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Sammanfattning 
 

Nyckelord: Kapitalstruktur, Modigliani och Miller, marknadsvärde, lönsamhet och 

skulder.  

 

Problem: Hur marknadsvärdet på ett företag påverkas av skulder, i en värld med 

marknadsimperfektioner, har varit en omdebatterad fråga. Vissa hävdar att kostnader för 

finansiell stress är obetydliga, medan andra pekar på att de är underskattade. Varje 

aktieägare söker att maximera räntabiliteten på sitt investerade kapital. I en 

konjunkturnedgång med sjunkande lönsamhet minskar dock avkastningen på 

aktieägarnas investerade kapital. Konjunktursvängningar kan komma att påverka både 

lönsamhet samt värdet på företag, och skuldsättningsgraden i företag kan vara mer eller 

mindre optimal vid dessa ned- och uppgångar. 

 
Syfte: Avsikten är att fastställa om stora svenska börsnoterade bolags räntebärande 

skulder påverkar avkastning på eget kapital signifikant, under två givna år för att kunna 

urskilja likheter samt skillnader under dessa. Intentionen är även att fastställa om det 

finns en signifikant inverkan av räntebärande skulder respektive avkastning på eget 

kapital på bolagsvärdet, för stora svenska börsnoterade bolag för år 2010 och år 2009. 

 
Metod: Studien har en positivistisk utgångspunkt samt en deduktiv ansats. Genom ett 

sannolikhetsurval har 23 stora börsnoterade svenska företag plockats ut för att skapa ett 

representativt urval. Nyckeltal har beräknats med data ifrån företagens årsredovisningar 

och dessa har bearbetats med SPSS för att kunna utföra en enkel och multipel 

regressionsanalys. 

 

Teori: I denna del har författarna valt att fokusera på Modigliani och Millers teorem samt 

utvecklingarna av deras första grundteori. I uppsatsen har även Trade-off teorin 

presenterats. 

 

Slutsats: Studien kunde endast finna att räntebärande skulder påverkade avkastningen på 

det egna kapitalet signifikant i ett av fallen för stora svenska börsnoterade företag. Vidare 



kunde ingen signifikant påverkan av räntebärande skulder på bolagsvärdet påvisas för 

dessa under de två åren. Lönsamhet påverkade stora börsnoterade företags P/B-tal 

signifikant under år 2010, dock kunde inte detta påvisas under år 2009. P/E-tal 

påverkades signifikant av lönsamhet under år 2009, men detta kunde inte påvisas för år 

2010, för stora svenska börsnoterade bolag.    

 

Abstract 
How debt affects companies is an issue that has received much attention. The fact that 

researchers disagree can make it hard for companies to choose a financingpolicy that 

maximizes the value of the firm and its return on equity. In a world with investors that are 

seeking to maximize profits the value of the firm can be affected differently by different 

economic conditions. The intention of this study is to answer these issues with quantitive 

methods, with focus on year 2010 and 2009, where the value of the firm is defined as P/E 

and P/B ratio. The outcome showed that liabilities only affected return on equity 

significant in one of four cases, and liabilites didn’t affect the value of companies 

significantly in any of these. The return on equity did affect the P/B ratio significantly in 

year 2010, and the P/E ratio in year 2009, but no significance could be shown in the two 

other cases. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel återges studiens problembakgrund samt –diskussion. Detta leder till 

uppsatsens forskningsfrågor samt syfte, som sedan efterföljs av studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Ett aktiebolag har till syfte att genera vinst till dess aktieägare.1 Företag behöver göra 

investeringar i tillgångar för att kunna generera finansiella medel och därmed skapa ett 

värde.2 De måste erhålla sådana medel innan de kan investera. Hur ett bolag inbringar de 

medel som är erforderliga för de utgifter som anses vara essentiella är en viktig fråga 

inom finansiering. För ledningen berör det frågor om bolagets kapitalstruktur, som består 

av skulder och det egna kapitalet.3     

 

När ett företag ska investera i tillgångar måste det mest kostnadseffektiva 

finansieringsalternativet väljas. De alternativ ett aktiebolag har, för att få in nytt kapital, 

är att antingen låna de finansiella medel som är nödvändiga eller släppa ifrån sig en del 

av ägarskapet i företaget.4 

 

Vilken form av finansiering företag bör välja och dess inflytande på bolagsvärdet har 

bland annat behandlats av Modigliani och Miller. I deras artikel, från år 1958, hävdade de 

att marknadsvärdet på ett företag är oberoende av dess kapitalstruktur.5 I deras 

korrigerade artikel, från år 1963, blev deras slutsats dock annorlunda då hänsyn var tagen 

till skatter. Där framhöll de att lånekostnader är avdragsgilla, vilket minskar 

                                                 
1    Sandström, T, 2010. Svensk aktiebolagsrätt s. 60 
2    Hillier, D et al. 2010. Corporate Finance s. 1 
3    Hillier, D et al. 2010. Corporate Finance s. 2 
4    Hillier, D et al. 2010. Corporate Finance s.10 
5    Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment”. Vol. 48 nr. 3, s. 261-297 
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skatteunderlaget och ger ett företag en skattesköld som ökar dess marknadsvärde. 

Därmed är bolagsvärdet en positiv funktion av skulder, enligt denna teori.6 

 
Detta ifrågasattes dock tidigt, då företag inte utnyttjade skulder till dess fulla möjlighet. 

Om denna positiva inverkan faktiskt förelåg vore det rationella valet att öka 

skuldsättningsgraden i ett företag. Då skulder även bidrar med ofördelaktiga kostnader, 

som ignorerades i Modigliani och Millers teorier, blev frågan än mer debatterad.7 

 

Skulder är inte enbart en grupp villkorliga fordringar, utan en legal skyldighet att erlägga 

en fast kostnad. Om ett företag inte kan finna täckning för dessa kan resultatet bli 

konkurs.8 Trade-off teorin utvecklar Modigliani och Millers teori genom att ta hänsyn till 

kostnader som orsakas av finansiell stress. Teorin framhåller att företag bör väga 

skattefördelar, som föranleds av lån, mot kostnader, som uppstår på grund av denna 

stress. Den avser att förklara hur företag uppnår en optimal skuldsättningsgrad.9 

1.2 Problemdiskussion 

På grund av den globala finansiella oron som rådde upplevde Sverige, i slutet av år 2008, 

en konjunkturnedgång. Det ledde till att Sverige, under år 2009, hade en försvagad 

börsutveckling som visade på kraftig volatilitet.10 Finansiell stress orsakas av bland annat 

konkurskostnader. Dessa kostnader ökar när lönsamheten minskar, och på aggregerad 

nivå minskar den under en lågkonjunktur. Enligt Trade-off teorin kommer därmed 

kostnader för finansiell stress att öka under en ekonomisk depression.11 Hur stora dessa 

kostnader faktiskt är råder dock under delade meningar.12 

  

                                                 
6    Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”. 

