samt distribution. Produktionen och försäljningen hanteras av 

elhandelsföretagen som agerar på en konkurrensutsatt marknad. Dessa elhandelsföretag består 

av ungefär 120 företag vars produktion finns både inom och utanför Sverige. Detta innebär att 

slutkonsumenten har möjlighet att välja sin elleverantör. Distributionsmarknaden är däremot 

uppbyggd som en monopolmarknad där endast ett elnätsföretag kan agera på varje specifikt 

geografiskt område. Totalt finns det cirka 180 elnätsföretag, där kunden alltså inte har 

möjlighet att välja distributör. Anledningen till att marknaden är uppbyggd som ett monopol 

är att det skulle vara samhällsekonomiskt ineffektivt med en avreglerad marknad, då 

kostnaderna för att driva parallella nät skulle bli allt för höga. (Energimarknadsinspektionen, 

2012 [A]) Elnätsstrukturen är uppdelad i tre olika nivåer; stamnät, regionnät och lokalnät. 

Stamnätet är stommen i det svenska elnätet och genom stamnätet transporteras den elektricitet 

som produceras i de största anläggningarna för att sedan förflyttas vidare ut till landets olika 

delar. Elektriciteten förs sedan ner till regionnätet, regionnätet är således länken mellan 

stamnätet och de lokala näten. Lokalnäten transporterar elektriciteten till slutkonsumenten, 

vissa stora industrier är dock kopplade direkt till regionnätet på grund av deras stora 

elförbrukning. (Energimarknadsinspektionen, 2008) 

Utvecklingen på marknaden har genom åren gått mot färre men större företag. I början på 

1980-talet fanns cirka 380 företag, jämfört med cirka 180 st i dagsläget. Marknaden 

domineras av företagen Vattenfall, E.ON och Fortum som äger flertalet nätföretag. (Nordic 

Energy Regulators, 2011) Cirka 59 procent av elnätsföretagen är kommunalägda och den 

vanligaste företagsformen är privat aktiebolag. Majoriteten av företagen ingår i en koncern. 

(Energimarknadsinspektionen, 2013 [A]) Då elnätsföretagens intäkter är relativt stabila och 

förutsägbara kännetecknas branschen av en låg finansiell risk. Branschen påverkas inte heller 

i så stor utsträckning av konjunktursvängningar vilket gör den affärsmässiga och finansiella 

risken låg. I och med den låga risknivån finns det utrymme för elnätsföretagen att ha en 

relativt låg soliditet. (Energimarknadsinspektionen, 2008) Vilket innebär att det finns 

utrymme för en hög skuldsättning. 

Enligt ellagen (1997:857) är alla elnätsföretag skyldiga att senast sju månader efter 

räkenskapsårets utgång lämna in en årsrapport till Energimarknadsinspektionen. Denna 

årsrapport ska innehålla en särredovisning av nätverksamheten. 

(Energimarknadsinspektionen, 2008) Särredovisningen innebär att det endast är 

nätverksamheten som ska redovisas i årsrapporten, bedrivs således nätverksamhet 

tillsammans med annan verksamhet måste särredovisning ske. Särredovisningen ska ge en så 

rättvisande bild som möjligt och fördelning av skulder, tillgångar samt eget kapital ska ske 

genom fördelningsnycklar.  Fördelningen kan baseras på omsättning, balansomslutning, 

resultat eller annan typ av fördelningsgrund som anses lämplig. Ansvaret för att en så 
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rättvisande fördelning och särredovisning som möjligt har gjorts ligger hos företagets styrelse 

eller motsvarande. Företagets revisor ska även göra en särskild granskning av 

särredovisningen. (Energimarknadsinspektionen, 2012 [C]) 

Energimarknadsinspektionen har bland annat i uppdrag att övervaka elnätsföretagen för att 

kontrollera att dessa följer gällande reglering. I Energimarknadsinspektionens uppgifter ingår 

att kontrollera elnätsföretagens avgifter gentemot slutkonsumenterna. För att kontrollera att 

elnätsföretagen inte tar ut för höga avgifter fastställer Energimarknadsinspektionen från 2012 

en intäktsram, det vill säga en övre gräns för hur höga intäkter ett elnätsföretag får ha under 

en fyraårsperiod. Fram till år 2012 granskades elnätsavgifterna i efterhand. Fastställandet av 

intäktsramen för den första tillsynsperioden (2012-2015) har i dagsläget överklagats till 

förvaltningsrätten av ungefär hälften av elnätsföretagen. (Energimarknadsinspektionen, 2012 

[B]) I december 2013 kom utfallet i rättsprocessen, förvaltningsrätten dömde till 

elnätsföretagens fördel (Dagens Industri, 2013). Intäktsramens syfte beskrivs i 6 § 5 kap. 

ellagen (1997:857):  

”Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet under 

granskningsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att 

bedriva verksamheten (kapitalbas).”  

 

Inom benämningen ”skäliga kostnader” ingår poster som till största del avser kapitalkostnader 

för investeringar i anläggningstillgångar 

Denna nya förhandsreglering, som alltså gäller från 2012, innebär att elnätsföretagen får 

lämna ett förslag på intäktsram till Energimarknadsinspektionen. 

Energimarknadsinspektionen fastställer därefter en intäktsram för den kommande 

fyrårsperioden. Intäktsramen som fastställs ska ge en rimlig avkastning till ägarna samt täcka 

de kostnader som verksamheten har för att driva elnätet. Först när tillsynsperioden är slut sker 

en uppföljning för säkerställa om elnätsföretagen har hållit sig inom intäktsramen, det vill 

säga att företagen inte tagit ut för höga avgifter för anslutning och överföring av el av 

kunderna. Skulle elnätsföretagen överdebiterat sina kunder sänks intäktsramen inför nästa 

tillsynsperiod, överstiger överdebiteringen 5 % måste företagen dessutom betala ett 

överdebiteringstillägg. (Energimarknadsinspektionen, 2011)  

