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Förord 

 

Denna kandidatuppsats har sin del inom området finansiering  och undersöker den finansiella 

krisens avtryck på läkemedelsbolagen i förhållande till stockholmsbörsen i övrigt.   

Studien är undersökt av författarna Suleiman Salih och Robert Lundberg och realiserades vid 

institutionen för ekonomi och företagande på Södertörns högskola. 

Sannerligen har denna uppsats varit ett sant nöje att skriva. Då vi anser att det främjat våra 

insikter inom området finansiering i det att vi breddat våra kunskaper avsevärt. 

 

Vi vill slutligen tacka opponenten av uppsatsen som bidragit med konstruktiv kritik.  

Vi vill även säga tack till vår handledare Maria Smolander som varit tålmodig och stöttande 

under hela förloppet av uppsatsen. 

 

 

Den 24 maj 2010, Huddinge, Stockholm. 
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Abstract  

 

Title:  Financial crisis' impact on the pharmaceutical industry.  
 

Subject/Course: C-level, Business Administration with a focus on finance, 15 HP 

 

Author:  Robert Lundberg and Suleiman Salih  

 

Advisor:  Maria Smolander  

 

Purpose: The purpose of this paper is to study pharmaceutical companies and  

 then compare the pharmaceutical industry with the Stockholm stock  

 exchange to see how the pharmaceutical industry hit by financial crisis 

 in the late 2000s. 

 

Method:  The study is based on a hypothesis and the authors have chosen to use a 

 deductive approach and a quantitative data collection method to collect 

 data on pharmaceutical shares.  

 

Theory:  The study analysis is based on two theoretical models. One is the CAPM 

 (Capital Asset Pricing Model), which is a model used to calculate the rate 

 of return for shareholders. The second is a theorem (Modigliani-Miller) 

 with regard to capital structure and dealing with the market value of a 

 company regardless of financial means or the distribution of dividends.  

 

Empirical:  Comparison between the Stockholm Stock Exchange General Index and 

 the five largest pharmaceutical companies shows that the pharmaceutical 

 companies, partly consequential with the development of the stock market. 

 But over time pharmaceutical shares proves to be more stable and they 

 recover faster than the market as a whole does.   

 

Conclusion:  In the beginning you can see that the financial crisis has impacted the 

 entire stock market, including pharmaceutical industry. However, a closer 

 observation of the pharmaceutical shares shows that they recover much 

 more quickly and that overall they do not swing as much. 
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Sammanfattning  

Titel: Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen. 

 

Ämne/Kurs: C-uppsats, Företagsekonomi med inriktning på finansiering, 15  

 Högskolepoäng 

 

Författare: Robert Lundberg och Suleiman Salih 

 

Handledare: Maria Smolander 

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka läkemedelsföretag för att 

 sedan jämföra läkemedelsbranschen med stockholmsbörsen för att se hur 

 läkemedelsbranschen påverkats av finanskrisen på slutet av 2000-talet. 

 

Metod:  Studien bygger på en hypotesprövning och författarna har valt att 

 använda en deduktiv ansats och en kvantitativ datainsamlingsmetod för 

 att samla in data kring läkemedelsaktier. 

 

Teori: Studiens analyser bygger på två teoretiska modeller. Den ena är CAPM 

 (Capital Asset Pricing Model) som är en modell som används för att 

 räkna fram avkastningskravet för aktieägarna. Det andra är ett teorem 

 (Modigliani-Millers) avseende kapitalstruktur och som behandlar 

 marknadsvärdet på ettbolag oberoende av finansieringsform eller 

 distribution av utdelningar. 

 

Empiri:  Jämförelser mellan Stockholmsbörsens generalindex och de fem största 

 läkemedelsbolagen visar på att läkemedelsbolagen delvis följer börsens 

 utveckling. Men över tid så visar sig läkemedelsaktierna vara stabilare  och 

 återhämtar sig snabbare än börsen som helhet. 

  

Slutsats: Till en början kan man se att finanskrisen har påverkat hela börsen 

 inklusive läkemedelsbranschen. Dock visar en närmare observation av 

 händelsen att läkemedelsaktierna återhämtar sig betydligt fortare och att de 

 totalt sett inte svänger lika mycket. 
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet ger vi en kortare bakgrund, varför läkemedelsbranschen är intressant 

att studera, samt uppsatsens syfte och våra frågeställningar som vi avser att besvara. 

1.1 Bakgrund 

 

Innevarande ekonomiska svåra period har inte undgått någon och dessutom varit av en 

omfattande karaktär att den jämförs med den stora depressionen, 1930-33. Tidigare har det 

infunnit sig tre ekonomiska vändpunkter i Sverige och som är ekvivalenta med dagens 

förlamning av den ekonomiska rörligheten. Dessa tre ekonomiska depressioner är 20-talets 

deflationskris, depressionen på 30-talet och 90-tals krisen. 

Nuvarande kris och 30-tals krisen har dock en gemensam nämnare ur ett svenskt perspektiv, det 

börjar i USA och gradvis sprids det till övriga delar av världen, dvs. med tiden når det till 

Sverige.
1 

 

 

Finanskrisen startade ca 2008 och alltjämt ett kvartal in på 2010 är den rådande i allra högsta 

grad. På marknaden förekommer det ofta smärre ekonomiska förändringar som påverkar 

företag och privatpersoner i sina ekonomiska förehavanden. Den aktuella finanskollapsen 

påverkar samhället på många olika plan, men främst märkbar påverkan har inträffat i 

bankbranschen.  

Finanskrisen utlöstes i samband med att den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers 

hade gått i konkurs 2008. Detta mynnade ut i att banker i övriga delar av världen blev mer 

återhållsamma i sin utlåning till olika segment (privatpersoner, företag etc.).  

 

För tillfället så råder det en enorm osäkerhet med avseende på framtida investeringar. I 

liknande tider så ger rådgivare eller aktiemäklare tips på stabila branscher/företag som man kan 

investera i och på så sätt minimera risken. Exempelvis så anses läkemedelsbranschen vara en 

gynnsam investering i ekonomiskt svåra tider, vilket har att göra med konjunkturokänsligheten 

i denna bransch.
2
 

 

 

                                                 
1
 NT.se Artikel Finanskrisen  [2010-04-25 KL 16:10] 

2
 Aktiespararna.se [2010-04-28 KL 14:00] 

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Politik-och-patent/
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Hälsa och sjukvård är en prioriterad fråga både på individ-, nationell – och internationell plan. 

Efterfrågan på läkemedel kommer de närmaste åren att öka dramatiskt och detta då 

befolkningen kommer att åldras.
3
  

Generellt sett har branscher som riktar sig mot konsumenters dagliga behov klarat sig bra under 

lågkonjunkturer och anses inte vara särskilt känsliga för konjunktursvängningar. Det 

konstaterar bl.a. SEB som framför att konsumentföretag, informationsteknologi och läkemedel 

är typiska exempel på branscher som har en begränsad konjunkturkänslighet.
4
  

 

Henrietta Theorell på SEB anser att läkemedelsbranschen är konjunkturokänslig därför att man 

anskaffar mediciner för att man är tvungen då man är sjuk. Men att själva omsättningen kan bli 

mindre vid lågkonjunkturer samtidigt som försäljningen går ned beroende på andra faktorer än 

konjunkturer, exempelvis då patienter nödgade att själva stå för sjukkostnaderna. Patienter kan 

i detta fall avstå från att köpa, dvs. om inte det är en akut situation där medicinering är ett 

absolut måste eller enda lösningen för den sjuke.
5
 

 

Mot bakgrund av detta så vore det intressant att se hur finanskriser påverkar 

läkemedelsbranschen. I denna studie har vi valt att fokusera på gällande finanskris som har 

pågått sedan 2008 fram till dagens datum maj 2010, men som har börjat avta det senaste 

halvåret och som hade sin högsta punkt under föregående år 2009. Därtill kan tilläggas att vår 

utgångspunkt är ur ett aktieägarperspektiv.  

Vår tanke är att jämföra graden av påverkan för läkemedelsbolagen på stockholmsbörsen vid 

finanskriser i jämförelse med Stockholmsbörsen (OMX) som helhet (övriga bolag på 

STHLMS-börsen). 

 

                                                 
3
 PriceWaterHouseCoopers.se [2010-04-06 KL 16:28] 

4
 Affärsdata.se [2010-04-09 KL 12:53] 

5
 Aktiespararna.se [2010-04-27 KL 14:33] 

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Politik-och-patent/
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1.2 Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka läkemedelsföretag för att sedan jämföra 

läkemedelsbranschen med stockholmsbörsen för att se hur läkemedelsbranschen påverkats av 

finanskrisen på slutet av 2000-talet. Vidare är målet att göra beräkningar på läkemedelsaktierna 

för att finna skäl till varför läkemedelsaktier beter sig annorlunda under en finanskris om så är 

fallet.  

 

1.3 Perspektiv 

 

Studien har sin grund i aktieägarnas och aktiemarknadens perspektiv. Med detta menas att vi 

utgår ifrån aktiemarknadens som består av aktieägare. Vi ska sedan utifrån aktieägarnas 

perspektiv ta reda på hur läkemedelsbranschen klarade finanskrisen. Vi kommer följaktligen 

endast studera hur aktien utvecklats och inte ge oss in på hur de olika företagens interna 

strukturer påverkats. Vi kommer således inte att kontrollera närmare hur bolagens organisation 

eller påverkan på personalen ser ut, snarare utgå från att aktiekursens utveckling visar på hur 

bra eller dåligt företagen klarat krisen.  

 

1.4 Hypotes 

 

 

Vår hypotes som studien bygger på lyder som så att "författarna tror att läkemedelsbranschens 

aktier klarade sig bättre under finanskrisen jämfört med Stockholmsbörsens INDEX." 