Vol. 53 No. 3, s. 433-443 
7     Robichek, A A. & Myers, S C. 1966. ”Problems in the Theory of Optimal Capital Structure” Vol. 1, No. 

2, s. 15 
8     Kraus, A & Litzenberger, R H. 1973. ”A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage”. Vol.     

28, No. 4, s. 911-912 
9     Myers, S C. 1984. ”The Capital Structure Puzzle” Vol. 39, No. 3, s. 577 
10    Penningpolitisk rapport 2009:1 s. 32 
11    Fama. F F. French, K R. 2002.”Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends and 

Debt” Vol. 15, No. 1, s. 1-33 
12   Altman, E I. 1984. ”A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question” Vol. 39, No. 4, 

s. 1069 
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Enligt Modigliani och Miller ska den förväntade avkastningen på eget kapital öka med en 

ökad skuldsättningsgrad.13 Under år 2009 skedde en minskning i ökningstakten i 

bankutlåningen till företag, och de mötte en ökad genomsnittlig ränta.14 Samtidigt som 

många företag hade finansieringsproblem.15 Om lånekostnader är större än avkastning på 

det totala kapitalet innebär det en negativ utveckling på räntabiliteten på det egna 

kapitalet. Detta beror på att företag då inte har tillräckligt med finansiella medel för att 

täcka dess skyldigheter.16 

 

Under år 2010 pekade konjunkturen dock på en förbättring på den finansiella 

marknaden.17 Under året hade den svenska börsen stigit kraftigt, och volatiliteten hade 

sjunkit till nivåer som rådde innan finanskrisens utbrott år 2008.18 Tillväxten i Sverige 

var starkare än normalt och hade sedan slutet av år 2009 legat över det historiska 

genomsnittet.19   

 

Hur marknadsvärdet på ett företag påverkas av skulder, i en värld med 

marknadsimperfektioner, har varit en omdebatterad fråga. Vissa hävdar att kostnader för 

finansiell stress är obetydliga, medan andra pekar på att de är underskattade.20 Hur väl ett 

företag använder investerat kapital för att generera vinst är också en faktor som kan 

påverka marknadsvärdet, då varje aktieägare söker att maximera räntabiliteten på sitt 

investerade kapital. I en konjunkturnedgång med sjunkande lönsamhet minskar dock 

avkastningen på aktieägarnas investerade kapital, generellt sätt, då skyldigheter såsom 

kostnader till borgenärer alltid måste erläggas först.21 Konjunktursvängningar kan komma 

att påverka både lönsamhet samt värdet på företag, och skuldsättningsgraden i företag 

kan vara mer eller mindre optimal vid dessa ned- och uppgångar. 

                                                 
13   Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”. 

Vol. 53 nr. 3, s. 439 
14   Penningpolitisk rapport 2009:3 s. 32 
15  Penningpolitisk rapport 2009:1 s. 31 
16   Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48 No. 3, s. 276 
17   Penningpolitisk rapport 2010:1 s. 29 
18   Penningpolitisk rapport 2010:3 s. 28 
19   Penningpolitisk rapport 2010:3 s. 33 
20   Altman, E I. 1984. ”A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question” Vol. 39, No. 4, 

s. 1069 
21   Hillier, D, et al. 2010. Corporate Finance. s. 9 
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1.3 Problemformulering 

Påverkar stora svenska företags räntebärande skulder deras avkastning på eget kapital 

under år 2010 och år 2009? 

Påverkar stora svenska företags räntebärande skulder respektive avkastning på eget 

kapital deras marknadsvärde under år 2010 och år 2009? 

1.4 Syfte 

Avsikten är att fastställa om det finns en signifikant påverkan av stora svenska 

börsnoterade bolags räntebärande skulder på avkastning på eget kapital som är negativ 

eller positiv, under två givna år för att kunna urskilja likheter samt skillnader under dessa. 

Intentionen är även att fastställa om det finns en signifikant inverkan av räntebärande 

skulder respektive avkastning på eget kapital på bolagsvärdet som är negativ eller positiv, 

för stora svenska börsnoterade bolag för år 2010 och år 2009. 

1.5 Avgränsning 

I studien definieras stora bolag i enlighet med Nasdaq OMX definition, det vill säga 

bolag som har ett marknadsvärde på över en miljard euro. Studien avser att studera 23 

stora svenska börsnoterade bolag och som därmed är listade på OMX Stockholm Large 

Cap, dock kommer studien att bortse ifrån investmentbolag samt banker.22  

 

Studien avgränsas till år 2010 och år 2009, då dessa representerar två olika ekonomiska 

lägen. Vidare definieras företagsvärdet till P/E- respektive P/B-tal. Undersökningen 

kommer att fokusera på de räntebärande skulder som finns i företags kapitalstruktur. För 

en mer ingående förklaring av de begrepp studien avser att fokusera på kan läsaren gå till 

sida tio.  

                                                 
22 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares?languageId=3 datum 2011-05-09 

http://www.nasdaqomxnordic.com/shares?languageId=3
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2. Metod 
 
I detta kapitel framgår uppsatsens tillvägagångssätt, utgångspunkter och metodval. Detta 

följs av en redogörelse av studiens variabler, vilka studien avser att nyttja för att besvara 

forskningsfrågorna. Slutligen kommer studiens reliabilitet och validitet att diskuteras. 

 

2.1 Förfarande 

I startskedet av uppsatsarbetet satte sig författarna in i teorier samt tidigare forskning för 

att kunna utforma de forskningsfrågor som var av intresse. Dessa var även av vikt vid val 

av variabler för att kunna utforma de hypoteser som studien avsåg att undersöka.  

 

Uppsatsarbetet fortsatte sedan med en genomgång av möjliga val av metoder, där 

författarna än en gång satte sig in i relevant litteratur samt forskning. Med hjälp av 

tidigare publikationer samt tidigare kunskaper, kunde författarna skapa en bild av vilka 

alternativa metoder som var av intresse för denna studie. 

 

Data inhämtades sedan från enheternas årsredovisningar, samt börskurs inhämtades från 

historiska kurser från Nasdaqs hemsida. Dessa omvandlades sedan till de variabler som 

skulle studeras genom räkneoperationer av författarna. Variabler bearbetades sedan i 

SPSS, och presenteras i uppsatsens resultat del. Vilken är skriven på ett sådant sätt att 

läsaren enkelt kan slå upp de resultat läsaren är intresserad av, utan att behöva sätta sig in 

i tidigare resultat.   

