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Titel: Kapitalstruktur – En tvärsnittsstudie av hur företags kapitalstruktur på 

verkan aktiens risk och avkastning. 

Problemformulering: Påverkar företagets kapitalstruktur aktiens risk och avkastning?

   

Syfte: Syftet med studien är att klargöra hur kapitalstrukturen i ett företag 

påverkar risken på dess aktie samt aktiens totala avkastning, sett ur 

investerarens perspektiv. Studien syftar därmed till att utvärdera om 

det är fördelaktigt att investera i företag med höga/låga andelar lån.  

Metod: Studien utgår ifrån en kvantitativ metod och använder sekundärdata 

hämtad från företagens årsredovisningar samt historiska aktiekurser. 

Statistiska beräkningar har sedan gjorts för att utvärdera 

sambandsförhållanden. Med en teoretisk referensram och ett antal 

vetenskapliga artiklar som utgångspunkt tolkas de resultat som studien 

presenterat. Soliditet som mått på kapitalstruktur ställs i förhållande till 

aktiens volatilitet som mått på risk, men även mot aktiens 

totalavkastning som avkastningsmått.   

Resultat: Resultaten visar att det råder ett statistiskt signifikant samband mellan 

företagets kapitalstruktur (soliditet) och risken (volatiliteten) på dess 

aktie. Vidare kan utläsas att det inte råder något statistiskt signifikant 

samband mellan företagets kapitalstruktur (soliditet) och dess 

avkastning (totalavkastning). Det senare påståendet motsätter sig stora 

delar av den teoretiska referensramen, vilket leder till en omfattande 

analys. Risk som begrepp analyserades sedan närmare för att lättare 

kunna tolka och förklara undersökningens något förvånande resultat.   
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  jonathanfattal@gmail.com  ola.janheim@gmail.com 
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Title: Capital structure- A studie about companies capital structure and its 

impact on stock risk and return. 

Problem:  Does the capital structure of a firm affect its stocks risk and return?

   

Purpose: The purpose of this thesis is to clarify what impact companies capital 

structure has on its stock return and risk, from an investor’s point of 

view. The thesis aims therefore to evaluate whether it is favorable to 

invest in companies with high/ low debt levels  

Method: This thesis emanates with a quantitative research based on secondary 

data gathered from the companies annual reports and historical stock 

data. The relationship between the terms have latter been tested with 

statistical methods. With a theoretical frame of reference and several 

scientific papers as a benchmark, the results have been interpreted. 

Solidity as measurement for capital structure is put in contrast to the 

stocks total volatility as risk, but also in contrast to the stocks total 

return. 

Results: The result shows that there is a statistical significant relationship 

between companies capital structure (solidity) and the risk (volatility) 

on its stock. Further we can deduce that there is no significant 

relationship between capital structure (solidity) and its return (total 

return) on stock. The latter statement is opposed to parts of the 

recognized theoretical framework, which results in wide analysis. Risk 

as a term was later closely analyzed in order to interpret and explain 

the rather surprising result of this thesis.       
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Relativt sent, sett till hur länge människor bedrivit näringsverksamhet, har en diskussion utvecklats 

kring hur företag aktivt kan förändra sin kapitalstruktur för att skapa värde. Kapitalstruktur och 

skuldsättning har kommit att få en betydande roll inom området finansiell ekonomi. Bland annat i 

artikeln the ”Mathematics of financial leverage” bekskrivs fenomenet som: 

 ”The concept of leverage is as fundamental to finance as marginal cost is to economics” (Shalit, 

1975, sid. 57)  

Citatet som tydligt betonar betydelsen av skuldsättning är från 1970-talet och mycket har hänt på 

området sedan dess, men det var troligtvis redan 1958 som ämnet aktualiserades. Då publicerades 

nämligen Modiglianis och Millers artikel ”The cost of Capital and Corporation Finance and the Theory 

of Investment” vilken introducerade ett nytt synsätt på företags kapitalstruktur. Modigliani och Miller 

kom sedermera att få nobelpriset för sina teorier. 

Det som händer just nu på finansmarknaden (hösten 2008) har återigen fört upp frågor kring företags 

skuldsättningsgrad till ytan. Länge har företag kunna utnyttja det låga ränteläget och den starka 

konjunkturen för att öka sin skuldsättning. Även flera teorier, som exempelvis Modiglianis och Millers 

andra teorem, stöder detta agerande eftersom det både sägs öka företagets värde och dess 

avkastning till aktieägarna. I media har dock fler och fler kritiska röster höjts mot detta agerande och 

risktagandet som det innebär.1  

Som framgår av bakgrundsbeskrivningen ovan finns mycket redan skrivet på området. Dock finns 

ännu inte någon teori som kan användas för att bestämma en optimal kapitalstruktur.  

Förhoppningen är att denna undersökning ytterligare skall bidra till förståelsen kring kapitalstruktur 

och dess förhållande till risk utifrån investerarens perspektiv.   

1.2 Problemdiskussion 

Ett flertal artiklar har analyserats och med Modigliani och Millers teorem som utgångspunkt har det 

konstaterats att det inte råder någon brist på frågetecken kring hur val av kapitalstruktur påverkar 

företag. För att få en ökad förståelse för de underliggande drivkrafterna i ett företag, kommer en 

övergripande diskussion behandla några centrala tankar kring aktörers skilda intressen, risk samt 

kapitalstruktur. 

                                                           
1 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=834598 - 2008-11-25 
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Att företag existerar påstås bero på en rad olika aspekter. Den mest omtalade framgår redan 1937 i 

”The nature of the firm” som ett resultat av transaktionskostnader(Coase 1937). Att utnyttja företag 

för att sänka kostnader kan tyckas vara en logisk förklaring till dess existens men för vem existerar då 

dessa företag? För att kunna besvara denna fråga bör man ha en klar bild över hur företag är 

organiserade och vilka ägarroller som existerar. Dessa frågeställningar grundar sig bland annat i 

problem i form av agentkostnader, finansieringsbeslut, marknadsstrategier samt branschens 

förutsättningar.  

Agentkostnader är vanligt förekommande i bolag där företagets ledning inte står som huvudsaklig 

aktieägare till företaget. För att hantera detta inrättas vanligen pensions-/optionsprogram samt 

bonussystem, vilket ska trigga ledningen att agera i ägarnas intressen.(Williamson 1988) Samtidigt 

konstaterar Titman och Wessels (1988) att högt belånade företag tenderar att begränsa ledningens 

utnyttjande av bonusar, då detta inte uppskattas av långivarna. Skuldsättning skulle alltså kunna 

användas för att sänka kostnader, men hög skuldsättning anses inte passa alla typer av företag. Det 

kan exempelvis tänkas att vissa branscher präglas av särskilda egenskaper som gör skuldsättning mer 

eller mindre gynnsamt. Att om möjligt, utnyttja skuldsättningen för att öka företagsvärdet kan vara 

riskfyllt, men bör ändå beaktas. Sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan företag tänkas existera 

för att tillgodose aktieägarnas förväntningar och skapa avkastning på investerat kapital. 

För att förenkla bilden av ett företags riskexponering väljer Arnold (2002) att dela in ett företags risk i 

två olika områden, affärsrisk och finansiell risk. Affärsrisk definieras som variansen på företagets 

operativa inkomst. Variansen beror på affärsmässigt relaterade faktorer till branschen samt de 

konkurrensmässiga för- eller nackdelar som är kopplade till företaget. Finansiell risk definieras som 

den ytterligare variansen i aktieägarens utdelning som tillkommer på grund av att företagets 

kapitalstruktur innefattar skulder. (ibid) Traditionellt sett anses finansiell risk och avkastning ha ett 

positivt samband (Copeland och Weston 1983). Annan forskning visar dock att det råder ett omvänt 

samband mellan finansiell risk och avkastning (Bowman 1980). Denna paradox förklaras bland annat 

av Bowman (1982, 1984a)och Singh (1986) som ett resultat av att krisdrabbade företag tenderar att 

ta större risker än framgångsrika företag för att återhämta sig från en negativ trend. Detta gäller även 

företag med lägre medelavkastning i respektive bransch (Fiegenbaum och Thomas 1988). Om 

företagets risktagande inte genererar i hög avkastning, har ett omvänt samband vuxit fram (Oviatt 

och Bauerschmidt 1991). Bowman´s (1980) paradox kan emellertid inte generaliseras då ett flertal 

studier visar skilda resultat gällande sambanden mellan risk och avkastning (Bettis 1982, Cool et al. 

