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Abstract 

Title: Capital structure, taxation and the impact on the stock price: A panel study of Swedish 
industrial groups. 

Authors: Stenberg, Tom & Österberg, Svetlana 

Tutor: Chun, Ogi 

Subject:  Bachelor Thesis in Business Administration – Corporate Finance 

Introduction: Modigliani and Miller theorem is regarded as a milestone and a paradigm shift 
in Corporate Finance. The research behind the theorem has given rise to the controversial con-
clusion that a company's capital structure is irrelevant in an equilibrium market, without taxa-
tion. In contrast, when taxation occurs firm value will increase equivalent to the deductible tax 
on interest expense when debt is issued. The theorem has not been without criticism. Several 
researchers have examined the theorem and criticised its assumptions. 

Purpose: The purpose of the study is to investigate the Modigliani and Miller theorem in re-
spect of capital structure’s impact on companies' share prices. 

Literature Review: The Modigliani and Miller theorem with its assumptions is initially pre-
sented as the study’s main theorem. The presentation of the theorem is followed by a description 
of agency theory, signalling theory, trade-off theory and the efficient market hypothesis, along 
with previous studies on the theorem and its assumptions. 

Research Methodology: The study applies a quantitative approach, with three regression mod-
els. The random sample consists of ten companies in the industrial sector, that are listed on the 
Stockholm Stock Exchange. The sample is based on panel data of the companies during the 
period 2005 to 2012. The study's empirical data consists of historical stock prices and annual 
reports. 

Empirical Results: The leverage ratio, i.e. debt to equity ratio, indicates a low and non-signif-
icant correlation with the stock prices of the examined companies, in all three regression mod-
els. The tax shield indicates a higher and significant correlation with the stock price, while the 
control variable earnings per share EPS indicates the highest correlation with the stock prices, 
as the response variable. 

Conclusions: The study’s results show no empirical support for the Modigliani-Miller theorem 
in its entirety. The explanation for the findings may be that the assumptions are not satisfied in 
the empirical data. Agency theory, signalling theory, trade-off theory and the efficient market 
hypothesis may serve as explanations of the study’s results. 

Keywords: Leverage ratio, Modigliani and Miller theorem, Agency theory, Trade-off theory, 
Bankruptcy cost of debt, Asymmetric information, Tax shield 
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Sammanfattning 

Titel: Kapitalstruktur, beskattning och effekten på aktiekursen: Panelstudie av svenska indu-
strikoncerner 

Författarna: Stenberg, Tom & Österberg, Svetlana 

Handledare: Chun, Ogi 

Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi – Finansiering 

Inledning: Modigliani och Miller-teoremet betraktas som en milstolpe och ett paradigmskifte 
inom Corporate Finance. Forskningen bakom teoremet har gett upphov till den kontroversiella 
slutsatsen att ett företags kapitalstruktur är irrelevant på en jämviktsmarknad, utan beskattning. 
När beskattning däremot förekommer, ökar företagsvärdet motsvarande den avdragsgilla skat-
ten på räntekostnader vid belåning. Teoremet har dock inte varit utan kritik. Flera forskare har 
undersökt teoremet och kritiserat teoremets antaganden. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka Modigliani och Miller-teoremet i avseende av kapi-
talstrukturens inverkan på företags aktiekurser. 

Tidigare forskning: Modigliani och Miller-teoremet med dess antaganden presenteras inled-
ningsvis som studiens grundläggande teori. Därefter presenteras agentteorin, signaleringsteo-
rin, trade-off-teori och effektiva marknadshypotesen tillsammans med tidigare forskningsstu-
dier om teoremet och antagandena. 

Metod: Studien tillämpar en kvantitativ metod, med tre regressionsmodeller. Det slumpmäss-
iga urvalet består av tio företag inom industribranschen som är registrerade på Stockholmsbör-
sen. Urvalet består av paneldata från företagen under perioden 2005 till 2012. Studiens empiri 
består av historiska aktiekurser och årsredovisningar. 

Resultat: Skuldsättningsgraden visar en låg och icke signifikant korrelation med aktiekurserna 
för de undersökta företagen, i samtliga tre regressionsmodeller. Skatteskölden visar en högre 
och signifikant korrelation med aktiekursen, medan kontrollvariabeln vinst per aktie EPS visar 
den högsta korrelationen med aktiekursen, som responsvariabel. 

Slutsats:  Studiens resultat visar inget empiriskt stöd för Modigliani och Miller-teoremet i dess 
helhet. Förklaringen till resultaten kan vara att antagandena inte tillfredsställs inom empirin. 
Agentteori, signaleringsteori, trade-off-teori och effektiva marknadshypotesen kan stå som för-
klaringar till studiens resultat. 

Nyckelord: Skuldsättningsgrad, Modigliani och Miller-teoremet, Agentteori, Trade-off-teori, 
Konkurskostnader, Informationsasymmetri, Skattesköld 
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet presenterar kapitalstrukturens problematik, ur ett allmänt såväl teore-
tisk perspektiv. Kapitlet utmynnar till studiens problemformulering och frågeställning. Uppsat-
sens disposition presenteras som avslutande del. 

1.1 Problembakgrund 
De flesta modeller som utvecklats inom teorier i Corporate Finance kopplar samman flera be-
stämmande faktorer över företagsvärde, där en av de mest centrala faktorerna är företagets ka-
pitalstruktur med skuldsättning i fokus. Skuldsättningens påverkan på företagsvärde har blivit 
ett centralt och bekymrande dilemma inom finansiell teori. De flesta diskussioner kretsar kring 
en generell fråga, om förekomsten av skulden i bolaget ska ha en påverkan på företagsvärde 
(Lewellen & Emery 1986).  

Skatter, agentkostnader, signalpolitik med mera framställdes av flera forskare som en förklaring 
till att detta samband är möjligt. Många studier och i synnerhet den välkända Modigliani och 
Miller-teoremet visar positiva skatteeffekter på belånat kapital och således företagsvärde men  
effektens storlek som är empiriskt identifierad varierar väsentligt (Feld & Heckemeyer & Ove-
resch 2013 s. 2850). Modigliani och Miller-teoremet, som uttrycks genom ett algebraiskt sam-
band, betonar företags skuldsättning som en påverkande faktor på företagsvärde genom skatte-
skölden, under de bestämda antagandena.  

Men bortom den punkten bör ytterligare ökning av skulden öka företagets kapitalkostnad och 
således minska dess totala marknadsvärde (Chowdhury & Chowdhury 2010 s. 111). Dock fin-
ner Chowdhury och Chowdhury (2010) en positiv korrelation mellan  företagets kapitalstruktur 
och dess aktiekurs och på sådant sätt styrker Modigliani och Miller-teoremet empiriskt i sin 
studie på företag från fyra olika branscher i Bangladesh. Samma resultat fann Bhandari (1988).  

Däremot presenterade Bas, Muradoglu och Phylaktis (2009) en annorlunda slutsats i en studie, 
där forskarna delat upp urvalet i tre kategorier enligt storlek, stora, medel och små företag. Ju 
större ett företag blir desto bättre diversifieras riskerna vilket ökar belåningsmarginalerna, det 
vill säga att företaget kan låna mer. På grund av asymmetrisk information, har småföretag be-
gränsad tillgång till finansiering. Småföretag får högre räntekostnader och anses även ekono-
miskt mer riskabla jämfört med större företag. Det hela  resulterar i att vid en given skuldsätt-
ningsnivå, avtar den positiva effekten av skatteskölden för små företag och ökar för stora före-
tag (Bas & Muradoglu & Phylaktis 2009). 

Så länge värdemaximering står i fokus, kommer de mest dominerande och betydelsefulla fak-
torerna för företagsvärde att stå i centrum för forskningen (Ross 1977; Welch  2004). Därför 
urskilde Moghadas, Pouraghajan och Bazugir (2013) i deras studie förutom kapitalstruktur 
andra faktorer som tillväxt och företagsstorlek, men hittade ingen betydelsefull inverkan av 
företagsstorlek på företagsvärde, till skillnad från ovannämnda  Bas, Muradoglu och Phylaktis 
(2009). Emellertid indikerade studien en stark korrelation mellan kapitalstruktur och företags-
värde (Moghadas & Pouraghajan & Bazugir 2013). Cheng, Liu och Chien (2010) går vidare 
med hjälp av en avancerad regressionsmodell och testar tröskeleffekten av skuldsättningsgra-
den på företagsvärde bland 650 A-aktier i kinesiska börsnoterade bolag från 2001 till 2006. 
Resultaten bekräftar existensen av tröskeleffekten i form av andragradskorrelation mellan 
skuldsättningsgrad och företagens värde. Denna studie visar att det är möjligt att identifiera den 
slutgiltiga nivån över vilken en ytterligare ökning av lånefinansiering inte ökar företagets värde 
längre (Cheng & Liu & Chien 2010).  
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Samtidigt levererar dagens ofullkomliga marknader motsägelsefulla fenomen. Aktiekursned-
gången hos ByggMax förklaras av de flesta experter med den kraftigt ökade skuldsättningen i 
företaget som orsakades av två stora förvärv under 2015. Skånska Byggvaror och Buildor blev 
uppköpta av ByggMax med belånat kapital (Ericson 2016). Den ökade skuldsättningen visade 
sig ge positiv men kortsiktig effekt under drygt ett år och började avta redan under början av 
2016 (Nasdaq OMX Nordic u.å.a). Trots att prognosen för aktiekursen var positiv, konstaterar 
Ericson (2016; Nasdaq OMX Nordic u.å.a) att minskad utdelning som följd av företagets ökade 
skuldsättning påverkade aktiekursutvecklingen negativt. 

På andra sidan finns Mycronic som demonstrerar kraftig tillväxt på nästan 20 procent under det 
tredje kvartalet 2016 och presenteras som kvartalets överlägsna vinnare på Stockholmsbörsen 
av Dagens Industri med en aktiekursutveckling från 66 kronor i början av kvartalet till 104,5 
kronor under kvartalets slut (Wendel 2016; Dagens Industri u.å; Nasdaq OMX Nordic u.å.b). 
Intressant att detta sker under frånvaro av långfristiga räntebärande skulder i företaget och i 
kombination med förvärv av 75 procent av aktierna i Shenzhen Axxon Automation Co. Ltd, 
som Mycronic (2016) finansierar internt genom egen kassa och inte belånat kapital, till skillnad 
från ovannämnda ByggMax. På grund av att Mycronic har en cyklisk karaktär i sin utveckling 
går det inte att ignorera de meddelanden som publicerades på börsen om tre order som företaget 
erhöll under tredje kvartalet 2016, och beteckna dem som en del av förklaringen till aktiekur-
sens uppgång. Ovannämnda företag tillhör olika branscher och därför kan inte jämföras rakt av 
men båda företagens utvecklingsmönster motsäger i stora drag en del teorier och aktuell forsk-
ning. 

1.2 Problemdiskussion 
Beaktandet av hur skuldsättningen påverkar företagen har länge varit en betydande fråga inom 
forskningen, inte minst inom Corporate Finance.  

Modigliani och Millers forskning har sedan publikationen 1958, beaktats som en milstolpe och 
ett paradigmskifte (Stiglitz 1988) inom Corporate Finance. Forskningen som ligger till grund 
för teoremet, gav upphov till den kontroversiella slutsatsen att ett företags kapitalstruktur är 
irrelevant. Kapitalstrukturen (Modigliani & Miller 1958) kan inte påverka företagsvärde, på en 
marknad där jämvikt råder och skatter är oförekommande. Modigliani och Miller (1963) redo-
gör i en efterföljande publikation att företagsvärde ökar motsvarande den avdragsgilla skatten 
på räntekostnader vid skuldsättning. Teoremet gav även upphov till slutsatsen att avkastnings-
kravet ökar för eget kapital vid högre skuldsättning (Modigliani & Miller 1958). Teoremet ses 
än idag som en betydande epok inom Corporate Finance, men ska inte uppfattas som obestritt. 
Lloyd-Davies (1975) redogör om diskussionen  kring de intensiva motsättningarna i teoremets 
upptäckter, samt om författare och forskare som upplever stora svårigheter att påvisa teoremets 
innebörd och relevans i verkligheten.  

Det hela finner sin grund i antagandena, om marknadsjämvikt och perfekta marknader. Lloyd-
Davies (1975) utvecklar diskussionen med att teoremet utvecklats deduktivt från antagandena, 
som sedan poängterats, att verkligheten egentligen inte är perfekt. Teoremet må intressera verk-
lighetsflyende forskare än att ge ett implementerbart värde för de företagare och finansmän som 
agerar i en imperfekt verklighet. 

Teorem som har en grund i verklighetsfrånvändande antaganden ska dock inte missuppfattas. 
Validiteten, i närmare bemärkelse ekologiska validiteten, ifrågasätts när forskning som bygger 
på förenklade antaganden inte förmår kunna representera eller i bemärkelsen relatera till verk-
ligheten. Men att även antaganden görs av teoremets kritiker. Avsikten med teoremet är inte att 
representera verkligheten, utan snarare redogöra i en deduktiv anda att i en värld där jämvikt 



 

3 
 

och perfekta marknader råder har inte kapitalstrukturen någon relevans. Omvänt innebär detta 
alltså att i en verklighet där ojämvikt och imperfekta marknader råder, har kapitalstrukturen en 
betydelse (Lloyd-Davies 1975). 

Modigliani och Miller (1958) avslutar den välkända publikationen genom att poängtera det me-
todologiska tillvägagångssättet med de förenklande antagandena. De redogör att antagandena 
har varit nödvändiga för att hantera problemet, men att det hädanefter är tid att fortsätta i rikt-
ning mot större realism och relevans. 

Missuppfattningen som gett upphov till kritiken, grundar sig i det metodologiska förfarandet. 
Förenklade antaganden är en del av processen inom vetenskap och teoribildning. Det är vare 
sig möjligt eller eftersträvandesvärt att skapa en teoretisk modell identisk med verkligheten. 
Modigliani och Miller har däremot, till skillnad mot skapandet av en förenklad modell men med 
avsedd relevans, skapat en modell som avsiktligt ter sig som motsats till verkligheten. En sådan 
modells avsikt är därmed inte representation av verkligheten, utan snarare studera antagandenas 
skillnader mot verkligheten och dess betydelse. Denna slutliga uppgift är vad Modigliani och 
Miller (1958) hoppas på att andra med ett intresse inom området önskar att ta del av. 

Sedan teoremet publicerades har det gått mer än 50 år och under tiden har teoremet utsatts för 
olika typer av prövningar. Det verkar dock saknas en enhetlig uppfattning på teoremets rele-
vans, vilket lockar allt flera att bidra med egen insats till teoremets utveckling. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka Modigliani och Miller-teoremet i avseende av kapitalstruk-
turens inverkan på företags aktiekurser. 

1.4 Frågeställning 
 Finns det en signifikant korrelation mellan kapitalstruktur och aktiekurs? 
 Finns det något samband mellan skattesköld och aktiekurs?  

1.5 Avgränsning 
Studien avser inte att undersöka bakomliggande förklaringar annat än avdragsgilla räntekost-
nader, som redogjorts av Modigliani och Miller. Studien kommer dock ta upp förklaringsteorier 
som alternativa förklaringar. 
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1.6 Disposition 
Kapitel 2, Teori 
Det andra kapitlet berör de teorier och teoremet om kapitalstruktur som tillämpas i studien. 
Modigliani och Miller-teoremet redogörs inledningsvis. Tidigare forskning redogörs i anknyt-
ning till teorierna som underlag för studien. 

Kapitel 3, Metod 
Studiens metod kommer att omfattas av regressionsanalyser, där såväl metoderna som de till-
lämpade variablerna beaktas och diskuteras. Metodens och studiens kvalité diskuteras utifrån 
vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter. Tillvägagångssättet för datainsamling 
redogörs och diskuteras.  

