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Abstract 

Bachelor’s thesis in Business and administration, University of Södertörn, Finance, 

Spring semester 2010 

 

Title:  Capital structure – How debt affects a company’s market value 

and return on equity the years 2007 and 2009. 

Author:  Sakib Zaman, Rabbi Mohsin 

Tutor:  Åke Bertilsson 

Problem: Does a higher debt to equity ratio lead to higher market value and 

return on equity? 

 Does the overall economic situation effect the above? 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to get an understanding of how a 

company’s level of debt affects its value and return depending on 

the overall economic business cycle, and if an investor can use this 

information when choosing investments. 

 

Methodology: This thesis takes a deductive research approach. We have used 

quantifiable data and with the use of statistical techniques such as 

correlation and regression analysis to try and prove our 

assumptions.  

 

Theory: The Modigliani and Miller theorem regarding taxes states that 

companies with more debt have higher value. The tradeoff theory 

on the other hand describes debt as something positive but only up 

to a specific level. And finally the leverage formula and CAPM 

states that the return and risk for a specific company increases as 

they obtain more debt.  

 

Conclusions:  The positive effect of debt does not exist. It rather has a negative 

effect on companies varying by industry. And economic booms 

and busts have an impact on how strong that effect is.  
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SAMMANFATTNING 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Södertörn högskola, Finansiering, VT 2010  

 

Titel:  Kapitalstruktur - Skuldsättningens påverkan på börsvärde och 

avkastning på eget kapital åren 2007 och 2009. 

Författare:   Sakib Zaman, Rabbi Mohsin  

Handledare:  Åke Bertilsson 

Problemformulering:  Ger ökad skuldsättning upphov till ökat företagsvärde och högre 

avkastning på eget kapital?  

Skiljer sig detta beroende på den ekonomiska konjunkturen? 

Syfte:  Syftet med undersökningen är att få en förståelse för hur 

skuldsättningen påverkar företagens värde och avkastning 

beroende på konjunkturläget och om man som investerare kan 

utnyttja detta genom att välja att investera i företag beroende på 

dess skuldsättning och rådande konjunkturläge. 

Metod:  Uppsatsens forskningsansats är av deduktiv karaktär där vi använt 

oss av kvantitativ data och med hjälp utav korrelation och 

regressionsanalys försökt fastställa i förväg bestämda antaganden.   

 

Teori: Modigliani Millers teorem med skatt menar att företag med högre 

skuldsättning har högre värde. Tradeoff teorin säger å andra sidan 

att skuldsättning enbart är positivt till en viss mängd. Slutligen 

hävdar hävstångsformeln och CAPM att avkastningen och risken i 

ett företag ökar med upptagandet av skulder.  

 

Slutsats:  Skuldsättningen och dess positiva inverkan som skall finnas enligt 

Modigliani Millers teorem existerar inte för de branscher vi har 

studerat. De slutsatser vi kunnat dra är dock att skuldsättningen har 

en negativ påverkan inom vissa branscher och att den ekonomiska 

konjunkturen har en viss påverkan i hur starkt sambandet är.  
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1. Inledning 
 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Vår undersökning berör ämnet kapitalstruktur, hur olika typer av finansieringsval påverkar 

företagens värde och avkastning.  

Företag kan välja att finansiera sin verksamhet med hjälp av skulder eller med eget kapital 

och de flesta företag finansierar sig själva med en blandning av dessa. Vilket val är då bäst 

sett ur värdering och avkastningssynpunkt? Frågan är väldigt svår att besvara och troligtvis 

finns det inte heller någon exakt formel som varje enskilt företag kan utgå efter.  

En spontan känsla man ofta får utav skulder är att det är något negativt och att ett skuldfritt 

företag är att föredra. Teorier som berör ämnet säger dock att skulder är något som har både 

positiv och negativ inverkan på ett företags värde. 

Man kan börja med att betrakta skulder och eget kapital på ett alternativt sätt där man ser 

dessa som något mer än bara finansieringsformer. Transaktionsteori skildrar skulder och eget 

kapital som olika styrformer för företag. Skulder förknippas med regelstyrning och passar 

stabila verksamheter som genererar kontinuerliga kassaflöden. Eget kapital betraktas å andra 

sidan som en friare form av styrning som inte är lika restriktiv, vilket passar bättre för 

innovativa företag där man ännu inte har börjat generera stabila kassaflöden. Högre 

skuldsättning ser även till att tygla ledningen inom ett företag för att förhindra investeringar 

som inte gynnar aktieägarna. Vilken styrform man bör använda beror därmed på ett antal 

olika faktorer där rörligheten i företagets tillgångar är den centrala faktorn. Detta i sin tur 

leder till skillnader mellan olika branscher och deras val av finansiering/styrmedel.1  

 

 

 

 

 

 

 
 
___________________ 

 

1. http://www.bizstats.com/corporations.asp?profType=balance 20100410 

http://www.bizstats.com/corporations.asp?profType=balance
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Går man tillbaka till att betrakta dessa två som enbart finansieringsformer så är skulder oftast 

billigare än eget kapital. Vilket leder till att avkastning på eget kapital ökar då man har 

skulder, förutsatt att kapitalet man lånar ger en avkastning som överstiger räntan för lånet. 