 

Hypotes 1 : Läkemedelsbranschens aktier klarade sig bättre under finanskrisen jämfört med 

övriga börsen. 

 

Hypotes 2 : Läkemedelsbranschens aktier klarade sig inte bättre under finanskrisen jämfört med 

övriga börsen. 
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1.5 Frågeställningar 

 

 Klarade läkemedelsbranschen finanskrisen bättre eller sämre än den övriga 

 marknaden på Stockholmsbörsen (OMX)? 

 

 Om markant skillnad finns mellan läkemedelsbranschen och övriga börsen avseende 

 finanskrisen, kan bolagens avkastningskrav från aktieägaren samt deras 

 kapitalstruktur förklara detta? 

 

1.6 Avgränsningar 

 

I den här uppsatsen har vi valt att avgränsa vår undersökning till att studera de fem största 

läkemedelsbolagen på OMX-börsen. Enligt läkemedelsvärlden är dessa Sveriges största 

läkemedelsbolag: 
6
 

 

1. AstraZeneca 

2. Elekta B 

3. Getinge B 

4. Meda A 

5. Q-Med  

 

Storleken på företagen beräknas utifrån omsättningssiffrorna som varje enskilt bolag 

rapporterar. Utlandsägda firmor får i sin tur redovisa dotterbolagets omsättning.
7
  

Den tidsperiod som vi valt att studera är finanskrisen under slutet av 2000 talet. Med 

finanskrisen avser vi att studera tidsperioden första januari 2008 - sista december 2009.
8
 Vi 

anser att finanskrisen var som djupast under den här tidsperioden, att det var efter den här 

perioden som vändningen kom och att det var här som den påverkade Stockholmsbörsen 

hårdast. Därför valde vi att studera just denna tid då den förhoppningsvis ger kraftigast utslag 

och ett tydligt resultat.  

 

 

                                                 
6 Affärsdata - börslist Healthcare [2010-04-09 KL 12:53] 
7
 lakemedelsvarlden.se 2010-04-06 KL 16:33 

8
 http://www.pwc.com/en_SE/se/assets/riskpremiestudie_2009.pdf. 
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Anledningen till att vi valt just de fem största är för att vi anser att de representerar 

läkemedelsbranschen väldigt bra. Ser man till alla läkemedelsbolag så finns det risk att man 

studerar bolag som bara arbetar med ett eller ett par läkemedel åt gången och därmed går back 

hela tiden framtill att de är klara med läkemedlet. Men om det blir succé så springer aktien iväg 

och om de misslyckas så riskerar företaget att gå i konkurs. Med andra ord så anser vi att de 

fem största bolagen representerar läkemedelsbranschen väl och att de har en utveckling som 

passar bra för den tidsperiod vi valt att studera. 
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2. Metod 

 

I metodavsnittet kommer vi att redogöra för hur undersökningen har genomförts och en kortare 

presentation av undersökningsobjekten. Vi kommer att framföra vilken forskningsdesign som 

använts därtill föra ett resonemang kring studiens validitet och reliabilitet. 

2.1 Forskningsdesign 

 

Studien bygger på funderingar kring vår hypotes där en deduktiv ansats och en kvantitativ 

datainsamlingsmetod kommer att användas. Med detta menas att studien utgår från befintliga 

teorier för att undersöka ett fenomen.
9
  

Den metod som lämpar sig bäst för insamling av hård data är en kvantitativ sådan. Det förhåller 

så därför att vid en kvantitativ uppsamling samlas ytlig data som representerar många.
10

  

I den här undersökningen är vi intresserade av att studera hur vida läkemedelsbranschen 

reagerat på finanskrisen. Ingen djupgående undersökning kommer att göras på branschens alla 

bolag utan vi väljer att enbart undersöka allmänt på de största bolagens börskurser.  

En kvalitativ datainsamlingsmetod skulle vara intressant att genomföra som en uppföljning för 

att finna bakomliggande faktorer som påverkar resultatet i den kvantitativa insamlingen. När vi 

nu vill undersöka om branschen är känslig eller inte så är det lämpligast att använda en 

kvantitativ datainsamlingsmetod. 

 

                                                 
9
 Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, s. 35 

10
 Ibid, s. 20 
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2.2 Urval 

 

Undersökningen består utav fem bolag alla från Stockholmsbörsens Health Care lista. Aktierna 

har valts ut utifrån omsättning och de bolag som hade högst omsättning 2009-12-31 valdes in i 

studien. Dessa aktier är: AstraZeneca, Elekta B, Getinge B, Meda A och Q-Med.
11

 

 

Nedan kommer en kort presentation för respektive bolag: 

 

AstraZeneca  

Omsättning: 234,493,354 Kr 

AstraZeneca är det största läkemedelsbolaget på Stockholmsbörsen och är verksamma i över 

100 länder.  AstraZenecas huvudområde är forskning och utveckling av läkemedel och man har 

i dagsläget ungefär 62 000 anställda.
12

  

 

Elekta B 

Omsättning: 91,180,837 Kr 

Elekta är ett läkemedelsbolag vars huvudsakliga arbetsområde är "innovativa kliniska lösningar 

för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan."
13

 Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm 

men är verksamma över hela välden och har idag ungefär 2 500 anställda. 

 

Getinge B 

Omsättning: 194,401,142 Kr 

Getinge är ett ledande sterilisationsföretaget och är verksamt inom läkemedelsindustrin, de har 

även förvärvat ett stort antal bolag och är idag "världsledande inom integrerade lösningar för 

vård av patienter med nedsatt rörelseförmåga."
14

 Getinge har sin huvudsakliga verksamhet i 

Europa och USA men man arbetar även med Asien. Idag har Getingen strax över 5 500 

anställda. 
 

 

 

                                                 
11 

Affärsdata. Börslista: Health Care. [2010-04-09 KL 12:53] 
12

 Astrazeneca.se [2010-04-21 KL 16:35] 
13

 Elekta.com [2010-04-21 KL 16:30] 
14

Getinge.com [2010-04-21 KL 16:32] 
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Meda A 

Omsättning: 21,076,362 Kr 

Meda är ett såkallat "specialty pharmaföretag"
15

, vilket innebär att de inte tar fram egna 

läkemedel utan istället förvärvar de produkter och företag som är intressanta för i deras 

affärsområde. Meda har sina huvudmarknader i USA och Europa, dock har man försäljning i 

totalt 120 länder. 

 

Q-Med 

Omsättning: 26,767,679 Kr  

Q-Med är ett medicintekniskt företag vars huvudområde är utveckling, tillverkning och 

marknadsför medicinska implantat för estetisk och medicinsk användning.
16

 Q-med är 

verksamma i ungefär 20 länder och har strax över 650 anställda. 

  

2.3 Undersökningstillfället 

 

Undersökningen inleddes med att vi kollade upp vilka bolag som är aktiva inom 

läkemedelsbranschen och som hade störst omsättning för att sedan ta fram börskurser till de 

fem största.  När fem bolag valts samlade vi in börskurser från nio tidpunkter med start första 

Januari 2008 och sedan var tredje månad fram till sista December 2009. Börskurserna togs fram 

med hjälp av Stockholmsbörsens (Nasdaqomxnordic) hemsida och deras börslistor/historik som 

visar detaljerade kurser för aktier på stockholmsbörsen över tio år. Vidare samlade vi in 

resterande nödvändig information som behövs för att kunna analysera aktiekursens utveckling 

med hjälp av vår teoretiska referensram. Den information vi då samlade in var för CAPM 

modellen samtliga aktiers Betavärde vid de olika tillfällena, den riskfria räntan vid de nio 

mättillfällena samt marknadens förväntade avkastning. För MM II behövde vi ta reda på 

kostnaden för kapital, Skuldsättningsgraden vid varje mättillfälle och kostnaden för lånen. Den 

informationen fick vi tag på genom att se över bolagens årsredovisningar.   

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Meda.se [2010-04-21 KL 16:33] 
16

 Q-med.se [2010-04-21 KL 16:30] 
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2.4 Data bearbetning. 
 

De data som samlats in har legat till grund för beräkningarna med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Formlerna för att räkna aktiernas betavärde, CAPM, WACC samt MM II lades 

in i Microsoft Excel. Därefter så matades värdena in för de nio mättillfällena i Excel för att få 

en överskådlig bild över uträkningarna.  

Aktiekursernas utveckling registrerades även den i Excel då vi noterade hur kursen har 

förändrats mellan de olika perioderna. Datan som samlats in kring aktiekurserna låg sedan till 

grund för ett diagram för varje företag där man enkelt kan följa aktiens utveckling. Vidare 

beräknades varje akties ökning eller minskning i procent mellan de olika perioderna för att 

slutligen få fram en snitt ökning eller minskning för alla fem aktier mellan de nio mättillfällena. 

Detta för att göra en jämförelse med Stockholmsbörsen OMXs procentuella utveckling under 

samma period.  När all data samlats in gjordes beräkningarna till analysen och slutligen kunde 

några generella slutsatser plockas fram.  

 

2.5 Reliabilitet 

 

Vi har valt att utgå från Johannessen och Tuftes definition av reliabilitet, som lyder: "Hur 

tillförlitlig data är kan testas genom att man upprepar samma undersökning (test-retest-

reliabilitet) eller låter flera forskare oberoende av varandra värdera data (interbedömar-

reliabilitet)."
17

 

 

För att få en så hög reliabilitet som möjligt har vi valt att enbart titta på faktiska börskursen 

under en viss period. Anledningen till att vi endast valt att granska börskurser är för att vi anser 

dem vara väldigt tillförlitliga då det är försthandsdata på vad marknaden har varit beredd att 

betala för ett bolag. Skulle man undersöka samma fenomen igen och kolla på samma period så 

får man samma resultat. Den mänskliga faktorn påverkar inte dessa börsvärden i efterhand. Det 

som kan påverka vår reliabilitet negativt är faktumet att vi antar att de fem största 

läkemedelsbolagen är representativa för hela branschen. Det som kunde gjorts annorlunda är att 

man skulle kollat på fler läkemedelsbolag och på så vis skulle datan vara mer representativ för 

hela branschen och därmed mer tillförlitlig.  