Kapitel 4, Resultat 
Resultaten från regressionsanalyserna redogörs och beskrivs under kapitel 4.  

Kapitel 5, Analys 
Teorierna, teoremen samt den tidigare forskningen återkopplas och analyseras med studiens 
resultat med avsikt att framföra svar på frågeställningarna och studiens syfte.  

Kapitel 6, Slutsatser 
Slutsatserna formuleras redogörs kortfattat från analysen och resultatet, som ett svar på studiens 
syfte och frågeställningar. 

Kapitel 7, Avslutande diskussion 
Det sista kapitlet berör en mer öppen diskussion kring Modigliani och Miller-teoremet. Proble-
matik vid praktisk tillämpning av teoremet, dess deduktiva härledning diskuteras. Därefter dis-
kuteras den avslutande delen inom metodkritiken, med beaktan av studiens resultat. 
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2. Teori 
Kapitlet teori redogör studiens anknytning till forskningsområdet kapitalstruktur. Modigliani 
och Miller-teoremet samt dess antaganden, presenteras inledningsvis som studiens grundläg-
gande teori. Senare teorier med ursprung från teoremet presenteras därefter tillsammans med 
tidigare forskningsstudier.  

2.1 Modigliani och Miller-teoremet 
Franco Modigliani och Merton Miller har båda belönats med Sveriges Riksbanks pris i ekono-
misk vetenskap till Alfred Nobels minne, år 1985 respektive 1990, för sina bidrag inom Corpo-
rate Finance, med teoremet om kapitalstruktur som ett av bidragen (Nobel Media 2014a; 
2014b). 

Modigliani och Miller (1958; 1963) publicerade de ursprungliga slutsatserna inom teoremet år 
1958, i texten The Cost Of Capital, Corporation Finance And The Theory Of Investment, men 
upptäckte ett fel i skatteberäkningarna, som sedan ledde till rättelsen Corporate Income Taxes 
and the Cost of Capital: A Correction. Modigliani och Miller publicerade (1966) dessutom 
texten Some Estimates of the Cost of Capital to the Electric Utility Industry, 1954-57, som ett 
första steg efter publikationerna av teoremets slutsatser. 

Teoremet har däremot inte varit helt utan kritik från andra forskare. Förutom texter som publi-
cerats av forskarna individuellt, har Modigliani och Miller (1959; 1965; 1969) publicerat tre 
texter med gensvar till andra forskares synpunkter. Modigliani och Miller insisterar dock att 
teoremets slutsatser ändå gäller, men erkänner på en del punkter att det finns bättre bakomlig-
gande förklaringar än de ursprungliga. I gensvaret Reply to Heins and Sprenkle (1969), nämner 
Modigliani och Miller att arbitrageförklaringen i den ursprungliga texten innebar onödiga re-
striktioner och kan istället förklaras på ett bättre och mer generellt sätt. 

Slutsatserna, benämnda proposition I och II gäller under antagandena, vilket enligt andra fors-
kare resulterat till både ett paradigmskifte och omvälvande diskussioner inom forskningen 
(Stiglitz 1988; Lloyd-Davies 1975), dock utan praktisk användning i verkligheten (Lloyd-Da-
vies 1975). 

2.1.1 Antaganden 
Det inte som förvånande för den påläste om teoremet att antagandena, som de två revolution-
erande propositionerna baseras på, inte avspeglar verkligheten tillfredsställande väl.  

Modigliani och Miller (1958) påtalar dock medvetenheten i antagandena, genom ett resone-
mang att teoremet dock gäller under de givna antagandena och kommer därför avvika i den 
grad antagandena avviker från verkligheten. 

Det grundläggande antagandet för teoremet är att ledningen alltid agerar för värdemaximering 
av företaget (Modigliani & Miller 1958 s. 164). Vernimmen, Quiry, Dallocchio, Le Fur och 
Salvi (2005 s. 660) beskrivet antagandet som att ledningen alltid har som slutgiltigt syfte att 
handla i aktieägarnas intresse. 

Antagandet kan uppfattas som självklart, även fast det inte alltid är så i verkligheten. Teoremet 
hade inte haft någon relevans om ett värdemaximerande syfte hade funnits. Genom detta anta-
gande tyds det att kostnader bundna till problem mellan ägare och ledningen, det vill säga agent-
problem, inte förekommer. 



 

6 
 

Det andra antagandet som teoremet baseras på, är marknadsjämvikt. Modigliani och Miller 
(1958 s. 164) beskriver antagandet som partiell jämvikt, genom att jämvikt endast råder inom 
olika riskklasser. Företagen inom en riskklass har en perfekt korrelation i avkastningen på till-
gångarna, vilket även innebär avkastning på eget kapital i obelånade företag. Företagen inom 
en viss riskklass skiljer sig endast i proportion, en skalfaktor, vilket innebär att aktier i obelå-
nade företag alltid är perfekta substitut med hänsyn till skalfaktorn (Modigliani & Miller 1958 
s. 266). 

Ett förtydligande av det ovanstående antagandet innebär att ett obelånat företag som har till-
gångar, och därmed eget kapital, som är tio gånger större än ett annat obelånat företag har även 
en tio gånger högre avkastning. Avkastningen på eget kapital utryckt i procent är därmed alltid 
densamma. Alternativt uttryckt, tio kronors innehav i aktier, i ett obelånat företag, ger alltid 
samma avkastning oavsett företag inom en specifik riskklass (Modigliani & Miller 1958 s. 267). 
Antagandet innebär att på en marknad under jämvikt är avkastning på ett 10 kronors innehav 
alltid densamma, och har således alltid samma värde, oavsett obelånat företaget inom riskklas-
sen. Företagen inom riskklassen antas därmed agera inom en perfekt marknad (Modigliani & 
Miller 1958 s. 267). 

Det tredje antagandet, relaterat till det ovanstående antagandet är att kassaflöden vilka är 
bundna till företaget tillgångar, och kan tolkas som Earning before Intrests and Taxes EBIT, 
alltid är givna och exogena (Modigliani & Miller 1958 s. 164). 

Vidare innebär det fjärde antagandet, att företag bara kan teckna två typer av värdepapper. Ob-
ligationer med konstant avkastning, vilket kan benämnas som konsoler, och en typ av aktie 
(Modigliani & Miller 1958 s. 265). Antagande fem innebär att den konstanta avkastningen på 
obligationer gäller för alla, oavsett vem som tecknat eller äger obligationen. Alla obligationer 
är, som aktierna i ett obelånat företag, perfekta substitut med hänsyn till storleken. 10 kronors 
innehav i en obligation ger alltid samma avkastning, oavsett tecknare eller ägare (Modigliani & 
Miller 1958 s. 268).  

Det sista antagandet, härlett från det tidigare antagandet, innebär således att alla kan ta lån till 
samma ränta, det vill säga både företag och privata investerare har möjlighet att ta lån till samma 
ränta (Modigliani & Miller 1958 s. 273-4). 

De ovanstående antagandena ledes således till att, ledningen agerar i aktieägarnas intresse, det 
bara finns två typer av värdepapper, det finns inga transaktionskostnader, företag kan inte gå i 
konkurs samt företag och investerare besitter samma information (Vernimmen et al. 2005 s. 
660). 

Härledningen av propositionerna sker dels med antagandet om att företagsbeskattning inte finns 
och dels utan antagandet om företagsskatt. Miller (1977 s. 266-8) har under senare till gjort en 
utveckling av proposition I, där även vinstskatt från aktieinnehav och beskattning av obligat-
ionsinnehav har införts. 

2.1.2 Riskklasser 
Inledningsvis, redogör Modigliani och Miller (1958) för antagandet om riskklasser. Konstrukt-
ionen av riskklasser härrör från förekomsten av osäkra betalningsflöden. I en värld där framtida 
betalningsflöden inte är givna, delas företag med dess tillgångar in i olika klasser med hänsyn 
till de förväntade betalningsflödena. 
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Varje riskklass inkluderar företag med samma risk inom tillgångarna. Där förhållandet mellan 
osäkra betalningsflöden, det vill säga förväntad avkastning och den riktiga avkastningen alltid 
är densamma bland företagen. Det som skiljer företagen inom en riskklass är således proport-
ionaliteten i tillgångarna, exempelvis att ett företag är fem gånger större än ett annat företag. 

(1.1) j
k

j

X
V

   

jX betecknar den förväntade avkastningen på företaget j tillgångar och jV  betecknar tillgång-
arnas totala värde. k  betecknar således avkastningskvoten på förväntade och osäkra betal-
ningsflöden, vilket är densamma för alla företag i riskklassen k. Företagen kan således ha olika 
värden och förväntade avkastningar men kvoten är alltid densamma inom riskklassen (Modig-
liani & Miller 1958). Den förväntade avkastningskvoten kan jämföras med den förväntade 
framtida räntabiliteten på totala tillgångar i ett företag. Den förväntade avkastningen på företa-
gets tillgångar, kan därmed likställas med förväntad EBIT (Modigliani & Miller 1963 s. 434). 

Modigliani och Miller (1958 s. 266) ger även den mer pedagogiska förklaringen att riskklasser 
kan jämföras med industrier, på en perfekt marknad. På en perfekt marknad producerar varje 
företag i en riskklass varor som är perfekta substitut till varandra, såväl som företags tillgångar 
fungerar som ett perfekt substitut till de andra företagens tillgångar. Den enda skillnaden är 
därmed storleken mellan företagen, där ett företag som är proportionerligt större har en proport-
ionerligt höge förväntad avkastning motsvarande . 

Är alla företagen inom riskklassen obelånade, går motsvarar den förväntade avkastningen på 
tillgångarna, även den förväntade avkastningen på företagets eget kapital, och därmed företa-
gets aktier. 

(1.2) 1j
k j j

j k

x
p x

p



     

jx betecknar förväntad avkastning per aktie i företaget j och p betecknar aktiens pris. Ett aktie-
innehav på 500 kronor ger därmed samma avkastning i kronor, i alla företag inom riskklassen. 
Aktierna fungerar därmed som ett substitut till varandra. Det ska däremot inte tros att  är 
konstant för riskklassen. kommer att förändras över tid, på grund av utomstående faktorer, 
men kommer alltid vara densamma för alla företag inom klassen (Modigliani & Miller 1958 s. 
267; 1966 s. 338). 

2.1.3 Proposition I och II – utan företagsskatt 
Proposition I, tydliggör att värdet på ett företag inte beror på hur eget kapital är uppdelat, utan 
beror bara på företagets vänstra sida i balansräkningen, det vill säga tillgångarna. En ökad skuld 
innebär ett minskat eget kapital (Brealey & Myers & Allen 2010). Vernimmen (et al. 2005 s. 
662) ger förklaringen att värdet på en tillgång är alltid densamma, oavsett om den var finansi-
erad av en skuld, eget kapital eller en kombination. 

(1.3) V S B    

k

k

k
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Proposition I utan skatt, betecknas av formeln ovan. S står för eget kapital, B står för skulderna 
i företaget, samt V som står för företagsvärde (Modigliani & Miller 1958). Förändringar i kapi-
talstrukturen påverkar inte värdet på företaget. 

Låt ett hypotetiskt företag, som verkar under antagandena, samt utan skatt, illustreras av en 
förenklad balansräkning. Trots att balansräkningar, som härrör från redovisningen delvis byg-
ger på fiktiva värden från skatterättsliga krav, kommer den förenklade balansräkningen i illust-
rationen enbart verka i ett pedagogiskt syfte för att förklara teoremet. 

Antag ett hypotetiskt obelånat företag j, det vill säga bara med eget kapital. Företagets tillgångar 
har ett värde på 10000 kronor, och en förväntad EBIT på 1000 kronor. Företaget har för närva-
rande fyra utstående aktier. Den förväntade avkastningen motsvarar en konstant tillväxt i före-
taget, eftersom propositionen går ut på att förklara kapitalstruktur och inte att företaget ökar i 
värde vid tillväxt. 

UV  S  

Tillgångar 10000 kronor EK 10000 kronor 
Förväntad EBIT 1000 Avkastning 10000 0,1 1000   

Förväntad avkastning 
1000 0,1 10%
10000

j
k

j

X
V

     

Avkastning per aktie 1000 250
4

  

Värde per aktie 250 2500
0,1

j
j

k

x
p


    

 Tabell 1 

Den förväntade avkastningen på företagets tillgångar är alltid densamma som den förväntade 
avkastningen på eget kapital, i ett obelånat företag. Eftersom avkastningen är knuten till risken 
i företagets tillgångar, har företag j med ett värde på 10000 kronor, i riskklass k således en 
förväntad avkastning och avkastningskrav på 10 procent. 

Vidare utveckling innebär att under marknadsjämvikt så motsvaras företagets värde av förhål-
landet mellan den förväntade avkastningen och avkastningskravet. Är avkastningskravet högre 
är den förväntade avkastningen på företagets tillgångar minskar värdet på företagets tillgångar 
och vise versa. Avkastningskravet hursomhelst baseras på företagets risk i tillgångarna och inte 
av kapitalstrukturen i ett obelånat företag, eftersom det inte finns någon finansiell risk. 

Antag att företaget j ovan, förändrar kapitalstrukturen genom att ta lån för 2500 kronor, och 
köper tillbaka en aktie motsvarande 2500 kronor. Skulden motsvarande en konsolobligation har 
en skuldränta på 2 procent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

LV  S B  

Tillgångar 10000 kronor EK och Skulder 10000 kronor 
 Skuld 2500 

Förväntad EBIT 1000 Skuldkostnad 2500 0,02 50BB R     
 EK ( ) 10000 2500 7500S B B      
 Förväntad avkastning 

0,12667 12,6%sR    

Förväntad avkastning 

 

Avkastning på eget kapital 
7500 0,12667 950   
Avkastning per aktie 

7500 0,12667 316,667
3

 
  

 
 

Värde per aktie 316,667 2500
0,12667

j
j

s

x
p

R
    

Tabell 2 

Eftersom skulden innebär en ökad risk i företaget, på grund av förmånsrätten, ökar avkastnings-
kravet i företaget. Aktieägarna blir alltid betalda efter skuldägarna. En högre skuldkvot innebär 
således en högre risk för aktieägarna, vilket resulterar till ett riskpremium (Modigliani & Miller 
1958 s. 271). Sambandet beskrivs enligt formeln 1.4, även benämnd som proposition II. 

(1.4) 2500( ) 0,1 (0,1 0,02) 0,12667
7500S k k B

BR R
S

            

BR  betecknar räntekostnaden för skulden och SR  betecknar den förväntade avkastningen på 
eget kapital i ett belånat företag. En alternativ förklaring till sambandet 1.4, härledd från pro-
position I, är att eftersom  är lägre än SR har företaget bytt ut ett mer kostsamt finansierings-
medel, det vill säga eget kapital, mot ett billigare finansieringsmedel, skuld. Eftersom skuld-
ägaren bara är berättigad 50 kronor i avkastning, till skillnad från aktieavkastningen på 250 
kronor i ett obelånat företag, måste den kvarvarande avkastningen på tillgångarna gå till eget 
kapital. Ett företag betalar inte ut avkastning till någon annan än skuld- och aktieägare, i en 
värld utan skatt. Avkastning på eget kapital plus räntekostnaderna kommer därmed alltid att 
motsvara avkastningen på företagets tillgångar. Notera att jämviktspriset på kvarvarande akti-
erna i företaget är oförändrat eftersom den högre avkastningen tar ur den högre risken. 

I en värld utan skatt blir alltid den genomsnittliga kapitalkostnaden WACC, densamma som 
avkastningen på företagets tillgångar (Modigliani & Miller 1958 s 272-3). 