Belåning fungerar därmed som en hävstång för det egna kapitalet.2 Det genererar högre 

avkastning när det går bra för företaget men det ger även sämre avkastning då företaget går 

dåligt. Skulder ger därmed upphov till högre risk hos det enskilda företaget.3  

En artikel i Affärsvärlden skildrar dilemmat kring skulder. ”Flera svenska börsbolag har en 

farligt hög skuldsättning. Särskilt riskabelt blir det för bolag med en utsatt verksamhet.” 

”Ironiskt nog var det inte länge sedan många bolag kritiserades häftigt just för sin försiktiga 

kapitalstruktur. Men det var då.”4  

I slutändan handlar företagets finansiering helt enkelt om vilken lösning som gynnar 

aktieägarna på bästa möjliga sätt, vilken kapitalstruktur som skapar mest värde för dem.   

 

1.2 Problemdiskussion  

Skulder har en del positiva aspekter, där en aspekt är att skulder är billigare än eget kapital. 

En annan är de avdragsgilla räntebetalningar som görs på skulden. Räntebetalningarna ser till 

att skapa en skattesköld för företaget, skatteskölden i sin tur ger en positiv värderingseffekt. 

Ju mer skulder företaget har desto större skattesköld och desto högre värdering enligt 

Modigliani Millers andra teorem. 5 

 Men här bortser man bland annat från den konkursrisk som skapas av att företag tar upp stora 

mängder skulder. När konjunkturen viker ökar denna risk mer för företag med mycket 

skulder, men å andra sidan ger en stigande konjunktur en mera positivt effekt på företag med 

en hög skuldnivå. Stämmer detta i verkligheten? 

 

 

 

 

__________________ 
 

2. http://www.ekonomi-info.nu/havstangsformeln_3333.asp 20100410 

3. CAPM & β Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan, Modern Financial Management Eight Edition 
4. http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article419278.ece?service=print 2010-02-24 

5. Modigliani, Franco & Miller, Merton (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. The American 

Economic Review, Vol. 53, No. 3 p. 433-443 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article419278.ece?service=print
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1.3 Problemformulering 
 

Ger ökad skuldsättning upphov till ökat företagsvärde och högre avkastning på eget kapital? 

Skiljer sig detta beroende på den ekonomiska konjunkturen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att få en förståelse för hur skuldsättningen påverkar företagens 

värde och avkastning beroende på konjunkturläget och om man som investerare kan utnyttja 

detta genom att välja att investera i företag beroende på dess skuldsättning och rådande 

konjunkturläge. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen har strukturerats så at vi först belyser ämnet och problemet vi söker svaret till. 

Detta följs av syftet och de avgränsningar som vi gjort. Stycket efter det tar upp metoderna 

som vi har använt oss av för att erhålla den information vi behövt för att svara på 

problemformuleringen. Sedan efter det redovisas de teorier som ligger till grund för 

undersökningen. Redovisning av resultat och analys av resultaten följer därefter. Sedan 

kommer de avslutande kapitlen där vi tar upp våra slutsatser och självreflektion kring hur vi 

har utfört arbetet. 

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har avgränsat undersökningen till börsnoterade bolag inom branscherna, materials, capital 

goods och drugs and biotech. Klassificeringen är tagen ur listan Forbes 2000, som vi 

dessutom har använt när vi valt ut vilka företag som ska ingått i undersökningen.6  

Anledningen till att vi valt dessa tre olika branscher är för att skuldsättningsgraden är olika 

mellan dessa.7   

 

___________________ 

 
6. http://www.forbes.com/lists/2009/18/global-09_The-Global-2000_IndName_14.html 20100410 

7. http://www.bizstats.com/corporations.asp?profType=balance 20100410 

http://www.forbes.com/lists/2009/18/global-09_The-Global-2000_IndName_14.html
http://www.bizstats.com/corporations.asp?profType=balance
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Tidsmässigt har vi valt att fokusera på åren 2007 och 2009. 2007 växte OECD området med 

2,7% och 2009 låg tillväxten på -3,3.8  Vi anser därmed att dessa två år fångar in både hög och 

lågkonjunktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

8. http://stats.oecd.org/index.aspx 20100410 

http://stats.oecd.org/index.aspx
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2. Metod 

 

2.1 Forskningsansats 

Den forskningsansats undersökningen antagit är av deduktiv karaktär. Vilket innebär att vi har 

utgått från redan existerande teorier och med hjälp av en empirisk undersökning försökt se hur 

pass bra det går att tillämpa teorierna i verkligen.  

 

2.2 Kvantitativ metod 

Vi har använt oss av en kvantitativ metod där vi titta på hård data i form av siffror från 

företagens finansiella rapporter och siffror från de olika börserna där företagen är noterade.  