                                                 
17

 Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, s. 265 
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2.6 Validitet 

 

I studien har vi valt att utgå från Johannessen och Tuftes definition för validitet, som lyder: 

"Hur bra, eller relevant, data representerar det fenomen som ska undersökas."
18

 

 

Vi anser det inte nödvändigt att studera fler bolag då det finns så många andra utomstående 

faktorer som skulle kunna påverka resultatet.  

Att små läkemedelsbolag har exkluderats i denna studie har att göra dels med avsaknaden av 

resurser dvs. om en eventuell satsning på en viss preparat misslyckas vid framställning så kan 

bolaget gå i konkurs eller så kan aktiekursen rasa p g a detta. Detta gör att ytterligare en 

variabel förs in som inte har med finanskrisen i sig att göra och detta försvårar vårt arbete då 

avsikten givetvis är att mäta det som är avsett att mätas. 

Således är det mer lämpligt för vår studie att undersöka de större bolagen för att säkerställa 

validiteten.  

 

För att stärka validiteten än mer skulle man kunnat titta närmare på bolagen för att se om det 

fanns några andra faktorer än finanskrisen som hade en inverkan på aktiekursens utveckling. Vi 

har dock valt att enbart titta på bolagens aktiekurser för att bedöma finanskrisens påverkan på 

läkemedelsbranschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Ibid, s. 267 
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3. Teori 

 

I teoriavsnittet presenteras den teoretiska referensram som analyserna i studien har sin grund 

i. Dessa består av modellerna CAPM och MM II, det presenteras även kritik mot modellerna, 

där författarna klargör modellernas brister. 

3.1 Teoretisk referensram 

 

Anledningen till att vi valt just dessa modeller som teoretisk referensram är att både CAPM och 

MMII är relevanta när det gäller att utvärdera eller undersöka varför en aktie gått som den har 

gjort. Givetvis får man inte hela bilden men genom att studera CAPM så får man en bild av 

aktieägarna och om deras avkastningskrav. Genom MMII får man en inblick i hur bolaget är 

finansierat. Vi anser att om man har bägge delarna så möjliggör det för en analys som man 

senare kan dra några slutsatser kring varför en aktie eller som i det här fallet fem aktier eller en 

bransch går bättre eller sämre än börsindex. Nedan följer en beskrivning av modellerna samt en 

bild över hur den beräkningsbara formeln är uppbyggd. 

 

CAPM (Capital asset pricing model) 

 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) är en modell som används för att räkna fram aktieägarnas 

avkastningskrav. Enligt modellen finns det ett linjärt samband mellan den förväntade 

avkastningen och risken med aktien. Formeln eller det linjära förhållandet i modellen beräknas 

enligt följande:
19

 

 

20 
 

          = Förväntad avkastning (Expected return on security) 

β = Betavärdet 
R

f = Riskfri ränta 
R

m = Marknads avkastning 

(
R

m – 
R

f) = Riskpremien  

 

                                                 
19

 Modern Financial Management s. 307-310 
20

 Ibid s. 308 
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För att beräkna CAPM behöver man alltså tillgång till den riskfria räntan. I det här fallet så 

krävs den riskfria räntan vid de olika undersökningstillfällena, marknadens förväntade 

avkastning samt aktiens Betavärde. 

 

Betavärdet21
 

 

Ett betavärde är ett värde som mäter en portföljs eller en akties förhållande till marknaden.  I 

CAPM används beta som ett riskmått. Betavärdet visar på hur stor del av aktiens avvikelse mot 

marknaden som inte kan diversifieras bort. Det är alltså beta i CAPM som avgör hur stor risken 

är. Betavärdet beräknas ofta med hjälp av företagets historiska aktiepriser. 

En riskfri investering har ett betavärde som ligger vid 0.  Om β är 1 så har aktien en 

genomsnittlig risknivå, om β är större än 1 så har aktien en risknivå som ligger  över det 

genomsnittliga på börsen och om β är mindre än 1 så är aktiens risknivå lägre än snittet. 

 

Formeln för att räkna ut beta ser ut som nedan: 

22
 

Den riskfria räntan
23

 

 

Den riskfria räntan är lite som det låter, dvs. den ränta man kan får på sitt kapital utan att ta 

någon direkt risk. Man skulle kunna säga att det är en tillgångs värde över tid när en investerare 

inte satsat pengarna. Den riskfria räntan ligger oftast under de flesta andra räntor då man som 

sagt inte riskerar att förlora sina pengar, samtidigt så går man miste om en viss 

värdeutveckling. En riskfri ränta skulle kunna vara att man sätter in pengarna på banken eller 

att man lånar ut dem till staten i form av stadsobligationer eller liknande. I liknande  fall så är 

den riskfria räntan de pengar man får från banken eller staten för att man lånar ut sina pengar 

till dem. Vi har i vår studie valt att utgå ifrån en Svensk statsobligation med 10-års löptid för att 

räkna ut den riskfria räntan och kommit fram till att den i Sverige under tidsperioden vi valt att 

studera låg på mellan 3,30 procent och 4,49 procent. 
24

 

 

                                                 
21

 Ibid s. 306 
22

 Finans Guiden s. 52 
23

 Modern Financial Management s. 309 
24

 Riksbank.se [2010-04-30 KL 08:19] 
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Riskpremie25
 

 

Riskpremien är skillnaden mellan marknadens ränta och den riskfria räntan (Rm – Rf). 

Riskpremien är därmed det mervärde utöver den riskfria räntan som en investerare kräver för 

att han ska våga gå in med en investering. Ju större riskpremien är desto större är 

marknadsräntan (Rm), vilket innebär att även risken blir större och att en investerare kräver 

mer av bolaget.  

 

MM II (Modigliani-Miller) 
 

 

 

I slutet av 1950-talet utkom en vetenskaplig studie som senare skulle visa sig ha en enorm 

banbrytande effekt på det finansieringsteoretiska fältet. Boken ”The Cost of Capital, 

Corporation Finance and the Theory of Investment” är  

skriven av Franco Modigliani och Merton Miller. 

 

Franco Modigliani och Merton H. Miller simplifierar realiteten genom att anta att företag 

verkar i en perfekt kapitalmarknad med symmetrisk information och där transaktionskostnader 

inte existerar. Vidare utgår de från att kapitalstrukturen, dvs. hur företag finansieras är 

oberoende av om det sker genom lån eller eget kapital.
26

 

 

Modigliani Miller teorin konstaterar att marknadsvärdet på ett företag är beroende av 

aktieutdelningen och riskmått på aktierna. Däremot är marknadsvärdet på ett bolag oberoende 

av finansieringsform eller distributionen av utdelningar.
27

 

 

Det intressanta i Modigliani-Miller dogmen för vår undersökning är det andra teoremet.  

Teorem 2 i Modigliani-Millers teori handlar om kapitalstrukturen och utgår ifrån att bolagets 

kapitalstruktur inte påverkar det totala värdet av affärsrörelsen i sig. Därför kommer vi att titta 

närmare på den beräkningsbara formeln. 

 

 

 

                                                 
25

 Modern Financial Management s. 267 
26 

The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. s. 261-263. 
27 
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Nedan kan man se den beräkningsbara formeln för teorem 2: 

28 
                   Kostnaden för eget kapital. 

                   Kostnaden för skulden. 

                   Aktieägarnas avkastningskrav.  

 

                  Skuldsättningsgraden (Skulder/ Eget kapital). 

 

För att beräkna Modigliani-Millers proposition 2 är vi alltså beroende av tre faktorer: 

 

1.) Företagets/aktieägarnas avkastningskrav (Rs).  

2.) Cost of debt of the firm, RB, (Räntan på lån). 

3.) Skuldandelen, B/S, (Finner vi i årsredovisningen). 
 

3.2 Kritik mot teorin 

 

CAPM  

 

Som alla andra modeller eller teorier så är inte CAPM fulländat, dvs. det återfinns brister i 

teorin. Exempelvis så tar modellen inte hänsyn till varken transaktionskostnader eller skatter. 

Inte heller tar den upp ett bolags skulder och hur dessa påverkar avkastningen. Modellen 

förutsätter även att avkastningen är normalfördelad vilket inte alltid är fallet. I huvudsak kan 

man säga att det inte finns någon perfekt modell men att CAPM modellen ger en ungefärlig 

bild av en akties avkastningskrav.
 29 

 

MM II  

 

Modigliani-Millers teori är en användbar teori men också här kan man finna vissa knappheter 

precis som i föregående teori. Till att börja med så tar teorin inte hänsyn till olika länders 

skattesats och andra avgifter.
30

 Exempelvis så skulle ett land med hög skatt kunna påverka 

företagets kapitalstruktur. I vissa länder är det mer fördelaktigt att ta lån jämfört med andra på 

grund av ränteavdrag eller straffskatter för hög belåning. Vi anser att faktumet att man inte tar 

hänsyn till skatter och liknande avgifter är den största bristen i teorin.   

                                                 
28

 Finans Guiden s. 55 
29

 The New Corporate Finance s. 207 
30

 Ibid, s. 184 
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4. Empiri 

Aktuell börskurs presenteras vid början av varje kvartal med start första januari 2008 och fram 

till slutet av 2009. Därefter redovisas även kursen 31 december 2009 för att se aktiens 

utveckling över en två års period, jämfört med Stockholmsbörsen.   