(1.5) 7500 25000,12667 0,02 0,1
10000 10000S B

S BWACC R R
S B S B

       
               

        
  

Sammanfattningsvis innebär ovanstående redogörelse att ett företag inte kan öka i värde på 
grund av förändringar i kapitalstrukturen. Ett företag kan enbart öka i värde om den förväntade 
avkastningen är högre än avkastningskravet, bundet till risken i företagets tillgångar, alternativt 
verksamhet. Ett högre riskpremium i eget kapital, som resultat av en högre skuldsättning tas ut 
av den lägre skuldräntan. Kapitalstrukturen är därmed irrelevant i en värld utan skatt. 

1000 0,1 10%
10000

j
k

j

X
V

   

BR
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(1.6) L UV V   

För att bevisa att 1.6 håller redogör Modigliani och Miller (1958; 1969) två hypoteser, (1) 
L UV V  samt (2) L UV V , där LV  och UV  står för belånat företag respektive obelånat företag. 

Företagen är i övrigt identiska, utöver kapitalstrukturen. Antag att ett identiskt företag i till det 
obelånade företaget j i tabell 1, tar ett lån på 2500 kronor till BR  2 procent. Istället för att köpa 
tillbaka aktier motsvarande 2500 kronor sätts pengarna in på banken utan ränta, företagets för-
väntade avkastning på tillgångarna är därmed oförändrad på 1000 kronor. Företaget får således 
en ny lägre avkastningskvot på tillgångarna än tidigare. 

(1.7) 1000 0,08 8%
12500

i
k

i

X
V

      

(1.8)  
25000,08 0,08 0,02 0,095

10000SR        

Den lägre SR  innebär att avkastningen för det nu belånade företaget är lägre än den obelånade 
motsvarigheten. Avkastningen på eget kapital blir således 10000 0, 095 950  kronor. Vilket 
motsvarar 237,5 kronor i avkastning per aktie, jämfört med 250 kronor i det obelånade företa-
get, i tabell 1. Det är således mer lönsamt för en investerare att sälja av sitt innehav i det över-
värderade belånade företaget i och köpa aktier i det obelånade företaget. Detta benämns som 
arbitrage och kan inte förekomma på en jämviktsmarknad under lång sikt, eftersom alla inve-
sterare besitter information om båda företagen och således nedvärdera företag i, genom att sälja 
av hela innehavet simultant. Om Y betecknar avkastningen gäller alltså L U L UV V Y Y (Mo-
digliani & Miller 1958 s. 269-71). Omvänt likaså, L U L UV V Y Y  har ett obelånat företag 
ett högre värde än den belånade motsvarigheten, kommer aktieinnehavarna sälja av sina andelar 
i det obelånade företaget och köpa motsvarande andelar i det belånade företaget, där andelen 
står i proportion till respektive företags värde (Modigliani & Miller 1958 s. 269-71). 

En alternativ förklaring till arbitrageprocessen är att en innehavare i det övervärderade företaget 
kan få samma avkastning i det undervärderade företaget men till en mindre investering. Om  

L UV V  får en investerare som håller 50 procent av företaget, 50 procent av den totala avkast-
ningen X (Modigliani & Miller 1969). 

Om det obelånade företaget är övervärderat, sparar investeraren  0,5 U LV V på att sälja inne-
havet på 50 procent i det obelånade företaget och köpa 50 procent i det belånade företaget. 
Tvärtom gäller om det belånade företaget är övervärderat, kan investeraren sälja innehavet och 
köpa en motsvarande andel i det obelånade företaget, och således spara  (Modig-
liani & Miller 1969). 

Ett belånat företag kan således inte befalla ett premium över det motsvarande obelånade före-
taget eftersom investeraren kan förändra sin portfölj (Modigliani & Miller 1958 s. 270). 

  

 0,5 L UV V
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2.1.4 Proposition I och II – med företagsskatt 
I en värld med skatter förändras proposition I, avsevärt. Det var tidigare konstaterat att kapital-
strukturen, det vill säga kombinationen av finansieringskällor i företaget inte kunde påverka 
företagets värde. Men på grund av skatterättsliga regler, betalas inte skatt på räntekostnader. 
Skuldens kostnader är alltså avdragsgilla, till skillnad från resterande del av företagets avkast-
ning (Hillier & Westerfield & Jaffe & Jordan 2013 s. 419-21). Ett belånat företags värde med 
beaktan av skatter, blir därmed värdet på det obelånade företaget plus den så kallade skattesköl-
den. 

(1.9) 
 1 B

L U
B

X R BV V B
R

 





      

Låt   beteckna skattesatsen och X beteckna den förväntade avkastningen företagets tillgångar. 
 betecknar kvoten av den förväntade avkastningen på ett obelånat företag, i riskklass k. 

(1.10) 
 1

U

X
V







   

Anledningen till att BR B  diskonteras med BR  är att den till skillnad från   inte är förväntad 
utan känd för företaget. Det som beskrivs i formeln 1.9 är att företagets värde beräknas genom 
de förväntade betalningsflödena efter skatt, men eftersom skatten innebär en minskning av de 
förväntade betalningsflödena, måste skatten räknas bort från de avdragsgilla räntekostnaderna. 
Notera att  fortfarande betecknar kvoten på förväntad avkastning, inom en riskklass (Modig-
liani & Miller 1963 s. 435). 

(1.11)    1 B BX X R B R B       

I härledningen av proposition I och II utan skatt, gick hela avkastningen till skuldägare och 
aktieägare. När skatten tas i beaktan minskar avkastningen efter skatt på tillgångarna, som går 
till skuld och aktieägare, med skattesatsen  . Men eftersom företaget inte betalar skatt på hela 
avkastningen utan bara den del som går till eget kapital, räknas skatten bort från den del av 
avkastningen som går till räntekostnader för skuld. En högre skuldsättningsgrad respektive 
högre skattesats vid skuldsättning innebär således en högre andel avdragsgilla skattekostnader, 
och därmed en mindre förändring i avkastning efter skatt från avkastning före skatt (Modigliani 
& Miller 1963 s 435).  

Under tidigare avsnitt bevisades proposition I utan skatt, genom arbitrage. Samma redogörelse 
kan även bevisa att L UV V B   gäller. Om det obelånade företaget är övervärderat, sparar 
investeraren  0,5 ( )U LV B V  på att sälja innehavet på 50 % i det obelånade företaget och 
köpa 50 % i det belånade företaget. Tvärtom gäller om det belånade företaget är övervärderat, 
kan investeraren sälja innehavet och köpa en motsvarande andel i det obelånade företaget, och 
således spara  0,5 ( )L UV V B   (Modigliani & Miller 1969). Gäller L UV V B   kan en 
innehavare i det belånade företaget köpa aktier i det obelånade företaget och ta ett lån, till 
samma ränta som det belånade företaget, och därmed erhålla ett identiskt innehav till innehavet 
i det belånade företaget. Motsatt gäller om investeraren har ett ursprungligt innehav i det obe-
lånade företaget, kan ett identiskt innehav skapas genom att köpa aktier och skuldandelar i det 
belånade företaget. 
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(1.12)    1S B
BR R
S

         

Den ovanstående formeln 1.12 är proposition II med hänsyn till skatt. Modigliani och Miller 
teoremet, i beaktan av skatt, innebär slutligen att en ökad skuldkvot även leder till ett ökat värde. 

Trots att en ökad skuldsättningsgrad innebär en större skattesköld, förekommer även finansiella 
risker med en högre skuldsättning. Miller (1977) försvarar dock teoremets antagande om att 
konkurskostnader inte förekommer, genom att referera till en tidigare studie genomförd av War-
ner (1977). I studien undersöktes 11 konkursade järnvägsföretag i USA mellan 1933 till 1955, 
Warner kom fram till att de slutliga samlade direkta kostnaderna vid konkursen uppgick till ett 
genomsnitt på 5,3 procent av marknadsvärdet på företagens värdepapper. Miller argumenterar 
att konkurskostnaderna utgör en väldigt liten del, jämfört med värdet på skatteskölden (Miller 
1977; Warner 1977).  

2.1.5 Proposition III 
Härledd ur proposition I och II, redogörs slutligen för hur ett företag kan öka i värde genom 
investeringar. I en värld utan skatt är kapitalstrukturen helt oberoende förändringar i företagets 
värde. Ett företag kan endast öka i värde om, investeringens avkastning är högre än k  för ett 
företag i riskklass k. Detta gäller alltså oavsett vilket investeringsalternativ som används (Mo-
digliani & Miller 1958 s. 288-93). 

I en värld med skatt, minskar den genomsnittliga kapitalkostnaden av den minskade skattekost-
naden vid skuld, och är således inte densamma som k  till skillnad från en värld utan skatt 
(Modigliani & Miller 1958 s. 293-4).  

I ett mer generellt ordalag måste en investering alltid ge en högre avkastning än den genom-
snittliga kapitalkostnaden, för att investeringen ska öka företagsvärde och därmed värdet på 
eget kapital (Modigliani & Miller 1958 s. 288-93). 

2.1.6 Modigliani och Miller-teoremet över tid 
Teoremet utvecklades av Modigliani och Miller 1958. Teoremet har därefter reviderats och 
utvecklats vidare av Modigliani och Miller, med bland annat korrigeringen av skatteskölden 
1963, och Millers text Debt and Taxes (Modigliani & Miller 1958; Miller 1977). 

Flera empiriska studier har genomförts sedan publikationerna av Modigliani och Miller. Teo-
remet har studerats och analyserats från olika perspektiv. Flera aspekter av kapitalstruktur ur 
teoremets perspektiv har även undersökts empirisk med grund i teoremets slutsatser. 

Den mest frekventa responsen på teoremet kommer från kritiker som inte kan infinnas i slutsat-
sen att kapitalstrukturen är irrelevant. Slutsatserna i Modigliani och Miller teoremet har drivit 
kritiker att identifiera vilka av de underliggande antagandena som bör ändras eller förkastas. 
Ekonomernas uppmärksamhet under de senaste 30 åren har fokuserat på antagandena att före-
tagen kan identifieras genom (1) riskklass, (2) emission som upplåning kan ersättas med bank-
lån, (3) evigt fritt kassaflöde, (4) att investerare har full information om avkastningen i företaget 
och (5) att det inte finns skatter, alternativt en skattepolitik som separerar på skuld och eget 
kapital. Forskningen har inte haft ett fokus på om antagandena är realistiska, utan snarare om 
förändringar i antaganande leder till situationer där kapitalstrukturen kan betraktas som relevant 
(Stiglitz 1988). 
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McConnell & Servaes (1995) finner i studien att företag med hög tillväxttakt har en negativ 
korrelation mellan företagsvärde och skuldsättning, samt att företag med låg tillväxt har en po-
sitiv korrelation. Slutsatsen i studien presenterar McConnell & Servaes (1995) som att kapital-
strukturen och strukturen på ägandeskapet i företaget har betydelse, i att de skiljer sig åt mellan 
företag med olika antal investeringar med positivt nettonuvärde. 

Fama & French (1998) redogör i sin studie för ett något kontroversiellt resultat att skuldsätt-
ningsgrad är negativt korrelerad med företagsvärde vilket står i strid mot Modigliani och Millers 
teorem 1958. Upptäckterna motsätter teoremets slutsatser, men resoneras dock att det är på 
grund av den bakomliggande informationen som förmedlas.  

En internationell studie genomförd av Wald (1999) undersöker olika faktorers korrelation med 
kapitalstrukturen. Studien kommer fram till att det finns faktorer som ter sig lika över länderna, 
men att det dock finns faktorer som skiljer länderna åt, som långfristig skuldandel, företagsrisk, 
lönsamhet, storlek och tillväxt. Wald (1999) ger förklaringen till att agentproblem, skattepolitik, 
konkurskostnader, informationsasymmetri och konflikter mellan långivare och aktieägare kan 
stå som orsak till skillnaderna. De varierande besluten om kapitalstruktur mellan länderna står 
som resultat till juridiska och institutionella skillnader mellan länderna.    

Däremot är skattesköldens påverkan på företags värde vid skuldsättning empirisk undersökt 
och bekräftat av Feld, Heckeeyer och Overesch (2013), genom en kvantitativ undersökning av 
tidigare studier.  48 tidigare studier analyseras och påvisar som ett resultat att skatteskölden, 
som uppkommer vid skuldfinansiering, har en tydlig påverkan på företags skattekostnader. Feld 
(et al. 2013) finner i regressionsanalysen en positiv korrelation mellan skattesköld och skuld-
sättning på 0,27. 

2.2 Trade-off-teori 
I Millers (1977) text Debt and Taxes, diskuteras konkurskostnadernas påverkan på företags-
värde vid skuldsättning. Miller refererar även, som svar på kritik mot teoremets antagande, att 
konkurskostnader även tog upp i den ursprungliga texten av Modigliani och Miller (1958 s 
274). Miller (1977) resonerade att konkurskostnader förekommer, likväl agentkostnader, men 
är dock oproportionellt små i relation till skatteskölden, vilket resulterar till att belåning ökar 
företagsvärde. Miller (1977 s. 32) argumenterade att skatteskölden är mycket större i stora fö-
retag, så att konkurskostnaderna i praktiken är väsentligt mindre oavsett skuldsättningsgrad. 
Miller (1977) gav som svar på kritiken om balansering av konkurskostnader och skattesköld, 
som att finna en balans mellan en hare och häst.  

Kritiken och resonemanget som besvarades av Miller, har under tidigare år varit diskuterat ur-
sprungligen av Kraus och Litzenberger (1973) i den så kallade trade-off-teorin, vilken påtalar 
en balansering av konkurskostnader och skatteskölden. Till skillnaden från Modigliani och 
Miller-teoremet frångår trade-off-teorin en del av antagandena om perfekt marknad. Teorin ut-
går från påståendet att ett företag alltid försöker skapa den optimala kapitalstrukturen genom 
att matcha nackdelar med fördelar av skuldsättning med avsikt att uppnå den mest optimala 
kapitalstrukturen med det maximala marknadsvärdet på företaget (Kraus & Litzenberger 1973 
s. 915).  

Kraus & Litzenberger (1973) betraktar konkurskostnaderna och kapitalkostnaderna som de 
mest väsentliga faktorerna i frågan om kapitalstruktur. Fama och French (2002) utvecklar fak-
torerna till att inkludera, fördelar i form av skatteskölden som ökar företagsvärde, och nackdelar 
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i form av högre konkursrisker, konkurskostnader och agentkostnader som ytterligare skuldsätt-
ning medför. Den ursprungliga formeln för trade-off-teorin illustreras i formel 1.13, där C be-
tecknar nuvärde konkurskostnader. 

(1.13) L UV V D C     

Konkurskostnaderna ökar vid skuldsättning, på grund av den ökade risken för insolvens, det 
vill säga att ett företag inte kan betala skuldkostnaderna. Slutsatsen av formel 1.13  är att företag 
ökar skuldsättningen så länge C understiger D . Konkurskostnader baseras således på sanno-
likheten för konkurs såväl som kostnaderna vid en konkurs (Brealey & Myers & Allen 2010 s. 
447-8).  

Däremot är konkurskostnaderna i hög grad branschberoende. Konkurskostnaderna för 
branscher med större andel anläggningstillgångar är oftast lägre på grund av att det är lättare att 
omvandla anläggningstillgångar till likvida medel, jämfört med branscher vars företag besitter 
en högre andel arbetsresurser i form av anställda  (Berk & DeMarzo & Harford 2012 s. 479-
80). Teorin grundar sig på det faktum att företagen ofta finansierar sig med delvis eget kapital 
och delvis skulder och försöker finna förklaringar till detta. 