2.2 Filosofisk riktning 

Vad som är eller bedöms vara giltig kunskap inom ett ämnesområde handlar en 

epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning om. Om den sociala verkligheten 

kan eller bör studeras utifrån ett naturvetenskapligt synsätt, är betydelsefulla frågor i 

denna kontext. Den utgångspunkt som följer denna linje, och hör samman med den 

kunskapsteoretiska uppfattningen, kallas positivismen.23 Enligt positivismen antas den 

                                                 
23 Bryman, A & Bell, E, 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 27 



 6

sociala världen ha mönster samt regelmässigheter, skäl och konsekvenser, såsom i 

naturen, men är ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Positivismens avsikt är att i den 

sociala verkligheten, finna dessa med ett vetenskapligt tillvägagångssätt som nyttjas inom 

naturvetenskaperna.24 

 

Denna studie bygger på att finna samband mellan variabler som är observerbara, och 

hypoteser härleds ur teorier. Resultaten blir inte subjektiva då de bearbetas med 

kvantitativa metoder, som syftar till att förklara den sociala verkligheten utifrån den 

avgränsning studien bygger på. Enligt positivismen är ”sann” kunskap endast händelser 

som kan styrkas genom sinnena, och skall vara objektiv för att kunna vara en vetenskap. 

Precis som denna studie fyller teorier funktionen att frambringa hypoteser, vilka testas för 

att kunna ta ställning till förklaringar. Kunskap åstadkoms, enligt denna riktning, genom 

observationer som är basen för principiella regelmässigheter, vilket stämmer överens med 

denna studie då den bygger på indirekt observerbar data.25 Därmed har studien en 

positivistisk vetenskaplig utgångspunkt, vilken den försöker finna och förklara mönster 

utifrån.  

2.3 Ansats 

Studien har en deduktiv ansats då den syftar till att härleda hypoteser, som empiriskt ska 

undersökas, ur det som är uppfattat inom det särskilda området. Detta har utförts genom 

att författarna har tagit del av ett antal teorier, som har ansetts vara av betydelse, för att 

kunna härleda avgränsade forskningsfrågor.  I ett deduktivt angreppssätt styrs 

datainsamlingsförloppet av de hypoteser som har deducerats ur teorier. Då det är 

samband mellan olika variabler som skall undersökas kommer datainsamlingen att 

fokusera på denna avgränsning. Dessa kommer att bearbetas och därigenom genererar ett 

resultat, där hypoteser antingen förkastas eller bekräftas. Med det deduktiva 

förfaringssättet sker sedan en återkoppling till teorier samt forskning som hör till studien. 

Detta syftar studien även till att göra.26   

                                                 
24    Denscombe, M, 2009. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna s.422 
25    Bryman, A & Bell, E, 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 26 
26    Bryman, A & Bell, E, 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 26 
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2.4 Forskningsdesign 

Med en jämförande design tillämpas helt likartade metoder för att studera två olika och 

mönstrade situationer. Den inbegriper en jämförelselogik, då det antas att en bättre 

uppfattning av en specifik social företeelse kan förklaras med en jämförelse av två eller 

fler motsatta situationer.27 Dessa motsatta situationer kommer i studien vara de två åren, 

eftersom de ger upphov till relativt olika ekonomiska förhållanden. I studien kommer 

även identiska metoder att appliceras på dessa, för att frambringa de resultat studien 

ämnar att besvara. Därmed har undersökningen en jämförande forskningsdesign.   

2.5 Val av metod 

Inom analys för samhällsforskning lyfts två ansatser fram, och dessa är kvantitativ- och 

kvalitativforskning. Begreppen nyttjas för att beskriva forskarens utgångspunkt och 

vilken typ av undersökning studien avser att bedriva. Det finns inte någon tydlig gräns 

mellan dessa ansatser utan de kan kombineras.28 Skillnaderna berör behandlingen av data, 

samt de olika sätt kunskap etableras på.29 

 

Den kvantitativa metoden beskriver ett arbetssätt där forskaren utgår ifrån empirisk och 

kvantifierbar data.30 Dessa data nyttjas för räkneoperationer, dock innebär detta inte att 

data endast utgörs av tal, eftersom de brukar representera någon form av mening.31 I den 

kvalitativa metoden befinner sig forskaren i den sociala verklighet som analyseras32, och 

ord samt bild är den huvudsakliga utgångspunkten.33   

 

Studier syftar till att ge kunskap utöver det urval som undersökts. Vid respektive ansats 

uppnås detta kriterium med olika tillvägagångssättet. Vad gäller den kvantitativa ansatsen 

utförs detta genom statistisk generalisering, och resultaten ger underlag för slutsatser om 

                                                 
27    Bryman, A & Bell, E, 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 75 
28    Denscombe, M, 2009. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna s. 319 
29   Denscombe, M, 2009. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna s. 319 
30    http://www.ne.se/kvantitativ-metod datum 2011-04-13 
31    Johnnessen, A & Tufte, P A, 2002. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 71 
32    http://www.ne.se/kvalitativ-metod datum 2011-04-13 
33    Denscombe, M, 2009. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom  

samhällsvetenskaperna s. 320 

http://www.ne.se/kvantitativ-metod
http://www.ne.se/kvalitativ-metod
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populationen.34 I en kvalitativ ansats är det inte möjligt med en statistisk generalisering. 

Med denna ansats utvecklas istället kunskap genom att överföra de begrepp, förklaringar 

samt tolkningar som framkommit till andra närliggande områden.35      

 

I studien kommer data att samlas in som sedan omvandlas till olika nyckeltal, vilka 

representerar olika meningar. De kommer sedan att bearbetas genom olika 

räkneoperationer för att få fram statistiska generaliseringar. Då syftet med denna studie är 

att studera samband mellan olika nyckeltal kommer utgångspunkten vara en kvantitativ 

ansats. Den ansats anses mest lämpad då studien baseras på hård data och söker att finna 

orsaksförklaringar för en population för två givna år. 

2.6 Datainsamling 

Datainsamling har två huvudsakliga tekniker, vilket är utnyttjandet av 

sekundärinformation eller primärinformation. Primärinformation definieras som 

insamling av nya data, genom direkt observation, intervju samt experiment. Medan 

sekundärinformation är att begagna data som redan har tagits fram.36 I studien kommer 

datainsamling av sekundärinformation att utföras för undersökningen.  

 

Sekundärinformationen är data företag har samlat ihop utifrån deras affärstransaktioner 

som normalt inte är tillgänglig för allmänheten, eftersom de oftast har inslag av hemliga 

affärsupplägg.37 Dessa finns sammanställda i företagens årsredovisningar, och då det är 

den data studien baseras på kommer ingen primärdata att nyttjas. Årsredovisningarna är 

från år 2010 och år 2009 och utgör underlaget för de specifika variabler datainsamlingen 

söker att finna. Fördelar med sekundärdata kan vara att mer tid blir given till analys av 

informationen, samt den höga kvalitet denna typ av data kan ha. Nackdelar kan dock vara 

att den uppfattas som obekant.38  

                                                 
34   Johnnessen, A & Tufte, P A. 2002. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 73 
35   Johnnessen, A & Tufte, P A. 2002. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 74 
36   Arbnor, I & Bjerke, B., 1994. Företagsekonomisk metodlära s. 241 
37   Sandström, T, 2010. Svensk aktiebolagsrätt s. 185 
38   Bryman, A & Bell, E, 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder s.235 
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2.7 Population 

En del forskare hävdar att stora företag tenderar att vara mer diversifierade och mindre 

benägna till konkurs i jämförelse med små företag. Det har även hävdats att små företag, 

till skillnad från stora företag, har mer kortfristiga skulder i sin kapitalstruktur än 

långfristiga.39 För att skapa en relativt homogen population valde författarna att fokusera 

på stora svenska börsnoterade bolag, i enlighet med den definition som givits i 

avgränsningen. Denna population kommer att refereras till som stora svenska 

börsnoterade bolag respektive stora svenska bolag.   