1989, Hurdle 1974, Singh 1986). Slutsatsen blir sedermera att det inte går att dra några slutsatser. 

Detta beror på att resultaten inte överensstämmer samtidigt som undersökningarna använt olika 
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definitioner på risk och utfördes på olika branscher under olika tidsperioder (Oviatt och 

Bauerschmidt 1991).  

Affärsrisk anses vara en central faktor med stor betydelse för ett företags val av kapitalstruktur (Kale 

et al. 1991). Undersökningar av flera faktorer som tidigare antagits varit vedertagna som beroende 

variabler till kapitalstruktur visar att det endast är företagets grad av specialisering som har ett 

statistiskt signifikant samband med dess kapitalstruktur (Titman och Wessels 1988). Förvirringen 

kring begreppens samband kan med andra ord beskrivas som omfattande. Undersökningen förväntas 

reda ut några av dessa frågetecken. 

1.3 Problemformulering 

Påverkar företagets kapitalstruktur aktiens risk och avkastning? 

1.4 Avgränsningar 

Nedan presenteras och förklaras de avgränsningar som gjorts för att göra problemformuleringen 

forskningsbar.  

Företag uppträder olika beroende på olika faktorer. Företagets bransch och dess storlek är 

avgörande för dess utveckling och för hur företaget bör planera sin framtid (Bowman 1980). För att 

få ett generaliserbart utfall bör därför vissa avgränsningar göras. Denna uppsats har därför 

avgränsats till att undersöka företag på Stockholmsbörsens Large Cap lista. Företag som är listade 

under Large Cap har ett genomsnittligt börsvärde på minst 1 miljard Euro2. Detta gör att företagen 

homogeniseras storleksmässigt men inte branschmässigt. Stockholmsbörsen är relativt liten sett till 

företag som kan kategoriseras i snarlika branscher, vilket gör det svårt att undersöka och jämföra 

dem emellan.  

Vidare har avgränsningar gällande risk gjorts. Aktiens beta är kanske det mest omtalade, men även 

det mest kritiserade riskmåttet. Bland annat menar vissa forskare att genomsnittlig aktieavkastning 

inte behöver ha ett positivt samband med företagets beta (Bali och Cakici 2004). I uppsatsen har 

istället aktiens volatilitet använts som riskmått. Volatiliteten visar inget förhållande till 

marknadsportföljen, men är ett mått på hur aktien avviker från sitt eget medelvärde. Volatiliteten är 

mätt för varje enskild aktie över undersökningsperioden (2007).  

Kapitalstruktur kan anses vara en samlingsterm på olika skuldsättningsmått. En avgränsning har 

gjorts till att använda soliditet som skuldsättningsmått samt marknadsmässig skuldsättning i en 

                                                           
2 http://www.omxnordicexchange.com/investors/handelsinformation/nordiskaborsen - 2008-11-10 
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kompletterande undersökning. Soliditeten anger stabiliteten i företagets finansiering baserat på 

bokförda värden, medan marknadsmässig skuldsättning enkelt kan beskrivas som andelen skulder i 

förhållande till företagets marknadsvärde (Thomasson et al. 2004).  

För att urskilja förhållandet mellan kapitalstrukturens betydelse för aktiens avkastning, kommer en 

avgränsning gällande avkastning att behövas. En avgränsning har gjorts till aktiens totalavkastning. 

Totalavkastning definieras närmare nedan, under rubriken definitioner.  

Tidsramen för de beroende variablerna, risk och avkastning, är avgränsad till ett år med en 

utgångspunkt från 2007-01-02.  

1.5 Definitioner 

1.5.1 Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur är en benämning på ett företags val av finansiering eller rättare sagt förhållandet 

mellan finansiering med lån och eget kapital. Kapitalstruktur kan mätas på olika sätt. Valet av mått 

beskrivs och motiveras ovan under rubriken avgränsningar. Soliditet definieras enligt följande: 

���� ���	��
 + 72 % �� ����������� ������������
� ���	��
 = �ö�������� ��
	�	��� 

Soliditet,  (Thomasson et al. 2004, sid. 356)  

För att bedöma resultaten kommer även ett annat mått på kapitalstruktur att användas. Måttet kan 

likställas med det MM använder i artikeln ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A 

Correction”. Det som skiljer måttet från soliditet är att soliditeten utgår från skulderna och tillgångarnas 

bokförda värden medan MMs mått på skuldsättning utgår från marknadsvärden. Fortsättningsvis kommer 

måttet benämnas som marknadsmässig skuldsättning. Marknadsmässig skuldsättning beräknas enligt 

formeln nedan. 

���������ä��	� ���
��ä���	�� = ���
��ä���	������� ∗ 1"ö���ä����#��  

1.5.2 Risk 

Risk är den osäkerhet som infinner sig på framtida tillgångar och framtida avkastning. All risk innebär 

förändringar i värdet på tillgångarna. Inom marknadsekonomi mäts vanligen risk som volatiliteten på 

tillgångens pris och/eller på dess avkastning. Risken bedöms även över en tidsram och tenderar att 

minska över en längre period. (Vernimmen 2005) Företagets risk beror på två riskfaktorer, 

affärsrelaterad risk och finansiellt relaterad risk. Arnold (2002) definierar affärsrisk som variansen på 
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företagets operativa inkomster före skatt. Affärsrisken kan således beskrivas som företagets risk när 

det endast är finansierat av eget kapital. Denna risk beror på den bransch företaget agerar inom samt 

den konkurrens som är kopplad till företagen inom branschen. Finansiell risk definieras som den 

ytterligare variansen i utdelning till aktieägaren som beror på företagets skuldsättning. (ibid) Den 

totala risken består av dels företagets affärsrisk, dels den finansiella risken. Aktiekursens volatilitet 

definieras i undersökningen som aktiens totala risk.  

1.5.3 Aktiens avkastning 

Aktiens avkastning definieras som aktiens totala avkastning, det vill säga vad den genererat under 

den aktuella tidsperioden (2007). Total avkastning innefattar aktievärdets utveckling samt varje 

enskild akties utdelning. Utdelning för tidsperioden (2007), baseras på företagets resultat för 

räkenskapsåret 2006, men då utdelningen tillfaller aktieägaren under 2007 kommer denna att räknas 

som en del av 2007 års totalavkastning. Totalavkastning kan även definieras som den procentuella 

totala avkastningen enligt formeln nedan. 

����
�������	�� =
$���
�	���� ������
�� ����� ���	���� +

                     ���������ä����
Förändring i marknadsvärdet under perioden�	� �����                                          

Percentage return. (Ross. et al. 2005, s.237) 

1.6 Syfte 

Uppsatsen syftar till att finna samband mellan företags kapitalstruktur och risken på dess aktie samt 

aktiens totalavkastning. Det eventuella sambandet skall förklaras och analyseras för att ge en djupare 

förståelse för hur nyckeltal förknippade med företagets kapitalstruktur kan användas i en analys av 

aktiens risk och avkastning. 

1.7 Frågeställningar 

Utifrån de avgränsningar som gjorts och med syftet som utgångspunkt, har två specifika 

frågeställningar formulerats.  

• Finns det ett samband mellan företags soliditet och aktiens volatilitet?     

• Finns det ett samband mellan företags soliditet och aktiens totalavkastning? 
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2. Metod 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Uppsatsen kan sägas vara av deduktiv art eftersom syftet är att härleda slutsatser utifrån redan 

befintliga teorier. En kvantitativ undersökning har genomförts för insamling av sekundärdata.  