2.3 Agenteori 
Agentteorin säger att ett företag inte är en gedigen enhet. Teorin ser företag som en juridisk 
konstruktion där konflikter mellan olika individers skilda intressen kan lösas med hjälp av upp-
sättning av avtalsförhållande, det vill säga avtalsbildning. Synen på företag som ett resultat av 
en stor avvägningsprocess, är jämförbar med marknaden där olika företags intressen och mål 
möts. Som ett resultat av detta, och med hänsyn till att i de moderna bolag aktieägarna delegera 
administrativa uppdrag till anställda ledningen kan konflikter mellan deras intressen uppstår 
(Brealey & Myers & Allen 2010 s 647). Ledning har incitament att främja företagets tillväxt 
över den optimala storleken. Tillväxten ökar chefernas makt genom att öka resurser under deras 
kontroll (Jensen 1986 s 323). Det är också förknippat med ökad kompensation till ledningen, 
eftersom förändringar i ersättning är positivt relaterade till tillväxten i försäljning (Murphy 
1985). 

Utbetalningar till aktieägare minskar företagets resurser och således krymper chefernas finan-
siella utrymme, vilket också minskar ledingens makt och gör det mer sannolikt att ledningen 
kommer att införa övervakning av kapitalet på marknaden (Jensen 1986 s 323).  

Belåning i företaget ställer till ytterligare intressekonflikter mellan aktieägarna och borgenärer. 
Ledningens uppgift är att lösa den typen av konflikt med fokus på aktieägarnas intresse att 
maximera företagets marknadsvärde. Däremot är borgenärer väl medvetna om att ledningen 
måste agera in aktieägarnas intresse och därför kommer att försöka pressa borgenärernas krav 
med syfte att gynna aktieägarnas intresse (Ogden & Jen & O’Connor 2002 s 88). Med andra 
ord, ledningen minimerar de lånekostnader och agentkostnader som är förknippade med lån för 
att gynna aktieägarnas intresse. Ett sådant agerande kallas för expropriation av fördelar från 
borgenärer till aktieägarnas intresse. Detta kan uppnås exempelvis genom rekapitalisering, ök-
ning av risk på företagets tillgångar eller den direkt omedelbar utdelningspolitiken (Ogden & 
Jen & O’Connor 2002 s 88). Agentteori analyserar konsekvenserna av ekonomiska beslut som 
är förknippade  med risk, lönsamhet och mer allmänt intresse för de olika partierna. Vissa beslut 
kan strida mot vinstmaximering för alla parter till förmån för bara en av leverantörerna av medel 
(Brealey & Myers & Allen 2010 s 647). 
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2.4 Signaleringsteori 
Signalteori är baserad på två enkla idéer. Den första idén är att samma information inte är till-
gänglig för alla marknadsaktörer och att insiders är bättre informerade än investerarna. Den 
andra idén är att även om samma information är tillgänglig för alla på marknaden, skulle den 
uppfattas olika av olika aktörer (Brealey & Myers & Allen 2010 s. 645). 

Det är således ett orealistiskt antagande att all information fördelas rättvist mellan alla parter 
och under alla tider. Information fördelas asymmetriskt. Detta skapar kommunikationsproblem 
mellan investerare och insiders. Teorin behandlar huvudsakligen kommunikation och kommu-
nikationsproblematik i form av de signalerna som insiders eller ledningen skickar till investe-
rarna genom sina beslut (Brealey & Myers & Allen 2010 s. 646). 

Asymmetrisk information kan leda till att investerare undervärderar företaget. Ledningen kan 
tveka att teckna mer kapital i företaget på grund av att det kan påverka aktiekursen negativt. 
Således kan möjligheter till lönsamma investeringen hindras av finansiella frågor. Investerarna 
är medvetna om detta och försöker skapa sig en uppfattning genom att läsa av de signaler som 
företaget skickar när ett eller ett annat beslut fattas. I motsats till vad många ekonomichefer och 
verkställande direktörer tror, är signalen varken ett officiellt eller konfidentiell uttalande. Istäl-
let det är varje ekonomiskt beslut som fattas som kan ha negativa ekonomiska konsekvenser för 
beslutsfattaren, i detta fall för företaget, om det visar sig vara fel. Det är inte tillräckligt att 
rätt  beslut fattas i enlighet med de rådande ekonomiska kriterierna utan det är minst lika viktigt 
att övertyga marknaden om att dessa beslut är rätt (Brealey & Myers & Allen 2010 s. 645). 

Tre frågor bland investerarna som måste besvaras är, (1) varför signalen skickades, (2) vilka 
motiv som finns och (3) hur trovärdig signalen är. Denna kommer att uppfattas negativt om 
befintliga aktieägarnas intresse ställs i strid mot investerarnas. Till exempel försäljning av fö-
retag kan tolkas som en negativ prognos av företagets framtida tillväxt och således avkastning. 
Försäljningsbeslutet måste vara väl argumenterat för köparen. Med andra ord, måste ledningen 
lägga fram ett argument för varför de vill avstå från den framtida avkastning på företaget som 
säljs, om företaget är lönsamt. Först när ledningen presenterar ett välgrundat argument, kan 
signalen uppfattas av marknaden som trovärdig. Det som marknaden är ute efter är att beslutet 
som fattas är verkligen är i aktieägarnas intresse, vilket lyfter upp ledningens rykte. I detta 
sammanhang spelar kvalitet på marknadsövervakning en avgörande roll. Vissa chefer kan fres-
tas att sända felaktiga signaler för erhållande av omotiverade fördelar. Till exempel kan de ge 
alltför optimistisk vägledning om sitt företags möjligheter för att driva upp aktiekurserna. I ett 
sådant sammanhang är marknadsmyndighetens roll som vakthund avgörande för investerarnas 
trygghet på marknaden och speciellt på den internationella marknaden som är svårare att ge-
nomskåda och läsa av alla signaler (Brealey & Myers & Allen 2010 s. 646). 

Signaleringsteori säger att företagens ekonomiska beslut, till exempel finansiering och utdel-
ning, utgör signaler som tas emot av investerarna. Därför måste ekonomichefer alltid överväga 
hur investerarna kommer att reagera på de ekonomiska besluten. De kan inte nöja sig med re-
sonemang om rationellt agerande utan behöver ställa sig på investerarnas sida och förklara 
handlingarna. Med andra ord måste ledningen göra en rationell och detaljerad analys av situat-
ionen för att se till att deras kommunikation är övertygande (Brealey & Myers & Allen 2010 s. 
647). 
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2.5 Effektiva marknadshypotesen 
Förutom finansiell kommunikation, kräver förhållandet mellan värdeskapande och pris ett annat 
villkor, nämligen effektivitet inom finansmarknaderna. Den effektiva marknadshypotesen, ut-
vecklades av Fama (1970), och har under lång tid ansetts vara en av grundteorierna inom akti-
emarknadsforskningen. Marknaden anses som effektiv när priserna på finansiella tillgångar i 
varje givet ögonblick återspeglar all tillgänglig relevant information och att priset är riktigt i 
den meningen att det återspeglar den kollektiva analysen hos alla investerare (Brealey & Myers 
& Allen 2010 s. 272). Alla marknadsaktörer agerar rationellt och arbitrage är omöjligt så länge 
marknaden befinner sig i informationsbalans. Teorin menar att överavkastning på den effektiva 
marknaden är omöjlig på lång sikt, men däremot kan kortsiktiga övervinster äga rum i investe-
ringar av enstaka aktier med högre risk, där avkastningen är högre än den genomsnittliga (Fama 
1970).  

Således är all tillgänglig empirisk litteratur implicit eller explicit baserat på antagandet att vill-
koren för balansen på marknaden kan anges i termer av förväntad avkastning. Detta antagande 
om förväntad avkastning är grunden till effektiva marknadshypotesen (Fama 1970 s. 414). 
Fama (1970) delade marknaden i tre kategorier enligt aktieprisets styrka i meningen av den 
effektiva marknadens villkor. Stark form som  kännetecknas av att aktiepriser reflekterar all 
historisk information och all offentlig information men också insiderinformation. Priserna på 
en sådan marknad återspeglar omedelbart konsekvenserna av tidigare händelser och alla för-
väntningar om framtida händelser. Vid varje ögonblick handlas finansiella instrument till ett 
pris som bestäms av dess avkastning och dess risker. Eftersom alla kända faktorer redan är 
integrerade i löpande priser, är det vare sig möjligt att förutsäga framtida prisförändringar på 
finansiella tillgångar eller arbitrage. Endast ny information kan ändra värdet på tillgången. Den 
nya informationen är per definition oförutsägbar, således är förändringar i priset på ett värde-
papper slumpmässiga. Marknaden har slumpmässig eller så kallade Random Walk-karaktär.  
Halvstark form kännetecknas av att aktiepriser återspeglar all historisk information om handeln 
i aktien men också all tillgänglig offentlig information om bolaget. En halvstark effektiv mark-
nad reflekterar över all offentligt tillgänglig information, som finns i årsredovisningar, tidnings-
artiklar, prospekt, annonseringar om nya kontrakt, förvärv, fusioner, sammanslagningar, utdel-
ningen.  Slutligen svag form, där aktiepriser speglar all historisk information om tidigare akti-
ehandel och riskjusterad avkastning är möjlig genom att använda historisk data. I svag form, är 
det omöjligt att förutsäga  framtida avkastning. Existerande priser återspeglar redan all inform-
ation som kan samlas ihop från tidigare studerade priser,  räntor och avkastningar. Detta är vad 
som menas med svag form. Extra avkastning kan erhållas endast om investerarna är priviligie-
rad med information om framtiden (Fama 1970). På en marknad som kännetecknas av svag 
form, består priset på en tillgång av tre komponenter, (1) det sista tillgängliga priset 1tP  (2) 
förväntad avkastning R  och (3) en slumpmässig komponent på grund av ny information, be-
nämnd randomfel. Denna del av slumpmässiga fel är oberoende av tidigare händelser och är 
oförutsägbar. 

(2.1) 0 1tP P R Randomfel     

När priserna följer den här modellen, följer den en så kallad Random Walk (Vernimmen et al. 
2005 s. 273). 

Den andra modellen, förutom Random Walk, som ligger till grund för den effektiva marknads-
hypotesen är Homo Economicus-modellen, där individer inom det ekonomiska sammanhanget 
beskrivs som rationella i meningen av egennyttigt orienterande. Homo Economicus intresse och 
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preferenser avser enbart varor och tjänster som kan konsumeras i bemärkelse av egen vinst-
maximering. Teorin antar att Homo Economicus besitter all tillgänglig information och agerar 
i enlighet med den (Gintis 2000 s. 312). Teorin fick snabbt kritik från andra forskare. Vardagliga 
observationer bekräftar det faktum att människors beteende ibland inte överensstämmer med 
den här modellen. Folk faller för skadliga frestelser, är benägna till ödmjuka och hämndlystna 
beteenden samt har ett bekymmer för rättvisa. Teorin anses inte vara verklighetsförankrad i den 
meningen att Homo Economicus inte existerar i verkligheten på den enkla grunden att det rat-
ionella är personligt styrt (Gintis 2000 s. 312). Exempelvis föreslog Gintis som resultat av sin 
studie att ersätta denna modell med en mer lämplig modell av personliga val och strategiskt 
beteende (Gintis 2000 s. 320). En alternativ modell till Homo Economicus var föreslagen av 
Simon (1976). I studien talar han i stället om Administrative man som egennyttig med ständig 
strävan till förbättring, men till skillnad från Homo Economicus inte besitter all tillgänglig in-
formation och vet därför inte alltid hur den ska agera. Simons ambition med modellen var att 
hamna så nära verkligheten som möjligt. 
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3. Metod 
Kapitlet Metod, inleds med en redogörelse av studiens genomförande samt vetenskapsteoretisk 
och metodologisk diskussion tillämpad på studien. Redogörelse av studiens metod, Multipel 
regressionsanalys, tar därefter vid. Konstruktionen av regressionsmodellen, variabler samt ur-
valsmetoden avslutar kapitlet. 

3.1 Genomförande 
Studien genomförs på tio slumpmässigt utvalda företag. Samtliga företag ingår i avdelning C 
enligt den svenska SNI 2007-klassifieringen. Avdelning C omfattar företag med huvudsaklig 
verksamhet inom industri och tillverkning, och är en mer ingående klassificering av företag än 
den bredare industri-klassificeringskategorin inom GICS som används av Stockholmsbörsen. 
Industri-kategorin på Stockholmsbörsen är den mest omfattande i antalet företag, därmed valet 
i denna studie.  

Undersökningen genomförs på företagen under perioden 2005 till 2012. Studiens data är i form 
av paneldata, vilket är en kombination av tidsseriedata och tvärsnittsdata. Detta innebär att fö-
retagen har analyserats över tid och att data innehåller fler än ett företag.  

Anledningen till den valda tidsperioden är den obligatoriska övergången till IFRS år 2005 som 
ny redovisningsstandard bland koncerner inom EU, vilket informeras i årsredovisningarna. En 
bedömning har gjorts att årsredovisningarna inte är jämförelsebara före respektive efter över-
gången. Samtliga företag har rapporterat hur övergången har påverkat företagens redovisning. 
De större företagen i urvalet har även under övergångsåret redovisat enligt båda standarderna 
för att tydliggöra förändringarna. Ytterligare förändringar i redovisningsstandarder trädde ob-
ligatoriskt i kraft under 2013, med en påverkan på personal- och administrationskostnader. Pe-
rioden 2005 till 2012 har därmed valts av anledningen till de jämförelseförstörande förändring-
arna i redovisningsstandarder. 

Metodanalysen består av regressionsanalyser, där samband mellan aktiekurs och skuldsätt-
ningsgrad respektive skattesköld analyseras. Skuldsättningsgrad och skattesköld behandlas i 
separata analyser. På grund av att den valda perioden inkluderar den globala finanskrisen 2008 
har tre olika regressionsmodeller tillämpats i studien, varav två av dem tar hänsyn till konjunk-
turcykler.   

Samtliga modellanalyser genomförs som både enkla och multipla regressionsanalyser. Den in-
kluderade kontrollvariabeln i de multipla regressionsanalyserna är vinst per aktie, ESP. Skuld-
sättningsgrad respektive skattesköld analyseras således två gånger med varje modell, vilket 
sammanlagt blir 12 regressionsanalyser. 

3.2 Urvalsmetod och kriterier 
De tio företagen har slumpmässigt valts ut med slumptalsgenerator i Excel. Varje slumpmässigt 
utvalt företag kontrolleras så att kriterierna är uppfyllda. De företag som inte uppfyller kriteri-
erna bortses och nytt slumpmässigt urval av företag genomförs.  

Undersökningens urvalsram utgår från en officiell förteckning av alla företag noterade på de 
nordiska börserna som är ägda av Nasdaq. Förteckningen har filtrerats så att enbart företag på 
(1) Stockholmsbörsen, i (2) industrikategorin med en (3) börshandlande aktie ingår i urvalet. 
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De kriterier som måste uppfyllas av företagen är den snävare (4) industri- och tillverknings-
klassificeringen avdelning C enligt SNI 2007, att inget (5) av företagen genomgått större om-
struktureringar såsom företagsförvärv, samt (6) att företagen varit börsnoterade under hela 
undersökningsperioden. Kriterierna är tekniska således att metodanalysens slutsatser fortfa-
rande kan generaliseras på företagen som inte uppfyller kriterierna. 

Varje företag undersöks under de åtta åren, vilket innebär totalt 80 observationer. Antalet före-
tag inom industrikategorin på Stockholmsbörsen uppgår under Oktober 2016, till totalt 75 
stycken. Ett flertal företagen har dock filtrerats bort genom kriteriet om en (3) börshandlande 
aktie och kriteriet om (6) den börsnoterade perioden. Även kriteriet om (4) SNI 2007-klassifi-
eringen har minskat antalet företag för det slumpmässiga urvalet.  