För att Energimarknadsinspektionen ska kunna fastställa vad en skälig intäkt för företagen är 

bedöms de kostnader som företaget har. Till största del består dessa av kapitalkostnader 

avseende investeringar i nät och andra anläggningar. Övriga kostnader består av så kallade 

löpande kostnader och kan vara kostnader för drift och underhåll, administrationskostnader 

med mera. Vid fastställande av intäktsramen bestämmer Energimarknadsinspektionen även 

vilken kvalitet som tjänsten ska ha under tillsynsperioden och skulle kvaliteten vara lägre än 

denna får kunderna betala en lägre avgift. Intäktsramen tar även hänsyn till sådana 

förhållanden som företagen själva inte kan påverka, exempelvis geografiskt läge. Som tidigare 

nämnts består en stor del av elnätsföretagens kostnader av kostnader för kapital, detta då 

verksamheten kräver regelbundna investeringar. Dessa kapitalkostnader, som består av 

avskrivningar och räntor, måste fördelas över anläggningarnas totala livslängd. Då målen 
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enligt Energimarknadsinspektionen är stabila och låga avgifter används en metod som bygger 

på ett kapacitetsbevarande perspektiv där kapitalkostnaderna fördelas jämnt över 

anläggningarnas totala livslängd. Anläggningarna värderas till nuanskaffningsvärde och 

kapitalkostnaderna fördelas med så kallad real annuitet. (Energimarknadsinspektionen, 2011) 

I juni 2013 publicerade Energimarknadsinspektionen en rapport benämnd ”Förslag till ändrat 

regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar – författningsförslag inför andra 

tillsynsperioden 2016-2019”. I rapporten presenteras förslag på ändringar inför andra 

tillsynsperioden, i rapporten uppmärksammas ett eventuellt framtida problem kopplat till 

elnätsföretagens kapitalstrukturer. Intäktsramen som elnätsföretagen ska förhålla sig till är 

beräknad för att kunna täcka framtida investeringar och ge ägarna avkastning. 

(Energimarknadsinspektionen, 2011) Energimarknadsinspektionen beskriver i rapporten en 

fara då kapitalstrukturerna för elnätsföretagen inte är reglerade. Avsaknaden av reglering kan 

få konsekvensen att företagen tar en högre finansiell risk genom att öka belåningen och 

därmed företagets skulsättningsgrad. En ökad skuldsättningsgrad ökar sannolikheten för att ett 

företag inte ska kunna täcka eventuellt framtida förluster med egna medel. 

(Energimarknadsinspektionen, 2013 [B]) 

Avsaknaden av reglering på detta område skulle exempelvis kunna leda till att elnätsföretagen 

utsätter sig för en högre risk genom att de väljer att utnyttja intäktsramen på ett felaktigt sätt. 

Detta skulle exempelvis kunna ske genom att företagen genomför utdelningar till ägarna för 

kapital som i intäktsramen är avsedda att täcka investeringar. När det sedan uppstår ett 

investeringsbehov finns det en risk att det finansieras med belånat kapital istället för tidigare 

vinstmedel. (Energimarknadsinspektionen, 2013 [B]) Detta scenario skulle kunna leda till att 

ägarna vid finansiella svårigheter väljer att låta företag gå i konkurs. I och med att 

elnätsföretagens verksamhet har en samhällsnyttig funktion kan kostnaderna som uppstår vid 

en eventuell konkurs behöva betalas av samhället.  
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5. Diskussion om elnätsföretagens kapitalstrukturer 

I detta kapitel presenteras den insamlade datan samt en analys av detta material. 

Inledningsvis presenteras de beräkningar som gjorts, därefter materialet från intervjuerna. 

Kapitlet avslutas med en revidering av analysmodellen som presenterades i kapitel 2.  

5.1 Kapitalstrukturberäkningar 
Nedan redovisas resultaten av beräkningar av elnätsföretagens skuldsättningsgrad samt 

soliditet. I bilaga 1 presenteras diagrammet över elnätsföretagens skuldsammansättning. 

5.1.1 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med skulder. 

Beräkningarna av elnätsföretagens skuldsättning visar att majoriteten av företagen har under 

50 % i skuldsättning. Det finns dock undantag med ett antal företag som har över 80 % i 

skuldsättningsgrad. Medelvärdet (medianen) uppgick till 40 % (38 %). 

 

 

Vid en första anblick till medelvärdet för elnätsföretagens skuldsättningsgrad kan den anses 

vara relativt låg. I Hagbergs (2006) studie var skuldsättningsgraden för de överlevande 

företagen i genomsnitt 66, 2 %, vid en jämförelse med elnätsföretagens skuldsättning har 146 

företag en skuldsättningsgrad under 70 %. Dessa 146 företag kan vid en jämförelse med 

Hagbergs (2006) studie anses ha en stabil skuldsättningsnivå. Trots att medelvärdet är relativt 

lågt finns det ett fåtal företag som utmärker sig med en relativt hög skuldsättningsgrad. Enligt 

beräkningarna har 19 företag en skuldsättningsgrad över 70 %. I Hagbergs (2006) studie hade 

de företag som gick i konkurs en skuldsättningsgrad på 71,8 % fem år före konkursen 

inträffade. Motsvarande siffra ett år innan konkursen låg på 86,2 %. Enligt den aktuella 

studiens beräkningar har tre elnätsföretag en skuldsättningsgrad över 86,2 %, detta kan 
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indikera på att det finns företag på marknaden som kan ses som finansiellt instabila. Enligt 

Philosophov och Philosophov (2005) bör skuldsättningsgraden generellt sett ligga på 40-50 

%, i linje med deras konstaterande går det att fastställa att elnätsföretagens skuldsättningsgrad 

generellt sett ligger på en acceptabel nivå.  

Ett fåtal elnätsföretag har endast långfristiga eller kortfristiga skulder, medan majoriteten har 

en sammansättning som består av en blandning av dessa båda delar. Ett företag har inga 

skulder överhuvudtaget. Diagram över skuldsammansättningen presenteras, som ovan nämnt, 

i bilaga 1. 

5.1.2 Soliditet 

Soliditeten visar det egna kapitalet, inklusive 78 % av obeskattade reserver, i förhållande till 

de totala tillgångarna. Det är en stor spridning hos elnätsföretagen där majoriteten återfinns 

inom intervallet 31 % - 80 %. Medelvärdet (medianen) uppgick till 51 % (53 %). 