Vi har därefter undersökt om det finns några samband mellan variablerna skuldsättningsgrad, 

avkastning och price to book value.   

 

 2.3 Population & Urval  

Vår population har bestått utav 30 bolag vardera från branscherna capital, material, samt 

drugs & biotech. Vi har gjort ett strategiskt urval, där vi valt ut de 30 största bolagen i världen 

inom varje bransch beroende på hur stor omsättning de hade år 2009. 

 

2.4 Datainsamling 

Vi har använt oss av sekundärdata där vi tittat på bolagens årsredovisningar och även på 

information från börsen. Främsta källan till data kom från Bloomberg Businessweek. 

Informationen som samlats in är från åren 2007 och 2009. Den data vi har samlat in är 

börsvärde, skulder, eget kapital, nettovinst, antal utsående aktier idag, aktiepris januari 2007 

och aktiepris januari 2008. Utifrån de data vi samlade in beräknade vi fram våra egna 

variabler, MV skuldsättningsgrad, D/E skuldsättningsgrad, P/B value samt ROE. Vi har även 

tittat på data kring BNP tillväxtens utveckling för OECD området, vilket vi använt för att 

välja ut de åren vi valt att studera. 
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2.5 Definitioner 

 

2.5.1 Modigliani Millers skuldsättningsgrad 

Modigliani Millers skuldsättningsgrad ger en bild av hur mycket räntebärande skulder ett 

företag har relativt sitt marknadsvärde. Räntebärande skulder omfattas av finansiella lån. 

 

- MV debt/equity ratio  = Market value of  interest bearing debt / market value of equity 9 

 

2.5.2 Skuldsättningsgrad 

Den mera vanligt förekommande skuldsättningsgraden är den som tar hänsyn till företagets 

totala skulder relativt företagets bokförda värde på eget kapital.  

 

- Debt/equity ratio = total debt/total equity 
10

 

 

2.5.3 Return on equity 

Avkastning på eget kapital är ett mått som visar hur pass bra avkastning ett företag genererar 

till aktieägarna. Detta mått är bra när man gör jämförelser mellan olika företag, helst företag 

inom samma bransch. Mellan branscher fungerar måttet inte lika bra då vissa branscher i snitt 

har högre avkastning på eget kapital och vice versa.  

Avkastningen på eget kapital påverkas bland annat av skuldsättningen hos ett företag. Om 

företagets avkastning på totalt kapital överstiger räntekostnaderna för skulderna tillfaller den 

återstående delen det egna kapitalet. Om den totala avkastningen är lägre än räntekostnaderna 

ger det däremot ett negativt bidrag till eget kapital.  

 

- Return on Equity = Net Income/Shareholder's Equity 11 

 

 

_________________ 

9. Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan, Modern Financial Management, Eight Edition. Sid 430 

10. http://www.aktieskolan.se/pages/nyckeltal.php?select=aktieskola#rantabilitet 
11. http://www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp 2010-04-11 

 

http://www.aktieskolan.se/pages/nyckeltal.php?select=aktieskola#rantabilitet
http://www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp
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2.5.4 Price to book value  

Price to book value är också ett mått som används för att jämföra företag av olika storlek. För 

att kunna jämföra värderingen mellan exempelvis stora och små företag så kan man inte titta 

på enbart börsvärdet. Genom att dela företagets börsvärde med företagets bokförda värde på 

eget kapital får man ett jämförelsetal som beskriver hur pass högt ett företag är värderat 

relativt sitt eget kapital.  

 

- Price to book value = Market value / Shareholder’s equity 12 

 

2.6 Analyseringen av data 

För att analysera den data vi har fått fram har vi använt oss av korrelation samt linjär och 

multipelregression där vi ställt skuldsättningsgraden mot ROE och P/B value. Vi har även 

kollat om det finns något samband mellan ROE och P/B value. Slutligen har vi även 

genomfört dubbelsidiga hypotestester med en signifikansnivå på 0.05. 

 

2.6.1 Korrelationskoefficienten r & determinationskoefficienten r
2 

Korrelationskoefficienten mäter styrkan i samvariationen mellan två olika variabler. 

Korrelationen hamnar alltid inom intervallet +1 till -1 där korrelationen är starkare ju närmare 

man kommer dessa två och lägre ju närmare noll man befinner sig.13 

Determinationskoefficienten beskriver hur pass stor del av förändringen i den beroende 

variabeln som förklaras av förändringen i den oberoende variabeln. Värdena i det här fallet 

sträcker sig från 0-100%. 14 

 

 

 

 
 

__________________ 

 
12. http://www.investopedia.com/terms/p/price-to-bookratio.asp 20100411 

13. Lind, Marchal, Wathen, Statistical Techniques in Business Economics, Thirteenth Edition s460 

14. Lind, Marchal, Wathen, Statistical Techniques in Business Economics, Thirteenth Edition s465 

http://www.investopedia.com/terms/p/price-to-bookratio.asp
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2.6.2 Hypotestest 