De slumpmässigt utvalda företag som uppfyller samtliga kriterier och således kommer att ingå 
i undersökningen är, (1) Assa Abloy, (2) Nibe Industrier, (3) Nolato, (4) SAAB, (5) Sintercast, 
(6) Svedbergs i Dalstorp, (7) Trelleborg, (8) Sandvik, (9) XANO Industri samt (10) Fagerhult. 
Samtliga företag är registrerade aktiebolag med huvudsaklig verksamhet inom industri och till-
verkning. Företagen är koncerner med verksamhet i Sverige såväl som utomlands och aktiva 
inom olika produktsegment. 

3.3 Datainsamling 
De kvantitativa data som samlas in från de 10 företagen under perioden 2005 till 2012, är i form 
av sekundärdata och består av företagens historiska aktiekurser från Stockholmsbörsen samt 
årsredovisningar.  

All data har hanterats och strukturerats i Excel och analyserats i statistikprogrammen MiniTab 
och R. Variabler har standardiserats med standard score, vilket innebär att varje värde subtra-
heras med medelvärdet för variabeln och divideras med variabelns standardavvikelse. Standar-
diseringen underlättar tolkningen av variabler med olika enheter och mängder och skapar enig-
het. Regressionskoefficienterna tolkas som förändringen i aktiekursen av förändring i standar-
davvikelsen från medelvärdet för respektive variabel. 

3.4 Vetenskaplig ansats  
Studien baseras på en statistisk metod med numerisk data. Eftersom studien inte syftar på att 
tolka den ingående data som används utan att finna samband och mönster, baseras studien på 
ett positivistiskt synsätt (Bryman & Bell 2005 s. 27). Studien ämnar undersöka Modigliani och 
Miller teoremet, vilket innebär ett deduktivt angreppssätt, än ett teorigenererande induktivt an-
greppssätt (Bryman & Bell 2005 s. 23). 

3.5 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen i denna studie utgörs av en så kallad longitudinell design. Denna forsk-
ningsdesign kan enligt Bryman och Bell (2013 s. 83) delas upp i två underkategorier. Panelstu-
die med paneldata och kohortstudie. Panelstudie innebär att ett urval av populationen genom-
förs vilka undersöks under tid. I denna studie innefattar urvalet av företagen, där samtliga tio 
företag undersöks under perioden 2005 till 2012. I en kohortstudie däremot genomförs urval av 
en population som  kännetecknas av en gemensam egenskap. Studieobjekten behöver därmed, 
i en kohortstudie inte vara densamma över tid (Bryman & Bell 2013 s. 82-4). 

Denna studie är således en panelstudie, där samma företag undersöks. Longitudinell design 
redogörs av Bryman och Bell (2013 s. 82-3) av att forskningsdesignen kan ge bättre kunskap 
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om förhållandet mellan variabler över tid, vilket kan ge en större trovärdighet beträffande reso-
nemang om kausala samband. Korrelation, vilket mäts i statistiken, är dock inte samma sak som 
kausalitet, vilket innebär att det dock är problematisk att resonera kring kausala samband utifrån 
statistiska studier. Orsakssamband kan däremot hävdas vid korrelation, med grund i tidigare 
forskning och teorier (Bryman & Bell 2013 s. 176-7, 353-4). 

3.6 Statistisk metod 
Samtliga modeller tillämpar regressionsanalyser, vilket innebär att likriktigheten mellan re-
sponsvariabeln och en eller fler förklarande variabler estimeras. Både enkel och multipel 
regressionsanalys tillämpas, med vinst per aktie som en kontrollvariabel i de multipla regress-
ionsanalyserna, vilket tidigare nämnts. Tre olika modeller har använts i regressionsanalyserna, 
för att styrka resultatets reliabilitet, det vill säga att liknande slutsatser kan tas vid en analys vid 
ett annat tillfälle. Eftersom undersökningsperioden innefattar den globala finanskrisen kan låg-
konjunkturen ge missvisande samband i regressionsanalyserna om konjunkturen inte beaktas. 
Samtliga regressionsanalyser baseras på ordinary least squares, OLS. 

De tre modellerna som har använts i metodanalysen är samlad regressionsanalys samt de två 
ekonometriska fixed effects metoderna LSDV och fixed effects estimator. Trots att LSDV och 
fixed effects estimator är två olika metoder i fixed effects modellen, kommer de för enkelhetens 
skull refereras som  LSDV och fixed effects model. 

Samlad regressionsanalys innebär att samtliga observationer inkluderas i regressionsanalysen, 
utan hänsyn till företag eller årtal (Gujarati 2004 s. 641). Denna modell är den vanligaste och 
enklaste, men kan ge missvisande resultat vid paneldataanalys om företag och år skiljer sig åt 
mycket. Stora skillnader i aktiekurserna mellan åren, som kan antas på grund av krisen, tas 
därmed inte i beaktan i denna modell (Gujarati 2004 s. 641) 

LSDV innebär att dummyvariabler inkluderas för att ta hänsyn till specifika attribut (Gujarati 
2004 s. 642-6; Wooldridge 2009 s. 485-6), kopplade till tid eller i detta fall företag. I denna 
studie har tiden inkluderats som dummyvariabler av anledningen till den globala finanskrisen. 
Därmed görs antagandet att åren skiljer sig åt mer än företagen. Resonemanget grundas i att 
företagen besitter gemensamma egenskaper som samma branschklassificering, svenska företag 
noterade på samma börs. Det finns därmed ingen stark antydan att företagen skulle skilja sig 
mer än åren. LSDV benämns också i detta sammanhang av Wooldridge (2009 s. 445, 485-6) 
benämnas som year dummy variable.  

Den sista modellen, fixed effects model, går kortfattat ut på att medelvärde beräknas för vari-
ablerna vid varje år. Därefter subtraheras observationerna för respektive variabel med medel-
värdet för varje år. Detta resulterar till att endast värden utöver genomsnittet analyseras, det vill 
säga de fixerade effekterna av åren exkluderas (Wooldridge 2009 s. 481-3).   

3.6.1 Responsvariabel 
Responsvariabeln i metodanalysen är aktiekursen, vilket har beräknats som stängningskursen 
för den sista handelsdagen per år.  

Flertalet tidigare studier har använt aktiekursen som responsvariabel vid liknande undersök-
ningar, bland annat Chowdhury och Chowdhurys (2010) studie på de två börserna i Bangladesh, 
Menons (2016) studie i Oman, Moghadas, Pouraghajan och Bazugirs (2013) studie på börsen i 
Tehran. Dawars (2013) studie i Indien samt Raithatha och  Bapats (2013) studie i Indien. 
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Aktiekursen har valts av anledningen att den befinner sig närmare ägarna än marknadsvärdet 
på eget kapital. En modellanalys med aktiekursen är lättare att tolka hur kapitalstrukturen på-
verkar enskilda aktieägare än om modellanalysen hade genomförts med marknadsvärdet på eget 
kapital.  

Ett problem med att använda aktiekursen stället för marknadsvärde på eget kapital, är föränd-
ringar i antalet utstående aktier. Antal aktier som kontrollvariabel har dock visat sig icke signi-
fikant med aktiekursen, på grund av en hög multikollinearitet med andra variabler. Ingen av de 
ovannämnda studierna har använt förändring i antal utstående aktier som förklaringsvariabel. 
Utan istället inkluderas andra variabler med hög korrelation till antal aktier, för att kringgå pro-
blemet. Korrelationsanalyser av data i denna studie visar på en hög korrelation med bland annat 
vinst per aktie, vilket även har använts i studierna av samt Raithatha och  Bapat (2013) samt 
Chowdhury och Chowdhury (2010). I teorin så förändras även aktiens värde, inte på grund av 
aktiesplit i sig utan utspädning, eftersom varje aktie efter utspädning svarar för en mindre andel 
av eget kapital och således avkastningen (Vernimmen et al. 2005 s. 551-2). 

3.6.2 Förklarande variabler 
Studien har inte för avsikt att skapa en modell som förklarar hur aktiekursen påverkas, utan att 
estimera samband mellan aktiekurs och skuldsättningsgrad respektive skattesköld. 

Ett flertal förklaringsvariabler som använts i tidigare studier har undersökts genom upprättande 
av en korrelationsmatris, vilken återfinns i appendix. En del av förklaringsvariablerna, visar på 
en multikollinearitet med skuldsättningsgrad och skattesköld, vilket även indikerats genom en 
stor påverkan av p-värdena för variablerna, samt ett högt VIF-värde. För att bibehålla en kon-
tinuitet mellan analyserna utesluts de kontrollvariabler som har en betydande korrelation med 
skuldsättningsgraden eller skatteskölden, eftersom multikollineariteten missvisande påverkar 
regressionsanalyserna. Korrelationsmatrisen visar även variabler med låg korrelation till aktie-
kursen. De variablerna med låg korrelation med aktiekurs, visar även på icke-signifikant korre-
lation i regressionsanalyser och har därmed uteslutits. 

(3.1) BSkuldsättningsgrad
S

   

Skuldsättningsgraden härleds från studiens syfte, och har hämtats ifrån Modigliani och Miller 
teoremet. Beteckningen B i denna studie avser det bokförda värdet på de totala skulderna i 
respektive företag och år. Beteckningen S avser det bokförda värdet på eget kapital. Tidigare 
studier har definierat skuldsättning på olika sätt. Chowdhury och Chowdhury (2010) har till 
exempel delat upp lång- och kortfristiga skulder. Lin och Chang (2009) använder skuldandel, 
det vill säga totala skulder dividerat med totala tillgångar. Andra studier som Menon (2016), 
Raithatha och Bapat (2013) samt Buigut, Soi, Koskei och Kibet (2013) har använt skuldsätt-
ningsgraden, som i formel 3.1, med antingen med marknadsvärde eller bokfört värde. Denna 
studie kommer att utgå från skuldsättningsgraden, formel 3.1, som definition av kapitalstruktur 
i metodanalysen. 

(3.2) Vinst per aktie EPS   

Kontrollvariabeln som används i denna studie är vinst per aktie, EPS. EPS betecknar avkast-
ningen på eget kapital, alternativt vinst, dividerat med antal aktier. EPS har indikerat en hög 
korrelation med aktiekurs och en förhållandevis låg multikollinearitet. Enligt tillgångsvärde-
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ringsteorier (Hillier et al. 2013) som NPVGO anses EPS som en bättre indikator till aktievär-
dering än utdelning eftersom kvarhållna vinster ger tillväxtmöjligheter för företaget, och där-
med påverkar aktiekursen positivt. Många företag har inte utdelning men har däremot fluktue-
rande aktiekurser. EPS har bland annat tillämpats i studien av Chowdhury och Chowdhury 
(2010) samt Raithatha och Bapat (2013). 

(3.3) Skattesköld B   

Skatteskölden inkluderas i det andra steget i regressionsanalyserna, variabeln är hämtad från 
Modigliani och Miller teoremet, och avser företagets skattesats multiplicerat med företagets 
skuld. Skattesatsen har hämtats från noterna i respektive årsredovisning och avser den vägda 
genomsnittsskatten för koncernen, det vill säga den vägda inkomstskatten för varje bolag inom 
koncernen, innan justeringar, ej avdragsgilla kostnader, ej skattepliktiga intäkter och uppskjuten 
skatt. B avser som i formel 3.1 de totala skulderna i företaget, för att kunna skapa en kontinuitet 
med skuldsättningsgraden. 

3.7 Statistiska mått 
3.7.1 Determinationskoefficient 
Determinationskoefficienten 2R indikerar modellens förklaringsgrad, det vill säga till vilken 
andel modellen, med variationerna i förklaringsvariablerna, kan förklaras av variationen i akti-
ekursen som responsvariabel (Körner & Wahlgren 2015 s. 76-7). 

3.7.2 Regressionskoefficient 
Regressionskoefficienten Beta indikerar hur mycket en förklaringsvariabel påverkar aktiekur-
sen. En hög regressionskoefficient för en förklaringsvariabel innebär således att en förändring 
i förklaringsvariabeln svarar mot en hög förändring i responsvariabeln (Körner & Wahlgren 
2015 s. 71-3). 

3.7.3 P-värde 
P-värdet hör samman med signifikanstesterna. För varje förklaringsvariabel samt för hela mo-
dellen, vilket benämns globalt p-värde, genomför en hypotesprövning. Hypoteserna benämns 
som nollhypotes och mothypotes. Nollhypotesen är att det inte finns något samband mellan 
förklaringsvariabeln och responsvariabeln, samt mothypotesen innebär att det finns ett sam-
band. Vid multipel regression genomför hypotesprövningen för en enskild förklaringsvariabel 
då de resterande variablerna hålls konstanta (Körner & Wahlgren 2015 s. 122-31). 

P-värdet indikerar i vilken grad nollhypotesen kan förkastas. Ett lågt p-värde indikerar att det 
finns en liten sannolikhet att nollhypotesen stämmer, och att det finns ett samband (Körner & 
Wahlgren 2015 s. 122-31). 

De normativa gränsvärdena vid hypotesprövning är 0,05 vilket indikerar 5 procents sannolikhet 
att nollhypotesen stämmer. 0,01 innebär att det finns en procents sannolikhet att nollhypotesen 
stämmer. Slutligen 0,001 som betyder att det är 99,9 procent sannolikt att det finns ett samband 
(Körner & Wahlgren 2015 s. 122-31). 

Det globala p-värdet avser hela regressionsmodellen och indikerar därmed om modellen kan 
bekräfta att det finns ett samband mellan responsvariabeln och förklaringsvariablerna. 
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3.7.4 VIF-värde 
VIF-värdet är en indikator på multikollineariteten, det vill säga korrelation mellan förkla-
ringsvariablerna. En hög korrelation mellan förklaringsvariablerna ger ett missvisande resultat. 
Ett VIF-värde på ett indikerar en icke-signifikant multikollinearitet, det vill säga att det inte 
finns en tydlig korrelation mellan variablerna. En större avvikelse i VIF-värdet från ett tyder på 
att det förekommer en viss form av korrelation mellan förklaringsvariablerna, vilket kan ge 
missvisade resultat (Gujarati 2004 s. 351-2). 

3.7.5 Durbin-Watsontest 
Durbin-Watsontestet är ett test på autokorrelation, i modellens residualer. Indikeras en signifi-
kant autokorrelation i testet, kan modellens resultat vara missvisande (Andersson & Jorner & 
Ågren 2007 s. 185). 

Gränsvärdena för Durbin-Watsontestet är ett respektive tre. Där ett värde som är ett eller mindre 
än ett indikerar en signifikant positiv autokorrelation, och ett värde som är tre eller över tre 
indikerar en signifikant negativ autokorrelation. Värden mellan ett och tre är icke-signifikanta, 
det vill säga utan stark antydan till autokorrelation (Andersson & Jorner & Ågren 2007 s. 185). 

3.8 Metodkritik 
3.8.1 Alternativa metoder 
Studien består av paneldata, vilket minskar antalet möjliga metodtekniker för att undersöka 
syftet. Ett alternativ hade varit att enbart använda tvärsnittsdata, vilket dock inte hade tagit hän-
syn till förändring i variablerna hos respektive företag. Tvärsnittsstudier bedöms av Bryman 
och Bell (2013 s. 80) ha en låg intern validitet vilket innebär att det är svårt att bedöma kausala 
samband. I panelstudier är den interna validiteten något högre, med tanke på att den tidsmässiga 
förändringen beaktas (Bryman & Bell 2013 s. 82-3).  

Fallstudie är ett annat alternativ, där enbart ett företag observeras över tid. Nackdelen med detta 
alternativ är generaliserbarheten. Det är således svårt att generalisera slutsatser från ett under-
sökt företag till ett flertal andra (Bryman & Bell 2013 s. 84-8). 

Beträffande statistiska analyser med paneldata så finns det mer avancerade tekniker och mo-
deller tillgängliga. Denna studie har använt tre olika metoder i regressionsanalyserna, men detta 
innebär inte att det inte finns bättre lämpade modeller, som möjligtvis kunnat ge mer rättvisande 
resultat. En alternativ teknik till OLS, vid paneldata, är GLS. Det finns dock ingen garanti att 
dessa tekniker ger ett mer rättvisande resultat utan tester måste genomföras på data för att göra 
en bedömning (Wooldridge 2009 s. 489, 493). Dessa tekniker kräver dock mer avancerade pro-
gram som hanterar ekonometriska beräkningar, samt en djupare fackkunskap inom statistik. 