2.2 Övergripande tillvägagångssätt 

Studiens bas är den informationsinsamling av relevanta teorier som gjorts. De insamlade teorierna 

ligger till grund för en lång problematiseringsfas där frågeställning och syfte flera gånger har 

omarbetats för att säkerställa att undersökningen får den infallsvinkel som önskas. Under 

problematiseringsfasen säkerställdes även att begreppen kunde operationaliseras för att möjliggöra 

en hypotesprövning.  

Data till den huvudsakliga undersökningen samlades in genom databasen SIX Trust. Insamlad data 

analyserades sedan utifrån befintliga teorier och genom statistiska metoder kunde hypoteserna 

prövas. Med utgångspunkt i hypotesprövningen och analysen förmodas slutsatser kunna dras.  

2.2.1 Datainsamling 

All data är av sekundär art då den är insamlad och publicerad av någon annan än uppsatsförfattarna. 

Den data som ligger till grund för undersökningen har samlats in med hjälp av databasen SIX Trust.  

SIX Trust är ett informations- och analysverktyg som tillhandahåller marknadsinformation från den 

svenska aktiemarknaden sedan 1979. I SIX Trust kan begärd information bearbetas både grafiskt och 

siffermässigt, vilket har varit till stor hjälp i samband med undersökningen. 3    

Som nämnts tidigare, finns en stor mängd teorier och artiklar publicerade inom området finansiell 

ekonomi. Genom sökningar i bland annat artikeldatabasen JSTOR har en stor del av dessa 

vetenskapliga artiklar funnits. Många av de artiklar som det hänvisas till i uppsatsen har en gång 

publicerats i olika facktidskrifter såsom ”Journal of Finance”, ”Management Science” och ”Journal of 

Financial Planing” .      

Vid sidan om forskningsartiklar har information hämtas från flertalet böcker. Bland annat har boken 

”Corporate Financial Management” av Glen Arnold varit till stort stöd.  

 

                                                           
3 http://www.six.se/templates/pages/ProductPage____30.aspx - 2008-11-27 
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2.3 Population och urval 

Företag på Stockholmsbörsen har valts som uppsatsens population, bland annat för att tillgången på 

sekundärdata är mycket god. Dessutom kan informationen från noterade företag bedömas som 

tillförlitlig då dessa omfattas av lagstadgade informationskrav4. 

I uppsatsen har populationen avgränsats till de företag som listas under large cap. Denna 

avgränsning har gjorts för att homogenisera populationen storleksmässigt. Bowman (1980) menar att 

branschens förutsättningar måste undersökas för att en studie skall kunna avslöja ett samband 

mellan risk och avkastning. För att undvika detta problem har ett slumpmässigt urval gjorts av hela 

populationen vilket ger ett resultat som inte kan kopplas till specifika branscher.  

Totalt bestod populationen av alla företag listade på large cap vilket är 58 olika företag (se bilaga 1). 

För att begränsa undersökningen något beslutades det att uppsatsens urval endast skulle bestå av 29 

företag vilket motsvarar 50% av den totala populationen.  

Urvalet är ett såkallat slumpmässigt urval då en slumpgenerator användes.  Företagen numrerades 

från 1 till 58 och med hjälp av slumpgenerator valdes 29 företag ut till uppsatsens urval5.   

En viss justering av urvalet behövdes dock göras vilket gav ett bortfall på totalt 3 företag. Justeringen 

innebar att två banker (SHB och Swedbank) togs bort från urvalet då det ansågs att dess 

kapitalstruktur beror på andra faktorer än vad uppsatsen syftar till att undersöka. Företag som har en 

tradition av att inte använda sig av monetära utdelningar har också tagits bort från urvalet (Vostok 

GAS 6). Totalt bestod urvalet av 26 företag, en lista över samtliga undersökta företag presenteras 

under resultatdelen. 

2.4 Kvantitativ metod 

En operationalisering av viktiga begrepp har gjorts för att göra frågeställningen forskningsbar. Som 

beskrivet under rubriken definitioner har företags kapitalstruktur likställts med dess soliditet 

(marknadsmässig skuldsättning används som kompletterande undersökning). En soliditet på 100% 

innebär att företaget inte har några skulder medan en soliditet på 15% innebär, något förenklat, att 

eget kapital endast är 15% av det totala kapitalet. Eftersom undersökningen behandlar data från år 

2007 kommer data för respektive företags soliditet hämtas från årsredovisningen för 2007 vilka 

presenterar siffror för 2007-12-28. Den data som ligger till grund för soliditeten har hämtats från 

databasen Six Trust. 

                                                           
4http://www.regeringen.se/sb/d/2505/a/17131 - 2008-12-04 
5http://www.random.org/sequences/ - 2008-12-05  
6http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FArticleID%3D2008%255C04%255C18%255C280114
%26sectionid%3DEttan - 2008-11-20 



 

8 
 

Som ovan nämnts under uppsatsens avgränsningar kommer risk att bedömas utifrån aktiekursens 

volatilitet över tid, i vårt fall dagligen under år 2007. Under år 2007 handlades aktier på 

Stockholmsbörsen i totalt 250 dagar. Även aktiekursernas volatilitet är hämtad med analysverktyget 

Six Trust. Aktiekursens volatilitet kan likställas med standardavvikelsen. Standardavvikelsen för 

undersökningsperioden har räknats fram enligt nedan.  

 

� = 5∑ 78 − (∑ 7)8�� − 1  

2.4.1 Bedömning av samband 

För att bedöma sambandet mellan de olika variablerna kommer sambandet testas med hjälp av flera 

statiska metoder. En förklaring av dessa och de uträkningar som görs följer nedan.   

För att bedöma korrelationen mellan de två variablerna kommer en korrelationskoefficient beräknas 

enligt följande. 

� = ∑ 7< − (∑ 7) (∑ <)�
=>∑ 78 − (∑ 7)8� ? >∑ <8 − (∑ <)8� ? 

 

Korrelationskoefficienten (r) kommer få ett värde mellan -1 och +1. Ett värde som är nära -1 eller +1 

tyder på ett starkt samband medan ett värde kring noll indikerar ett svagt eller inget samband. För 

att göra en korrekt bedömning av sambandets styrka kommer korrelationskoefficienten testas med 

hjälp av en hypotesprövning. 

För att bedöma sambandet mellan soliditet och volatilitet har dessa hypoteser formulerats: 

• H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan soliditet och volatilitet. 

• H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan soliditet och volatilitet. 

För att bedöma sambandet mellan soliditet och aktiernas totalavkastning har dessa hypoteser 

formulerats: 

• H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan soliditet och aktiens 

totalavkastning. 
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• H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan soliditet och aktiens totalavkastning. 

Som kompletterande undersökning har även marknadsmässig skuldsättning använts som 

mått på kapitalstruktur, detta för att kunna koppla undersökningens utfall till delar av den 

teoretiska referensramen.  

För att bedöma sambandet mellan marknadsmässig skuldsättning och volatilitet har dessa 

hypoteser formulerats: 

• H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan marknadsmässig skuldsättning och 

volatilitet. 

• H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan marknadsmässig skuldsättning och 

volatilitet. 

För att bedöma sambandet mellan marknadsmässig skuldsättning och totalavkastning har 

dessa hypoteser formulerats: 

• H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan marknadsmässig skuldsättning och 

aktiens totalavkastning. 

• H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan marknadsmässig skuldsättning och 

aktiens  totalavkastning. 

För att göra en korrekt bedömning av sambandet styrka kommer korrelationskoefficienten (r) testas 

enligt följande uträkning. 

�� − 2 = �
=(1 − �8)(� − 2)

 

 

Tn-2-värdet kommer sedan jämföras med värdena i en normalfördelningstabell, även kallad t-

fördelning, för att avgöra om nollhypotesen kan förkastas eller antas. Hypotesprövningen kommer 

göras på fem procents signifikansnivå på normalfördelningskurvan.  