2.8 Urval 

Ett viktigt steg i en kvantitativ undersökning är att kunna förklara i vilken utsträckning 

det går att generalisera resultaten, utöver den grupp studien fokuserar på. Därmed är det 

av vikt att urvalet är representativt för den population som utgör underlag för 

urvalsprocessen. Skälet till detta är att det inte ska vara möjligt att hävda att resultaten 

endast gäller för det urval undersökningen bygger på.40  

 

Den mest betydelsefulla teknik, för att skapa ett representativt urval, är 

sannolikhetsurvalet, för att skevheter till stor del kan elimineras. Det mest fundamentala 

tillvägagångssättet inom sannolikhetsurval är obundet slumpmässigt urval. Populationens 

enheter har då lika stor chans att bli valda, och detta val beror inte på subjektiva kriterier 

då det sker slumpmässigt.41 Därmed är det denna teknik studien kommer nyttja vid val av 

enheter som ska ingå i urvalet.  

 

Detta kommer att genomföras genom att enheternas namn, som finns i populationen, 

skrivs ner på lappar som sedan dras slumpmässigt. De namn som dras kommer att ingå i 

urvalet, vilket kommer ge ett obundet slumpmässigt urval.42 

 

Sannolikheten av att ett urval blir representativt är även beroende av dess storlek, och ett 

större urval ökar denna. Dock är detta ett mindre projekt, vilket gör att funderingar kring 

                                                 
39   Titman, S & Wessels, R. 1988. ”The Determinants of Capital Structure Choice” Vol. 43, No. 1. s. 1-19 
40   Bryman, A & Bell, E, 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 100 
41   Bryman, A & Bell, E, 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder s.115 
42   Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 259 
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tid är av stor betydelse. Överväganden om urvalets storlek kommer i hög grad att 

påverkas av denna faktor. I boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” av Alan 

Bryman och Emma Bell, är en metod för att få en uppfattning om storleken på ett urval, i 

ett mindre projekt, att fråga handledaren om vilket omfång som anses vara erforderligt. 

Detta har genomförts och författarna har kommit fram till att studien kommer att ha 23 

stycken företag i urvalet.43 De företag som ingår i studien finner läsaren i bilagan på sidan 

57.  

2.9 Begrepp 

Begreppen som beskrivs nedan kommer författarna att använda vid studiens 

räkneoperationer för att kunna besvara dess syfte. Dessa begrepp har en teoretisk 

anknytning, vilken kommer beskrivas närmare i uppsatsens teorikapitel, och utgör 

studiens variabler. 

2.9.1 Lönsamhetsmått 

Avkastning på finansiella medel som placeras i företag är vad som definieras som 

lönsamhet, vilket är ett mått på ett företags effektivitet. Det kan kalkyleras på såväl totalt 

kapital som eget kapital, och kallas räntabilitetsmått alternativt avkastningsmått.44 I 

undersökningen kommer fokus ligga på räntabilitet på eget kapital, som är ett nyckeltal 

på årets procentuella förräntning av aktieägares kapital.45 Räntabilitet på eget kapital är 

förhållandet mellan årets nettointäkter och totalt eget kapital.46 I studien kommer 

räntabilitet på eget kapital, avkastning på eget kapital samt lönsamhet användas 

synonymt.  

 

2.9.2 Skuldsättningsgrad 

Ett företags förmåga att utstå förluster definieras som soliditet. Denna förmåga ökar med 

en större andel riskbärande eget kapital. Förhållandet mellan de skulder ett företag har 

och dess egna kapital ger soliditetsmåttet skuldsättningsgrad uttryck för.47 Detta nyckeltal 

                                                 
43   Bryman, A & Bell, E, 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder s.123 
44   Andersson, G, 2008. Kalkyler som beslutsunderlag - kalkylering och ekonomisk styrning s. 330 
45   Grönlund, A et al. 2008. Principbaserad redovisning s.246 
46   Ross, S A. et al. 2008. Modern Financial Management s. 53 
47   Andersson, G, 2008. Kalkyler som beslutsunderlag - kalkylering och ekonomisk styrning s. 333 
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associeras med risk, då många skulder är räntebärande. Den genomsnittliga ränta ett 

företag betalar för skulder bör understiga avkastning på totalt kapital. Skälet till detta är 

att finansiella kostnader inte skulle kunna erläggas om inte avkastningen i ett företag var 

högre.48 Om ett företag inte kan uppfylla dess skyldigheter kommer det att erfara 

finansiell stress.49 

 

Fokus kommer inte att ligga på de totala skulder ett företag har, utan räntebärande 

skulder, då det är räntekostnaden som är avdragsgill och kan komma att öka 

marknadsvärdet.50 Därmed kommer förhållandet mellan räntebärande skulder och eget 

kapital beräknas i denna uppsats. Då Modigliani och Miller använder skulder genom 

börsvärdet vid deras beräkning av skuldsättningsgraden kommer därmed förhållandet 

mellan räntebärande skulder och börsvärdet även att beräknas i denna studie. I 

resultatkapitlet kommer dessa ibland förkortas till S/E respektive S/B, där den 

förstnämnda refererar till förhållandet mellan räntebärande skulder och eget kapital och 

den sistnämnda refererar till förhållandet mellan räntebärande skulder och börsvärdet.  

2.9.3 P/E-tal 

P/E-tal är ett mått som mäter marknadsvärdet på ett företag, och beräknas genom att 

dividera börsvärdet med vinst per aktie. Måttet mäter hur mycket en person är villig att 

betala per krona för nuvarande vinster. Om värdet är högt är detta en indikator på att 

företaget har signifikanta möjligheter till tillväxt i framtiden.51 Ett högt värde kan även 

förklaras av att ett företag faktiskt redan har en hög tillväxttakt i vinst, som uppfattas som 

varaktig över en längre tidsperiod. En ytterligare faktor kan vara att företaget har lägre 

risk i jämförelse med övriga företag.52 P/E-tal bör dock tolkas med försiktighet eftersom 

ett företag med nästan inga intäkter kan få ett högt värde.53 I studien kommer författarna 

                                                 
48  Grönlund, A et al. 2008. Principbaserad redovisning s. 246 
49  Hillier, D, et al. 2010. Corporate Finance. s. 828 
50  Robichek, A A. och Myers, S C. 1966. ”Problems in the Theory of Optimal Capital Structure” Vol. 1,     

No. 2, s. 19 
51  Ross, S A. et al. 2008. Modern Financial Management s. 53 
52  http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Multipelvardering--snabbt-och-latt-satt-att-vardera-

aktier/ datum 2011-04-14  
53  Ross, S A. et al. 2008. Modern Financial Management s. 54 

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Multipelvardering--snabbt-och-latt-satt-att-vardera-aktier/
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Multipelvardering--snabbt-och-latt-satt-att-vardera-aktier/
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dividera företagens vinst med deras utestående aktier vid årets sista dag. I 

undersökningen kommer P/E-tal och marknadsvärdet nyttjas synonymt. 