Beträffande alternativa modeller i panelstudier är en av dessa random effecs modellen. Även 
denna modell, såsom analysteknikerna ovan, kräver mer avancerad programvara och djupare 
fackkunskaper inom statistik. En vanlig metod för att bedöma om studiens data lämpar sig för 
fixed effects model eller random effects model är Hausman-testet men vilket även som ovan 
nämnt, kräver mer avancerad programvara (Wooldridge 2009 s. 496). I den tidigare och lik-
nande studien i Indien av  Raiththa och Bapat (2013) genomförs ett Hausman-test vilket dock 
indikerar på att fixed effects model är mer lämplig. Detta innebär däremot inte att det är den 
lämpligaste modellen i denna studie. 

Ett annat alternativ är att använda icke-linjär regressionsanalys, förekommer ett icke-linjärt 
samband finns det andra och möjligtvis mer lämpliga metoder. Vid observationer av variabler 
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som antas vara icke normalfördelade finns det även icke-parametriska tester som kan vara mer 
lämpade. 

3.8.2 Validitet och reliabilitet 
Det metodologiska utförandet i studien baseras på ett flertal likande tidigare studier, samt teo-
rier inom området. Detta bedöms stärka validiteten och reliabiliteten över lag. Även valet av 
variabler har hämtats från tidigare studier och Modigliani och Miller teoremet.  

Däremot finns det många faktorer som påverkar företag, och statistiska beräkningar kan därför 
bli missvisande. Statistiska beräkningar indikerar på korrelation och inte orsakssamband, kor-
relationen mellan variablerna kan gå i båda riktningar och kan således inte uteslutas i korrelat-
ionsberäkningar. Hög korrelation indikeras även vid skensamband (Körner & Wahlgren 2015 
s. 69), det vill säga då en tredje utomstående variabel påverkar de två undersökta variablerna, 
utan någon direkt koppling till varandra. Detta är däremot ett problem som förekommer i alla 
former av regressionsanalyser vilket innebär att slutsatser om orsakssamband inte kan hävas 
enbart genom statistiska analyser.  

Variablerna som används i studien avser att mäta och behandla studiens syfte och frågeställ-
ningar. Denna strävan benämns inom metodläran som begreppsvaliditet, vilket behandlar frå-
gan om begreppen, i detta fall variablerna, mäter det som studien avser att mäta (Bryman & 
Bell 2013 s. 63). Det vill säga om kapitalstrukturen kan mätas genom skuldsättningsgraden, och 
vilken skuld i företaget som är den mest lämpade. Studien har utgått från variabler som använts 
i tidigare liknande studier, och teorier, men detta indikerar dock inte att indikatorerna avspeglar 
det som avses mätas. 

Reliabiliteten i studien, i form av stabilitet (Bryman & Bell 2013 s. 171), kan däremot bedömas 
vara lägre eftersom studien genomförs under en  tidsperiod med en global finanskris. Två yt-
terligare modeller har använts, vilka tar en större hänsyn till krisperioden men innebär inte att 
studiens resultat är helt opåverkat av krisen. Interbedömarreliabiliteten (Bryman & Bell 2013 
s. 171) bedöms däremot som hög av den anledningen att samtliga variabler har hämtats från 
årsredovisningar och Stockholmsbörsen utan subjektiv tolkning. Analysmetoden ger således 
inget utrymme för subjektiva tolkningar som kan påverka resultatet. 
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4. Resultat 
Kapitlet Resultat, presenterar resultaten från regressionsanalysen. Bedömningar samt redogö-
relse av regressionsanalysens statistiska säkerhet, närmare bestämt multikollinearitet, auto-
korrelation, p-värde och slutligen determinationskoefficienten.   

Resultatet avser samtliga modeller nämnda i metoden, med enkel och multipel regressionsana-
lys. Skuldsättningsgraden och skatteskölden har analyserats separat, varav i de multipla regress-
ionsanalyserna har vinst per aktie använts som kontrollvariabel. Kontrollvariabeln har använts 
för styrka en signifikans i de globala p-värdena. 

Korrelationsmatrisen för ett antal observerade variabler, finns i appendix. Autokorrelationen 
för de enkla respektive multipla regressionsanalyserna i den samlade regressionsmodellen, ger 
ett Durbin-Watson värde mellan 1,17 till 1,35. Normalfördelningen för respektive regressions-
modell bedöms även som tillfredsställande enligt analyserna i MiniTab. 

Resultat för samlade regressionsanalyserna, redogörs i tabell 3. Regressionskoefficienten Beta, 
är som tidigare nämnt standardiserad och avser i tabell 3 till 5, skuldsättningsgrad respektive 
skattesköld. Även det individuella p-värdet avser skuldsättningsgrad respektive skattesköld. 
Det globala p-värdet avser respektive modell. Mer detaljerade tabeller av samtliga regressions-
analyser finns i appendix. 

 Beta R2 R2  

(adj.) 
p-värde  
(ind.) 

p-värde  
(global) 

Skuldsättningsgrad 10,12 0,029 0,016 0,132 0,132 

Skuldsättningsgrad 
och EPS  0,66 0,343 0,326 0,908 0,000 

Skattesköld 25,58 0,184 0,173 0,000 0,000 

Skattesköld och EPS 16,88 0,417 0,401 0,002 0,000 
      Tabell 3 

Resultaten för de samlade regressionsanalyserna visar, dels att vinst per aktie, EPS, har en sig-
nifikant påverkan på aktiekursen. Men även att skuldsättningsgraden har en icke-signifikant 
påverkan på aktiekursen, samtliga p-värden för skuldsättningsgraden är över fem procent, vilket 
är den normativa max-gränsen. Skatteskölden visar på en signifikant påverkan. Determinations-
koefficienten visar på en ökning från 1,6 procent till 32,6 procent i regressionsanalysen med 
skuldsättningsgraden, när vinst per aktie inkluderas. En ökning i determinationskoefficienten 
återfinns även inkluderandet av vinst per aktie, vid analys av skatteskölden. 

Resultaten för regressionsanalyserna med LSDV-modellen redovisas i tabell 4 nedan. Durbin-
Watsontestet indikerar värden mellan 2,20 till 2,31 i regressionsanalyserna. 
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 Beta R2 R2  

(adj.) 
p-värde  
(ind.) 

p-värde  
(global) 

Skuldsättningsgrad 11,21 0,806 0,781 0.069 0,000 

Skuldsättningsgrad 
och EPS  0,32 0,863 0,844 0,954 0,000 

Skattesköld 24,63 0,843 0,823 0,000 0,000 

Skattesköld och EPS 16,75 0,883 0,854 0,001 0,000 
Tabell 4 

Samtliga globala p-värden, som avser modellerna, är signifikanta. LSDV modellen inkluderar 
dock variabler för att särskilja på åren, vilket ger högre determinationskoefficienter och globala 
p-värden för modellerna. Förändringarna i regressionskoefficienterna och de individuella p-
värdena visar på samma tendens som vid de samlade regressionsanalyserna. 

Resultatet för regressionsanalyserna med fixed effects-modellen presenteras i tabell 5 nedan. 
Durbin-Watsontestet indikerar värden mellan 2,20 till 2,31 i regressionsanalyserna, det vill säga 
snarlikt LSDV-modellerna med hänsyn till avrundning. 

 Beta R2 R2  

(adj.) 
p-värde  
(ind.) 

p-värde  
(global) 

Skuldsättningsgrad 10,90 0,046 0,034 0.055 0,055 

Skuldsättningsgrad 
och EPS  0,31 0,331 0,314 0,952 0,000 

Skattesköld 24,34 0,228 0,218 0,000 0,000 

Skattesköld och EPS 16,55 0,426 0,411 0,001 0,000 
Tabell 5 

Fixed effects-modellerna visar, bortsett från determinationskoefficienterna och de globala p-
värdena, snarlika resultat som LSDV-modellerna. Det har även nämnts i modellpresentationen 
i metod, att de två modellerna är två olika tekniker inom samma modellkategori, och förväntas 
således ge ett snarlikt resultat. 

Sammanfattningsvis tyder samtliga regressionsanalyser, på en signifikant korrelation mellan 
kontrollvariabeln vinst per aktie, EPS, och responsvariabeln aktiekurs. Detta tydliggörs i de 
samlade regressionsanalyserna och regressionsanalyserna med fixed effects-modellen, genom 
att det globala p-värdet är signifikant då vinst per aktie inkluderas. Skuldsättningsgraden har ett 
icke-signifikant samband med aktiekursen, och skatteskölden tyds enligt analyserna vara signi-
fikant. Regressionsmodellernas resultat går dock inte att jämföra på grund av skillnaderna i 
modellkonstruktionerna. 

Regressionskoefficienterna för skuldsättningsgraden visar även på en större förändring när 
vinst per aktie inkluderas, än förändringen i regressionskoefficienterna för skatteskölden. De 
standardiserade regressionskoefficienterna avser, som nämnt i metod, förändringen av en stan-
dardavvikelse från medelvärdet. I samtliga regressionsanalyser visar skatteskölden en högre 
regressionskoefficient än skuldsättningsgraden. 
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Determinationskoefficienten för samtliga regressionsanalyser är högre för skatteskölden än för 
skuldsättningsgraden. Determinationskoefficienten ökar även i samtliga regressionsanalyser 
när vinst per aktie inkluderas, vilket statistiskt tyder på att vinst per aktie är en förklarande 
faktor, beträffande förändringar i aktiekursen. 

Studiens resultat är konsistent med ett flertal andra liknande studier, genomförda i andra länder 
inom industrisektorn. 
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5. Analys 
Kapitlet analys diskuterar samt analyserar resultaten med utgångspunkt från studiens teorier 
och syfte. Modigliani och Miller-teoremet, Agentteori, Signaleringsteori, Trade-off teori och 
Effektiva marknadshypotesen ställs mot studiens empiri.  

Beaktas Modigliani och Miller-teoremet utan företagsskatt, poängteras tydligt kapitalstruk-
turens irrelevans. Under de givna antagandena och utan företagsskatt, är ett företag lika mycket 
värt oavsett om finansieringen utgörs av enbart skuld eller enbart eget kapital. Resonemanget 
av Modigliani och Miller utvecklas vidare, när företagsskatten tas i beaktande. Ett företag ökar 
bara i värde motsvarande de avdragsgilla räntekostnaderna vid skuldsättning, det vill säga en 
sedan långt tillbaka förekommande skatterättslig reglering, som exkluderar skulder från be-
skattning. Den skatt som inte behöver betalas för skuld, men som hade behövt betalas om före-
taget valt eget kapital som finansiering, motsvarar den så kallade skatteskölden. Skatteskölden 
skapar som resultat av skuldsättning, ett utrymme för ökning av företagsvärde på grund av att 
skattekostnaden enbart avser det egna kapitalets del och inte berör den delen som avser skulden. 
Skatteskölden skapar således en finansiell tillgång som motsvaras av en ökning i eget kapital. 

Studiens empiriska resultat finner inte bekräftelse till Modigliani och Miller-teoremet i dess 
helhet. De tre olika regressionsmodellerna visar inte på någon signifikant korrelation mellan 
skuldsättningsgraden och företags marknadsvärde. Resultatet för studien visar däremot på att 
det finns en signifikant korrelation mellan skatteskölden och aktiekursen. Den finansiella till-
gången motsvarande den icke skattepliktiga skulden ökar således marknadsvärdet på aktien, 
och därmed marknadsvärdet på eget kapital. Denna slutsats dras även i Feld, Heckeeyer & Ove-
reschs (2013) studie där en analys av 48 tidigare studier påvisat en tydligt positiv korrelation 
mellan skattesköld och företagsvärde. 

Studiens resultat visar som sagt på ett icke signifikant samband mellan skuldsättningsgraden 
och aktiekursen vilket tyder på, i motsats till Modigliani och Millers slutsatser, att det finns 
flera faktorer involverade än bara skatteskölden. 

Kontrollvariabeln vinst per aktie, EPS med en kausal koppling enligt värderingsteorier, visar 
även en stark signifikant korrelation vilket styrker modellerna och tydliggör skuldsättningsgra-
den och skattesköldens svaga respektive starka effekt på aktiekursen.  

Teoremets antaganden kan i detta fall stå som en möjlig förklaring till studiens resultat av an-
ledningen att Modigliani och Miller bekräftade teoremets giltighet enbart under de givna anta-
gandena och poängterade att eventuella avvikelser från teoremet motsvarar den grad antagan-
dena avviker från empirin. Teoremet är således till skillnad från många andra teorier, deduktivt 
härlett. Detta innebär enkelt att teoremets slutsatser, det vill säga propositioner, är härledda från 
teoremets antaganden. Antas teoremets deduktiva härledning vara korrekt, vilket kan uppfattas 
som rimligt med grund av teoremets ålder och utbreddhet. Modigliani och Miller har tidigare 
reviderat teoremet beträffande skatteskölden och har även besvarat kommentarer och kritik från 
andra forskare. Teoremet finns även med i den samtida litteraturen inom Corporate Finance. 
Det finns således inga starka skäl till att ifrågasätta teoremets deduktiva och matematiska här-
ledning, utan en lämplig analys är istället att undersöka teoremets antaganden och väga dessa 
mot motsvarande förklaringsteori. 

Det grundläggande antagandet i Modigliani och Miller teoremet berör ledningens agerande i 
enlighet med företagets värdemaximering. Antagandet implicerar att ledningen alltid agerar i 
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aktieägarnas intresse och motsätter därmed uppkomsten av agentkostnader. Antagandet är så-
ledes i motsats till vad agentteorin poängterar. Studiens resultat skapar utrymme för avvikande 
av antagandet samtidigt som den ger belägg för agentteorin. Agentproblemen uppkommer så-
ledes genom konflikter mellan aktieägare, ledning och borgenärer. Konflikterna resulterar till 
kostnader, vilka minskar marknadsvärdet på företaget. Ledningen kan ta större risker vid belå-
ning, vilket ökar avkastningen om investeringen blir fördelaktig. Visar sig investeringen bli en 
förlust för företaget, kommer värdeminskningen även fångas upp av en värdeminskning av fö-
retagets skulder, det vill säga en så kallad expropriation av fördelar. 

Ett liknande resonemang kring agentproblematiken förs av McConnell och Servaes (1995). 
McConnell och Servaes undersöker i en komparativ studie korrelationen mellan skuldsättning 
och företagsvärde i företag med hög och låg tillväxt. I studien finner de ägandeskapet och antal 
investerare som en påverkande faktor, vilket är förenligt med grunderna för agentproblematiken 
(McConnell & Servaes 1995). 

Ett företag med betydande risker för eventuell konkurs, kan även välja att undvika investe-
ringar. En investering genom eget kapital ökar inte avkastningen för aktieägarna till den mot-
svarande kostnaden av investeringen om företaget är belånat, eftersom borgenärerna har en för-
månsrätt på företagets avkastning. Aktieägarna kommer i detta läge välja att låta företaget gå i 
konkurs och såldes förlora innehavet, än att bekosta investeringen som främst gynnar borgenä-
rerna. 

De två ovanstående resonemangen om agentkostnader kan hursomhelst inte bekräftas av studi-
ens resultat. Det förstnämnda resonemanget beträffande expropriation, minskar således företa-
gets marknadsvärde genom den ökade risken. Den ökade risken är till nackdel för borgenärerna, 
vilka måste ta kostnaden genom att inte bli fullbetald. 