Hypotestester genomförs för att fastställa om det existerar några samband mellan ett 

antagande och den population antagandet gäller. Då man inte har möjlighet att testa hela 

populationer utan bara ett litet urval så tittar man först på om det finns några samband inom 

det urvalet man studerat. Därefter använder man sig av sannolikhetsteori för att testa om det 

samband man eventuellt hittar  kan appliceras på hela populationen. För att acceptera ett 

samband måste man även i förhand välja en signifikansnivå, eller så kallad risknivå. En 

signifikansnivå på exempelvis 0.05 innebär att man löper en 5%:ig risk för att sambandet inte 

håller för hela populationen.  15 

 

2.7 Validitet 

De data vi har använt kommer direkt från de olika bolagens egna rapporter, och bör av den 

anledningen vara pålitliga. Man ska beakta att bolagens rapporter är utgivna av de själva och 

att dessa ibland kan manipuleras av företagsledningen. Men informationen som kommer från 

årsrapporterna är det enda som är användbart för det vi har undersökt, någon annan 

information som man kan använda för att svara på problemställningen existerar inte. Man ska 

dock ta hänsyn till att vi tittar på de största börsnoterade bolagen i världen och att detta då 

kanske inte är representativt för alla börsnoterade bolag som finns på marknaden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

15. Lind, Marchal, Wathen, Statistical Techniques in Business Economics, Thirteenth Edition s332 
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2.8 Reliabilitet 

 

Vi anser att reliabilitet i undersökningen är hög med anledning av att om samma 

undersökning görs av någon annan med samma avgränsningar och populationer kommer man 

att komma fram till samma sak. Detta då de data vi baserat undersökningen på är historisk 

data som inte är rörliga. Tidsmässigt har vi valt att studera året 2009 då vi haft en allvarlig 

ekonomisk kris som inte har inträffade sedan 30-talet. Detta kan innebära att reliabiliteten 

sjunker något, då denna period inte är helt representativ för alla ”vanliga” tidsperioder. Vi har 

enbart studerat tre olika branscher vilket kan ha medfört att man kommer fram till helt andra 

slutsatser om man väljer att undersöka andra branscher. 
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Modigliani & Millers teorem 1 och 2  

 

Modigliani & Miller kom 1958 ut med sitt teorem kring hur ett företags kapitalstruktur inte 

har någon påverkan på ett företags värde. Fördelningen mellan eget kapital och skulder ger 

oavsett kombination samma resultat på den genomsnittliga kapitalkostnaden, därmed blir 

värdet av ett skuldsatt företag detsamma som för ett icke skuldsatt företag. Däremot ökar 

kostnaden för eget kapital linjärt med ökad skuldsättning, då skuldsättning ger upphov till 

större risk. 

Detta teorem tar dock ingen hänsyn till företagsskatt och dess påverkan på kapitalkostnaden.16 

 

Modigliani & Miller kompletterade det första teoremet med ett andra teorem 1963 och nu 

beaktade man även skattens påverkan på kapitalkostnaden och företagsvärde. Grundtanken i 

det andra teoremet är att ett företags värde består av två delar. Värdet företaget har när det inte 

är skuldsatt plus företagsskatten gånger företagets totala räntebärande skulder. 

Skuldsättningen leder till att man betalar mindre skatt då räntan är avdragsgill, en skattesköld 

skapas. Ju mer skulder man har desto större skattesköld och desto högre företagsvärde.   

 

Den genomsnittliga kapitalkostnaden sjunker i takt med att man tar upp mer skulder på grund 

av den positiva skatteffekten men kostnaden för eget kapital stiger precis som i det första 

teoremet då skuldsättningen ökar risken för det egna kapitalet.17  

 
VL = Värdet på ett skuldsatt företag  RS = Kostnaden för eget kapital 

VU = Värdet på företaget utan skulder  RB = Kostnaden för skulder  

Tc = Bolagsskatt   R0 = Kostnaden för eget kapital för ett företag utan skulder 
B = Företagets skulder  S  = Eget kapital 

TcB = Skattesköld     

 

VL = VU  +  TcB  RS = R0 + B/S*(1 - tc)(R0 - RB) 

 

 
 

__________________ 

 
16. Modigliani, Franco & Miller, Merton (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The 

American Economic Review, vol. XLVIII  p261-297 

17. Modigliani, Franco & Miller, Merton (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. The American 

Economic Review, Vol. 53, No. 3 p. 433-443) 
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3.2  Trade off teorin  

Enligt MM andra teorem är så hög skuldsättning som möjligt bäst ur värderingssynpunkt men 

Stewart Myers menar att skuldsättning enbart är bra till en till en viss grad. Han utvecklade 

detta i sin ”Trade off theory” från 1984.   