2.9.4 P/B-tal 

Detta är också ett mått som mäter marknadsvärdet på ett företag, men börsvärdet 

divideras då med företagets bokförda värde per aktie. Det bokförda värdet är skillnaden 

mellan tillgångar och skulder och är ett värde som påvisar historiska kostnader. 

Förhållandet mellan börsvärdet och företagets bokförda värde ger en bild av relationen 

mellan företagets marknadsvärde på investeringar och deras kostnader. Detta förhållande 

ger en indikator på hur börsen värderar ett företag, och ett lågt värde skulle exempelvis 

kunna innebära att företaget inte varit framgångsrika i att skapa värde till dess 

aktieägare.54 I studien kommer författarna dividera företagens bokförda värde med deras 

utestående aktier vid årets sista dag. I undersökningen kommer P/B-tal och 

marknadsvärdet nyttjas synonymt. 

2.10 Enkel regressionsanalys 

En enkel regressionsanalys beskriver sambandet mellan två kvantitativa variabler, vilket 

kan visas genom ett diagram där Y är den beroende och X är den oberoende variabeln. 

När den oberoende variabeln är känd kan det troliga värdet av den beroende variabeln 

uppskattas.55  

Formeln för en enkel regressionsanalys ser ut som följande:56 

Yi= α0 + βX 

Där 

Yi  är det troliga värdet av den beroende variabeln 

α0    är den punkt där linjen skär y-axeln (kallas för intercept) 

β    är stegringen i Yi som sker när X ökar med en faktor (kallas för 

regressionskoefficienten) 

 

Regressionskoefficienten visar linjens lutning samt riktning, som kan vara positiv eller 

negativ. Finns det inget samband mellan variablerna kommer linjen ligga vertikalt i 

                                                 
54  Ross, S A. et al. 2008. Modern Financial Management s. 54 
55  Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 467 
56  Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 469 
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diagrammet, vilket innebär att en förändring i X inte kommer påverka Yi. Samvariation 

kommer därmed inte föreligga.57 För att statistiskt säkerställa resultaten kommer 

hypotesprövningar utföras, där signifikansnivån är femprocentig.58  

2.10.1 Determinations koefficienten för enkel regressionsanalys 

Determinations koefficienten beskriver den procentmässiga variation som i den beroende 

variabeln kan förklaras av variationen i den oberoende variabeln. Denna kommer att 

presenteras i resultatkapitlet för att visa vilken procentmässig inverkan variationen i den 

oberoende variabeln har på den beroende variabelns variation.59   

2.10.2 Oberoende samt beroende variabel 

Den oberoende variabeln kommer i regressionsanalysen vara räntebärande skulder genom 

eget kapital/börsvärde, och den beroende variabeln kommer att vara avkastning på eget 

kapital. Det är därmed räntebärande skulders påverkan på avkastning på eget kapital som 

kommer att undersökas med denna metod.  

2.11 Multivariat analys 

Förklaringar till de flesta samband är sällan enfaktoriella.60 En multivariat analys innebär 

att tre eller flera olika variabler analyseras samtidigt. 61 Med hjälp av två eller flera 

oberoende variabler kan variationen hos den beroende variabeln förklaras. Detta 

genererar en mer utförlig förståelse för de samband som studeras samt förklaringar på 

olika förhållanden.62 

 

Syftet med den multivariat analysen är att en större del av variationerna kan förklaras hos 

den beroende variabeln, i jämförelse med nyttjandet av endast en oberoende variabel.63 

Med hjälp av multivariat analys testas olika linjära modeller, där den beroende variabeln 

betraktas som en funktion av flera oberoende variabler.64 

                                                 
57    Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 470 
58    Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 521 
59   Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 462 
60   Holme, I M & Solvang, B K., 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder s.265 
61   Bryman, A och Bell, E, 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder s.266 
62   Holme, I M & Solvang, B K., 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder s.270 
63   Holme, I M & Solvang, B K., 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder s.265 
64   Holme, I M & Solvang, B K., 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder s.270 
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Formeln ser ut som följande: 

Yi=α0+β1X1+ β2X2+ βrXr 

Där 

Yi               Den beroende variabeln 

X1, X2, Xr   De oberoende variablerna 

βr                Den förändringen som blir i den beroende variabeln p.g.a. att X ändras med   

en enhet, medan de andra hålls konstanta (kallas för regressionskoefficienten).65 

 

En femprocentig signifikansnivå kommer även här att nyttjas för att statistiskt säkerställa 

dessa resultat.66 

2.11.1 Determinations koefficienten för multivariat analys 

Determinations koefficienten beskriver den procentmässiga variation som i den beroende 

variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. Denna kommer att presenteras i 

resultatkapitlet för att visa vilken procentmässig inverkan de oberoende variablerna har 

på den beroende variabelns variation.67   

2.11.2 Beroende respektive oberoende variabler 

De oberoende variablerna är räntebärande skulder genom eget kapital/börsvärde samt 

avkastning på eget kapital, och den beroende variabeln är marknadsvärdet. Det är därmed 

påverkan av avkastning på eget kapital och räntebärande skulder på bolagsvärdet som 

kommer att studeras med denna metod. 

2.12 Analys metod 

För att utföra dessa beräkningar kommer SPSS att nyttjas, där resultaten från dessa 

kommer utgöra underlaget för resultatkapitlet samt analysen. I resultatkapitlet kommer 

determinations koefficienten, konstanten (α0), lutningen (β), F-värdet samt t-värdet att 

presenteras. I analysen kommer innebörden av resultaten sättas in i dess teorietiska 

mening.  

                                                 
65   Holme, I M & Solvang, B K., 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder s.277 
66   Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 521 
67   Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 515 
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2.13 Bortfall 

Studien hade ett extremvärde då en enhet hade ett P/E-tal som var negativt, vilket 

författarna korrigerade för genom att stryka denna enhet för år 2009. Ett negativt P/E-tal 

skulle innebära att börsen värderar företaget negativt, vilket inte är rimligt. Anledningen 

till det negativa P/E-talet var det negativa resultat detta företag (Sandvik) redovisade 

under år 2009. Beräkningar med denna enhet presenteras dock i bilagan, för att läsaren 

ska kunna jämföra skillnaden i utfallen.  