 

 

Vid en jämförelse med Hagbergs (2006) studie kan elnätsföretagens soliditet anses ligga på en 

säker och stabil nivå. I Hagbergs (2006)  studie hade de överlevande företagen en soliditet på 

34,5 %, en nivå som elnätsföretagen generellt sett överstiger med marginal. De företag som 

gick i konkurs i Hagbergs (2006) studie hade ett år innan konkurs en soliditet på 13,8 %, i den 

aktuella studien har 8 stycken elnätsföretag en soliditet under 13,8 % vilket får anses vara 

oroväckande.  

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 % - 
10 % 

11 % - 
20 % 

21 % - 
30 % 

31 % - 
40 % 

41 % - 
50 % 

51 % - 
60 % 

61 % - 
70 % 

71 % - 
80 % 

81 % - 
90 % 

91 % - 
100 % 

Soliditeten (%) 

Antal företag 

Diagram 2 – Soliditet hos elnätsföretagen. Källa: Egen bearbetning 



32 

 

5.2 Finansieringsbeteende 
Nedan presenteras och analyseras datamaterialet från de tio intervjuer som genomförts. 

5.2.1 Finansieringsbeteende i linje med tidigare forskning 

Enligt trade-offteorin präglas företags finansieringsbeteende av riskbenägenhet, 

värdemaximering, en aktiv skatteplanering samt ett tydligt skuldsättningsmål (Myers, 2003; 

Brendea, 2011). Utifrån datainsamlingen framgår att de intervjuade elnätsföretagen inte 

verkar ha ett tydligt skuldsättningsmål. Det verkar inte heller som att företagen aktivt 

skatteplanerar eller planerar sin kapitalstruktur utefter värdemaximering. Det går därmed att 

konstatera att det inte finns något som tyder på att elnätsföretagens finansieringsbeteende är i 

enlighet med det beteende som präglas av trade-offteorin. Dock anger ett högt skuldsatt 

företag (vidare benämnt H4) att de har en hög skuldsättning på grund av att de 

skuldfinansierat utdelning till aktieägarna. Detta beteende kan ses som en typ av 

värdeöverföring från långivare till aktieägare, vilket Myers (2003) menar är en del av det 

beteendet som företag enligt trade-offteorin kan tillämpa. Denna typ av värdeöverföring är 

även något som Energimarknadsinspektionen i sin rapport från 2013 benämnd ”Förslag till 

ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar – författningsförslag inför 

andra tillsynsperioden 2016-2019” uttrycker som ett eventuellt framtida problem om ingen 

reglering av elnätsföretagens kapitalstrukturer införs.  

Enligt respondenten från banksektorn (vidare benämnd B) finns incitament för en hög 

belåning då det skapar högre kostnader och därmed lägre skatt. Detta är något som är kärnan i 

trade-offteorin (Myers, 2003; Brendea, 2011). Respondenten från 

Energimarknadsinspektionen (vidare benämnd E) menar att det främst är proffsföretag, som 

exempelvis Fortum, som aktivt planerar sin kapitalstruktur. Vidare menar E att dessa typer av 

företag strävar efter att optimera sin kapitalstruktur utifrån vad som är koncernmässigt 

optimalt. Enligt trade-offteorin har företag ett skuldsättningsmål och en tydlig målformulering 

för att nå dit (Myers, 2003), enligt E återfinns detta beteende troligtvis inom koncerner men 

det kan vara svårt att identifiera det hos specifika elnätsföretag. I enlighet med E menar B att 

det är svårt att specificera exakt hur elnätsverksamheten är finansierad, detta då det kan ingå 

andra verksamheter i elnätsföretaget. Dessutom kan elnätsföretaget i sig ingå i en koncern. 

Företag H4 bekräftar vad E och B beskriver då företaget menar att finansieringsstrategier 

endast återfinns på koncernnivå och inte är något fokus i elnätsverksamheten.  

I likhet med trade-offteorin menar hävstångseffekten att företag kan gynnas av en hög 

skuldsättning. Hävstångseffekten, till skillnad från trade-off där fokus är på skattefördelar, 

fokuserar på att ägarnas avkastning ökar genom sänkta kapitalkostnader (Marston & Perry, 

1996). Enligt E är det snarare hävstångsstångseffekten än aktiv skatteplanering som skapar 

incitament för en hög skuldsättning hos elnätsföretagen. Ett av de högt skuldsatta företagen, 

H4, diskuterar i termer av hävstångseffekten. H4 menar att de som företag måste ta hänsyn till 

var räntan är billigast och att det i många situationer är billigare att låna än att egenfinansiera. 

Dock menar företaget att denna strategi inte tillämpas i elnätsverksamheten.  

Enligt pecking-orderteorin prioriterar företag alltid intern finansiering då de strävar efter en 

hög säkerhet i kombination med låg risk. Enligt teorin finns det, till skillnad från trade-
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offteorin, inget specifikt skuldsättningsmål. (Brendea, 2011) Utifrån intervjuerna med 

elnätsföretagen återfinns störst stöd för pecking-orderteorin av de teorierna som studerats. 

Företag L1 menar att fördelarna med en låg skuldsättning främst handlar om att känna sig fri. 

Vidare menar företaget att de endast kommer skuldsätta sig om de själva inte har tillgång till 

interna medel. L1 påpekar flertalet gånger att de först och främst strävar efter att vara 

egenfinansierade och att de inte strävar efter att ”få fram snygga nyckeltal”. Detta kan tolkas 

som att den övergripande finansiella strategin går ut på låg skuldsättning och att företaget inte 

fokuserar på de skattefördelar och den ökade avkastningen som trade-off och 

hävstångseffekten kan ge. När L1 uttrycker att den låga skuldsättningen beror på att företaget 

vill ”känna sig fri” tolkas detta som en strävan efter hög säkerhet och låg risk. Att känna sig 

fri kan kopplas till att vara fri från risker och att känna en säkerhet i att företag själv äger sina 

egna tillgångar och inte är beroende av någon annan. Därmed anses företagets 

finansieringsbeteende vara i linje med pecking-orderteorin där just dessa begrepp är centrala.  

L2 och L3 menar att den låga skuldsättningen är en konsekvens av att den löpande 

verksamheten klarar av att finansiera företaget. Detta menar L3 skapar en ”lycklig situation” 

och en fördelaktig sits för framtiden om företaget skulle vara i behov av att låna pengar. Detta 

resonemang som företaget för är i linje med pecking-orderteorin. Företaget utgår från någon 

typ av rangordning, där interna medel alltid är högst prioriterat. Myers (2003) menar att 

interna medel alltid är det första valet för företag som agerar enligt pecking-orderteorin och 

därmed kommer företag endast att belåna verksamheten om interna medel saknas.  