2.5 Metod och källkritik 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan kort beskrivas som ett mått på hur och i vilken utsträckning resultaten i en 

undersökning är konsistenta varvid flera oberoende observationer skulle utföras (Malhotra 1999). 
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För att stärka undersökningens reliabilitet bör tidsperspektivet beaktas såväl som antalet undersökta 

företag. Problemet med det rådande tidsperspektivet som i viss mån kan anses relativt kort, är 

framförallt att hålla alla undersökta parametrar inom samma tidsram. Företagets skuldsättning, risk 

och avkastningen på dess aktie har beräknats utifrån 2007 års data. För att bibehålla god validitet är 

det dock svårt att förlänga tidsramen i allt för hög grad då soliditetsparametern kan bli ifrågasatt. Ett 

genomsnittligt värde för varje enskilt företag över flera år skulle kunna vara en lösning, men skulle 

dock bli ett föremål för diskussion ur validitetsperspektiv. Soliditeten är beräknad på siffror hämtade 

från slutet av 2007, vilket kan ge en missvisande bild eftersom soliditeten vid tidpunkten kan ha varit 

onormalt hög eller låg och därför inte speglar årets genomsnittliga värde. Data för att beräkna ett 

genomsnittligtvärde är dock mycket svår att få tillgång till.  

Urvalet sett till den totala populationen (50%) kan anses vara en ansenlig mängd för att ge en god 

bild av populationen. Huruvida den rådande makroekonomiska situationen påverkar 

undersökningens tillförlitlighet är svårt att avgöra, om något kan tänkas att den negativa trend som 

under senare delen av 2007 exponerats, bidragit till något tydligare samband eftersom just högt 

skuldsatta företag kan tänkas påverkas mer (även visat i undersökningen) av volatila 

marknadsförhållanden.   

2.5.2 Validitet 

En studies validitet brukar benämnas som dess giltighet eller relevans. Uppsatsens största 

validitetsbrister ligger troligtvis i den operationalisering som gjorts där volatilitet valdes som riskmått. 

Att mäta risk är problematiskt på många sätt, inom finansiell ekonomi är detta allmänt känt och det 

finns flera olika riskmått som tillämpas. Generellt sett kan en investerare betrakta risk utifrån tre 

olika perspektiv: 

• Risk för negativ avkastning 

• Risk att prestera sämre än jämförande index 

• Risk för att inte nå uppsatta mål 

 (Swisher, Kasten 2005) 

Uppsatsens riskmått, volatilitet, bör hamna under den första punkten. Om exempelvis betavärdet 

hade används som riskmått skulle begreppet risk ha betraktats ur ett annat perspektiv vilket kunnat 

påverka uppsatsens resultat.  

Avkastning kan också mätas på olika sätt. I uppsatsen likställs avkastning med totalavkastning, alltså 

både utdelning och aktiekursens utveckling under ett år.  Ett alternativt mått skulle kunna vara att 

bara jämföra de olika aktiernas utdelningar för att slippa eventuella spekulationseffekter på 
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aktiekursen. Bedömningen gjordes dock att även aktiekursens utveckling bör tas med i bedömningen 

av avkastning för att få en korrekt bild.      

På grund av denna validitetsbrist har operationaliseringen av begreppen tydliggjorts i bland annat 

uppsatsens frågeställningar. En jämförande undersökning där exempelvis ett annat riskmått används 

skulle vara till hjälp för att bedöma uppsatsens validitet. Validiteten får dock anses stärkt av att 

operationaliseringen är snarlik andra studier som gjorts inom området.  

För att kunna tillämpa resultaten i en korrekt analys med den teoretiska referensramen som 

utgångspunkt har utöver soliditet, även marknadsmässig skuldsättning använts som mått på 

kapitalstruktur.  

2.5.3 Källkritik  

Som nämns ovan har data till undersökningen inhämtats från Six Trust. Företaget Six, som står bakom 

Six Trust, samlar i sin tur in data från bland annat respektive företags årsredovisningar. 

Årsredovisningar är en källa som omfattas av årsredovsningslagen och bör därför kunna betraktas 

som relativt självständig trots att årsredovisningen ges ut av företaget självt. Årsredovisningarna 

granskas och godkänns dessutom av en oberoende revisor vilket ökar informationens tillförlitlighet.   
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 3. Teori 

Skuldsättningsgrad, soliditet, kapitalstruktur och finansieringsalternativ är endast ett fåtal av de 

termer som används för att behandla området. Den teoretiska grunden för enklaven är omfattande, 

så omfattande att en uttömmande redogörelse för litteratur och forskning i form av avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar inom området varken skulle gynna undersökningen i sig eller öka förståelsen 

sett ur läsarens perspektiv. Följaktligen har ett teoretiskt ramverk av relativt grundläggande teser 

använts för att höja undersökningens relevans till ämnet.  

3.1 Modigliani och Miller (MM) 

Modiglianis och Millers (1958) teorem om kapitalstruktur ligger till grund för omfattande finansiell 

forskning och bygger i grunden på antaganden om andelen skulder av eget kapital. MM (1958) 

konstaterade att skuldsättningen inte hade någon betydelse för företagsvärdet.  Slutsatsen byggde 

på antaganden om att företagen agerar på en perfekt marknad med perfekta förhållanden, men även 

att aktieägare erhåller samma inlånings- och utlåningsränta som storföretagen. Teorin exkluderar 

effekter av skatter och kostnader som uppstår när företag får finansiella problem. Teorin antar att de 

ytterligare kostnader på eget kapital som uppstår när företaget ökar skuldsättningen endast är 

tillräckligt höga för att hålla en konstant WACC.  

WACC står för Weighted Avarege Cost of Capital vilket kan översättas till företagets genomsnittliga 

kapitalkostnad. Alltså en genomsnittlig kostnad för företagets alla olika typer av krediter samt 

aktieägarnas avkastningskrav. Företagets WACC kan räknas ut enligt nedan: 

@ABB = C �� + "D ∗ �E + C "� + "D �F ∗ (1 − �G) 

    (Ross et al. 2005, sid. 945) 
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Figur 1 ovan illustrerar hur aktieägarnas avkastningskrav (Rs), WACC samt företagets kostnad för lån 

(Rb) påverkas av företagets kapitalstruktur enligt MMs första teorem. Enligt teoremet förblir WACC 

oförändrad då skuldsättningen ökar. Aktieägarnas avkastningskrav ökar dock med en ökad 

skuldsättning vilket kan förklaras med den ökade risk som den innebär.  

MM ansåg att vissa förutsättningar var ofrånkomliga för att inte påverka teorins slutsatser. Arnold 

(2002) beskriver dessa i fem separata punkter enligt förljande: 

1. Ingen hänsyn till skatter 

2. Perfekta marknader med perfekt information samt inga transaktionskostnader 

3. Inga kostnader för aktieägaren kopplade till företag som går i konkurs 

4. Företag kan delas upp i olika riskklasser  

5. Enskilda personer har samma inlåningsränta som företag 

Vidare argumenterar MM kring hur den ökade finansiella risken som beror på ökad skuldsättning 

bidrar till det riskpremium som gynnar företaget i goda tider och tynger det i sämre tider. (ibid) 

3.1.1 Modigliani och Miller med skatter 

Det är snarare en regel än undantag att teorier inte är applicerbara på den verklighet vi lever i. Detta 

gäller även MMs teori om kapitalstruktur. För att minska gapet mellan teori och verklighet kom MM 

med en ny version 1963 som även innefattade skatter. Skatter var en av de variabler som man 

tidigare bortsett ifrån. Effekterna beror på att räntan på de lån företaget tar i många länder är 

kvittbara mot den vinst som företaget gör. Resultatet blir således att företagets skattesats reduceras 

och företaget kan därmed få en lägre WACC. Den sänkta genomsnittliga kostnaden för totalt kapital 

bidrar till att företagsvärdet stiger.  