2.14 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar på datas tillförlitlighet och utgår ifrån studiens data, vilka data som 

används, insamlingssätten och hur dessa har bearbetats.68 De data uppsatsen fokusera på 

återfinns i enheternas årsredovisningar. Dess utformning styrs av lag respektive praxis 

och dess innehåll revideras av neutrala myndigheter.69 Därmed anser författarna att denna 

är tillförlitlig. Data har även inhämtats från Nasdaq OMX hemsida, vad gäller företags 

historiska kurser. Processen bakom sammanställandet av dessa är mindre känd för 

författarna. Då dessa data är offentliga på en stor och allmänt känd plats, och då 

författarna i bästa mån har försökt jämföra dessa med andra hemsidors 

sammanställningar av historiska kurser, anser författarna att tillförlitlighet föreligger.  

 

I undersökningen har dessa data sedan bearbetats genom räkneoperationer för att få de 

variabler som studien avser att undersöka. Insamlandet samt beräkningar, som har utförts 

av författarna, kan skapa ett utrymme för den mänskliga faktorn. Ett sätt att öka dess 

tillförlitlighet och därmed minska utrymmet för fel, är att flera forskare undersöker 

samma fenomen. Om resultatet blir desamma för dessa är det ett tecken på hög reliabilitet 

och kallas interbedömarreliabilitet.70 Detta har skett vid både insamlandet samt 

beräkningarna, och författarna anser därmed att tillförlitlighet föreligger vad gäller dessa. 

 

                                                 
68  Johnnessen, A & Tufte, P A, 2002. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 28 
69  Sandström, T, 2010. Svensk aktiebolagsrätt s. 85-87 
70 Johnnessen, A & Tufte, P A, 2002. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 29 
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Som nämndes ovan nyttjades SPSS vid framtagandet av regressionerna. Detta anser 

författarna talar för dess tillförlitlighet, då utrymmet för mänskliga misstag inte existerar 

då det är en dator som hanterar beräkningarna.  

2.15 Validitet 

Begreppet validitet syftar på datas giltighet och två former av validitet urskiljs här. Dessa 

är begreppsvaliditet och yttre validitet. Validitet är ett kvalitetskrav som inte ska anses 

vara något absolut, där resultaten antingen är valida eller inte. Därmed finns det alltid en 

viss mängd fel i undersökningar.71 

 

Den förstnämnda formen av validitet syftar på om studiens faktiska data utgör valida 

exempel på det generella fenomen som författarna avser att undersöka. Då studiens syfte 

har en teoretisk anknytning styrs studiens data av teori samt tidigare forskning, och i 

enlighet med denna större kontext bör dessa vara valida. Det utgör studiens avsikt att 

fastställa eller gå emot detta under den givna avgränsningen.72 

 

Vad gäller yttre validitet berör det frågan om generalisering från urval till population och 

ett stort bortfall kan hota denna. Författarna anser att urvalet är så pass representativt för 

populationen som det bör vara för ett småskaligt projekt, med avseende till motiveringen 

som givits i urvalsbeskrivningen. Studien har ingen stor bortfallsprocent, vilket även talar 

för att den yttre validiteten inte hotats. En enhet har dock plockats bort i resultat 12, 13 

och 14 som presenteras i uppsatsens resultatkapitel, då det fanns ett extremvärde. 

Författarna anser att den yttre validiteten hade stått under hot om inte korrigering för 

extremvärdet hade skett.73 Studiens resultat kan inte med säkerhet generaliseras till andra 

år eller andra länders stora börsnoterade bolag, då det inte varit studiens syfte.74    

                                                 
71 Johnnessen, A & Tufte, P A, 2002. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 48 
72 Johnnessen, A & Tufte, P A, 2002. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 47 
73 Johnnessen, A & Tufte, P A, 2002. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 240 
74 Johnnessen, A & Tufte, P A, 2002. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 241 
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3. Teori 

 

I detta kapitel framgår uppsatsens begrepp och dess teoretiska anknytning. Detta 

efterföljs av de teoretiska ansatserna samt tidigare forskning. 

 

3.1 Begrepp och dess teoriförankring  

3.1.1 Kapitalstruktur 

Hur värdet av ett företag är fördelat avgörs av hur det väljer att finansiera dess 

investeringar. Ett företags kapitalstruktur kan uppfattas som en enhet, vilken kan vara 

uppdelad mellan skulder och eget kapital.75 Det egna kapitalet skall utgöra en säkerhet för 

bolagets borgenärer.76 Detta är ett skydd för den kreditrisk en långivare tar, vilket syftar 

på risken att gäldenären går i konkurs eller inte kan betala tillbaka lånet.77  

 

Skulder, som även kallas främmande kapital, ger kostnader som består av amorteringar 

och räntor. Om kostnader inom företagssektorn uppstår för att förvärva eller bibehålla en 

skattepliktig intäkt är de avdragsgilla. Räntebetalningar är dock avdragsgilla även om de 

inte är utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster, och minskar därmed 

skatteunderlaget.78  

 

Till skillnad från borgenärer får aktieägare betalt i form av utdelning, vilket de endast får 

om det finns medel kvar efter att de andra kostnaderna är täckta.79 Avdragsrätt på 

utdelning till aktieägare föreligger emellertid inte, då de inte räknas som kostnader för att 

förvärva eller bibehålla inkomster. Därmed minskar inte kostnader för internt kapital 

skatteunderlaget.80  

 

                                                 
75   Hillier, D, et al. 2010. Corporate Finance. s. 3 
76   Sandström, T, 2010. Svensk aktiebolagsrätt s. 57 
77  https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/WordPage____1441.aspx datum 2011-03-01 
78  Rabe, G & Hellenius, R, 2010. Det Svenska Skattesystemet s. 281 
79   Hillier, D, et al. 2010. Corporate Finance. s. 9 
80   Rabe, G & Hellenius, R, 2010. Det Svenska Skattesystemet s. 281 

https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/WordPage____1441.aspx
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Valet av hur företag kombinerar skulder och eget kapital påverkar kapitalstrukturen, och 

förändringar bör genomföras om det får bolagsvärdet att öka.81 

Kapitalstrukturen kan beskrivas med följande formel: 

V=B+S  

Där  

V är marknadsvärdet på ett företag 

B är värdet av skulderna, och  

S är värdet av eget kapital  

 

När utbetalningar till aktieägare samt borgenärer är mer än vad företaget har fått av dessa 

kommer värde att ha skapats.82 Värde är vad aktieägare söker då de äger andelar i ett 

aktiebolag, då det är dess syfte att skapa enligt aktiebolagslagen.83 Förhållandet mellan 

eget kapital och skulder kan vara olika mellan företagen, och denna struktur kan ge olika 

utfall, vilket kommer att diskuteras nedan. 

3.1.2 Avkastning på eget kapital och påverkande variabel 

I teorier antas det att aktieägare är risk obenägna, och därmed kräver en högre avkastning 

vid risktagande.84 Risk kan mätas i form av skulder, och Bradley T. Gale urskiljde två 

typer av risker som skulder bidrar med, det vill säga finansiell respektive bransch risk. 