Ökad skuldsättning leder till högre företagsvärde men ökningen motverkas efter tag av 

konkurskostnader och andra dylika kostnader(”distress costs”)som uppstår på grund av en allt 

för hög skuldsättningsnivå. Dessa kostnader leder till att det aktuella värdet på företaget 

minskar samt att företagets genomsnittliga kostnad för kapital (WACC) ökar när man tar upp 

mer skulder än den optimala nivån. Den optimala nivån för skulder sammanfaller med den 

lägsta WACC företaget kan uppnå. Den optimala nivån (punkten B*) uppstår när en ökad 

skuldsättning ger en ökning i företagsvärde som motsvaras av samma ökning i ”distress 

costs”. 18 

  

         

        19 

 

 

      

 
___________________ 

 

18. Stewart C. Myers (1984), The capital structure puzzle, The journal of finance, Vol. 39, no3 pp 575-592 
19. Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan, Modern Financial Management Eight Edition 
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3.3 Hävstångsformeln 

RE = RT + (RT – RS) * S/E  

Re  = avkastning på eget kapital,  

Rt = avkastning på totalt kapital,  

Rs = skuldränta,  

Rt – Rs = riskbuffert  

S/E = skuldsättningsgrad 

Hävstångsformeln beskriver hur skuldsättningen påverkar avkastningen som hänförs eget 

kapital. Det man kan få ut av formeln är att skulder ger ett positivt bidrag till avkastning på 

eget kapital så länge den totala avkastningen överstiger kostnaden för skulderna. Men vi kan 

även se att denna hävstång fungerar åt bägge hållen, när den totala avkastningen är lägre än 

skulderna ger skulderna en negativ påverkan på avkastning på eget kapital.20 

 

3.4 CAPM & β  

R = RF + β * (RM  - RF) 

β Equity = β Unleveraded firm * [1 + (1 - Tc) * B / S ]  

R = förväntad avkastning för aktien 

RF = riskfri avkastning 

β = aktiens betavärde 

RM = förväntad avkastning för marknaden 

Tc = skattesatsen 

B = Skulder 

S = Eget kapital 

 

CAPM används för att förutspå en akties avkastning beroende på avkastningen på marknaden, 

riskfria räntan samt aktiens beta värde. Beta värdet i formeln beskriver aktiens risk relativt 

marknaden. Aktier med högre beta har högre risk och bör även sålunda generera högre 

avkastning. Betavärdet styrs av risken i företagets tillgångar samt risken som skapas av 

företagets skuldsättning. Sammanfattat kan man säga att högre skuldsättning ger ökad risk 

men risken är också beroende av vilken bransch företaget befinner sig i.21 

 

___________________ 

 
20. http://www.ekonomi-info.nu/havstangsformeln_3333.asp 20100410 

21. Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan, Modern Financial Management Eight Edition 

http://www.ekonomi-info.nu/havstangsformeln_3333.asp
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4. Resultat och analys 

 

 

4.1 Redovisning av resultat 

Vi har valt att redovisa de olika branscherna separat och därefter redovisa en sammanställning 

av samtliga bolag tillsammans. Samtliga nyckeltal hittar ni i tabellerna i bilagan. 

Redovisningen sker med en sammanfattad tabell där de olika variablerna och dess 

medelvärden, korrelationen mellan variablerna, determinationskoefficienten, signifikansnivå, 

t-värde och hypotesresultat skildras. Detta för att man ska få en enkel överblick av resultaten. 

Vi har även rensat ut eventuella extremvärden när vi har räknat fram de olika talen. I ett par 

av fallen genomförde vi även multipel regression för att säkerställa eventuella samband.  
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4.2 Capital 

Företagen inom sektorn capital har en generellt högre skuldsättningsgrad(MV D/E och D/E) 

än snittet för samtliga företag, ROE och P/B är däremot kring genomsnittet. För året 2007 går 

det bara att hitta ett samband och det är att skuldsättningsgraden påverkar P/B value positivt. 

Determinationskoefficienten beräknas dock enbart till 9.2%, det vill säga enbart 9.2 % av 

förändringarna i P/B value förklaras av förändringarna i skuldsättningsgrad. Sambandet har 

dock bara en signifikansnivå på 0,11 och inte 0,05 som vi har satt som mål. Därmed behåller 

vi samtliga nollhypoteser för företagen inom sektorn capital för året 2007. Det finns med 

andra ord inga statiskt säkerställda samband mellan skuldsättningsgrad och dess påverkan på 

ROE eller P/B value. Det vi däremot kan se är att ROE har en måttlig påverkan på P/B value. 

Korrelationen uppgår till 0,506 och 25,6% av rörelserna i P/B förklaras av ROE. 

Signifikansnivån är dessutom väldigt låg och detta signalerar om att det existera ett samband 

mellan dessa två variabler. 
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2009 ser resultaten lite annorlunda ut. Den största skillnaden är att MV skuldsättningsgrad har 

ökat markant medan P/B mer än halverats från 2007. Både dessa ändringar förklaras av de 

stora börsfallen vi såg 2007/2008. Det som är intressant nu är att det existerar en viss 

korrelation i samtliga tester. MV skuldsättningsgrad visar en negativ korrelation till ROE och 

P/B value medan den vanliga skuldsättningsgraden visar en positiv korrelation. Vi behåller 

dock nollhypotesen i tre av testerna i brist på uppnådd signifikansnivå. Enbart korrelationen 

mellan MV skuldsättningsgrad och P/B value visar en signifikansnivå på 0,046, där cirka 

16.1% av förändringen i P/B value förklaras av förändringen i MV D/E.  