Det sistnämnda resonemanget berör företag som står nära konkurs, vilket det inte finns någon 
stark antydan om, beträffande de undersökta företagen. Den ökade potentiella risken, som ur-
skiljs i ett minskat marknadsvärde, drabbar även borgenärerna genom ett minskat marknads-
värde på skulden. För att skulden ska bibehålla marknadsvärdet, måste däremot den ökade ris-
ken kompenseras med en ökad ränta till bekostnad av aktieägarnas avkastning. Vinst per aktie 
som kontrollvariabel visar dock ingen stark antydan på att minska vid en högre skuldsättnings-
grad. Korrelationen mellan skuldsättningsgrad och vinst per aktie, återfinns i korrelationsmat-
risen i appendix, visar till och med på en positiv korrelation. Vinst per aktie ökar därmed vid 
en högre skuldsättningsgrad. 

Trots att vinst per aktie påvisar en positiv korrelation med skuldsättningsgraden, visar resultatet 
att skuldsättningsgraden har en svag och ett icke signifikant samband med aktiekursen. 

Resonemangen kan dock vändas. Förmår företagen att inte ha möjlighet att betala borgenärerna 
till fullo, riskerar företaget försättas i konkurs. Detta kan ses som en potentiell konkurskostnad 
som ökar, med skuldsättningsgraden och agentkostnaderna, ju troligare det blir att företaget i 
framtiden återstår en liknande expropriationsstrategi. 

Dock poängteras det än en gång att flertalet av företagen i studien är stora och förhållandevis 
transparenta. Givetvis som en öppen diskussion, men företagen såsom Sandvik eller Assa Abloy 
bedöms troligen inte riskera en framtida konkurs med grund av konflikter mellan aktieägare 
och borgenärer i dagens läge. 
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Agentkostnader kan dessvärre inte avfärdas genom ett resonemang av de undersökta företagens 
storlek som en enstaka faktor, utan bör i sådant skede undersökas individuellt. 

Det ovanstående antagandet leder in till antagandet beträffande konkurs. Såsom ett av antagan-
dena i Modigliani och Miller-teoremet, där företag antas inte kunna gå i konkurs. Finns det 
dock en förmånsrätt, där borgenärerna är berättigade att få motsvarande ränta på skuldinnehavet 
oavsett företagets finansiella tillstånd, kan företag försättas i konkurs. Den ökade risken kom-
mer således minska företagets marknadsvärde, där både eget kapital och marknadsvärdet på 
skuld drabbas. Optimal kapitalstruktur som en av företagets finansiella mål beskrivs i trade-off-
teorin, vilket kan vara en förklaring till studiens resultat med ovanstående resonemang. Det vill 
säga att företaget försöker balansera för- och nackdelar av skuldsättning med syfte att uppnå ett 
maximalt marknadsvärde. Företag ökar skuldsättningsgraden så länge konkurskostnaderna inte 
överstiger värdet på skatteskölden. Detta behöver naturligtvis inte innebära att företagen aktivt 
och medvetet eftersträvar den optimala kapitalstrukturen, enligt trade-off-teorin, för att maxi-
mera företagsvärdet. 

Det andra antagandet berör resonemanget om riskklasser och marknadsjämvikt. Modigliani och 
Miller-teoremet redogör för ett antagande om partiell jämvikt, det vill säga att jämvikt råder 
inom riskklasser men inte emellan. Antaganden kring riskklasser antyder att skuldsättningsgra-
dens påverkan på företagens marknadsvärde, inom riskklassen, är oberoende storleken på före-
tagen. Detta förutsätter att informationssymmetri och perfekt konkurrens råder, inom respektive 
riskklass. Det vill säga att marknadsvärdet för företagen påverkas i samma utsträckning av 
skuldsättning, för stora som små företag. Antagandet är därmed beroende av förekomsten av en 
perfekt marknad inom respektive riskklass. 

Enligt det femte antagandet, görs ingen urskiljning mellan olika typer av skulder. Det finns 
således bara en typ av skuld med en konstant avkastning, samt att alla skulder ger samma av-
kastning oavsett innehavare eller tecknare inom riskklassen, vilket omöjliggör överavkastning. 
Ett ökat företagsvärde, i form av ökad avkastning kan därmed endast möjliggöras genom skuld-
sättning och ökning av den finansiella risken. 

Det ovan nämnda antagandet ligger till grund för det sjätte antagandet om att både företag såväl 
investerare har möjlighet att ta lån till samma ränta. Vilket enligt teoremets härledning leder till 
att en investerare kan skapa en portfölj med motsvarande kapitalstruktur som ett företag, och 
därmed motverka effekterna av skuldsättning, bortsett från skatteskölden. Detta antagande ute-
sluter även transaktionskostnaderna på marknaden med informationsasymmetri som grund. På 
marknaden där tillgång till kapital är lika villkorat för alla och överavkastning är omöjlig, råder 
informations symmetri i den finansiella meningen. 

Sammanfattningsvis betraktar de ovannämnda antagandena marknaden som perfekt samt att 
både företag och investerare kan ta lån till samma ränta vilket gör överavkastning till en omöj-
lighet och marknaden informationssymmetrisk utan transaktionskostnader. Dessa antaganden 
kan med andra ord likställas med perfekt marknad i stark form, enligt den effektiva marknads-
hypotesen. Effektiva marknaden i den starka formen, som implicit antagits i de tre ovannämnda 
antagandena avviker från verkligheten i den mån som studiens resultat avviker från teoremet. 
Modigliani och Millers antagande om effektiv marknad med konstant avkastning och symmet-
risk information innebär även att priserna på finansiella tillgångar vid varje givet ögonblick 
måste återspegla all tillgänglig och relevant information, och att priset är riktigt i den meningen 
det återspeglar en aggregerad bedömning av alla rationella marknadsaktörer. Resonemanget är 
dock svårt att bekräfta, på grund av svårigheterna att bedöma om marknadsaktörer tar del av 
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och tolkar tillgänglig information på samma sätt. Rationalitet i praktisk bemärkelse kan upple-
vas subjektivt, av anledningen till de skilda målen hos investerare. Uppfattningen kring rat-
ionalitet är således personlig. Antagandena under benämningen Homo Economicus likställer 
vinstmaximering och rationalitet. Det finns dock marknadsstrategier där exempelvis riskmini-
mering kan vara utgångspunkt för en del aktörer vilket kan uppfattas som irrationellt enligt 
antagandena. 

Transaktionskostnader uppstår så länge företag i samma riskklass inte har möjlighet att ta lån 
till samma ränta. Transaktionskostnader beror på informationsasymmetri, som utgörs av skill-
nader mellan insiders och outsiders tillgång av information. Så länge företag befinner sig inom 
beslutsprocessen med kontroll och övervakning av asymmetrisk informationsförledning, upp-
står transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna uppkommer som ett resultat av osäker-
heter inom relationer mellan marknadsaktörer, utöver jämviktspriset. Däremot  kan företagens 
storlek stå som en faktor beträffande transaktionskostnader. Det vill säga att större företag har 
en större möjlighet att minska transaktionskostnaderna jämfört med mindre företag. Eftersom 
räntor baseras på riskpremium och kommer således vara olika på grund av den tillgängliga 
informationen. 

Bortsett från transaktionskostnader är informationsasymmetri även grunden för den typen av 
kommunikation som sker mellan aktörer på marknaden. Så länge informationsasymmetri råder 
på marknaden kommer kommunikation mellan investerare och företag ske utifrån signaleringar 
och tolkningar, där företag skickar signaler och intressenter står som mottagare och tolkare. 

Alla företags beslut utgör, enligt signaleringsteorin, signaler som uppfattas på marknaden. Även 
beslut som inte haft avsikt att signaleras tas i beaktande av intressenterna. Detta gäller i synner-
het beslut som upptagande av lån, emissioner, obligationstecknade eller förändrad utdelning, 
som oftast återspeglas i aktiekursen. Detta resonemang går delvis i linje med det resultat som 
presenterats i Fama och Frenchs (1998) studie. I deras studie har ingen korrelation mellan skuld-
sättning och kapitalstruktur påvisats, vilket förklarats av Fama och French (1998) som den 
bakomliggande informationen som förmedlas. 

Studiens resultat redovisar, som ovan nämnt, ett signifikant samband mellan vinst per aktie och 
aktiekurs, samt skattesköld och aktiekurs. Detta går i enlighet med ovan nämnda resonemang i 
den mening, att avkastning till aktieägarna beror på skattesatsen som företagens resultat bes-
kattas efter. En högre skattesats minskar vinsten som går till eget kapital och därmed aktieä-
garna. 

Företagens finansiella beslut att förändra utdelningen, utgör även signaler till intressenterna 
som kan påverka deras agerande. Det signifikanta korrelation mellan vinst per aktie EPS re-
spektive skattesköld och aktiekurs, i samband med ett icke signifikant korrelation för skuldsätt-
ning, bekräftar vinst per aktie betydelse som signaleringsfaktor på marknaden. Företag med en 
lägre vinst per aktie signalerar svagare avkastningsmöjligheter för investerare och gör därmed 
företaget till ett mindre attraktivt investeringsobjekt, och vice versa. Detta kan stå som en dri-
vande faktor till efterfrågan på företags aktier och således aktiekursen på marknaden. 

Signaleringsteorin kan med andra ord användas som en förklaring till studiens resultat. Före-
tagsvärde enligt studiens resultat bestäms inte enbart av skuldsättningsgraden utan även möj-
ligtvis av en rådande informationsasymmetri som underliggande faktor för signaleringar och  
tolkningar. 
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Miller (1977 s. 262) redogör i texten Debt and Taxes, att faktorer som konkurskostnader och 
agentproblem inte avfärdas i resonemanget om teoremet, men att skattefördelarna överväger 
kostnaderna, vilket antyder på att skuldsättningsgraden har en positiv påverkan på företagsvärde 
då beskattning förekommer. Bekräftas Millers påstående återstår informationsasymmetrin samt 
de signaler som företagen sänder till marknaden vid ökad skuldsättning. 

Modigliani och Miller-teoremet stämmer väl överens med studiens resultat, beträffande reso-
nemanget om skattesköldens betydelse för företagets värde. Skattesköldens signifikanta sam-
band samt skuldsättningsgradens icke-signifikanta samband med aktiekursen, tyder på att skat-
tesatsen kan ha en större påverkan på företagets värde än Modigliani och Miller-teoremet anty-
der. 

Företags aktiekurser visar sig som mer komplext och kan inte fastställas enbart av skuldsätt-
ningsgraden, utan hänsyn till andra faktorer som alternativa teorier berör. Detta tas även upp i 
Walds (1999) studie med en internationell karaktär där skillnaderna i skattepolitik, agentpro-
blem och informationsasymmetri nämns som förklaring till de varierande besluten om kapital-
struktur i de undersökta länderna. 

Studiens resultat bekräftar därmed ett resonemang om att de teorierna som tar upp icke kvanti-
fierbara imperfektioner på marknaden kan vara av större betydelse för företagens aktiekurser, 
det vill säga marknadsvärde, än skuldsättningsgraden inom Modigliani och Miller-teoremet. 

Sammanfattningsvis kan dock analysen varken göra anspråk till att förklara vilken faktor som 
påverkar företagets värde vid skuldsättning eller vilken av de alternativa teorierna som väger 
tyngst, beträffande avvikelserna i Modigliani och Miller-teoremets antaganden, på grund av 
teoriernas kvalitativa karaktär. 

Agentproblematik och konkurskostnader som ett exempel, har poängterats i teorierna, men ter 
sig dessvärre problematiska att konkretisera och kvantifiera. Det är svårt att undersöka hur stora 
kostnader exempelvis en växande agentproblematik åsamkar företaget vid en högre skuldsätt-
ning. Beträffande konkurskostnader finns det olika modeller som gör anspråk i att utvärdera 
konkursrisken för ett företag, men det är dessvärre inte möjligt att beräkna de eventuella fram-
tida kostnaderna förenade med konkursen. 

På grund av de alternativa teoriernas kvalitativa natur, går det inte att avfärda någon av teorierna 
till fördel för en annan teori. Resultaten implicerar hursomhelst att en större beaktan bör ges till 
de mer kvalitativa aspekterna beträffande hur marknaden värderar och svarar på skuldsättning 
hos företagen. Analysen tyder också på att avvikelser från teoremets antaganden har en påver-
kan på företagsvärde, och i detta fall aktiekursen, vid skuldsättning. 
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6. Slutsatser 
Slutsatserna presenteras som de centrala aspekterna från studiens resultat och analys. Resul-
taten av regressionsanalysen och studiens analys, där resultaten analyseras utifrån Modigliani 
och Miller-teoremets antaganden. 

Skuldsättningsgraden visar en låg, icke signifikant korrelation med aktiekurserna för de under-
sökta företagen. Korrelationskoefficienten är låg för skuldsättningsgraden, med och utan vinst 
per aktie som kontrollvariabel, i samtliga tre regressionsmodeller.  

Skatteskölden visar en något högre korrelation med aktiekursen, men är till skillnad från skuld-
sättningsgraden, signifikant. Vinst per aktie visar den högsta korrelationen med aktiekursen, 
samt det lägsta p-värdet.  

Förklaringen till resultaten av metodanalysen, kan vara att de negativa effekterna av skuldsätt-
ning, som konkurskostnader och agentproblem väger tyngre än skattefördelarna.   

Modigliani och Miller-teoremet har i sin helhet, inget empiriskt stöd i studiens resultat. Skatte-
skölden i detta sammanhang framstår dock som en av de påverkande faktorerna för företags-
värde. Resultatet tyder på att teoremet med dess antaganden inte tillfredsställs av studiens em-
piri. 

Vidare framstår även alternativa teorier som agentteori, trade-off-teori, signaleringsteori och 
effektiva marknadshypotesen som möjliga förklaringar till studiens resultat i form av avvikande 
inom antagandena. Studiens resultat kan däremot inte påvisa vilken grad respektive teori på-
verkar resultatet och antagandena, utan konstaterar att teoremets antaganden avviker från em-
pirin i den mån som studiens resultat avviker från teoremet. 
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7. Avslutande diskussion 
Den avslutande diskussionen ämnar att ge en mer öppen diskussion kring Modigliani och Mill-
ler-teoremets nutida relevans och härledningen av teoremet. Metodkritiska reflektioner med 
resultatet i beaktan och förslag på vidare forskning.  

7.1 Verkligheten och antaganden 
Det är inte bara den potentiella förekomsten av konkurskostnader, agentproblem och informat-
ionsasymmetri som kan ge en avvikande effekt på Modigliani och Miller teoremet. Ett av anta-
gandena nämner att det bara finns en typ av skuld och en typ av aktie i ett företag. Skulden 
benämns som en obligation med konstant avkastning. Trots att antagandena kan uppfattas som 
en metodologisk förenkling, kan skillnaderna te sig så pass stora, att en djupare studie behövs 
för att definiera skuld i empiriska undersökningar. 

Inom forskningen kring Modigliani och Miller teoremet och sökandet efter den optimala kapi-
talstrukturen, pågår diskussionen kring vad för skuld som ska inkluderas respektive exkluderas 
i beräkningarna. Forskarna Chowdhury och Chowdhury (2010) har exempelvis delat upp skul-
den i lång- respektive kortfristig skuld, dock med ett icke signifikant resultat för båda skuldty-
perna. I en internationell studie av Wald (1999) resoneras det att långfristig skuld bedöms vara 
bättre än kortfristig på grund av stabiliteten över tid. Wald (1999) har hursomhelst genomfört 
studien med att både räkna på långfristig skuld och total skuld. I internationella studier, lyfts 
även problem fram om olika redovisningsstandarder. Långfristig skuld nämner Wald (1999) 
definieras som över fyra år i Tyskland, men bara över ett år i USA. Redovisningsstandarder ska 
på så sätt inte ses som en perfekt representation av företags finansiella ställning, beträffande 
detaljerna. Olika definitioner på skuld, visar att det inte alltid är lämpligt att beakta de olika 
posterna i redovisningen, utan att analysera de bakomliggande värdena. 