Figur 1: MMs första teorem. (Arnold 2002, s. 818) 
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Figur 2:  MMs andra teorem. (Källa: Arnold 2002, s.821) 

Figur 2 illustrerar MMs andra teorem, till skillnad från MMs första teorem är WACC här avtagande 

vid en ökande skuldsättning. Detta menar MM beror på de skattemässiga fördelarna som 

uppkommer vid avdragsgill belåning. 

Vidare kommenterar MM skuldsättningens effekter på aktieägarens totalavkastning med hänsyn till 

skatter på följande sätt:  

” The variability of stockholder net profits will, of course, be greater in the presence than in the 

absence of leverage, though relatively less so than in an otherwise comparable world of no taxes.” 

(Modigliani och Miller 1963, sid. 453) 

Ovan definierar MM risken som totalavkastningens varians, vilket är ett riskmått som belyses ur 

aktieägarens perspektiv. Under rubriken definitioner kan det utläsas att det i denna undersökning 

användes ett annat riskmått. Konsensus är implicit trots skiljaktigheter i vissa definitioner.  

3.1.2 Optimal skuldsättning  och Tradeoff teoremet 

MM (1963) förmedlar en uppfattning, vilken förutspråkar hög andel lån i förhållande till eget kapital. 

Hur högt belånat bör företaget då vara? Enligt MM (1963) ger högsta möjliga skuldsättning även 

högsta möjliga värde. En viktig aspekt som man missar är kostnaden för ”financial distress”. Denna 

kostnad uppkommer enligt tradeoff teoremet vid allt för hög skuldsättning och innebär att direkta 

samt indirekta kostnader ökar, vilket beror på en förmodad likvidation. Tradeoff teoremet tar hänsyn 

till specifika faktorer så som att leverantörer som erbjuder krediter kan bli återhållsamma och till och 

med helt stoppa affärsrelationerna med det berörda företaget, då de inte vill hamna i en situation 
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där betalningar uteblir. Financial distress spelar en central roll i den verklighet som företag befinner 

sig i. Beslut om hur skuldsatt ett företag kan vara i dåliga tider är avgörande för dess överlevnad.  

 

Financial distress påverkar värdet på företaget enligt bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Figur 3 illustrerar en optimal skuldsättningsnivå där företagsvärdet är som högst. Före den optimala 

skuldsättningsnivån kan företaget öka sin belåning för att genom skattelättnader öka företagsvärdet. 

Efter den optimala skuldsättningsnivån avtar dock fördelarna på grund av den osäkerhet som hög 

skuldsättning innebär och företagsvärdet sjunker. 

Även om denna teori kan tänkas vara bättre förankrad till den verklighet som råder, anses den 

endast vara en grundläggande plattform för fortsatt forskning på området.  Myers (1984) finner 

tradeoff teoremet som bristfälligt i resonemanget kring optimal skuldsättning, han menar att företag 

vill förändra sin skuldsättning, men anser att det är för kostsamt. Denna förändring beskrivs som ett 

modifierat Tradeoff teorem.   

3.2 Pecking-order 

 I en studie 1961 noterades att företag tenderade att finansiera nya investeringar internt, till exempel 

med tidigare vinster, framför att ta lån eller ge ut nya aktier(Donaldson 1961). 24 år senare fördes 

detta resonemang vidare av Myers (1984) när han lanserade teorin om pecking-order. Begreppet 

”pecking-order” kommer från början från hönors beteende i grupp där de hackar på varandra för att 

Figur 3, Tradeoff teoremet, kapitastruktur (Myers 1984, s. 577) 
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markera rang7. Pecking-order teorin handlar också om rangordning, fast inte av hönor, utan av 

företags finansiella alternativ. Enligt teorin väljer företag främst att finansiera investeringar internt. I 

andra hand söks finansieringslösningar externt. Vid extern finansiering föredrar företaget finansiering 

genom lån och i allra sista hand genom att exempelvis ge ut nya aktier. En nyemission ses alltså som 

den sista utvägen och blir enligt Myers (1984) endast aktuell om en ökad skuldsättning innebär 

ytterligare kostnader i form av financial distress. Bland annat beror denna turordning på de 

transaktionskostnader som uppstår vid låntagande och vid nyemissioner. Även den negativa 

publicitet och det ifrågasättande av företaget som en nyemission ofta innebär anges som en 

anledning till dess pecking-order placering. (Arnold 2002)  

Detta beteende innebär att företag anpassar sina utdelningar beroende på vilka 

investeringsmöjligheter de har. Stora investeringsmöjligheter betyder alltså låg utdelning.(Myers 

1984) 

Vidare innebär detta att företags kapitalstruktur till stor del avgörs av vilka vinster som gjorts 

historiskt sett, vilket står i kontrast till de andra teorierna som nämns ovan. Enligt MMs andra teorem 

samt tradeoff teoremet ses kapitalstrukturen som ett aktivt val där det många gånger är fördelaktigt 

med stora lån. Detta motsägs av pecking-order teorin där företag sägs undvika lån i största möjliga 

grad. Pecking-order teorin innebär vidare att lönsamma företag bör ha en låg skuldsättningsgrad på 

grund att de kan låta tidigare vinster finansiera investeringar. I artikeln framgår dock att Myers 

(1984) är medveten om att det finns företag som inte följer teorin om pecking-order men 

marknadens genomsnitt anses kunna bekräfta teorin. (ibid) 

  

                                                           
7 http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Dominance_Hierarchies.html - 2008-11-25 
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4. Resultat 

I följande tabell redovisas uppsatsens insamlade data. I tabellen kan de respektive företagens 

soliditet, totalavkastning och volatilitet avläsas.  Samtliga mått är baserade på data från 2007, 

volatiliteten är beräknad dagligen med ett snittvärde för perioden 2007-01-02 – 2007-12-28. Bilaga 2 

innehåller en mer utförlig tabell. 

*(skulder / börsvärde * 100) 

Tabell 1, Urval      

Som framgår av tabellen varierar aktiernas volatilitet mellan 26 % och 42 %. Solidititeten som 

uppvisar något större skillnader varierar mellan 22 % till 99 % medan totalavkastningen varierar 

mellan + 48% och – 45%. Endast utifrån tabellen är det dock svårt att dra några slutsatser om det 

Aktie 
 

Totalavkastning (%) 
2007-01-02 - 
2007-12-28 

Volatilitet (%) 
2007-01-02 - 
2007-12-28 

Soliditet (%) 
(Kapitalstruktur) 

2007-12-28 

Marknadsmässig 
skuldsättning (%)* 

2007-12-28 
ABB Ltd 47,5543243 29,331 37,2536 0,771276596 

Alfa Laval 17,1166437 42,875 34,1362 9,273620047 

AstraZeneca -22,2583042 19,949 31,1008 4,248435384 

Atlas Copco B -4,8205666 35,585 25,8388 16,81481481 

Boliden -45,4584615 39,542 47,49 24,99748364 

Castellum -25,728961 37,68 40,1707 106,244087 

Electrolux B -3,2188499 40,938 24,2703 29,29871283 

Ericsson B -42,851847 40,213 55,097 12,84020619 

Fabege -22,1622642 35,968 35,9471 136,9391462 

Hexagon B 41,9024723 37,588 40,2807 27,09963485 

JM -18,2037736 40,75 39,2598 5,639988443 

Kinnevik B 29,3284327 29,295 80,0201 22,92506354 

Latour B 14,1611538 18,112 74,8174 14,10056657 

Lindab Int. 16,7971307 33,324 38,5584 20,69522472 

Melker Schörling -4,1661181 24,376 99,2888 48,21166489 

MTG B 1,329292 27,61 53,6138 1,698820004 

Ratos B 12,59 31,773 37,7087 40,93601476 

SCANIA B 37,9301855 38,557 27,1306 26,7978382 

Seco Tools B 4,4671429 29,314 45,646 5,346995808 

Securitas B -12,6963128 28,204 22,4932 42,5858016 

Skanska B -3,8577049 32,025 26,2525 7,213717085 

SKF B 13,6157868 32,419 39,6171 13,50322383 

Tele2 B 31,3158607 28,254 55,1903 15,40008042 

TietoEnator -27,3514038 36,391 37,234 2,334017234 

Trelleborg B -12,8437708 34,603 34,2674 82,53058104 

Volvo B 23,2131797 35,555 25,7366 44,20307692 
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finns något samband mellan faktorerna. Därför har beräkningar av korrelationskoefficienten (r) gjorts 

nedan. 