Den förstnämnda är den risk som riktas mot aktieägarna, och är vådan att företaget inte 

kan erlägga vederlag till dess borgenärer. Medan den sistnämnda syftar på den risk en 

viss bransch har.85 Med en ökad skuldsättningsgrad ska, enligt detta resonemang, utfallet 

vara en högre avkastning då risktagandet ökar.86  

3.1.3 Marknadsvärdet och påverkande variabler 

Enligt Patricia M. Fairfield är måtten P/E- och P/B-talen kompletterande och inte 

konkurrerande indikatorer på värdet. Hon menade att dessa mått ska ge information om 

                                                 
81   Ross, S A. et al. 2008. Modern Financial Management s. 425 
82   Hillier, D, et al. 2010. Corporate Finance. s. 6 
83   Sandström, T, 2010. Svensk aktiebolagsrätt s. 60 
84   Hurdle, G J. 1974. ”Leverage, Risk, Market Structure and Profitability” Vol. 56, No. 4 s. 478 
85   Gale, B T. 1972. ”Market Share and Rate of Return” Vol. 54, No. 4 s. 417-418 
86   Hurdle, G J. 1974. ”Leverage, Risk, Market Structure and Profitability” Vol. 56, No. 4 s. 478 
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förväntade framtida förtjänster. Där P/E-talet syftar på förväntade förändringar i framtida 

lönsamhet. Medan P/B-talet indikerar nivån av den förväntade framtida lönsamheten.87 

 

Hon fann att P/B-tal och räntabilitet på eget kapital hade en positiv korrelation, medan 

P/E-tal korrelerade positivt med tillväxt i inkomster.88 Jarrod W. Wilcox påvisade även 

att det fanns en stark linjär påverkan av räntabilitet på eget kapital på företags P/B-tal. 

Han fann även att P/E-tal, efter vissa justeringar, påverkades positivt av avkastning på 

eget kapital.89 Om detta stämmer skulle innebörden vara att en ökning i avkastning på 

eget kapital skulle ge ett ökat P/B- samt P/E-tal, och en minskning skulle resultera i 

motsatt effekt.  

 

Det har även argumenterats att skulder har fördelar samt nackdelar i avseende till värdet 

på företag. Dessa röster menar att när nackdelarna överstiger fördelarna ska företag 

minska skuldsättningsgraden genom att öka det egna kapitalet. Detta resonemang har 

dock kritiserats av Myers, som menar att kostnader för justeringar tillkommer, vilket kan 

göra det dyrt för företag att ändra sin kapitalstruktur för att uppnå perfekt balans. Myers 

påpekar att om dessa kostnader är stora kan det vara en förklaring till varför bolag som 

lider av dessa nackdelar inte kan öka det egna kapitalet. Enligt detta resonemang skulle 

konsekvensen då bli ett minskat bolagsvärde orsakat av skulder, om kostnader för 

justering var allt för stora.90  

3.2 Teoretisk ansats 

3.2.1 Modigliani och Millers teorem 

År 1958 beskrev Franco Modigliani och Merton H. Miller, dels lånefinansiering och dess 

påverkan på marknadsvärdet på ett företag samt avkastning på dess aktie. De redogjorde 

för detta i deras berömda artikel ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the 

Theory of Investment”, där skatter ignorerades. Detta utfördes under antagandet att alla 

skulder ger en konstant lånekostnad, och denna lånekostnad betraktas som given oavsett 

                                                 
87   Fairfield, P M. 1994. ”P/E, P/B and the Present Value of Future Dividends” Vol. 50, No. 4 s. 23-31 
88   Fairfield, P M. 1994. ”P/E, P/B and the Present Value of Future Dividends” Vol. 50, No. 4 s. 23-31 
89   Wilcox, J W.  1984. ”The P/B-ROE Valuation Model” Vol. 40, No. 1, s. 59-64 
90   Myers, S C. 1984. ”The Capital Structure Puzzle”  Vol. 39, No. 3, s. 577-579 



 20

vem aktören är. Det antogs även att skulder och aktier omsätts på perfekta marknader. 

Där perfekt innebär att råvaror som är perfekta substitut, måste sälja i jämvikt och till 

samma pris. Detta leder till antagandet att alla skulder är perfekta substitut till varandra, 

vilket i sin tur härleder antagandet att de har samma lånekostnad.91  

3.2.1.1 Proposition I 

I proposition I visar Modigliani och Miller hur företags kapitalstruktur påverkar 

marknadsvärdet på företag under ovannämnda antaganden. Resultaten de presenterade 

var att detta värde samt den genomsnittliga kapitalkostnaden var oberoende av dess 

kapitalstruktur. Valet av finansieringsform vid investeringar skulle därför vara 

betydelselösa på företagsvärdet. Innebörden är därmed att företag inte kan påverka dess 

marknadsvärde genom att öka eller minska skuldsättningsgraden under de givna 

antagandena.92 

3.2.1.2 Proposition II 

Modigliani och Miller beskriver i proposition II, under ovannämnda antaganden, att den 

förväntade avkastningen på aktier är en linjär funktion av skulder.  

Funktionen ser ut som följande:93 

ij=pk+(pk – r)Dj/Sj 

Där  

ij är den förväntade avkastningen på aktier 

pk är den förväntade totala avkastningen på företagsvärdet 94 

r  är räntan på skulder95  

D är marknadsvärdet av skulder 

S är marknadsvärdet av eget kapital 

                                                 
91   Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48  No.. 3, s. 268 
92   Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48 No. 3, s. 268 
93   Modigliani, F & Miller, M H. 1958 ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48 No. 3, s. 271 
94   Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48 No. 3, s. 268 
95   Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48 No. 3, s. 269 
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En ökad skuldsättningsgrad innebär därmed en ökad förväntad avkastning på det egna 

kapitalet.  Detta förutsätter dock att den förväntade totala räntabiliteten på företagsvärdet 

är större än kostnaden för skulder. Om denna är mindre än lånekostnaden innebär det ett 

negativt samband mellan skulder och avkastning på aktier. Är denna emellertid större ger 

det ett positivt samband med en ökning, som utgör skillnaden mellan den förväntade 

totala avkastningen på bolagsvärdet och lånekostnaden.96 

3.2.2 Modigliani och Miller: En korrektion 

I artikeln ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction” beskrev 

Modigliani och Miller de ovannämnda förhållandena, men med hänsyn tagen till skatt. 

Med denna ytterligare premiss korrigerade de proposition I. De framhöll då att skulder 

påverkar marknadsvärdet på ett företag positivt.97 Där värdet av kapitalstrukturen 

utvidgades med en ytterligare komponent som kallas skatteskölden.  