 

Kursutvecklingen på Stockholmsbörsen och hos de fem största läkemedelsbolagen har nedan 

sammanställts kvartalsvis med första mätningen första januari 2008 och sista mätningen sista 

december 2009. Totalt har aktiekurserna samlats in vid nio perioder från bolagen och 

börsindex. Dessa perioder förkortas med Q1, Q2, Q3 osv då Q står för kvartal och då blir Q1 

=1a Januari Q2 = 1a April Q3 = 1a Juli Q4 = 1a Oktober, Q5 = 31a December 2009.  Samtliga 

börskurser är tagna från stockholmsbörsens hemsida, Nasdaqomxnordic.com, och dess 

avdelning för historiska kurser. Vidare har även den riskfria räntan tagits fram samt 

marknadsavkastning för varje period. Nedan presenteras först den riskfria räntan sedan 

marknadsavkastning och därefter visas ett diagram över utvecklingen. Först börsen som helhet 

och sedan för de fem aktierna som studerats var för sig och avslutningsvis visas ett diagram 

över snittutvecklingen hos läkemedelsaktierna och börsen som helhet. Detta för att få en 

överskådlig bild över om aktierna följt börsen eller inte och om de gått bättre eller sämre. 

 
 

R
f (Riskfria räntan):

31
 

2008: Q1 = 4,278 Q2 = 4,012 Q3 = 4,490 Q4 = 3,780 

2009: Q1 = 2,440 Q2 = 3,048 Q3 = 3,509 Q4 = 3,314, Q5 = 3,300 

 
R

m (Marknadensavkastning): 

2008: Q1 = 4,278 Q2 = 4,012 Q3 = 4,490 Q4 = 3,780 

2009: Q1 = 2,440 Q2 = 3,048 Q3 = 3,509 Q4 = 3,314, Q5 = 3,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31
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Stockholmsbörsen 

 

2008 

Q1: 342Kr β = 1 Q2: 336Kr β = 1 Q3: 279Kr β = 1 Q4: 249Kr β = 1 

 

2009 

Q1: 219Kr β = 1 Q2: 220Kr β = 1 Q3: 254Kr β = 1 Q4: 271Kr β = 1 Q5: 301Kr β = 1 

 

I grafen ser man hur Stockholmsbörsen utvecklades under perioden som studerats. Vi ser först 

hur börsen minskar med 1,8% mellan januari och april 2008, sedan minskar den med hela 20% 

fram till juli och ytterligare 12%  fram till första oktober. 2008 slutar med att börsen går ner 

13%. Under 2009 går börsen sakta uppåt, först med blygsamma 0,5% upp från januari till april 

för att sedan ta fart och fram till juli öka med 13%. Perioden juli till oktober ökade 

stockholmsbörsen med 6,2% och till årets slut så hade den en ökning med 9,9%. Totalt slutade 

börsen 11,9% ner under perioden som studerats. 
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AstraZeneca  

 

2008 

Aktiekurs: Q1: 272,5Kr Q2: 265Kr Q3: 255,5Kr Q4: 319,5Kr  

 

2009 

Aktiekurs: Q1: 317Kr Q2: 287Kr Q3: 339,5Kr Q4: 310Kr Q5: 335Kr  

 

 

I grafen för AstraZeneca aktien så ser vi att aktien började med en svag nedgång för att sedan 

sakta klättra uppåt.  

I början kan en minskning på 2,8% skönjas från januari till april 2008 för att därefter minska 

med ytterligare 3,7% fram till juli och sedan ta en stark ökning fram till Oktober på hela 20%. 

2008 slutade ganska lugnt för AstraZeneca aktien med en minskning med bara 0,7% under de 

sista tre månaderna av 2008.  År 2009 började med en minskning från januari till april med 

10% för att sedan öka med hela 15% fram till juli. Därpå kom en liten minskning igen med 9,5 

% fram till oktober och året avslutades med en svag upphämtning på 0,75%. Totalt gick 

AstraZeneca aktien upp 22,9% under den studerade tidsperioden. 
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Elekta B  

 

2008 

Aktiekurs: Q1: 104,5Kr Q2: 105,5Kr Q3: 122,75Kr Q4: 94,5Kr 

 

2009 

Aktiekurs: Q1: 78Kr β = Q2: 84,5Kr β = Q3: 114Kr β = Q4: 135Kr β = Q5: 171Kr β = 

 

 

 

I grafen för Elekta B aktien ser vi att aktien började 2008 lugnt med en svag uppgång för att 

därefter öka starkt en period och sedan sjunka kraftigt under årets andra hälft. Under hela 2009 

ökade aktien kraftigt.  

Inledningsvis ser vi en ökning på föga 0,94% från januari till april 2008 för att sedan öka 

kraftigt med hela 14,05% fram till juli och sedan kom en kraftig nedgång. Aktien minskade 

mellan juli och oktober med hela 29,89% och mellan oktober och december med 21,15%. 

Under 2009 kom en stark vändning uppåt och aktien ökade med 7,69% från januari till april 

och med hela 25,8% fram till juli. Sedan kom ännu en ökning på 15,55%  fram till oktober och 

året avslutades starkt med en ökning på 21,05%. Totalt gick Elekta B aktien upp 63,6% under 

den utforskade tidsperioden. 
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Getinge B 

 

2008 

Aktiekurs: Q1: 167,5Kr Q2: 151Kr Q3: 144,5Kr Q4: 122,5Kr  

 

2009 

Aktiekurs: Q1:94Kr Q2: 84Kr Q3: 101Kr Q4: 114,5Kr Q5: 145Kr  

 

 

I grafen för Getinge B aktien ser vi att aktien började med relativt kraftiga nedgångar under 

2008 samt under inledningen av 2009 för att sedan vända uppåt och återhämta sig något.  

Först skådar vi en minskning på hela 11% under perioden januari till april 2008 och därnäst 

minskar aktiekursen med 4,5%  fram till juli för att minska kraftigt med hela 17,9% fram till 

oktober. Aktien minskade mellan oktober och december med hela 30,3%. Under 2009 kom en 

vändning, dock började året med att aktien minskade ytterligare 11,9% fram till april 2009 men 

framåt juli 2009 ökade aktiekursen  med 16,83% och till oktober med 11,79%.  2009 avslutades 

starkt med en ökning på hela 21%. Totalt gick Getinge B aktien ner 13,4% under den 

undersökta tidsperioden. 
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Meda A 

 

2008 

Aktiekurs: Q1: 71Kr Q2: 63,5Kr Q3: 74Kr Q4: 65Kr  

 

2009 

Aktiekurs: Q1: 55Kr Q2: 49Kr Q3: 54Kr Q4: 61Kr Q5: 64,5Kr  

 

 

I grafen för Meda A aktien redogörs aktiekursens utveckling, hur den började med en nedgång 

för att snabbt återhämta sig och sedan en längre nedgång under resten av 2008 och början av 

2009 för att avsluta 2009 med en återhämtning.  

Först ser vi en minskning på hela 11,8% under perioden januari till april 2008. Därefter ökar 

aktiekursen kraftigt med 14,2%  fram till juli månad för att sedan minska kraftigt med hela 

13,8% fram till oktober. 2008 slutade med att aktien minskade ytterligare med 18,18% fram till 

december. Under 2009 kom en vändning, likväl inleddes året med att aktien minskade 

ytterligare 12,24% fram till april 2009 men bortemot juli 2009 ökade aktiekursen med 9,25% 

och till oktober med 11,47%. 2009 avslutades med en ökning på 5,4%. Totalt gick Meda A 

aktien ner 9,1% under den studerade tidsperioden. 
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Q-Med 

 

2008 

Aktiekurs: Q1: 83,5Kr Q2: 39,5Kr Q3: 30,5Kr Q4: 29,5Kr  

 

2009 

Aktiekurs: Q1: 26,5Kr Q2: 29,5Kr Q3: 47Kr Q4: 41Kr Q5: 48Kr  

 

 

 

I grafen för Q-Med aktien ser man hur den började med en kraftig nedgång under hela 2008 

och för att sakta återhämta sig lite under 2009.  

Till att börja med kan man urskilja en minskning på hela 52,69% under perioden januari till 

april 2008. Vidare minskar aktiekursen med ytterligare 29,5%  fram till juli för att sedan 

minska svagt med 3,38% framåt oktober.  2008 slutade  med att aktien minskade ytterligare 

med 11,3% fram till december månad. Under 2009 kom en förändring, året började med att 

aktien ökade 10,16% fram till april 2009 och med hela 37,2% fram till juli. Därefter kom ännu 

en minskning, denna gång på 14,63% fram till oktober. 2009 avslutades sedan med en ökning 

på 14,58%. Totalt gick Q-Med aktien ner 42,5% under den undersökta tidsperioden. 
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 I grafen ser vi utvecklingen hos Stockholmsbörsen (blå) och Läkemedelsbolagen (röd).  

Vi har utformat det på så vis  att vi lagt ihop alla fem aktiekurser för att sedan dela dem med en 

variabel så att vi får en ny kurs som är jämförbar med Stockholms börsen. Vi kan se att börsen 

under perioden slutade på -11,9% och att Läkemedelsbolagen totalt slutade på + 2,25% under 

samma tidsperiod.    

 

 

Grafen visar procentuell förändring i läkemedelsbranschen från period till period, där vi tagit 

den genomsnittliga förändringen för samtliga 5 läkemedelsbolag och jämfört med 

Stockholmsbörsen. Varpå man kan se att läkemedelsbolagen tämligen verkar följa samma 

utvecklingsförlopp som börsen i stort men som framgick i föregående diagram så förändras inte 

läkemedelsaktierna särskilt mycket. 
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För att kunna beräkna Modigliani och Merton Miller II så har vi även varit angelägna att ta 

fram företagens skuldsättningsgrad, Net Debt/Equity Ratio (B/S), samt kostnaden för skuld, 

Cost of debt of the firm (Rb - Räntan på lånen).  