Resultatet av undersökningen presenteras här fördelat mellan uppsatsens två frågeställningar. 

4.1 Finns det ett samband mellan företags soliditet och aktiens volatilitet?     

I figuren nedan har samtliga undersökta aktier placerats i ett diagram för att åskådliggöra eventuella 

samband mellan faktorerna soliditet och volatilitet.  

 

Figur 4, Spridningsdiagram, soliditet och volatilitet 

Den regressionslinje som finns utritad i diagrammet ovan, visar att det finns ett negativt samband 

mellan soliditet och volatilitet. Ju lägre ett företags soliditet är desto högre blir volatiliteten på dess 

aktie.  

Korrelationskoefficienten för soliditet och volatilitet beräknas till: - 0,45641. 

Korrelationskoefficienten visar att det finns ett statiskt samband mellan faktorerna. För att bedöma 

om sambandet är statistiskt signifikant kommer en hypotesprövning göras.  

Följande hypoteser prövas: 

• H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan soliditet och volatilitet. 

• H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan soliditet volatilitet. 

 

För att pröva hypoteserna beräknas ett tn-2 värde.  

y = -1,3148x + 86,133
R² = 0,2083
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−2,512930339 = −0,45641
5O1 − 0,2083 Q(26 − 2)

 

Värdet jämförs med en t-fördelningstabell för att avgöra den statistiska signifikansen. På 5% 

signifikansnivå bör tn-2 värdet överstiga 2,06 eller understiga -2,06 (dubbelsidigt test) om värdet är 

signifikant. Vilket innebär att sambandet är statistiskt säkerställt på 5% signifikansnivå. Hypotes 0 kan 

därmed förkastas och hypotes 1 antas.  

• H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan soliditet och volatilitet. 

4.2 Finns det ett samband mellan företags soliditet och aktiens totalavkastning? 

Även här har de undersökta aktierna placerats in i ett diagram för att åskådliggöra ett eventuellt 

samband mellan de två faktorerna soliditet och totalavkastning under år 2007.  

 

Figur 5, Spridningsdiagram, soliditet och totalavkastning 

Korrelationskoefficienten för soliditet och totalavkastning beräknas till: 0,049771355 

En korrelationskoefficient på 0,05 och den väldigt flacka regressionslinjen tyder på att inget samband 

föreligger mellan de två faktorerna. För att säkerställa detta, görs en hypotesprövning nedan.   

Följande hypoteser prövas: 

• H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan soliditet och aktiens totalavkastning. 

• H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan soliditet och aktiens totalavkastning. 

För att pröva hypoteserna beräknas ett tn-2 värde.  

y = 0,0361x + 42,568
R² = 0,0025
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0,2441342058 = 0,049771355
=(1 − 0,0025)(26 − 2)

 

Värdet jämförs med en t-fördelningstabell för att avgöra den statistiska signifikansen. På 5% 

signifikansnivå bör tn-2 värdet överstiga 2,06 eller understiga -2,06 (dubbelsidigt test) om värdet är 

signifikant. Vilket innebär att sambandet inte är statistiskt säkerställt på 5% signifikansnivå. Hypotes 

0 kan därmed antas och hypotes 1 förkastas.  

• H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan soliditet och aktiens totalavkastning. 

4.3 Sambandsförhållande mellan marknadsmässig skuldsättning och volatilitet. 

Nedan presenteras beräkningar med marknadsmässig skuldsättning som mått på kapitalstruktur. 

Beräkningen är gjort för att kontrollera om sambandet existerar om ett annat mått på skuldsättning 

skulle använts. 

 

Figur 6, Spridningsdiagram, marknadsmässig skuldsättning och volatilitet. 

Korrelationskoefficienten för marknadsmässig skuldsättning och totalavkastning beräknas till: 

0,170880. Om figur 6 jämförs med figur 4 kommer den uppmärksamme notera att 

korrelationskoefficienten nu har ändrat lutning. Detta beror dock på skillnader mellan de två måtten 

och inte på att sambandet är omvänt. En ökad soliditet betyder minskad skuldsättning medan en 

ökad marknadsmässig skuldsättning betyder att skuldsättningen ökar.    

För att säkerställa den statistiska signifikansen görs även här en hypotesprövning. Följande hypoteser 

prövas: 

y = 0,8899x - 0,1103
R² = 0,0292
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• H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan marknadsmässig skuldsättning och 

volatilitet. 

• H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan marknadsmässig skuldsättning och volatilitet. 

Ett tn-2 värde beräknas:  

0,8496341742 = 0,170880
=(1 − 0,0292)(26 − 2)

 

Värdet jämförs med en t-fördelningstabell för att avgöra den statistiska signifikansen. På 5% 

signifikansnivå bör tn-2 värdet överstiga 2,06 eller understiga -2,06 (dubbelsidigt test) om värdet är 

signifikant. Vilket innebär att sambandet inte är statistiskt säkerställt på 5% signifikansnivå. Hypotes 

0 kan därmed antas och hypotes 1 förkastas.  

• H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan marknadsmässig skuldsättning och 

volatilitet. 

Hypotesprövningen indikerar att det inte finns ett statistiskt signifikant samband på 5% nivån. 

Utgångspunkten för analys och även slutsatser kommer dock vara att det föreligger ett samband 

mellan kapitalstruktur och volatilitet eftersom soliditet då används som mått på kapitalstruktur. 

Dock påverkas uppsatsens validitet negativt av resultatet ovan.   

4.4 Sambandsförhållande mellan marknadsmässig skuldsättning och 

totalavkastning 

 

Figur 7, Spridningsdiagram, marknadsmässig skuldsättning och total avkastning 

y = -0,3305x + 29,914
R² = 0,0634
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Korrelationskoefficienten för marknadsmässig skuldsättning och totalavkastning beräknas till: 

0,2517936 

Korrelationskoefficienten på drygt 0,25 visar att det här finns ett starkare samband än när soliditet 

användes som mått på skuldsättning. För att säkerställa den statistiska signifikansen görs även här en 

hypotesprövning . 

• H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan marknadsmässig skuldsättning och 

aktiens totalavkastning. 

• H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan marknadsmässig skuldsättning och 

aktiens totalavkastning. 

Ett tn-2 värde beräknas:  

1,274597996 = 0,2517936
=(1 − 0,0634)(26 − 2)

 

Värdet jämförs med en t-fördelningstabell för att avgöra den statistiska signifikansen. På 5% 

signifikansnivå bör tn-2 värdet överstiga 2,06 eller understiga -2,06 (dubbelsidigt test) om värdet är 

signifikant. Vilket innebär att sambandet inte är statistiskt säkerställt på 5% signifikansnivå. Hypotes 

0 kan därmed antas och hypotes 1 förkastas.  

• H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan marknadsmässig skuldsättning och 

aktiens totalavkastning. 

Resultaten från hypotesprövningen visar att inget statistiskt signifikant samband föreligger mellan 

kapitalstruktur och totalavkastning. Vilket också överensstämmer med resultatet under rubrik 4.2. 
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5. Analys 

I problemdiskussionen förs ett resonemang kring varför företag existerar och för vem. Coase (1937) 

beskriver varför företag existerar, Williamsson (1988) menar att bonussystem inrättas i ägarnas 

intresse medan Titman och Wassels (1988) skriver att stora skulder räcker för att få ledningen att 

agera för aktieägarna. Forskningen diskuterar fenomenen utifrån kundens och företagets perspektiv, 

men inom finansiell ekonomi ligger starkt fokus på aktieägarens intressen. I slutändan är det just 

aktieägarna som får ta del av företagets medgångar i form av aktieutdelningar och värdeökningar 

men samtidigt står aktieägarna för en stor del av risken. Detta förhållande utreds ytterligare i 

analysen nedan.  