I likhet med L3 menar L4 att en god soliditet skapar fördelar om det finns behov av lån och att 

den låga skuldsättningen är en konsekvens av att företaget finansierar sig med eget kapital. L4 

berättar även att investeringar ända upp till 30 miljoner har egenfinansierats. Detta beteende 

kan ifrågasättas då företaget faktiskt skulle kunna, genom att utnyttja hävstångseffekten, öka 

sin avkastning på kapitalet genom belåning och genom ökade räntekostnader sänka sin 

beskattning. L4 verkar dock inte fundera i de banorna då det framkommer att de bara ser 

fördelar med en låg skuldsättning. L1 menar att en eventuell framtida skuldsättning skulle 

vara ett resultat av att företag saknar likvida medel för att finansiera investeringar.  Även detta 

resonemang är i likhet med pecking-orderteorin då enda anledningen till skuldsättning skulle 

vara att interna medel saknas.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att de intervjuade elnätsföretagen visar ett ytterst 

svagt stöd för ett agerande i enlighet trade-offteorin och hävstångseffekten. Detta då 

företagens finansieringsbeteende inte indikerar på värdemaximering eller riskbenägenhet. Det 

verkar heller inte som om företagen agerar enligt det beteende som trade-off och 

hävstångseffekten präglas av. Ingen av respondenterna uttrycker att det är någon fördel med 

hög skuldsättning vilket kan indikera på att de inte är medvetna om de eventuella fördelar som 

kan finnas med skuldsättning. Det går däremot att se indikationer på beteende i enlighet med 

trade-offteorin på en hierarkisk högre nivå än elnätsföretagen. Exempelvis hos ett moderbolag 

inom en koncern. Däremot verkar det finnas elnätsföretag som agerar utifrån pecking-

orderteorin. Detta visar sig hos de företagen som uttryckligen menar att de finansierar sin 

verksamhet först och främst med interna medel. Flera av företagen som har låg skuldsättning 

ger indikationer på att de eftersträvar en säkerhet och låg risk i sin verksamhet. Denna tydliga 
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konkreta koppling indikerar på att det är störst stöd för pecking-orderteorin och att det är 

denna teori utav de studerade teorierna som till högst grad kan förklara elnätsföretagens 

finansieringsbeteende.  

5.2.2 Ytterligare aspekter av finansieringsbeteende  

Förutom att det visat sig finnas ett stort stöd för pecking-orderteorin angav flera företag andra 

förklaringar till deras finansieringsbeteende. Dessa förklaringar återfinns inte i någon av de 

studerande teorierna och därför utvecklas nedan ett antal faktorer som anses relevanta för att 

förklara finansieringsbeteendet hos elnätsföretagen.  

Under intervjun med L1 framkom att företagets låga skuldsättning delvis beror på att 

företagets verksamhet är begränsad. Denna förklaring till den låga skuldsättningen går inte att 

finna i de befintliga teorierna. För att förstå L1s finansieringsbeteende går det således inte att 

använda de studerade teorierna på området.  

I likhet med L1 återfinns inga förklaringar till skuldsättningen hos H3 inom de befintliga 

teorierna. H3 anger det faktum att företaget är nystartat sedan 3 år tillbaka som anledning till 

företagets höga skuldsättning. Då H3 är ett nystartat företag innebär det att de haft höga 

kostnader på grund av stora investeringar i tillgångar och höga goodwillposter, detta har 

medfört att företaget varit tvungna att skuldfinansiera sin verksamhet. H4 däremot menar att 

företaget inte vill belasta sina kunder med högre avgifter då det är ett kommunalägt företag, 

vilket gör att företaget väljer att inte amortera av sina skulder. Detta i sin tur förklarar den 

höga skuldsättningen. H4 karakteriseras av ett starkt kundfokus, det är inte troligt att ett 

privatägt företag skulle agera på ett liknande sätt för att hålla nere kundens avgifter. Utifrån 

L1, H3 och H4s förklaring till den aktuella kapitalstrukturen går det att identifiera ett mönster. 

Detta mönster tyder på att företagens finansieringsbeteende påverkas av deras specifika 

förutsättningar. Ägarförhållanden, ett företags omfattning samt dess ålder är förutsättningar 

som kan aggregeras ner till en faktor benämnd verksamhetens karaktär.  

Ytterligare en skillnad mot teorierna identifierades då L3 påstod att den låga skuldsättningen 

som företaget har skapar en låg kapitalkostnad. Detta indikerar på att det kan finnas en 

kunskapsbrist vad gäller de teoretiska finansieringsmöjligheterna. Detta då hävstångseffekten 

kan påvisa det motsatta, det vill säga att kapitalkostnaden kan sjunka vid en ökad 

skuldsättning (Marston & Perry, 1996). Hade L3 endast grundat sin låga skuldsättning på 

argumentet att kapitalkostnaden blir lägre hade företaget agerat i motstridighet till de 

studerade teorierna, dock som nämnt i tidigare avsnitt grundar företaget sina låga 

skuldsättning även på möjligheten att låna om behovet finns, vilket likställs med pecking-

orderteorin.  

H1 menar att den höga skuldsättningen är en konsekvens av att företaget ingått ett 

ofördelaktigt avtal om ett banklån. Avtalet har inneburit att företaget inte tillåtits amortera på 

lånet. Detta har fått konsekvensen att företaget haft höga räntekostnader över en tid samt att 

skulderna inte har kunnat amorteras ner. Trots att L3 och H1 har helt skilda kapitalstrukturer 

kan förklaringen till dessa anses ses som en faktor benämn kunskapsbrist. Detta då L3 visar 

en bristande kunskap vad gäller företags möjlighet att genom kapitalstrukturen 

värdemaximera utifrån skattefördelar samt genom belåning öka avkastningsmöjligheterna. H1 
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däremot visar en bristande kunskap när det kommer till att förstå konsekvenserna av hur ett 

sådant avtal som ingåtts kan påverka företagets kapitalstruktur en lång tid framöver.  