Nedan presenteras den genomsnittliga skuldsättningsgraden funnen i bolagens årsredovisningar 

för varje period samt företagens kostnad för lånen även den funnen i årsredovisningarna. 

 

AztraZeneca:32 

 

2008 års balansräkning (08-12-31) 

Eget kapital, mm (EK)= 123 357 780 000  kr 

Långfristiga skulder, mm (B1)= 109 542 820 000 kr 

Kortfristiga Skulder, mm (B2) = 103 263 300 000 mkr 

Net debt/Equity ratio, Multiple: 

B/S = (B1 + B2)/Ek = (109 542 820 + 103 263 300)/123 357 780 = 212 806 120/123 357 780 = 

= 1,725 = 1,7 

 

2009 års balansräkning (09-12-31) 

Eget kapital, mm (EK) = 149 010 250 000 kr 

Långfristiga skulder, mm (B1) = 91 079 450 000 kr 

Kortfristiga skulder, mm (B2)= 127 228 500 000 kr 

Net debt/Equity ratio, Multiple: 

B/S = (B1 + B2)/EK = (149 010 250 + 91 079 450)/127 228 500 = 240 089 700/127 228 500 = 

= 1,887 = 1,9 

 

2008
33

 

Nettoskuld (B): 9 112 mkr 

Räntekostnad: 463 mkr 

RB = Räntekostnad/Nettoskuld = 463/9 112 = 0.0508 = 5,0% 

2009
34

 

Nettoskuld: 7 174 mkr 

Räntekostnad: 736 mkr 

RB = Räntekostnad/Nettoskuld = 736/7 174 = 0.10259 = 10% 

                                                 
32 affarsvarlden.se - Börsdata Aztra Zeneca [2010-05-16 KL 16:05] 
33

 Aztra Zeneca Årsredovisning 2008 
34

 Aztra Zeneca Årsredovisning 2009 
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Elekta B: 35 

 

2008 års balansräkning (08-12-31): 

Eget kapital, mm (EK) = 1 804 000 kr 

Långfristiga skulder, mm (B1) = 1 551 000 kr 

Kortfristiga skulder, mm (B2) = 2 900 000 kr 

Net debt/Equity ratio, Multiple: 

B/S = (B1 + B2)/Ek = (1 551 000 + 2 900 000)/1 804 000 = 2,467 = 2,5 

För 2008 blir B/S: Q1= Q2 =Q3=Q4= 2,5 

 

2009 års balansräkning (09-12-31) 

Eget Kapital, mm (EK) = 2 555 000 kr 

Långfristiga skulder, mm (B1) = 1 703 000 kr 

Kortfristiga skulder, mm (B2) = 3 620 000 kr 

Net debt/Equity ratio, Multiple: 

B/S = (B1 + B2)/EK = (1 703 000 + 3 620 000)/2 555 000 =2,083 = 2,1 

Alltså för 2009 är B/S: Q1=Q2=Q3=Q4= 2,1 

 

RB = kostnaden för skulden: 

Enligt ÅRL för moderbolaget:  2008 – RB = 4,8% 

   2009 – RB = 5,97% 
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 Electa Årsredovisning 2008 & 2009 
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Getinge B:36 

 

2008 års balansräkning (08-12-31) 

Eget Kapital, mm (EK) = 10 652 000 kr 

Långfristiga skulder, mm (B1) = 14 168 000 kr 

Kortfristiga skulder, mm (B2) = 5 946 000 kr 

Net debt/Equity ratio, Multiple: 

B/S = ( B1 + B2) = (14 168 000 + 5 946 000)/ 10 652 000 = 1,888 = 1,9 

2009 års balansräkning (09-12-31) 

Eget Kapital, mm (EK) = 12 538 000 kr 

Långfristiga skulder, mm (B1) = 19 431 000 kr 

Kortfristiga skulder, mm (B2) = 5 505 000 kr 

Net debt/Equity ratio, Multiple: 

B/S = ( B1 + B2) = (19 431 000 + 5 505 000)/ 12 538 000 = 1,988 = 2,0 

 

2008
37

 

Räntekostnad = 796 000 000 kr 

Tot. Skuld = 22 356 000 000 kr 

RB = Räntekostnad/Tot. Skuld = 796 000 000/22 356 000 000 = 0,03560 = 3,56% = 3,6% 

 

2009
38

 

Räntekostnad = 685 000 000 kr 

Tot. Skuld = 24 936 000 000 kr 

RB = Räntekostnad/Tot. Skuld = 685 000 000/24 936 000 000 = 0,0275 = 2,7% 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 affarsvarlden.se - Börsdata Getinge [2010-05-16 KL 16:10] 
37

 Getinge Årsredovisning 2008  
38

 Getinge Årsredovisning 2009 
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Meda A: 

 

2008 års balansräkning (08-12-31) 39 

Eget Kapital, mm (EK) = 13 290 000 kr 

Långfristiga skulder, mm (B1) = 15 370 000 kr 

Kortfristiga skulder, mm (B2) = 5 952 000 kr 

Net debt/Equity ratio, Multiple: 

B/S = ( B1 + B2) = (15 370 000 + 5 952 000)/13 290 000 = 1,604 = 1,6 

B/S för 2008: Q1=Q2=Q3=Q4 = 1,6 

 

2009 års balansräkning (09-12-31)40 

Eget Kapital, mm (EK) = 13 664 000 kr 

Långfristiga skulder, mm (B1) = 12 964 000 kr 

Kortfristiga skulder, mm (B2) = 5 513 000 kr 

Net debt/Equity ratio, Multiple: 

B/S = ( B1 + B2) = (12 964 000 + 5 513 000)/13 664 000 = 1,352 = 1,4 

B/S för 2009: Q1=Q2=Q3=Q4 = 1,4 

 

RB = Kostnaden för skulden: 

2008 – RB = 6,3% 

2009 – RB = 5,7% 
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 Meda Årsredovisning 2008 
40

 Meda Årsredovisning 2009 
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Q-Med: 

 

2008 års balansräkning (08-12-31) 

Eget Kapital, mm (EK) = 1 279 640 kr 

Långfristiga skulder, mm (B1) = 147 720 kr 

Kortfristiga skulder, mm (B2) = 261 150 kr 

Net debt/Equity ratio, Multiple: 

B/S = ( B1 + B2) = (147 720 + 261 150)/1 279 640 =0,319 = 0,32 = 0,3 

 

2009 års balansräkning (09-12-31) 41
 

Eget Kapital, mm (EK) = 1 953 000 kr 

Långfristiga skulder, mm (B1) = 125 000 kr 

Kortfristiga skulder, mm (B2) = 170 000 kr 

Net debt/Equity ratio, Multiple: 

B/S = ( B1 + B2) = (125 000 + 170 000)/1 953 000 = 0,151 = 0,15 = 0,2 

 

2008 
42

 

Räntekostnader:  4 622 000 kr 

Tot. skulder: 418 730 000 kr 

RB = Räntekostnader/tot.skuld = 4 622 000/418 730 000 = 0,0110 = 11,0% 

 

2009 
43

 

Räntekostnader: 1 219 000 kr 

Tot. Skulder = 305 554 000 kr 

RB = Räntekostnader/tot.skuld = 1 219 000/305 554 000 = 0,00398 = 0,4 % 

 

 

 

                                                 
41

 affarsvarlden.se - Börsdata Q-Med [ 2010-05-16 KL 16:29] 
42

 Q-Med Årsredovisning 2008 
43

 Q-Med Årsredovisning 2009 
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5. Resultat/Analys 

 

Här görs beräkningar på läkemedelsbolagen i enlighet med den teoretiska referensramen. 

Först med CAPM och sedan med MM II för att se om det går att hitta några faktorer som kan 

vara till hjälp vid en analys av studiens resultat. 

 

5.1 CAPM 

 

I det följande presenteras aktieägarnas beräknade avkastningskrav och i analysavsnittet 

presenteras enbart svaren av uträkningarna. Det går dock att finna beräkningarna i sin helhet i 

bilaga 1.  

Som man kan observera nedan så är det alltigenom märkbart att alla bolagen har väldigt låga 

krav. Detta med ett par undantag, exempelvis Q-Med Och Getinge B Q4 2009. 

 

AstraZeneca 
 

2008 

Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 4,7463 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 4,4111 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 1,326 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) =  4,44683 % 

 

2009 
Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 1,7657944% 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 2,8252 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 2,3977 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 1,4642 % 

Q5 - R = Rf + B x (Rm - Rf) =  3,828 % 

 

Elekta B 
 

2008 
Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) =  5,306 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 4,1561 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 1,40803 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 8,8085 % 

 

2009 
Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 2,001316 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 2,8612 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 3,3925 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 5,2885 % 

Q5 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 6,6 % 
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Getinge B 
 

2008 
Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 3,33267 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 2,9746 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) =2,8585 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 4,3623 % 

 

2009 
Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 3,08892428 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 1,1395 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) =  6,4938 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 26,2825 % 

Q5 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 8,778 % 

 

Meda A 
 

2008 
Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 4,5306 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 2,9421 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 5,7064 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 5,1409 % 

 

2009 
Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 2,236226 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) =  2,6842 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 5,0398 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 9,8057 % 

Q5 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 10,032 % 

 

Q-Med 
 

2008 

Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 6,062314 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 1,3785828 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) =  0,1146166 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 2,0041188 % 

 

2009 
Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 4,061852 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 1,7296648 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 4,3138368 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 22,5982196 % 

Q5 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 11,418 % 
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5.2 MM II 

 

Nedan presenteras beräkningar av aktieägarnas avkastningskrav och detta har gjorts med hjälp 

av modigliani-Millers andra teorem. Här har vi tagit R0 = WACC.  

En mer detaljerad uträkning av hur vi har räknat på WACCen går att finna i bilaga 2. 

Gemensamt för alla undersökta bolagen är att skuldsättningsgraden, B/S , och totala 

kapitalkostnaden är låga. 