Resultaten tyder på att en investerare utifrån företagets kapitalstruktur kan bedöma risken på dess 

aktie, en stor andel skulder tyder på högre risk. Samtidigt visar resultatet att det inte finns något 

samband mellan aktiens avkastning och företagets kapitalstruktur. Från investerarens perspektiv kan 

resultaten tolkas som att det inte finns någon anledning att investera i aktier med en hög andel 

skulder eftersom det innebär en högre risk men inte högre avkastning. I den vidare analysen nedan 

kommer flera faktorer och teorier tas med i bedömningen för att härleda en eventuell slutsats.  

Att det föreligger ett samband mellan aktiens soliditet och dess risk kan tyckas vara självklart, men 

efter en närmare analys av begreppens verkliga mening kan det framstå som något besynnerligt. 

Soliditet beskriver något förenklat endast andelen eget kapital i förhållande till totalt kapital, 

riskmåttet volatilitet motsvarar aktiens totala risk, därmed inräknat affärsrisk såväl som finansiell 

risk. Att den totala risken påverkas av företagets soliditet är därför inte självklart, eftersom storleken 

på företagets affärsrisk kan tänkas utgöra stora delar av den totala risken. Företagets totala risk är 

inte heller densamma för alla företag, vilket kan tyckas självklart. Företag med låg affärsrisk kan med 

andra ord vara högre belånade utan att riskera att hamna i ”financial distress”. Företagets soliditet 

har därför inte en självklar koppling till risken på dess aktie. Vid den kompletterande undersökningen 

med marknadsmässig skuldsättning som mått på kapitalstruktur fanns inget statistiskt signifikant 

samband till aktiens volatilitet. Detta försvagar resonemangen kring en klar koppling mellan 

kapitalstruktur och risk. Ur investerarens perspektiv, finns det dock skäl att ifrågasätta den finansiella 

risken. Vad företaget använder den överavkastning som enligt MM uppstår vid ökad skuldsättning 

framgår enligt undersökningen som oklar. Enligt undersökningens resultat visas att den inte tillfaller 

företagets aktieägare.  

Resultatet till undersökningens andra frågeställning visar att det inte finns något statistiskt signifikant 

samband mellan kapitalstruktur och aktieavkastning, vilket står i stark kontrast till MMs andra 

teorem. Den kompletterande undersökningen med marknadsmässig skuldsättning (som använts i 
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MMs första och andra teorem) som mått på kapitalstruktur, visade ett något starkare samband till 

avkastning, dock inte ett statistiskt signifikant samband. Detta styrker de resultat som andra 

frågeställningen och dess undersökning visar. Den kritik som MMs teorier fått utstå beaktas delvis i 

Tradeoff teoremet, då hänsyn även tas till likvidationseffekter och beslut som påverkas av ”financial 

distress”. Att sambandet uteblivit kan tänkas förklaras av tradeoff teoremet och ”financial distress”, 

men beror sannolikt på ett flertal faktorer. 

 

Figur 6, MMs andra teorem med tillägg för ”net income approach”(Van Horne 1974) 

Figur 6 ovan känns igen från teoridelen men har kompletterats med Re, vilken indikerar kostnaden 

för eget kapital utifrån ”net income approach” (Van Horne 1974). ”Net income approach” är ett 

relativt förenklat antagande om hur skuldsättning påverkar aktieägarens avkastningskrav (Re). Enligt 

modellen är aktieägarens avkastningskrav oberoende av skuldsättningsgraden. Rs indikerar 

antagandet som förutspråkas enligt MMs andra teorem, vilket innebär att aktieägarnas 

avkastningskrav ökar med en högre skuldsättningsgrad. Undersökningens resultat visar att 

avkastningen är oberoende av företagets kapitalstruktur, vilket överensstämmer med ”net income 

approach”. En möjlig förklaring till det uteblivna sambandet mellan skuldsättning och avkastning kan 

eventuellt förklaras med kostnadsineffektivitet och högre ersättningar till ledningen, poster som 

påverkar resultatet negativt men är svåra att upptäcka. Detta resonemang är dock i stark kontrast till 

Titman och Wessels (1988) antaganden om att högt belånade företag tenderar att begränsa 

ledningens utnyttjande av bonusar. Resonemangen ovan gör att man kan ifrågasätta skuldsättning 

som ekonomiskt styrinstrument för företag.      
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Enligt teorin om pecking-order betraktas inte skuldsättning som ett instrument för att styra 

företagens värde utan anses vara ett nödvändig ont för att finansiera tillväxt och expansion (Myers 

1984). Det har dock visat sig allt vanligare att företagens skuldsättningsmotiv inte alls är förknippade 

med tillväxt, utan snarare som beskrivet, ett sätt att höja företagsvärdet. Med detta motiv som 

utgångspunkt skulle investeraren själv kunna bestämma hur hög den finansiella risken och sedermera 

den totala risken önskas vara genom att belåna den egna portföljen. Ett sådant agerande ger även 

möjligheter för investeraren att själv styra skuldsättningsgraden med hänsyn till såväl 

företagsspecifika som makroekonomiska aspekter. Detta kräver dock att samma skattemässiga 

fördelar gäller för såväl företaget som för investeraren. Varför väljer då företag att själva öka 

risknivån med hjälp av finansiella medel? Som beskrivet visar resultatet att det inte föreligger något 

statistiskt signifikant samband mellan soliditet och totalavkastning samt marknadsmässig 

skuldsättning och totalavkastning. Totalavkastningen sett ur investerarens (aktieägarens) perspektiv 

ökar följaktligen inte med ökad skuldsättning. Kan detta betyda att det inte är aktieägaren som enligt 

MMs andra teorem gynnas av hög skuldsättning? Om hög skuldsättning innebär ökat värde och 

därmed högre vinster så faller det naturligt att fråga sig vem det då är som tar del av denna vinst? 

Om så däremot inte är fallet är det svårt att hitta något motiv till att avsiktligt öka företagets 

skuldsättning om det inte finns behov av exempelvis tillväxtfinansiering.  
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6. Slutsats 

Uppsatsens syfte var att utreda om det finns ett eventuellt samband mellan företags kapitalstruktur 

och risken på dess aktie samt aktiens totalavkastning. Vidare skulle resultaten förklaras och 

analyseras för att ur en investerares perspektiv kunna tillämpas vid aktieanalys. Uppsatsens två 

frågeställningar, motsvarande första delen av syftet, har besvarats och följande slutsatser har 

därmed kunnat dras: 

 

• Ett företag vars kapitalstruktur innefattar en hög andel lån är en mer riskfylld investering än 

ett företag med låg andel lån. 

 

• Ett företags kapitalstruktur har ingen, eller minimal, inverkan på avkastningen på företagets 

aktie. 

Resultatet visar att skuldsättning är ett medel som kan användas för att bestämma aktiens risknivå. 

Att genom skuldsättning få högre avkastning kan däremot inte säkerställas. Då skuldsättning inte 

påverkar avkastning bör investeraren beakta alternativet att investera i lågriskaktier för att själv 

kunna påverka risknivån med hjälp av en belånad aktieportfölj. Utifrån den argumentationen kan 

uppsatsens tredje slutsats formuleras.  

• Vid analys av aktier bör investeraren överväga möjligheten att själv belåna aktier i lågt 

skuldsatta företag istället för att investera i redan högt belånade företag. På detta vis får 

investeraren större möjlighet att reglera risknivån.   