Valet att lägga till faktorn benämnd kunskapsbrist stärks även av intervjuerna med både B och 

E. E menar att kompetensen vad gäller kapitalstrukturer och hur denna kan optimeras skiljer 

sig kraftigt åt mellan elnätsföretagen. B menar även att det kan finnas en kunskapsbrist vad 

gäller den sänkta kapitalkostnaden som kan uppnås genom att företag lånar pengar istället för 

att egenfinansiera sig.  

Genom intervjun med H2 framkom att företagets höga skuldsättning beror på att företag 

förvärvat ett annat elnät och då finansierat köpet med skulder. H2 menar att om de inte 

förvärvat det andra elnätet hade deras kapitalstruktur sett annorlunda ut. Skuldsättningen kan 

således ses som beroende av företagets val av att förvärva andra företag. Detta styrks även av 

L1 som menar att de elnätsföretag som har en förvärvsstrategi troligtvis har en hög 

skuldsättning. Även B menar att det är naturligt att öka sin skuldsättning vid förvärv. E menar 

även att marknaden ständigt förändras och att det går mot en framtid med färre och färre 

företag. Detta indikerar att det kan finnas fler elnätsföretag som har en relativt hög 

skuldsättning på grund av en förvärvsstrategi.  

L1 påpekar att deras låga skuldsättning är beroende av det låga investeringsbehovet, de 

påpekar vidare att ett ökat investeringsbehov troligtvis skulle ge upphov till en högre 

skuldsättning. L2 menar att skuldsättningen troligtvis inte kommer att förändras då de inte har 

behov av att förändra sin investeringstakt. H3 anger att en av anledningar till den höga 

skuldsättningen är att stora investeringar har gjorts i verksamheten. Dessa företags 

resonemang visar att investeringsbehov är en stark faktor till utformningen av 

kapitalstrukturen. 

Utifrån intervjuerna med H2, H3, L1 och L2 går det att konstatera att en ytterligare faktor som 

påverkar företagens finansieringsbeteende och därmed deras kapitalstruktur är huruvida 

företaget investerar och förvärvar. Därmed skapas en ytterligare faktor som benämns 

investeringar och förvärv.  

Genom intervjun med H2 framkom att företagets finansieringsbeteende även delvis beror på 

ett haveri som inträffade under 2010. Företaget menar att deras skuldsättning i princip vore 

obefintlig om detta haveri inte inträffat. Till skillnad från teorier om finansieringsbeteenden, 

som utgår från att företag aktivt planerar sin kapitalstruktur visar exemplet med H2 på att 

företags finansieringsbeteende kan påverkas av oförutsedda händelser. Även E diskuterade 

kring denna typ av oförutsedda händelser, han menar att dessa sällan inträffar men när det väl 

sker kan det få förödande konsekvenser för elnätsföretag. När exempelvis delar av nätet blåser 

ner skapar det höga oförutsedda kostnader för elnätsföretagen. Därför har en faktor benämnd 

oförutsedda händelser utvecklats.  

Pecking-orderteorin, trade-offteorin och hävstångseffekten har alla ett underliggande 

antagande om att det alltid finns en medvetenhet i företagens val av finansieringskälla. 

Teorierna utgår från att företagen har en planerad strategi för hur de ska finansiera sin 

verksamhet och är medvetna om hur det aktuella valet påverkar verksamheten. Efter 
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intervjuerna blev det tydligt att denna medvetenhet inte alltid existerar hos elnätsföretagen. 

Detta tydliggjordes vid intervju med L3 som menar att det inte förs några diskussioner alls 

gällande företagets kapitalstruktur och hur fördelningen mellan skulder och eget kapital ser ut. 

Även H1 menar att diskussioner kring kapitalstrukturen saknas, dock påpekar företaget att 

diskussioner kring finansiering förs på styrelse- och ägarnivå. Likaså H2 och H4 menar att 

kapitalstrukturen inte är något som diskuteras i verksamheten. Dessa respondenters svar 

indikerar på att det saknas en medvetenhet och en strategi om företagens val av 

kapitalstruktur, detta är en stor skillnad mot vad teorierna menar. Även E menar att besluten 

kring kapitalstrukturen troligtvis inte alltid är genomtänkt och att vissa företag troligen inte 

reflekterar kring deras kapitalstruktur. Utifrån intervjuerna skapas därmed en ny faktor 

benämnd omedvetenhet.  

5.3 Teoretiska implikationer 
Utifrån ovanstående diskussion har analysmodellen i avsnitt 2.4 reviderats. I studien återfanns 

svagt stöd för trade-offteorin och hävstångseffekten. I studien återfinns ett visst stöd för 

pecking-orderteorin då det visar sig att ett antal företag agerar utifrån teorins grundläggande 

begrepp. Det har även framkommit förklaringar till företagens finansieringsbeteende som inte 

återfinns i de studerade teorierna. Dessa förklaringar har utvecklats till nya faktorer som anses 

påverka företagens finansieringsbeteende. Faktorerna benämns verksamhetens karaktär, 

kunskapsbrist, investeringar och förvärv, oförutsedda händelser och omedvetenhet. Modellen 

visas i sin helhet nedan. På samma sätt som i avsnitt 2.4 är de huvudsakliga förklaringarna till 

finansieringsbeteendet fetmarkerade. Således anses pecking-orderteorin samt de nya 

faktorerna kunna förklara elnätsföretagens finansieringsbeteende. De streckade pilarna 

indikerar att det fanns en svag förklaring till finansieringsbeteendet utifrån trade-offteorin och 

hävstångseffekten. 
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Figur 7 – Reviderad analysmodell. Källa: Egen bearbetning 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras slutsatserna av studien kopplat till dess frågeställningar och syfte. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning samt studiens praktiska implikationer.  

Utifrån denna studie går det att konstatera att elnätsföretagens kapitalstrukturer överlag är 

stabila. Det finns dock enskilda risker med vissa företag som har en relativt hög skuldsättning 

och låg soliditet. Majoriteten av elnätsföretagen får vid en jämförelse med tidigare studier 

anses ha en stabil kapitalstruktur. En förklaring till detta kan dock vara att elnätsföretagen 

konstruerat sina siffror, vilket framkommit under datainsamlingen. Detta grundar sig i en 

särredovisningsproblematik som anses vara av stor vikt för Energimarknadsinspektionen att 

analysera djupare. Detta bör vara ett första steg innan diskussionen förs vidare in på en 

eventuell reglering av elnätsföretagens kapitalstrukturer. Risken finns att införandet av en 

reglering blir verkningslös om denna problematik inte hanteras. 