 
 

 

 

AztraZeneca 
 

2008 

MM- 2 (Q1) = Rs = R0 + (R0-RB)*B/S = 3,96 + (3,96-5,0)* 1,7 = 2,19% 

MM- 2(Q2) = 3,83 + (3,83-5,0)*1,7 = 1,84% 

MM- 2(Q3) = 2,70 + (2,70-5,0)*1,7 = -1,21% 

MM- 2(Q4) = 3,85 + (3,85-5,0)*1,7 = 1,89% 

 

2009 

MM- 2(Q1) = 11,1 + (11,1-10)*1,9 = 13,2% 

MM- 2(Q2) = 11,4 + (11,4-10)*1,9 = 14,1% 

MM- 2(Q3) = 11,4 + (11,4-10)*1,9 = 14,1% 

MM- 2(Q4) = 10,9 + (10,9-10)*1,9 = 12,6% 

MM- 2(Q5) = 12,0 + (12,0-10)*1,9 = 15,8% 

 

Elekta B 

 
2008 

MM- 2 (Q1) = 3,9% + (3,9% - 4,8%)*2,5 = 0,0165= 1,65% 

MM- 2(Q2) = 3,6% + (3,6% - 4,8%)*2,5 = 0,006 = 0,6% 

MM- 2(Q3) = 2,8% + (2,8% - 4,8%)*2,5 = - 0,022 = - 2,2% 

MM- 2(Q4) = 4,9% + (4,9% - 4,8%)*2,5 = 0,0515 = 5,2%        

 

2009 

MM- 2(Q1) = 3,5% + ( 3,5% - 5,97%) * 2,1 = -0,01687 = -1,7% 

MM- 2(Q2) = 3,7% + (3,7% - 5,97%) * 2,1 = -0,01067 = - 1,1% 

MM- 2(Q3) = 3,9% + (3,9% - 5,97%) * 2,1 = -0,00447 = - 0,45% 

MM- 2(Q4) =  1,1% + (1,1% - 5,97%) * 2,1 = -0,09127 = - 9,1% 

MM- 2(Q5) = 2,1% + (2,1% - 5,97%) * 2,1 = -0,06027 = - 6,0% 
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Getinge B 

 
2008 

MM- 2(Q1) = 2,8% + (2,8% - 3,6%)*1,9 = 0,0128 = 1,3% 

MM- 2(Q2) = 2,7% + (2,7%- 3,6%)*1,9 = 0,0099 = 0,10% 

MM- 2(Q3) = 2,6% + (2,6%- 3,6%)*1,9 = 0,007 = 0,7% 

MM- 2(Q4) =  3,1% + (3,1%- 3,6%)*1,9 = 0,0215 = 2,2% 

 

2009 

MM- 2(Q1) = 2,3% + (2,3% - 2,7%)*2,0 = 0,015 = 1,5% 

MM- 2(Q2) =  1,6% + (1,6% - 2,7%)*2,0 = - 0,006 = - 0,6% 

MM- 2(Q3) = 3,4% + (3,4% - 2,7%)*2,0 = 0,048 = 4,8% 

MM- 2(Q4) =  10,1% + (10,1% - 2,7%)*2,0 = 0,249 = 24,9% 

MM- 2(Q5) =  4,2% + (4,2% - 2,7%)*2,0 = 0,072 = 7,2% 

 

 

Meda A 

 
2008 

MM- 2(Q1) = 4,5% + (4,5% - 6,3%)*1,6 = 0,0162 = 1,6% 

MM- 2(Q2) =  3,8% + (3,8% - 6,3%)*1,6 = -0,002 = - 0,2% 

MM- 2(Q3) = 4,9% + (4,9% - 6,3%)*1,6 = 0,0266 = 2,7% 

MM- 2(Q4) =  4,7% + (4,7% - 6,3%)*1,6 = 0,0214 = 2,1% 

 

2009 

MM- 2(Q1) = 2,3% + (2,3% - 5,7%)*1,4 = -0,0246 = - 2,5% 

MM- 2(Q2) =  3,4% + (3,4% - 5,7%)*1,4 = 0,0018 = 0,18% 

MM- 2(Q3) = 4,4% + (4,4% - 5,7%)*1,4 = 0,0258 = 2,6% 

MM- 2(Q4) = 6,5% + (6.5% - 5,7%)*1,4 =0,0762 = 7,6% 

MM- 2(Q5) = 6,6% + (6,6% - 5,7%)*1,4 = 0,0786 = 7,9% 

 

 

Q-Med 

 
2008 

MM- 2(Q1) = 6,5% + (6,5% - 11,0%)*0,3 = 0,0515 = 5,2% 

MM- 2(Q2) =  2,9% + (2,9% - 11,0%)*0,3 = 0,0047 = 0,5% 

MM- 2(Q3) = 2,0% + (2,0% - 11,0%)*0,3 = - 0,007 = 0,7% 

MM- 2(Q4) = 3,4% + (3,4% - 11,0%)*0,3 = 0,0112 = 1,1% 

 

2009 

MM- 2(Q1) = 3,6% + (3,6% - 0,4 %)*0,2 = 0,0424 = 4,2% 

MM- 2(Q2) =  1,5% + (1,5% - 0,4 %)*0,2 = 0,000033 = 0,0033% 

MM- 2(Q3) = 3,8% + (3,8% - 0,4 %)*0,2 = 0,0448 = 4,5% 

MM- 2(Q4) =  19,7% + (19,7% - 0,4 %)*0,2 = 0,2356 = 2,4% 

MM- 2(Q5) =  10% + (10% - 0,4 %)*0,2 = 0,1192 = 11,9% 

 



37/48 

 

5.3 Analys av beräkningar och empiri. 

 

Som framgick i resultatdelen så visade de sig att läkemedelsbolagen precis som övriga börsen 

påverkades av finanskrisen. Dock kunde man se att den inte påverkades lika hårt som börsen i 

stort och att över hela tidsperioden så återhämtade sig läkemedelsaktierna sig och slutade på 

+2,25%. Detta förefaller möjligtvis inte förstklassigt, men sett till att börsen som helhet 

minskade med -11,9% under samma period så måste man nog hävda att läkemedelsaktierna inte 

påverkades lika hårt av finanskrisen. 

 

 

 

 

Grafen illustrerar hur både läkemedelsaktierna och Stockholmsbörsen minskar parallellt med 

varandra. Grafen åskådliggör även stockholmsbörsen-kurvan som minskar i en snabbare takt än 

läkemedelsbolagens kurva och mer i värde samt att den inte återhämtade sig på samma sätt som 

kurvan för läkemedelsbolagen. 

 

Varför läkemedelsaktierna inte påverkades lika hårt skulle kunna förklaras med hjälp av 

aktieägarnas avkastningskrav. Efter att ha gjort CAPM beräkningar så fann vi att samtliga 

bolag hade ett väldigt lågt Beta värde och att aktieägarens avkastningskrav därmed blev väldigt 

lågt, med undantag av några enstaka mätningar. En annan sak som vi reagerade på när vi gjorde 

CAPM kalkyler var att de låga avkastningskravet gjorde att investerare och ägare ser 

läkemedelsaktierna som mer långsiktiga säkra investeringar och därmed påverkades inte aktien 

så oerhört mycket under finanskrisen.  
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Efter att ha tittat närmare på läkemedelsbolagens kapitalstruktur och gjort beräkningar med 

Modigliani & Millers (MM-II) teori, så kunde vi se efter gjorda uträkningar att R0 (kostnaden 

för eget kapital) var i de flesta av fallen mindre än RB vilket hör till ovanligheterna.  

Av uträkningarna kan man även se att Rs värdena är genomgående låga vilket förklarar på att 

ökningen av skuldandelen har en negativ effekt på kostnaden för eget kapital (aktieägarnas 

avkastningskrav). Emellertid ger inte denna kalkyl en rättvisande bild då R0 som nämnts 

tidigare är lägre än RB i de beräkningar som gjorts och därför bör ingen större hänsyn tas till 

huruvida den effekt B/S storlek har på Rs.     
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6. Slutsatser 

 

Under avsnittet slutsatser avser vi att knyta ihop säcken och besvara vår frågeställning och 

hypotes samt dra generella slutsatser kring finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen. 

 

Till en början kan man se att finanskrisen har påverkat hela börsen inklusive 

läkemedelsbranschen, men vid en närmare granskning ser man att läkemedelsaktierna 

återhämtar sig betydligt fortare och att de totalt sett inte svänger lika mycket.  

Relativt lika är utvecklingsförloppet då läkemedelsaktierna följer index till viss grad, när index 

går ner har oftast läkemedelsaktierna också gått ner men inte alls lika mycket och när börsen 

gått upp så har även läkemedels aktierna gått upp och  totalt  sett  så slutade läkemedelsaktierna 

på 2,25 procent upp från första till sista mättillfället medan börsindex slutade på minus 11,9 

procent under samma period.  

Av detta kan man dra slutsatsen att hypotesen "Läkemedelsbranschens aktier klarade sig bättre 

under finanskrisen jämfört med övriga börsen" stämmer, dvs. att läkemedelsbranschen klarade 

sig bättre under finanskrisen än börsindex och att hypotes två därmed kan förkastas. 

 

När det gäller bakomliggande faktorer som gjort att läkemedelsbolagen klarat sig bättre så kan 

man med hjälp av CAPM beräkningar se att läkemedelsaktierna har väldigt låga 

avkastningskrav från ägarna. Detta skulle kunna tyda på att aktieägarna i större utsträckning ser 

läkemedelsaktier som långsiktiga investeringar och att de därför inte påverkas lika hårt av en 

finanskris.  