 

  

 

Sambandet mellan MV skuldsättningen och P/B value hamnar väldigt nära den kritiska 

gränsen och av den anledningen har vi även gjort en multipelregression med ROE som en 

ytterligare variabel. Resultaten nedan visar då att sambandet mellan skuldsättning och P/B 

value som hittades när vi gjorde en linjär regression försvinner. ROE är den enda variabeln 

som har ett samband med P/B value.  

 

 

 

Jämför man de två åren ser man att högre MV skuldsättning ger en mer negativ effekt på 

företagens ROE och P/B value när konjunkturen är svag, men det ger ingen positiv effekt när 

konjunkturen är stark. Sambanden går dock inte att statistiskt säkerställa. Det vi dock kan 

säkerställa är att avkastningen på eget kapital har en starkare korrelation till P/B under 

lågkonjunkturen. Korrelationen är 0,654 2009 mot 0,506 2007.  
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4.3 Material 

De företagen vi undersökte inom sektorn material hade en högre MV skuldsättning och ROE 

än genomsnittet men lägre D/E skuldsättning och P/B value. Det existerar negativa samband i 

samtliga tester, där en högre skuldsättningsgrad gav en negativ effekt på både avkastning och 

värdering. Däremot är det bara testerna med MV skuldsättningsgraden som kan bekräftas då 

dessa hade en signifikansnivå på 0,015 respektive 0,027. Förändringen i MV D/E förklarar 

20,1% av förändringen i ROE och 16,8% av förändringen i P/B value.  

 

 

 

 

 

Sambandet mellan MV skuldsättningsgraden och P/B value är väldigt nära vårt gränsvärde. 

Av den anledningen gjorde vi en multipelregression där vi inkluderade ROE för att konstatera 

om det första sambandet håller. Läser vi av resultaten nedan ser vi att sambandet mellan 

skuldsättningen och P/B value faller bort. Förändringarna i P/B förklaras helt enkelt av 

förändringen i ROE som i sin tur påverkas negativt av skuldsättningsgraden. Noll hypotesen 

förkastas därmed enbart i fallen där MV D/E påverkar ROE och ROE påverkar P/B.  
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Resultaten två år senare skildrar en stor förändring i medelvärdena för samtliga variabler. 

Skuldsättningsgraderna ökade rejält medan avkastningen och värderingen sjönk markant. Då 

en del företag i undersökningen hade hög skuldsättning men trots det relativt hög ROE ser vi 

att korrelationen mellan MV D/E och ROE sjönk och att sambandet inte längre når upp till 

önskvärd signifikansnivå. Däremot stärktes korrelationen mellan MV D/E och ROE till 0,58 

vilket är ett ganska starkt samband, och 33,7% av förändringen i P/B value kan nu hänvisas 

till MV skuldsättningen. Då t värdet i det här fallet uppmättes till -3,702 anser vi att 

sambandet är starkt och att ingen multipelregression är nödvändig för att säkerställa det.  

 

 

 

 

Även inom branschen material ser vi att en vikande konjunktur leder till att MV skuldsättning 

ger en negativare effekt på företagets värdering än under en stigande konjunktur. Här gäller 

dock effekten även hos D/E och dess påverkan på ROE och P/B. Överlag har skuldsättning en 

negativ effekt på de undersökta företagen inom denna bransch, detta oavsett konjunkturläge.  
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4.4 Drugs & biotech 

Företagen inom branschen läkemedel och bioteknik skiljer sig en del från de föregående två 

grupperna. Skuldsättningsgraden är mycket lägre där den genomsnittliga MV D/E 

skuldsättningen uppgår till 0,08. Värderingen är högre och det genomsnittliga företaget 

värderas 4,35 ggr bokfört värde. Avkastningen på 13% är däremot lägre än genomsnittet. Ett 

antal av bolagen är dessutom väldigt stora sett till börsvärde. Inom denna sektor är 

korrelationen mellan skuldsättning och de olika variablerna så pass liten att den är obetydlig. 

Enda sambandet vi finner är att ROE har en stark påverkan på P/B value. Korrelationen 

uppgår till 0,618, determinationskoefficienten är 0,382 och signifikansnivån är nära 0.  