Ett ytterligare problem med tolkningen av skuld, utöver lång- respektive kortfristig, är skuldty-
pens karaktär. Det finns flera olika typer av skulder än bara obligationer i ett företag. En fråga 
som måste besvaras blir således om skulder ska delas upp på ett annat sätt, än löptiden. Ett 
exempel är att bara beakta räntebärande skulder, detta kan till synes te sig resonabelt med tanke 
på Modigliani och Millers ursprungliga antagande om obligationer som ett företags enda skuld-
typ. I denna beaktan väcks dock ett resonemang kring alternativkostnad. Ett företag som har 
möjlighet att skjuta upp en betalning, alternativt en skuld, har med detta kapital kvar i företaget 
för ytterligare investering vilket kan ge en högre avkastning än kostanden för den uppskjutna 
skulden. Detta resonemang öppnar upp för en ytterligare förklaring i hur skuldsättning kan på-
verka företag, än enbart skatteskölden. 

Skatteskölden är likväl skulden en diskussion inom forskningen om kapitalstruktur. Definit-
ionen av den ursprungliga skatteskölden, kan beskrivas som avdragsgilla räntekostnader, det 
vill säga att räntekostnader för skulder inte är skattepliktiga. DeAngelo och Masulis (1980) lyfte 
däremot fram i en tidigare studie, att räntekostnader inte bara är den enda avdragsgilla kostan-
den för företag, beroende på respektive nations skattelagstiftning. Företag visade sig i studien 
ha en tendens att teckna mindre skuld, om avdragsgilla kostnader som inte betraktas som skuld, 
är högre. DeAngelo och Masulis (1980) studie kan således tolkas som att företag har skatte-
kostnader i beaktan vid tecknande av skuld, men att olika skatterättsliga regler gör det än svårare 
att definiera skuldsättningsgraden. 
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7.2 Teoremets härledning 
Denna studie är ingen teoriprövning, till skäl av den främsta anledningen att ett teorem inte är 
en teori, och således är definitionen av en teoriprövning felaktig vid en undersökning av ett 
teorem. Ett teorem kan heller inte falsifieras på det sätt som teorier falsifieras. 

Modigliani och Miller-teoremet har fått motstå en mängd kritik under åren. En del av kritiken 
grundar sig i ett antagande om att teoremet har som avsikt att kunna operationaliseras, det vill 
säga användas i praktiken. Missuppfattningen grundar sig dels i avsikten med teoremet och dels 
i skapandet, det vill säga härledningen av teoremet. Det finns distinkta skillnader mellan teori 
och teorem, induktion och deduktion. 

Teorier, med en induktiv härledning, kan ses som förklaringar till en modell som har för avsikt 
att avspegla empirin. Upprepade empiriska undersökningar av ett fenomen leder till en genera-
liserad slutsats som representerar en förenklad bild av empirin, ofta i avsikt att förklara feno-
menet på ett generellt stadie (Chalmers 1999 s. 44-5). Upprepade undersökningar verifierar 
modellen, tills alternativa modeller utvecklas som kan förklara fenomenet på ett än mer gene-
rellt stadie, där tidigare oförklarade faktorer kan tas i beaktan (Chalmers 1999 s. 46-9, 60-1). 

Teorem är till skillnad från teorier deduktivt härledda. Härledda slutsatser dras genom exem-
pelvis tidigare accepterade slutsatser eller påståenden, såsom axiom. En stor skillnad från in-
duktion är att deduktiv härledning dock inte alltid har sin grund i empirin. Principiellt kan en 
deduktiv härledning urskiljas genom att två eller fler premisser ställs upp. Därefter härleds pre-
misserna till en konklusion, det vill säga att en slutsats härleds utifrån de givna premisserna 
(Chalmers 1999 s. 41-3). 

En korrekt genomförd härledning benämns som giltig (Chalmers 1999 s. 42-3). I detta fall är 
Modigliani och Miller-teoremets antaganden premisserna och propositionerna är slutsatserna. 
Modigliani och Miller-teoremet anses som giltigt, med det finns däremot ett ytterligare begrepp, 
sundhet. 

Sundhet innebär att både härledningen är giltig och antagandena är sanna. Det är i detta skede 
som problemet uppstår. Ska sanningshalten i antagandena bedömas, så måste ett antagande gö-
ras i att teoremet har för avsikt att avspegla ett tillstånd, i detta fall empirin. Den deduktiva 
härledningen kan därmed inte bekräfta premisserna (Chalmers 1999 s. 42-3). 

Det krävs alltså ett antagande från kritikerna att teoremets antaganden ska gälla för empirin, 
och att teoremet ska kunna operationalisera och användas i praktiken. Detta tolkas inte som 
uppfattningen Modigliani och Miller hade i redogörelsen av teoremet 1958. Utan snarare att 
avvikelsen från teoremets slutsatser, svarar mot avvikelsen i antagandena. 

Skulle teoremet antas ge en universell metod för att skapa eller öka företagsvärde med hjälp av 
belåning, skulle det ge en revolutionerande möjlighet att köpa företag, därefter ta lån och sen 
sälja belånade företag dyrare. Med andra ord skulle affärsvärlden plötsligt få möjlighet att 
skapar vinster av enbart skattesköldar. 

Generellt sett är det svårt att ställa Modigliani och Miller-teoremet i samma kategori som in-
duktivt genererade teorier, på grund av det deduktiva härledningssättet och med grund i dess 
förenklade antaganden.  
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7.3 Granskning av resultat 
Vid statistiska studier kan en viss skepsis förekomma, beträffande om resultaten och slutsat-
serna verkligen är representativa för populationen. Det vill säga frågor kring validitet och reli-
abilitet väcks. Studiens empiri består som sagt av tio företag inom industrisektorn som under-
sökts under åtta år. Trots det slumpmässiga urvalet och med en metodik som härstammar från 
tidigare studier, är det dels svårt att veta om resultaten går att generalisera på alla företag inom 
sektorn, och om resultaten kan generaliseras på företag inom andra branscher och sektorer. 
Problemet beträffande generalisering benämns som inferensproblem, inom statistiken. 

Resultaten i studien kan däremot bekräftas, delvis genom andra studier. Tidigare nämnda stu-
dier som Raithatha och Bapat (2013) har undersökt kapitalstruktur inom tillverkningssektorn i 
Indien, med de två ekonometriska modellerna fixed effects model och random effects model. 
Resultatet för Raithatha och Bapats (2013) studie visar, såväl som denna, ett icke signifikant 
samband mellan skuldsättningsgrad och aktiekurs. Koefficienterna i Raithatha och Bapats 
(2013) studie visar sig dock negativa till skillnad från denna studie, vilket kan tyda på en högre 
skuldsättningsgrad inom de undersökta företagen, enligt trade-off-teorin. 

En ytterligare studie, genomförd av Menon (2016) undersöks tre branscher i Oman. Den finan-
siella sektorn, servicebranschen och tillverkningsindustrin. Tillverkningsindustrin redovisade 
det högsta p-värdet och servicebranschen det lägsta. Tillverkningsindustrin visade därmed på 
ett icke signifikant samband mellan aktiekurs och skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden vi-
sade en lägre korrelation med de andra variablerna i modellanalyserna. 

En sista studie som använder paneldata, genomförd i Kenya, bland företag inom energisektorn 
visar däremot en signifikant påverkan av skuldsättningsgraden samt den standardiserade 
regressionskoefficienten som visar 0,67 (Buigut et al. 2013). Antas resultaten vara applicerbara 
kan det tolkas som att skuldsättning har en varierande påverkan på ett företags marknadsvärde 
i olika branscher. Denna slutsats går även an med studien genomförs av Talberg, Winge, Fry-
denberg och Westgaard (2008) på olika branscher i USA. Studien visar på en signifikant skill-
nad i kapitalstrukturen i de olika undersökta branscherna (Talberg et al. 2008).   

Beträffande skatteskölden visar en studie genomförd av Kemsey och Nissim (2002) att det finns 
en positiv påverkan av skatteskölden på företagets värde. Studien estimerar att skatteskölden 
svarar mot tio procent av företags värde, med hänsyn till inkomstskatten. 

7.4 Förslag på vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är att studera antagandena i samband med teoremets härledning, 
för att få en förståelse om avvikelsens påverkan. Det vill säga att fortsätta, men mer ingående, 
analysera respektive antagande i kombination med skuldsättningsgraden och skatteskölden. En 
djupare förståelse om antagandena med dess påverkan och avvikelse från empirin öppnar för 
modifiering av härledningen, och en tydligare insikt i hur teoremet kan tillämpas. En djupare 
förståelse av teoremet, antagandena och begräsningarna, kan möjliggöra teoremet som en väg-
ledning i praktiken för att finna en mer optimal kapitalstruktur. 

Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att utnyttja mer sofistikerade statistiska analysmo-
deller i ett likande sammanhang som denna studie. Mer avancerade modeller kan ge ett mer 
rättvisande resultat och även underlätta analys och slutsatser om kausala samband. 
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Appendix 
Korrelationsmatris 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 
X1 0,170 

(0,132) 
1      

X2 0,429 
(0,000) 

0,201 
(0,074) 

1     

X3 0,586 
(0,000) 

0,273 
(0,014) 

0,290 
(0,009) 

1    

X4 0,148 
(0,191) 

0,085 
(0,456) 

0,784 
(0,000) 

-0,003 
(0,980) 

1   

X5 0,114 
(0,312) 

0,248 
(0,027) 

0,171 
(0,129) 

0,351 
(0,001) 

0,098 
(0,387) 

1  

X6 0,402 
(0,000) 

0,269 
(0,016) 

0,894 
(0,000) 

0,193 
(0,086) 

0,873 
(0,000) 

0,125 
(0,271) 

1 

X7 0,021 
(0,851) 

0,125 
(0,270) 

0,112 
(0,323) 

0,435 
(0,000) 

0,118 
(0,295) 

0,630 
(0,000) 

0,050 
(0,659) 

Y = Aktiekurs, X1 = Skuldsättningsgrad, X2 = Skattesköld, X3 = EPS, X4 = Antal ak-
tier, X5 = P/E, X6 = Totala tillgångar, X7 = ROE 

       Tabell A.1 

 
Samlad regressionsanalys 

 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 
Konstant 95.24 6.61 14.41 0.000  
Skuldsättningsgrad 10.12 6.65 1.52 0.132 1.00 
R2 0.023     
R2 (adj.) 0.016     
F 2.32     
Sig. 0.132     
D-W 1.186         
     Tabell A.2 

 
Samlad regressionsanalys 

 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 
Konstant 95.24 5.47 17.41 0.000  
Skuldsättningsgrad 0.66 5.72 0.11 0.909 1.00 
EPS 34.73 5.72 6.07 0.000 1.08 
R2 0.343     
R2 (adj.) 0.326     
F 20.11     
Sig. 0.000     
D-W 1.169         
     Tabell A.3 

 



 

42 
 

Samlad regressionsanalys 
 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 

Konstant 95.24 6.06 15.72 0.000  
Skattesköld 25.58 6.10 4.20 0.000 1.00 
R2 0.184     
R2 (adj.) 0.174     
F 17.61     
Sig. 0.000     
D-W 1.318         
     Tabell A.4 

 
Samlad regressionsanalys 

 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 
Konstant 95.24 5.16 18.47 0.000  
Skattesköld 16.88 5.42 3.11 0.003 1.09 
EPS 30.01 5.42 5.54 0.000 1.09 
R2 0.416     
R2 (adj.) 0.401     
F 27.48     
Sig. 0.000     
D-W 1.356         
     Tabell A.5 

 
LSDV 

 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 
Skuldsättningsgrad 11.21 6.07 1.85 0.069 1.06 
2005 159.50 16.60 9.61 0.000 1.00 
2006 110.90 16.60 6.66 0.000 1.01 
2007 97.80 16.60 5.88 0.000 1.00 
2008 44.10 16.70 2.65 0.010 1.01 
2009 70.40 16.60 4.24 0.000 1.00 
2010 92.70 16.60 5.58 0.000 1.00 
2011 87.10 16.80 5.18 0.000 1.03 
2012 99.50 16.70 5.95 0.000 1.01 
R2 0.806     
R2 (adj.) 0.781     
F 32.70     
Sig. 0.000     
D-W 2.272         
     Tabell A.6 
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LSDV 
 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 

Skuldsättningsgrad 0.32 5.49 0.06 0.954 1.22 
EPS 31.66 5.79 5.47 0.000 1.35 
2005 142.30 14.30 9.92 0.000 1.05 
2006 119.00 14.10 8.43 0.000 1.02 
2007 93.20 14.00 6.64 0.000 1.01 
2008 57.90 14.30 4.06 0.010 1.04 
2009 93.70 16.60 6.40 0.000 1.09 
2010 96.40 14.00 6.88 0.000 1.00 
2011 70.90 14.50 4.90 0.000 1.07 
2012 88.40 14.20 6.21 0.000 1.03 
R2 0.864     
R2 (adj.) 0.844     
F 44.41     
Sig. 0.000     
D-W 2.200         
     Tabell A.7 

 
LSDV 

 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 
Skattesköld 24.63 5.37 4.58 0.000 1.02 
2005 160.20 14.90 10.73 0.000 1.00 
2006 112.10 14.90 7.51 0.000 1.00 
2007 94.70 51.00 6.33 0.000 1.00 
2008 54.10 51.00 3.60 0.001 1.01 
2009 67.50 51.00 4.51 0.000 1.00 
2010 91.50 14.90 6.13 0.000 1.00 
2011 84.80 14.90 5.67 0.000 1.00 
2012 97.10 14.90 6.50 0.000 1.00 
R2 0.843     
R2 (adj.) 0.823     
F 42.300     
Sig. 0.000     
D-W 2.319         
     Tabell A.8 
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LSDV 
 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 

Skattesköld 16.75 4.94 3.39 0.001 1.15 
EPS 25.95 5.29 4.91 0.000 1.31 
2005 145.90 13.30 10.97 0.000 1.05 
2006 117.20 13.00 9.01 0.000 1.01 
2007 91.20 13.00 7.01 0.000 1.01 
2008 16.10 13.10 4.66 0.010 1.02 
2009 86.90 13.60 6.40 0.000 1.10 
2010 94.50 13.00 7.27 0.000 1.00 
2011 74.60 13.10 5.68 0.000 1.03 
2012 90.50 13.00 6.94 0.000 1.01 
R2 0.883     
R2 (adj.) 0.866     
F 52.860     
Sig. 0.000     
D-W 2.266         
     Tabell A.9 

 
Fixed effects model 

 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 
Skuldsättningsgrad 10.90 5.60 1.95 0.055 1.00 
R2 0.046     
R2 (adj.) 0.038     
F 3.790     
Sig. 0.055     
D-W 2.270         
     Tabell A.10 

 
Fixed effects model 

 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 
Skuldsättningsgrad 0.31 5.06 0.06 0.952 1.15 
EPS 29.21 5.06 5.77 0.000 1.15 
R2 0.331     
R2 (adj.) 0.314     
F 19.34     
Sig. 0.000     
D-W 2.207         
     Tabell A.11 
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Fixed effects model 
 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 

Skattesköld 24.34 5.03 4.83 0.000 1.00 
R2 0.228     
R2 (adj.) 0.218     
F 31.370     
Sig. 0.000     
D-W 2.319         
     Tabell A.12 

 
Fixed effects model 

 Beta SE koef. T-värde Sig. VIF 
Skattesköld 16.55 4.62 3.58 0.001 1.12 
EPS 23.94 4.62 5.18 0.000 1.12 
R2 0.426     
R2 (adj.) 0.411     
F 28.93     
Sig. 0.000     
D-W 2.266         
     Tabell A.13 

 