 

Efter att ha gjort beräkningar med hjälp av Modigliani och Millers teori, MM II modellen, så 

såg vi även där att ägarna har relativt låga avkastningskrav och i synnerhet att 

läkemedelsbolagen i låg utsträckning finansieras med hjälp av lån. Istället sker den största 

finansieringen via eget kapital. Av detta kan man dra slutsatsen att läkemedelsaktierna klarade 

den finansiella krisen bättre än Stockholmsbörsen som helhet. Detta har sin grund i att 

läkemedelsbolagens aktieägare inte har lika höga avkastningskrav samt att läkemedelsbolagen 

finansieras till stor del via eget kapital av investerare som investerar över längre sikt och inte av 

banker som så fort det blir sämre tider sätter press på bolagen och i värsta fall kräver tillbaka 

utlånade pengar.  
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Vidareforskning. 

 

Om man ser till ett längre perspektiv så vore det intressant att göra en studie där man följer ett 

eller flera läkemedelsbolag över en längre tid, för att se hur de har påverkats av flera 

lågkonjunkturer och vidare se om det går att hitta liknande samband även under andra 

lågkonjunkturer. Detta då det skulle vara intressant att se om den stora finanskrisen som vi 

nyligen skådat påverkat läkemedelsaktierna annorlunda än vad en "vanlig lågkonjunktur" skulle 

gjort. Om möjligt skulle det vara intressant att studera lågkonjunkturer från början av 

nittonhundra talet fram tills idag för att se om det skett någon utveckling när det gäller 

läkemedelsbolagen eller om man får ett likartat resultat under hela perioden som undersöks. 

Givetvis är vi medvetna om andra yttre påverkande omständigheter som kan ha lett till den 

situation läkemedelsbranschen befinner sig i för närvarande.  

Därför vore det även intressant att studera lite fler faktorer och gå in djupare för att hitta 

bakomliggande orsaker till varför läkemedels - bolagen eller branschen klarar sig bättre än 

andra under lågkonjunkturer. Detta skulle även kunna ha gjorts annorlunda i denna studie, 

exempelvis skulle studien kunnat omfatta en bredare teoretisk referensram, både 

beräkningsbara modeller men även andra företagsekonomiska teorier. 
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8. Bilagor 

 

8.1Bilaga 1: Beräkningar på CAPM 

 

 

 

AstraZeneca 
 

Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,04278 + -0,06115 x (-0,0338 - 0,04278) = 0,047463 = 4,7463 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,04012 + -0,06867 x (-0,018 - 0,04012) = 0,044111 = 4,4111 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0449 + 0,129194 x (-0,2 - 0,0449) = 0,01326 = 1,326 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0378 + -0,04362 x (-0,12 - 0,0378) = 0,044683 = 4,44683 % 

        

Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0244 + -0,12126 x (0,08- 0,0244) = 0,017657944 = 1,7657944 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03048 + 0,087451 x (0,005 - 0,03048) = 0,028252 = 2,8252 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03509 + -0,11709 x (0,13- 0,03509) = 0,023977 = 2,3977 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03314 + -0,03152 x (0,62 - 0,03314) = 0,014642 = 1,4642 % 

Q5 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,033 + 0,08 x (0,099 - 0,033) = 0,03828 = 3,828 %  

      

        

Elekta B        

        

Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,04278 + -0,13424 x (-0,0338 - 0,04278) = 0,05306 = 5,306 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,04012 + -0,0248 x (-0,018 - 0,04012) = 0,041561 = 4,1561 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0449 + -0,3916 x (-0,2 - 0,0449) = 0,140803 = 1,40803 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0378 + -0,31866 x (-0,12 - 0,0378) = 0,088085 = 8,8085 % 

        

Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0244 + -0,0789 x (0,08 - 0,0244) = 0,02001316 = 2,001316 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03048 + 0,0733 x (0,005 - 0,03048) = 0,028612 = 2,8612 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03509 + -0,01227 x (0,13- 0,03509) = 0,033925= 3,3925 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03314 + 0,033645 x (0,62 - 0,03314) = 0,052885 = 5,2885 % 

Q5 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,033 + 0,5 x (0,099 - 0,033) = 0,066 = 6,6 %  
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Getinge B        

        

Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,04278 + 0,124226 x (-0,0338 - 0,04278) = 0,033267 = 3,33267 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,04012 + 0,178492 x (-0,018 - 0,04012) = 0,029746 = 2,9746 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,066621 + 0,129194 x (-0,2 - 0,0449) = 0,028585 = 2,8585 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0369, + -0,04362 x (-0,12 - 0,0378) = 0,043623 = 4,3623 % 

        

Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0244 + 0,116713 x (0,08 - 0,0244) = 0,030889243 = 3,08892428 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03048 + 0,356567 x (0,005 - 0,03048) = 0,021395 = 1,1395 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03509 + 0,31449 x (0,13- 0,03509) = 0,064938 = 6,4938 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03314 + 0,39138 x (0,62 - 0,03314) = 0,262825 = 26,2825 % 

Q5 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,033 + 0,83 x (0,099 - 0,033) = 0,08778 = 8,778 %  

        

        

Meda A        

        

Q 1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,04278 + -0,06115 x (-0,0338 - 0,04278) = 0,045306 = 4,5306 % 

Q 2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,04012 + -0,06867 x (-0,018 - 0,04012) = 0,029421 = 2,9421 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0449 + 0,129194 x (-0,2 - 0,0449) = 0,057064 = 5,7064 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0378 + -0,04362 x (-0,12 - 0,0378) = 0,051409 = 5,1409 % 

        

Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0244 + -0,12126 x (0,08 - 0,0244) = 0,02236226 = 2,236226 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03048 + 0,087451 x (0,005 - 0,03048) = 0,026842 = 2,6842 % 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03509 + -0,11709 x (0,13- 0,03509) = 0,050398 = 5,0398 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03314 + -0,03152 x (0,62 - 0,03314) = 0,098057 = 9,8057 % 

Q5 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,033 + 0,08 x (0,099 - 0,033) = 0,10032 = 10,032 %  

        

        

Q-Med        

        

Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,04278 + -0,06115 x (-0,0338 - 0,04278) = 0,06062314 = 6,062314 

% 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,04012 + -0,06867 x (-0,018 - 0,04012) = 0,013785828 = 1,3785828 

% 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0449 + 0,129194 x (-0,2 - 0,0449) = 0,001146166 = 0,1146166 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0378 + -0,04362 x (-0,12 - 0,0378) = 0,020041188 = 2,0041188 % 

        

Q1 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,0244 + -0,12126 x (0,08 - 0,0244) = 0,04061852 = 4,061852 % 

Q2 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03048 + 0,087451 x (0,005 - 0,03048) = 0,017296648 = 1,7296648 

% 

Q3 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03509 + -0,11709 x (0,13- 0,03509) = 0,043138368 = 4,3138368 % 

Q4 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,03314 + -0,03152 x (0,62 - 0,03314) = 0,225982196 = 22, 5982196 

% 

Q5 - R = Rf + B x (Rm - Rf) = 0,033 + 0,08 x (0,099 - 0,033) = 0, 11418 = 11,418 %  
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8.2Bilaga 2 Beräkningsunderlag MM II 

 

 

R0 = WACC 

 

AstraZeneca Rs = aktieägarnas avkastningskrav: 

2008 – Q1= 4,7463 %, Q2 = 4,4111 %, Q3 = 1,326 %, Q4 = 4,44683 % 

2009 – Q1= 1,7657944%, Q2 = 2,8252 %, Q3 = 2,3977 %, Q4 = 1,4642 %, Q5 = 3,828 % 

WACC =  R0 = ? 

 

2008 

 

WACC(Q1)=S/(S+B)*Rs+B/(S+B)*RB*(1-Tc)= 

123 357 780 000/(123 357 780 000+212806120000)*4,7463% +  

212806120000/(123 357 780 000+212806120000)* 5,0% * (1-0,30) = 

1,741689192 + 2,215649628 = 3,95733882 = 3,96 % 

WACC(Q2) = 123 357 780 000/(123 357 780 000+212806120000)* 4,4111 % + 

212806120000/(123 357 780 000+212806120000)* 5,0% * (1-0,30) = 

1,618685122 + 2,215649628 = 3,83433475 = 3,83% 

WACC(Q3) = 123 357 780 000/(123 357 780 000+212806120000)* 1,326 % + 

212806120000/(123 357 780 000+212806120000)* 5,0% * (1-0,30) = 

0,4865853123 + 2,215649628 = 2,70223494 = 2,70% 

WACC(Q4) = 123 357 780 000/(123 357 780 000+212806120000)* 4,44683 % + 

212806120000/(123 357 780 000+212806120000)* 5,0% * (1-0,30) = 

1,631796504 + 2,215649628 = 3,847446132 = 3,85% 

2009 

 

WACC(Q1)=S/(S+B)*Rs+B/(S+B)*RB*(1-Tc)=  

149 010 250 000/(149 010 250 000+218307950000)*1,7657944% + 

218307950000/(149 010 250 000+218307950000)*10%*(1-0,30) = 

0,8064515618 + 10,2553727 = 11,06182426 = 11,1% 

WACC(Q2) = 149 010 250 000/(149 010 250 000+218307950000)* 2,8252 % + 

218307950000/(149 010 250 000+218307950000)*10%*(1-0,30) = 

1,146101005 + 10,2553727 = 11,40147371 = 11,4% 

 



46/48 

 

 

WACC(Q3) = 149 010 250 000/(149 010 250 000+218307950000)* 2,3977 % + 

218307950000/(149 010 250 000+218307950000)*10%*(1-0,30) = 

1,095047594 + 10,2553727 = 11,35042029 = 11,4% 

 

WACC(Q4) = 149 010 250 000/(149 010 250 000+218307950000)* 1,4642 % + 

218307950000/(149 010 250 000+218307950000)*10%*(1-0,30) = 

0,6687111347 + 10,2553727 = 10,92408383 = 10,9% 

 

WACC(Q5) = 149 010 250 000/(149 010 250 000+218307950000)* 3,828 % + 

218307950000/(149 010 250 000+218307950000)*10%*(1-0,30) = 

1,748276344 + 10,2553727 = 12,00364904 = 12,0% 

 

 

 

Elekta B  Rs = aktieägarnas avkastningskrav : 

2008 – Q1 = 5,306% , Q2 = 4,156% , Q3 = 1,408% , Q4 = 8,809% 

2009 – Q1 = 2,001% , Q2 = 2,861 %,  Q3 = 3,393 % , Q4 = - 5,289 % , Q5 = 6,6 % 

WACC =  R0 = ? 