Studien syftar till att förstå elnätsföretagens finansieringsbeteende med utgångspunkt i trade-

offteorin, hävstångseffekten samt pecking-orderteorin. Resultaten från studien visar dock att 

det endast delvis går att förstå företagens beteende utifrån dessa teorier.  Den tidigare 

forskningen på området kapitalstrukturer har indikerat på olika resultat. I likhet med den 

tidigare forskningen indikerar den aktuella studien på att det kan vara problematiskt att 

fastställa om företag agerar i linje med trade-offteorin, hävstångseffekten eller pecking-

orderteorin. Detta då studiens resultat endast indikerar på tendenser till beteende i enlighet 

med teorierna. Det har dock visat sig vara störst stöd för pecking-orderteorin, vilket är i linje 

med tidigare studier av Shyam-Sunders och Myers (1999) samt Tong och Green (2005).  

I studien har andra förklaringar till de svenska elnätsföretagens finansieringsbeteende 

identifierats. Dessa förklaringar återfinns inte i de studerade teorierna som behandlas i denna 

studie. Därav har det arbetats fram andra faktorer som anses påverka finansieringsbeteendet. 

Dessa faktorer benämns verksamhetens karaktär, omedvetenhet, investeringar och förvärv, 

kunskapsbrist och oförutsedda händelser. Faktorerna kan var för sig, eller i olika 

kombinationer, användas för att förstå de valda kapitalstrukturerna. De framarbetade 

faktorerna består av allmänna begrepp som därmed inte bör vara beroende av de svenska 

elnätsföretagens specifika kontext. Således bör det vara möjligt att överföra dessa förklaringar 

även till andra marknader och branscher. Denna studie bidrar därför med utökade förklaringar 

till företags finansieringsbeteende.  

6.1 Vidare forskning 
Under studiens genomförande har det dykt upp intressanta områden som har fallit utanför 

denna studies syfte och som därmed skulle vara en uppgift för framtida forskning. Exempelvis 

skulle det vara intressant att studera behovet av reglering av elnätsföretagens 

kapitalstrukturer. I detta fall skulle bransch- och nationalitetsöverskridande jämförelse kunna 

genomföras. Branschöverskridande jämförelser skulle kunna göras med exempelvis bankers 

reglering. Nationalitetsöverskridande jämförelser skulle kunna genomföras med andra länder 

där elnätsföretagens kapitalstrukturer är reglerade.  Vidare skulle det även vara intressant att 

studera hur en eventuell reglering skulle kunna utformas. Vidare forskning om 

regleringsbehov och utformandet av en reglering kan ses som en förlängning av denna studie 
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och dessa problemområdens koppling illustrerades inledningsvis i avsnitt 1.4. Ytterligare en 

intressant utgångspunkt skulle kunna vara att studera finansieringsbeteendet i andra 

samhällsnyttiga branscher.  

6.2 Praktiska implikationer 

I denna studie framkommer ett antal praktiska implikationer. Dels de som ligger i linje med 

studiens bidrag, men även en del som ligger utanför studiens problemområde. Sett till 

nyckeltalsberäkningarna går det konstatera att elnätsföretagens nuvarande kapitalstrukturer är 

relativt stabila. Vissa företag har dock en oroväckande hög skuldsättning vilket kan skapa 

framtida samhällsrisker. I rapporten från Energimarknadsinspektionen (2013 [B]) framställs 

kapitalstrukturerna som ett framtida orosmoment då dessa inte är reglerade. Då denna studie 

visar att det finns ett antal högt skuldsätta företag bör elnätsföretagens kapitalstrukturer vidare 

analyseras. Trots att en hög skuldsättning endast verkar finnas hos ett fåtal företag bör det 

dock poängteras att det räcker med att ett antal företag blir finansiellt instabila för att det ska 

bli höga kostnader för samhället. Detta visar tydligt exemplet med Ekfors Kraft AB, som trots 

sin begränsade verksamhet kostade samhället oerhört stora summor pengar. Dessutom har det 

framkommit genom intervjuer med E och B att framtida strukturomvandlingar kommer att ske 

där nya ägare tar sig in på marknaden. Dessa tros vara mer riskbenägna än dagens aktörer och 

detta styrker att det kan finnas ett framtida behov av att analysera kapitalstrukturerna än mer.  

Något som ligger utanför studiens problemområde är att det har visat sig i studien att 

majoriteten av de intervjuade elnätsföretagen på något sätt konstruerat siffrorna som 

inrapporterats i årsrapporten. Konsekvensen av detta är att nyckeltalen i denna studie till viss 

del kan vara felaktiga. Detta innebär att företagen kan ha lagt fram en fördelaktig bild och att 

det i verkligheten kan se värre ut än vad denna studie redovisar. Därmed anses det vara av stor 

vikt att denna problematik utreds innan närmare analyser av kapitalstrukturerna genomförs för 

att dessa ska bli korrekta. Flertalet av de intervjuade elnätsföretagen uttrycker en frustration 

då de anser att det finns svårigheter med att särredovisa elnätsverksamheten i årsrapporterna. 

Det kan därför anses vara av vikt att företagen får en bättre vägledning i arbetet med att 

utforma årsrapporten. Rekommendationen till Energimarknadsinspektionen blir därför att ta 

ett steg tillbaka och inte ha huvudfokus mot regleringsbehovet. Detta innebär att de först och 

främst måste studera särredovisningsproblematiken innan fokus riktas mot det eventuella 

regleringsbehovet. Om detta inte genomförs finns det en fara att införandet av en reglering 

blir verkningslös då det finns en risk att elnätsföretagen konstruerar årsrapporterna i syfte att 

hålla sig inom regleringens ramar. 
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Bilaga 1 - Skuldsammansättning 

 

 

Ovan redovisas de svenska elnätsföretagens skuldsammansättning. Skuldsammansättning 

innebär här andelen kort- respektive långfristiga skulder i förhållande till totala skulder. 