 

  

 

 

 

För året 2009 finner vi en viss korrelation mellan MV skuldsättningsgrad, ROE och P/B 

value. Korrelationen är dock inte tillräckligt stark och signifikansen når inte upp till 0,05. Som 

för året 2007 ser vi även 2009 att korrelationen mellan ROE och P/B value är väldigt starkt.  
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Liknande de två tidigare branscherna finner vi även här att lågkonjunktur bidrar till att 

skuldsättningen ger en negativ påverkan på ROE och P/B value. Till skillnad från de 

föregående branscherna går korrelationen här från obefintlig under högkonjunkturåret till svag 

under lågkonjunkturåret. P/B value påverkades även avsevärt mindre för dessa bolag. Som 

nämnt tidigare går det dock inte att säkerställa om skuldsättning har någon påverkan alls på 

ROE och P/B value.  
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4.5 Samtliga bolag 

För att fastställa om det finns några generella samband mellan alla företag från de olika 

branscherna har vi gjort ytterligare tester där vi räknat in samtliga 86 bolag. Resultaten här är 

att MV skuldsättningsgrad har en svag negativ påverkan på P/B value, där 8.3% av 

förändringen i P/B value förklaras av förändringen i MV skuldsättningsgrad. Som vi kan se 

nedan så har ROE en stor påverkan på P/B value. Korrelationen uppgår till 0,46 med en 

determinationskoefficient på 21,2% och en signifikansnivå på 0 vilket fastställer att ett 

samband existerar.  

 

 

 

 

 

Förändringen då vi går från högkonjunktur till lågkonjunktur är precis likadan som när vi 

studerade branscherna separat. Den negativa korrelationen mellan MV skuldsättningsgrad, 

ROE och P/B value ökar. I det här fallet uppgår determinationskoefficienterna till 7,4% 

respektive 17,5% och signifikansen uppgår till 0,01 och 0,00. Båda nollhypoteserna förkastas 

och sambanden fastställs. Tittar vid på sambandet mellan ROE och P/B ser vi att detta har 

ökat under lågkonjunkturåret och korrelationen på 0,541 är ganska starkt, hela 29,3% av 

förändringen i P/B value förklaras av förändringen i ROE. 
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Det man ska ta hänsyn till när man analyserar samtliga bolagen tillsammans är att när vi 

gjorde branschanalyserna så fann vi enbart samband inom branscherna capital och material. 

Detta medför att branschen drugs & biotech ser till att korrelationen i detta fall blir lägre än 

när vi studerade branscherna var för sig. Korrelationen mellan ROE och P/B value existerar 

dock inom samtliga branscher.  

 

4.6 Sammanfattning 

Tabellerna nedan sammanfattar de statistiska samband vi har hittat bland våra företag. 

Samtliga samband visar att skuldsättningen har en negativ påverkan på både ROE och P/B 

value.  Man kan även urskilja att korrelationen blir mera negativ under krisåret 2009. Det som 

däremot har en positiv påverkan på P/B är hur hög ROE ett enskilt företag genererar, 

korrelationen är stark och den gäller för samtliga branscher.  
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5. Slutsatser 

 

Syftet med den här uppsatsen var att studera om det finns några samband mellan ett företags 

skuldsättning och dess börsvärde samt avkastning på eget kapital. Utöver det ville vi även 

undersöka om det finns skillnader beroende på konjunkturläget i världen.  

Det vi har funnit är att det existerar vissa samband men sambanden gäller inte för alla de tre 

olika branscherna vi har undersökt. För övrigt hittade vi även bara negativa samband gällande 

skuldsättning, där skuldsättningen inte gav upphov till högre börsvärde eller högre avkastning 

på eget kapital. Detta är intressant då vår huvudteori säger att det bör vara tvärtom.  

För materialbranschen kan vi dra slutsatsen att avkastningen påverkas negativt ju mer skulder 

ett företag tar up. Statistiskt kan vi bara säkerställa ett negativt samband mellan skuldsättning 

och avkastning för högkonjunkturåret. Detta berodde på att tre observationer visade hög 

skuldsättning men samtidigt hög avkastning vilket drog ner korrelationen under 

lågkonjunkturåret. Under en lågkonjunktur påverkas även värderingen starkt negativt av hur 

pass hög skuldsättningsnivån är. 

Branschen capital visar efter regressionsanalysen inga samband mellan skuldsättningsgrad 

och dess påverkan på avkastning eller värdering. Däremot påverkas värderingen positivt av 

hur pass hög avkastning företaget genererar.  

För branschen drugs & biotech finner vi inga statistiska samband alls gällande skuldsättning 

och dess påverkan på avkastning och börsvärde. Som de tidigare branscherna finns det dock 

ett starkt samband mellan avkastning och värdering även inom denna bransch.  

Tittar man på samtliga bolag tillsammans finner vi en del negativa samband, men vi anser i 

det här fallet att man ska titta på de olika grupperna separat. För drar vi slutsatsen att 

skuldsättningsgraden har en negativ påverkan på börsvärde och avkastning för samtliga 

företag inom samtliga branscher utifrån dessa resultat kommer vi snabbt att märka att detta 

inte stämmer, med hänvisning till resultaten från branschanalyserna.  