2008 

 

WACC(Q1) =  S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 1 804 000/(1 804 000+4 451 000)* 5,306% + 

4 451 000/(1 804 000+4 451 000)* 4,8%*(1-0,30) = 0,015302996 + 0,0239094484 = 0,0392124444 

= 3,9% 

WACC(Q2) = 1 804 000/(1 804 000+4 451 000)* 4,156% + 4 451 000/(1 804 000+4 451 000)* 

4,8%*(1-0,30) = 0,0358957 = 3,6% 

WACC(Q3) = 1 804 000/(1 804 000+4 451 000)* 1,408% + 4 451 000/(1 804 000+4 451 000)* 

4,8%*(1-0,30) = 0,027970251 = 2,8% 

WACC(Q4) = 1 804 000/(1 804 000+4 451 000)* 8,809% + 4 451 000/(1 804 000+4 451 000)* 

4,8%*(1-0,30) = 0,0493154212 = 4,9% 

2009 

 

WACC (Q1) = 2 555 000/(2 555 000+5 323 000)* 2,001% + 5 323 000/(2 555 000+5 323 000)* 

5,97%*(1-0,30) = 0,0064896611 + 0,0282366299 = 0,034726291 = 3,5% 

WACC (Q2) = 2 555 000/(2 555 000+5 323 000)* 2,861 % + 5 323 000/(2 555 000+5 323 000)* 

5,97%*(1-0,30) = 0,0375154507= 3,7% 

WACC (Q3) = 2 555 000/(2 555 000+5 323 000)* 3,393 % + 5 323 000/(2 555 000+5 323 000)* 

5,97%*(1-0,30) = 0,0392408378 = 3,9% 

WACC(Q4) = 2 555 000/(2 555 000+5 323 000)* - 5,289 % + 5 323 000/(2 555 000+5 323 000)* 

5,97%*(1-0,30) = 0,0110832978 = 1,1% 

WACC(Q5) = 2 555 000/(2 555 000+5 323 000)* 6,6 % + 5 323 000/(2 555 000+5 323 000)* 

5,97%*(1-0,30) = 0,021405179 = 2,1% 

 

Getinge B 

Rs = aktieägarnas avkastningskrav : 

2008 – Q1 = 3,333 % , Q2 = 2,975 % , Q3 = 2,859 % , Q4 = 4,362 % 

2009 – Q1= 3,089 % , Q2 = 1,139 % , Q3 = 6,494 % , Q4 = 26,283 %, Q5= 8,778 % 
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WACC =  R0 = ? 

2008 

 

WACC (Q1) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 10 652 000/(10 652 000+20114000)* 3,333 % 

20114000/(10 652 000+20114000)* 3,6%*(1-0,30) =0,0115397244 + 0,0164750959 = 

0,0280148203 = 2,8% 

WACC (Q2) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 10 652 000/(10 652 000+20114000)* 2,975 % 

+20114000/(10 652 000+20114000) )* 3,6%*(1-0,30) = 0,0267753299 = 2,7% 

WACC (Q3) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 10 652 000/(10 652 000+20114000)* 2,859 

%+20114000/(10 652 000+20114000) )* 3,6%*(1-0,30) = 0,0263737074 = 2,6% 

WACC (Q4) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 10 652 000/(10 652 000+20114000)* 4,362 

%+20114000/(10 652 000+20114000) )* 3,6%*(1-0,30) = 0,0315774895 = 3,1% 

 

2009 

 

WACC (Q1) =S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 12 538 000/(12 538 000+24936000)* 3,089 % 

+24936000/(12 538 000+24936000)* 2,7%* (1-0,30) = 0,0103351342 + 0,0125764637 = 

0,0229115979 = 2,3% 

WACC (Q2) =S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 12 538 000/(12 538 000+24936000)* 1,139 % 

+24936000/(12 538 000+24936000)* 2,7%* (1-0,30) = 0,0163873144 = 1,6% 

WACC (Q3)=S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 12 538 000/(12 538 000+24936000)* 6,494% + 

24936000/(12 538 000+24936000)* 2,7%* (1-0,30) = 0,0343040007 = 3,4% 

WACC (Q4) =S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 12 538 000/(12 538 000+24936000)*26,283 

%+ 24936000/(12 538 000+24936000)* 2,7%* (1-0,30) = 0,100513768 = 10,1% 

WACC (Q5) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 12 538 000/(12 538 000+24936000)* 8,778 

%+ 24936000/(12 538 000+24936000)* 2,7%* (1-0,30) = 0,0419457768 = 4,2% 

 

Meda A 
Rs = aktieägarnas avkastningskrav : 

2008 – Q1 = 4,531 % , Q2 = 2,942 % , Q3 = 5,706 % , Q4 = 5,141 % 

2009 – Q1 = 2,236 % , Q2 = 2,684 % , Q3 = 5,040 % , Q4 = 9,806 % , Q5 = 10,032 % 

WACC =  R0 = ? 

 

2008 

 

WACC (Q1) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  13 290 000/(13 290 000+21322000)* 4,531 % 

+ 21322000/(13 290 000+21322000)* 6,3%*(1-0,30) = 0,0173977204 + 0,0271668843 = 

0,0445646047 = 4,5% 

WACC (Q2) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 13 290 000/(13 290 000+21322000)* 2,942 % 

+ 21322000/(13 290 000+21322000)* 6,3%*(1-0,30) = 0,0384633075 = 3,8% 

WACC (Q3) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 13 290 000/(13 290 000+21322000)* 5,706 % 

+ 21322000/(13 290 000+21322000)* 6,3%*(1-0,30) = 0,0490762626 = 4,9% 

WACC (Q4) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) = 13 290 000/(13 290 000+21322000)* 5,141 % 

+ 21322000/(13 290 000+21322000)* 6,3%*(1-0,30) = 0,0469068271 = 4,7% 
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2009 

 

WACC (Q1) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  13 664 000/(13664000+18477000)* 2,236 % + 

18477000/(13664000+18477000)* 5,7%*(1-0,30) = 0,0095058349 + 0,0229374413 = 2,3% 

WACC (Q2) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  13 664 000/(13664000+18477000)* 2,684 % + 

18477000/(13664000+18477000)* 5,7%*(1-0,30) = 0,0343478442 = 3,4% 

WACC (Q3) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  13 664 000/(13664000+18477000)* 5,040 % + 

18477000/(13664000+18477000)* 5,7%*(1-0,30) = 0,0443638313 = 4,4% 

WACC (Q4) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  13 664 000/(13664000+18477000)* 9,806 % + 

18477000/(13664000+18477000)* 5,7%*(1-0,30) = 0,0646253738 = 6,5% 

WACC (Q5) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  13 664 000/(13664000+18477000)*10,032 % 

+ 18477000/(13664000+18477000)* 5,7%*(1-0,30) = 0,0655861604 = 6,6% 

 

Q-Med 
Rs = aktieägarnas avkastningskrav : 

2008 – Q1 = 6,062 % , Q2 = 1,379 % , Q3 = 0,115 % , Q4 = 2,004 % 

2009 – Q1 = 4,062 % , Q2 = 1,730 % , Q3 = 4,314 % ,Q4 = 22,598 % , Q5 =11,418 % 

 

WACC =  R0 = ? 

 

2008 

 

WACC (Q1) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  1 279 640/(1 279 640+408870)* 6,062 % + 

408870/(1279640+408870)* 11,0%*(1-0,30) = 0,0459409638 + 0,018645427 = 0,0645863908 = 

6,5% 

WACC (Q2) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  1 279 640/(1 279 640+408870)* 1,379 % + 

408870/(1279640+408870)* 11,0%*(1-0,30) = 0,0290962005 = 2,9% 

WACC (Q3) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  1 279 640/(1 279 640+408870)* 0,115 %+ 

408870/(1279640+408870)* 11,0%*(1-0,30) = 0,0195169563 = 2,0% 

WACC (Q4) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  1 279 640/(1 279 640+408870)* 2,004 % + 

408870/(1279640+408870)* 11,0%*(1-0,30) = 0,033832773 = 3,4% 

 

2009 

 

WACC (Q1) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  1 953 000/(1 953 000+295000)* 4,062 % + 

295000/(1 953 000+295000)* 0,4 %*(1-0,30) = 0,0356569662 = 3,6% 

WACC (Q2) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  1 953 000/(1 953 000+295000)* 1,730 % + 

295000/(1 953 000+295000)* 0,4 %*(1-0,30) = 0,0150297598 + 0,0003674377224 = 0,0153971975 

= 1,5% 

WACC (Q3) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  1 953 000/(1 953 000+295000)* 4,314 %+ 

295000/(1 953 000+295000)* 0,4 %*(1-0,30) = 0,0378462722 = 3,8% 

WACC (Q4) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  1 953 000/(1 953 000+295000)* 22,598 % + 

295000/(1 953 000+295000)* 0,4 %*(1-0,30) = 0,1966926292 = 19,7% 

WACC (Q5) = S/(S+B)*Rs + B/(S+B)*RB*(1-Tc) =  1 953 000/(1 953 000+295000)* 11,418 % + 

295000/(1 953 000+295000)* 0,4 %*(1-0,30) = 0,0995638523 = 10% 

 

 

 