Majoriteten av företagen har en skuldsammansättning som består av både kort- och 

långfristiga skulder. Det finns dock ett fåtal företag som endast har någon av skuldtyperna. 
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Diagram 3 – Skuldsammansättning hos elnätsföretagen Källa: Egen bearbetning 
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Bilaga 2 - Intervjuguide djupintervjuer  

Bakgrundsfrågor 
 Berätta om dig själv och vad du arbetar med. 

 Vilken erfarenhet har du av kapitalstrukturer? 

 Vilken erfarenhet har du av reglering av kapitalstrukturer? 

Svenska elnätsföretag 
 Kan du berätta lite kort om typen av företag som agerar på elnätsmarknaden? (Ställdes 

endast till respondent på Ei) 

 Har du någon uppfattning om typen av företag som agerar på elnätsmarknaden?  

 Har du någon uppfattning om hur dessa bolag finansierar sig? Är det vanligt med hög 

skuldsättning eller väljer många att finansiera sin verksamhet med interna medel? Är 

det så att företagen aktivt skatteplanerar, dvs att de försöker nå en ”optimal” nivå på 

skuldsättningen för att utnyttja skattesköldarna? 

 Finns det några risker med att marknaden ser ut som den gör? Det vill säga att 

storleken skiljer sig åt mellan bolagen samt att vissa bolag ingår i stora koncerner? 

 Har du någon uppfattning om elnätsföretagen är villiga att ta höga risker vid 

investeringar?  

 Tror du att den införda intäktsramen kan ge upphov till att elnätsföretagen utnyttjar 4-

årsperioden på ett felaktigt sätt? I en rapport från Ei om förslag till ändringar till nästa 

tillsynsperiod belyser man ett eventuellt kommande problem med att företag kan 

använda intäkter som ska täcka reinvesteringar till att dela ut till ägarna. För att sedan 

belåna företaget för att finansiera investeringarna. 

 Ser du några risker med avsaknaden av reglering av elnätsföretagens kapitalstrukturer? 

Motsatsförhållandet mellan företagsperspektivet och samhällsperspektivet 
 I och med att elnätsföretagen kan anses ha en samhällsnyttig funktion, finns det några 

risker med en hög skuldsättning hos dessa företag? Och i så fall vilka? 

 Har ni som kreditgivare samma perspektiv på samhällsnyttiga företag som med andra 

typer av företag? Eller ställer ni särskilda krav på samhällsnyttiga företag vid 

kreditgivning? (Ställdes endast till respondent från banksektorn) 

 I uppsatsen utgår vi från att det finns en typ av motsatsförhållande mellan företagens 

syn på finansiering och samhällets syn på finansiering när det gäller samhällsnyttiga 

företag. Det vill säga att företag strävar kan sträva efter en hög skuldsättning för att 

erhålla skattefördelar medan samhället förespråkar en låg skuldsättning för att 

säkerställa en framtida fortlevnad och stabil marknad. Hur ser du på detta 

resonemang? Upplever du att det finns skilda intressen för denna typ av företag? 

 Hur tror du att elnätsföretag generellt tänker kring finansiering av sin verksamhet? 

Skuldsättning 
 Vilken nivå anser du att skuldsättningsgrad för samhällsnyttiga företag bör ligga på? 

Skiljer sig denna nivå mot vad andra typer av företag bör ligga på? 

 Vilka nyckeltal anser du är mest relevanta vid beräkning av kapitalstrukturen? 
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Konkursrisker 
 Som det ser ut idag, vilken risk bedömer du det finns för att elnätsföretag kan gå i 

konkurs? 

 Om ett elnätsföretag skulle gå i konkurs, vilka konsekvenser skulle det medföra? 

 Tror du att det finns risk för att ”högrisk företag” tar sig in på marknaden för att 

utnyttja denna 4-års period för att tjäna pengar för att sedan låta företaget gå i konkurs 

om det går sämre? 

Regleringsbehov 
 Ser du någon likhet mellan elnätsföretagens situation och exempelvis bankers, vars 

verksamhet är reglerad? Båda verksamheterna kan anses ha en viktig 

samhällsfunktion. 

 De finns de som menar att motiven till reglering av bankers kapital ligger i den skilda 

synen på risktagande. Samhället vill inte låta banker ta den höga risk som bankerna 

egentligen skulle vilja. Går det att föra samma resonemang när det gäller 

elnätsföretag? 

 Vilka andra länder har en reglering av elnätsföretagens kapitalstrukturer? Har du 

någon uppfattning av hur de är uppbyggda? (Ställdes endast till respondent på Ei) 

 Vilka fördelar skulle du se med en reglering av elnätsföretagens kapitalstrukturer? 

 Vilka nackdelar skulle du se med en reglering? 

 Hur ser du från ett bankperspektiv (som kreditgivare) på en eventuell reglering av 

elnätsbolagens kapitalstrukturer? (Ställdes endast till respondent från banksektorn) 

 Har ni inom bankvärlden identifierat några problem med avsaknaden av reglering av 

kapitalstrukturer? (Ställdes endast till respondent från banksektorn) 

 Hur anser du att elnätsföretagens monopolsituation påverkar behovet av reglering? 

(Som konsument är man utsatt då man inte har möjlighet att aktivt välja nätbolag) 

 Slutligen, vilket behov ser du av en reglering av elnätsföretag kapitalstrukturer? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide elnätsföretagen 
 Har ni några strategier för hur ni finansierar er verksamhet och i sådana fall hur artar 

sig dessa strategier? Har ni ofta diskussioner inom företaget om hur er kapitalstruktur 

(dvs fördelningen mellan andelen skulder och eget kapital) ser ut? 

 Från våra beräkningar på skuldsättningsgrad (skulder/tillgångar) ser vi att ni har en 

förhållandevis hög /låg skuldsättningsgrad i förhållande till övriga aktörer på den 

svenska elnätsmarknaden. Varför tror du att ni utmärker er? 

 Vilka för- och nackdelar ser ni med att ha en hög/låg skuldsättning? 

 Kommer ni att förändra erat finansieringsbeteende framöver? 