6.1. Slutdiskussion och vidare forskning 

Undersökningens resultat och slutsatser väcker onekligen ett flertal nya frågor. Men innan MMs 

vedertagna teorem ifrågasätts bör vissa aspekter av undersökningen belysas. Uppsatsens urval 

bestod endast av relativt stora företag vilka kan tänkas ha en kapitalstruktur som skiljer sig från den 

hos mindre företag. För att komplettera undersökningen vore det därför intressant att undersöka 

mindre, mer tillväxtbenägna företag, för att se om skuldsättning hos dem ger den ökade utväxling på 

det egna kapitalet som MM förutspråkar.    

En generalisering av resultaten till företag över hela världen försvåras också av att undersökningen 

endast berör företag noterade på Stockholmsbörsen. Företag i andra länder kan exempelvis lyda 

under en annan lagstiftning och ett annat ränteläge vilket förändrar förutsättningarna för 

kapitalstrukturens inverkan. 

Trots dessa invändningar kvarstår slutsatsen att investerare i stora företag på Stockholmsbörsen inte 

gynnas av placeringar i företag med hög skuldsättningsgrad. Detta innebär att MMs teorier inte kan 
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betraktas som självklara i alla sammanhang. En investering med utgångspunkt i MMs teorem bör 

alltså föregås av en djupare analys för att säkerställa att placeringen inte enbart innebär högre risk 

utan också högre avkastning. 

Intressant vore även att göra samma undersökning för år 2008 med tanke på den negativa 

börsutveckling som präglat året. En frågeställning skulle kunna vara om det är företag med hög 

skuldsättning som förlorat mest på den rådande krisen? Grunden till krisen påstås vara överbelåning i 

framför allt den privata sektorn men även ett oförsiktigt förhållningssätt till skuldsättning inom 

näringslivet. På senare tid har skuldsättning setts som ett vedertaget sätt att finansiera förvärv och 

expansion för såväl privatperson som företag men i finanskrisens spår kan det tillvägagångssättet 

ifrågasättas, särkilt betraktat utifrån undersökningens resultat där hög skuldsättning endast leder till 

högre risk. Detta resonemang förutsätter dock att ökad skuldsättning inte är kopplat till nödvändiga 

investeringar och expansion utan snarare som ett medel för att skapa ett högre företagsvärde.  
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Bilaga 1, 
Samtliga företag på Large Cap 
Hämtat från: http://www.nasdaqomxnordic.com/shares - 2008-11- 11 

 
SAAB B Lundin Petroleum 

Sandvik Lundbergföretagen B 

SCA B Lundin Mining Corporation SDB 

Meda A Lindab International 

Hufvudstaden A Latour B 

West Siberian Resources SDB Kinnevik B 

Volvo B JM 

Vostok Gas SDB Investor B 

Trelleborg B Industrivärlden C 

TeliaSonera Husqvarna B 

TietoEnator Holmen B 

Tele2 B Hennes & Mauritz B 

Swedish Match Hexagon B 

Swedbank A Getinge B 

Stora Enso R Fabege 

SSAB B Ericsson B 

SKF B Electrolux B 

Skanska B Elekta B 

Sv. Handelsbanken B Castellum 

Securitas B Boliden 

Seco Tools B AstraZeneca 

SEB C Axfood 

SCANIA B Atlas Copco B 

Ratos B ASSA ABLOY B 

PA Resources Autoliv SDB 

Oriflame, SDB Alfa Laval 

Nordea Bank ABB Ltd 

NCC B 

 Modern Times group B 

 Millicom int. Cellular SDB 

 Melker Schörling 
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Bilaga 2, 
Data för samtliga aktier I undersökningen, hämtat med hjälp av Six Trust 
 

Aktie Soliditet Kurs 2007-12-28 Volatilitet (2007) Avkastning på kurs Utdelning 
ABB Ltd 37,2536 185 29,331 0,4683 1,34 
Alfa Laval 34,1362 90,875 42,875 0,154 1,56 
AstraZeneca 31,1008 371,5 19,949 -0,2544 11,82 
Atlas Copco B 25,8388 88,25 35,585 -0,0822 3 
Boliden 47,49 81,25 39,542 -0,5 3,69 
Castellum 40,1707 96,25 37,68 -0,2869 2,85 
Electrolux B 24,2703 108,25 40,938 -0,06914 4 
Ericsson B 55,097 75,8 40,213 -0,4615 2,5 
Fabege 35,9471 66,25 35,968 -0,282 4 
Hexagon B 40,2807 135,5 37,588 0,4067 1,67 
JM 39,2598 132,5 40,75 -0,216 4,5 
Kinnevik B 80,0201 146,75 29,295 0,2817 1,7 
Latour B 74,8174 104 18,112 0,1144 2,83 
Lindab International 38,5584 147,25 33,324 0,1459 3,25 
Melker Schörling 99,2888 118,5 24,376 -0,0501 1 
Modern Times Group B 53,6138 452 27,61 -0,0033 7,5 
Ratos B 37,7087 176 31,773 0,0634 11 
SCANIA B 27,1306 145,01 38,557 0,3562 3,35 
Seco Tools B 45,646 112 29,314 -0,0089 6 
Securitas B 22,4932 89,5 28,204 -0,1616 3,1 
Skanska B 26,2525 122 32,025 -0,1062 8,25 
SKF B 39,6171 104,79 32,419 0,0977 4,03 
Tele2 B 55,1903 129,25 28,254 0,299 1,83 
TietoEnator 37,234 144,25 36,391 -0,3488 10,86 
Trelleborg B 34,2674 135,25 34,603 -0,1728 6 
Volvo B 25,7366 108,5 35,555 0,1878 4,81 
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Aktie Direktavkastning Totalavkastning Kurs / JEK (2007-12-28) Skuldsättningsgrad 
Marknadsmässig 

skuldsättning 

ABB Ltd 0,007243243 47,55432432 39,104 0,3016 0,771276596 

Alfa Laval 0,017166437 17,11664374 5,906 0,5477 9,273620047 

AstraZeneca 0,031816958 -22,25830417 27,323 1,1608 4,248435384 

Atlas Copco B 0,033994334 -4,820566572 9,99 1,6798 16,81481481 

Boliden 0,045415385 -45,45846154 1,987 0,4967 24,99748364 

Castellum 0,02961039 -25,72896104 1,057 1,123 106,244087 

Electrolux B 0,036951501 -3,218849885 2,253 0,6601 29,29871283 

Ericsson B 0,03298153 -42,85184697 1,94 0,2491 12,84020619 

Fabege 0,060377358 -22,16226415 1,101 1,5077 136,9391462 

Hexagon B 0,012324723 41,90247232 3,834 1,039 27,09963485 

JM 0,033962264 -18,20377358 3,461 0,1952 5,639988443 

Kinnevik B 0,011584327 29,32843271 0,77906 0,1786 22,92506354 

Latour B 0,027211538 14,16115385 1,412 0,1991 14,10056657 

Lindab International 0,022071307 16,79713073 4,272 0,8841 20,69522472 

Melker Schörling 0,008438819 -4,166118143 0,99478 0,4796 48,21166489 

Modern Times Group B 0,01659292 1,329292035 5,339 0,0907 1,698820004 

Ratos B 0,0625 12,59 2,71 1,109366 40,93601476 

SCANIA B 0,023101855 37,9301855 5,921 1,5867 26,7978382 

Seco Tools B 0,053571429 4,467142857 10,735 0,574 5,346995808 

Securitas B 0,034636872 -12,69631285 4,254 1,8116 42,5858016 

Skanska B 0,067622951 -3,857704918 3,266 0,2356 7,213717085 

SKF B 0,038457868 13,61578681 3,257 0,4398 13,50322383 

Tele2 B 0,014158607 31,31586074 2,487 0,383 15,40008042 

TietoEnator 0,075285962 -27,35140381 24,37 0,5688 2,334017234 

Trelleborg B 0,044362292 -12,84377079 1,308 1,0795 82,53058104 

Volvo B 0,044331797 23,21317972 3,25 1,4366 44,20307692 
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