Med hjälp utan sammanställningen kan vi dock dra slutsatsen att avkastningen på eget kapital 

har en stor positiv effekt på ett företags värde. Detta oavsett vilken bransch man studerar då 

tester av branscherna separat visade samma resultat.   
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Sammanfattningsvis kan vi säga att Modigliani Millers teorem angående skuldsättning och 

ökat företagsvärde inte stämmer före de företagen vi har undersökt, vi fann inga positiva 

samband. Vi kunde även urskilja att korrelationen blir mera negativ under lågkonjunkturåret 

för samtliga branscher, däremot är det sambandet inte statistiskt säkerställt.  

Ska man välja att investera i företag bör man därmed inte ställa allt för stor vikt vid 

skuldsättningsgraden utan titta närmare på avkastningen företaget generar. Då det sambandet 

var tämligen starkt och gällde för samtliga tre branscher.  
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6. Egna reflektioner 

 

Efter att ha genomfört denna uppsats kan vi nu i efterhand konstatera att vi inte kom fram till 

de resultat vi hade väntat oss, de resultat vi borde ha fått enligt Modigliani Miller teorierna. 

Vilket kan vara ett tecken på att teorin i sig är bristfällig. Det verkar snarare som att samtliga 

bolag inom två av sektorerna var överbelånade och skuldsättningen hade av den anledningen 

hade en negativ effekt på bolagens värde enligt det tradeoff teorin hävdar.  

Då vi valde att titta på de största bolagen kan vi nu i efterhand konstatera att det kanske inte 

var det mest representativa urvalet för de populationer vi ämnat undersöka. Det vi borde ha 

gjort är att ha valt bolag med olika storlekar och inte de största inom varje bransch. För övrigt 

kanske det hade varit bättre att undersöka en bransch med ett mycket större urval. Detta då det 

verkade finnas en del skillnader mellan de olika branscherna. Det hade även gjort det enklare 

att säkerställa eventuella samband, samband som vi nu förkastade i brist på statistisk 

signifikans.   

Tidsmässigt valde vi åren 2007 och 2009 vilka kanske anses som två extrema år. Den 

lågkonjunktur och börsnedgång som vi utsattes för fram till 2009 är ett fenomen som händer 

väldigt sällan och av den anledningen kanske det hade varit bättre att välja några andra år då 

den ekonomiska situationen varit lite mer normal.   

Att jämföra hög- och lågkonjunktur var även ett av målen med uppsatsen. Detta var dock 

svårare sagt än gjort. I samtliga branschanalyser kunde vi se att den negativa korrelationen 

ökade men detta gick inte att säkerställa, och de negativa korrelationerna i sig gick inte heller 

att säkerställa. Att undersöka två år var väldigt tidskrävande då det rörde sig om väldigt 

mycket data. Nu i efterhand kan vi konstatera att det hade varit bättre att kanske fokusera på 

enbart ett år, ett år då konjunkturen växer i en vanlig takt. Detta hade möjliggjort att vi kunnat 

fokusera mer på att undersöka flera företag och kanske kommit fram till andra slutsatser.  
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7.3 Årsredovisningar 

 

2006, 2008: 
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ABB  BHP Billiton  Cardinal Health 

Schneider Electric  Rio Tinto AmerisourceBergen 

Deere & Co  Vale  Johnson & Johnson 

Volvo Group  Nippon Steel  Pfizer 

Mitsubishi Electric Xstrata  Roche Holding 

Hyundai Heavy Industries  Posco GlaxoSmithKline 

Komatsu Anglo American  Novartis 

Mitsubishi Heavy Inds  JFE Holdings  Sanofi-aventis 

Illinois Tool Works  MMC Norilsk Nickel AstraZeneca 

MAN Baoshan Iron & Steel  Abbott Laboratories 

Sumitomo Electric Sumitomo Metal Inds  Merck & Co 

Paccar  Nucor  Eli Lilly & Co 

Eaton Severstal  Bristol-Myers Squibb 

Sandvik Tata Steel  Suzuken 

Kubota Metalurgica Gerdau  Takeda Pharmaceutical 

Atlas Copco Kobe Steel  Amgen 

Parker-Hannifin  Evraz Group  Teva Pharmaceutical Industries 

Cummins US Steel Merck KGAA 

Vallourec  Salzgitter Astellas Pharma 

Vestas Wind Systems  voestalpine Novo Nordisk 

Schindler Holding Mitsubishi Materials  Daiichi Sankyo 

Kawasaki Heavy Inds  Alcoa  Toho Holdings 

Samsung Heavy Industries  Hindalco Industries  Eisai 

Jtekt International Paper  Mylan 

Daewoo Ship & Marine  Oji Paper Genzyme 

IHI Corp Stora Enso Allergan 

Metso Johnson Matthey Biogen Idec 

Furukawa Electric Freeport Copper  UCB 
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http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2300883
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B0561N2
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B1VQ252
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=6101156
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=6497509
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2648840
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B1QGR41
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=6496023
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2671501
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B08V9B8
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2240202
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2824770
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B197DR6
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=5465358
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=5964651
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=4943402
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B11TCY0
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=6597089
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=6484620
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2021805
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=6772217
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B0GWF48
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2465254
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=6211732
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=6657701
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=5072673
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=5713422
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=0476407
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2352118
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