 Hur skulle en reglering av kapitalstrukturerna påverka er verksamhet? 
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Bilaga 4 – Kodning 

Trade-off 
Kommentarer 

 En anledning till den höga 

skuldsättningen är att bolaget, 

som visat ett bra resultat, 

gjort en utdelning till 

moderbolaget vilket har 

finansierats via lån. (H4) 

 Höga kostnader ger lägre 

skatt. (B) 

 Främst proffsföretag skapar 

optimala mål för sin 

kapitalstruktur. (E) 

 Finansieringsstrategier 

återfinns på koncernnivå. (E, 

B och H4) 

 

Teori 

 Tydligt 

skuldsättningsmål. 

 Riskbenägenhet. 

 Värdemaximering. 

 Aktiv skatteplanering. 

Resultat 

 Svagt stöd för trade-

offteorin. 

 Finns indikationer som 

visar på att det verkar 

som om ett beteende i 

linje med trade-

offteorin kan finnas på 

en högre hierarkisk nivå 

än elnätet. 

Hävstångseffekten 
Kommentarer 

 Hävstångseffekten skapar 

incitament till en hög 

skuldsättning. (E) 

 Kan vara billigare att låna än 

egenfinansiera. (H4) 

Teori 

 Söker efter lägsta 

kapitalkostnad. 

 Företagets avkastning 

kan öka vid belåning.  

Resultat 

 Svagt stöd för att 

elnätsföretag tänker 

kring hävstångseffekten 

vid finansieringsbeslut. 

 
Pecking-order 

Kommentarer 

 Frihet skapas vid låg 

skuldsättning. (L1) 

 Skulder bara intressant vid 

brist på interna medel. (L1) 

 Främst strävar efter 

egenfinansiering. (L1) 

 Den löpande verksamheten 

finansierar företaget. (L2, L3, 

L4) 

 Låg skuldsättning skapar en 

bra situation om företaget 

skulle vara i behov av lån. 

(L3, L4) 

Teori 

 Interna medel ges 

högsta prioritering. 

 Företag väljer alltid den 

mest säkra och minst 

riskfyllda 

finansieringskällan.  

 Rangordning (tidigare 

kallat inget 

skuldsättningsmål).  

Resultat 

 Stöd för pecking-order 

återfinns av de 

studerade teorierna.  
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Nya faktorer 
Kommentarer  Tolkning  Faktor  

 Begränsad verksamhet skapar 

låg skuldsättning. (L1) 

 Nystartat bolag förklarar 

skuldfinansiering. (H3) 

 Har en hög skuldnivå då 

företaget prioriterar låga 

avgifter för kunderna. (H4) 

 Företagets storlek 

påverkar 

skuldsättningen. 

 Företagets ålder 

påverkar 

skuldsättningen. 

 Företagets kundfokus 

påverkar 

skuldsättningen. 

 Verksamhetens karaktär 

påverkar 

elnätsföretagens 

kapitalstrukturer. 

 En låg skuldsättning skapar 

en låg kapitalkostnad. (L3) 

 Den höga skuldsättningen 

beror på ofördelaktigt avtal. 

(H1) 

 Kompetens gällande 

kapitalstrukturer skiljer sig 

kraftigt åt mellan företagen. 

(E) 

 Det finns kunskapsbrist vad 

gäller den sänkta 

kapitalkostnaden som kan 

uppstå genom att företag 

lånar pengar istället för 

egenfinansierar sin 

verksamhet (B) 

 Det verkar saknas 

kunskap om hur 

kapitalstrukturer kan 

utformas fördelaktigt. 

 

 

 Kunskapsbrist påverkar 

elnätsföretagens 

kapitalstrukturer.   

 Företagsförvärv skapar hög 

skuldsättning. (H2, L1, B, E) 

 Lågt investeringsbehov 

skapar låg skuldsättning. (L1, 

L2) 

 Högt investeringsbehov 

skapar hög skuldsättning. 

(H3) 

 Det är naturligt att öka sin 

skuldsättning vid förvärv. (B) 

 Går mot en framtid med färre 

och färre företag på 

marknaden. (E) 

 Förvärvsstrategier 

påverkar 

skuldsättningen.  

 Investeringsbehov 

påverkar 

skuldsättningen.  

 Investeringar och 

förvärv påverkar 

elnätsföretagens 

kapitalstrukturer.  

 Haveri skapar hög 

skuldsättning. (H2) 

 Naturkatastrofer kan skapa 

förödande konsekvenser för 

elnätsföretagen. (E) 

 Händelser utanför 

elnätsföretagens 

kontroll påverkar 

skuldsättningen.  

 Oförutsedda händelser 

påverkar 

elnätsföretagens 

kapitalstrukturer. 

 Det förs inga diskussioner 

kring kapitalstrukturen. (L3, 

H2, H4) 

 Kapitalstrukturerna är 

 I många fall planerar 

inte företagen sin 

kapitalstruktur, de flesta 

hanterar situationen 

 Omedvetenhet påverkar 

elnätsföretagens 

kapitalstrukturer.  
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troligtvis inte genomtänka.(E) som den kommer. 

 
Konstruktion av siffror 

Kommentarer 

 Årsrapporterna är ren konstruktion 

(L1) 

 Siffror plockas ur ett mycket större 

bolags balans- och resultaträkning 

(L1) 

 Om elnätet hade varit en aktiebolag 

hade det sett helt annorlunda ut. (L3) 

 Det blir lite Kalla Anka pengar när vi 

ingår i en koncern. (L2) 

 Skuldsättningsgraden beror på hur 

företaget väljer att redovisa. (H2) 

 Siffrorna i årsrapporten är konstiga, 

vilket företaget är medvetna om. (H4) 

 Den framräknade 

skuldsättningsgraden är felaktig, 

egentligen är den 35 procentenheter 

lägre.  Felaktigheten beror på 

problematik kring särredovisning. 

(H4) 

 Den modell som används för 

särredovisning av verksamheten är 

använd sedan 2007 och ingen bryr sig 

om att uppdatera den. (H4) 

 Det finns en medvetenhet om att 

särredovisningen är missvisande, men 

så länge företaget förklarar 

problematiken för revisorn så anses 

det vara korrekt. (H4) 

Tolkning 

  Flertalet företag verkar ha problem när 

det gäller särredovisning. 

 Årsrapporterna verkar av vissa företag 

inte tas på så stort allvar. 

 Den beräknade kapitalstrukturen kan i 

vissa fall vara missvisande.  

 

 