Formeln ser ut som följande:98 

VL=Vu+tDL 

Där 

VL  är marknadsvärdet av ett företag med skulder 

Vu är marknadsvärdet av ett företag utan skulder99 

t är skattesatsen 

DL är en permanent nivå av skuld   

 

Skatteskölden definieras som den permanenta nivån av skuld multiplicerat med 

skattesatsen, och tillkommer när ett företag använder skulder i sin kapitalstruktur.100 

Denna adderas eftersom lånekostnader är avdragsgilla, och ökar företagsvärdet då det får 

                                                 
96   Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48 No. 3, s. 276 
97   Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction” 

Vol. 53 No. 3, s. 436 
98    Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”  

Vol. 53 No. 3, s. 436 
99   Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”  

Vol. 53 No. 3, s. 435 
100  Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction” 

Vol. 53 No. 3, s. 435 
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ett mindre skatteunderlag. Detta innebär, enligt Modigliani och Miller, att en ökad 

skuldsättningsgrad ger ett ökat marknadsvärde på företag.101 

 

I denna artikel kom även proposition II att korrigeras då skatter beaktades. En ökad 

skuldsättningsgrad gav fortfarande en ökning i avkastningen på aktier, men var något 

svagare när hänsyn var tagen till denna ytterligare premiss. I jämförelse med tidigare 

slutsats leder korrigeringen till en viss minskning i avkastningen på aktier. Denna 

minskning utgör skillnaden mellan ett och skattsatsen. Det var emellertid fortfarande en 

linjär relation mellan dessa variabler.102    

3.2.3 Tradeoff-teorin 

Robichek och Myers instämmer, i artikeln ”Problems in the Theory of Optimal Capital 

Structure”, med Modigliani och Miller om att skulder ökar värdet på företag då räntan är 

avdragsgill. Dock betonar de att värdet på ett företag kommer att vara mindre om konkurs 

och/eller omstrukturering är en tänkbar kostnad. Dessutom kan värdeminskning ske om 

företag är tvungna att vidta förändringar i finansierings- och investeringsstrategier som 

kan orsakas av skulder.103 

 

De framhåller att marknadsvärdet på ett företag ökar med en högre skuldsättningsgrad för 

företag med lite eller inga skulder. Detta värde kommer dock att avta om denna blir för 

stor.104 Företag med en sådan kapitalstruktur och som agerar i enlighet med aktieägarnas 

intresse, kommer att öka skuldsättningsgraden för att maximera denna. Den optimala 

skuldsättningsgraden uppnås då nuvärdet av skatteskölden är detsamma som nuvärdet av 

de ofördelaktiga kostnaderna av skulder. Denna bör inte överstigas då konsekvensen blir 

                                                 
101   Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction” 

Vol. 53 No. 3, s. 438 
102   Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”. 

Vol. 53 nr. 3, s. 439 
103   Robichek, A A. & Myers, S C. 1966. ”Problems in the Theory of Optimal Capital Structure” Vol. 1, No. 

2, s. 19 
104   Robichek, Alexander A. & Myers, Stewert C. 1966 ”Problems in the Theory of Optimal Capital   

Structure” Vol. 1, No. 2, s. 19 
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ett minskat bolagsvärde.105 Denna avvägning brukar benämnas som en tradeoff mellan de 

ovannämnda fördelar respektive nackdelar. Nackdelar är kostnader för finansiell stress.106  

 

Kostnader på grund av finansiell stress är bland annat kostnader som uppstår på grund av 

konkurs.107 Konkurskostnader ökar när lönsamheten avtar, vilket den på aggregerad nivå 

gör under en lågkonjunktur.108 Det råder dock meningsskiljaktigheter om hur stora dessa 

kostnader är. Jerold B. Warner framhåller exempelvis att dessa är obetydliga, med 

hänseende till direkta konkurskostnader.109 Edward Altman har dock kritiserat detta och 

hävdar att studien bygger på en otillräcklig definition av konkurskostnader.110 Altman 

framhåller att konkurskostnader i vissa fall kan överstiga 20 procent av värdet på ett 

företag, och att dessa är signifikanta.111 

 

Konkurskostnader inkluderar direkta samt indirekta konkurskostnader.112 Direkta 

kostnader innefattar vederlag som måste erläggas till en part utöver långivare och 

aktieägare. De inbegriper anmälningsavgifter, kostnader för konkursförvaltare, kostnader 

för rättsliga- samt bokföringstjänster, och kan leda till att värdet på ett företag minskar i 

en konkurs.113 

 

Indirekta kostnader inkluderar förlorade ledande tillfällen, vilket syftar på förlorad 

försäljning, högre kostnader på skulder, samt en eventuell oförmåga att kunna få in nytt 

kapital för investeringar. Då potentiella köpare av en produkt eller tjänst uppfattar att 

företaget kan komma att försvinna, och därigenom inte kommer fullgöra sina åtaganden, 
                                                 
105  Robichek, A A. & Myers, S C. 1966. ”Problems in the Theory of Optimal Capital Structure” Vol. 1, No. 

2, s. 20 
106  Myers, S C. 1984. ”The Capital Structure Puzzle” Vol. 39, No. 3, s. 577 
107  Myers, S C. 1984. ”The Capital Structure Puzzle” Vol. 39, No. 3, s. 580 
108  Fama, E F. & French, K R. 2002. ”Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends 

and Debt” Vol. 15, No. 1 s. 6 
109  Jerold, W B. 1977. ”Bankruptcy Costs: Some Evidence” Vol. 32, No. 2, s. 345  
110 Altman, E I. 1984. ”A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question” Vol. 39, No. 4, 

s. 1069 
111 Altman, E I. 1984. ”A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question” Vol. 39, No. 4, 

s. 1087 
112   Altman, E I. 1984. ”A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question” Vol. 39,    No. 

4, s. 1067 
113   Altman, E I. 1984. ”A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question” Vol. 39,    No. 

4, s. 1068 
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kan förlorad försäljning och förlorade intäkter inträffa. Det är inte enbart företag som 

faktiskt går i konkurs som upplever indirekta kostnader, utan även företag med en hög 

sannolikhet för ett ekonomiskt sammanbrott. Utöver kostnader orsakade av konsumenters 

osäkerhet och förlorade marknadsledande tillfällen, kan återförsäljar- samt 

leverantörsproblem utgöra ytterligare kostnader.114 Företag som har stor risk för detta kan 

vara tvungna att acceptera att leverantörer kräver betydliga begränsningar, högre 

kostnader samt att de erlägger vederlag direkt vid leverans, för att försäljning ska 

fortskrida.115 

3.2.4 Miller: Ruta ett 

I Millers artikel ”Debt and Taxes” framhåller han att värdet på ett företag ska, trots att 

lånekostnaden är avdragsgill, vara oberoende av dess kapitalstruktur.116 Där antar han att 

om de direkta och indirekta kostnaderna för konkurs blev allt för signifikanta skulle andra 

former av lånekontrakt nyttjas.117 Därmed ansåg Miller att den stora betoningen på 

konkurskostnader var missriktad. Miller fann även problem vid en närmre analys av 

fördelarna med skulder, då lite förändring över tid hade skett vad gäller företags 

kapitalstruktur.118  

 

Han framhöll att om personlig inkomstskatt togs med i beräkningen skulle fördelen med 

skulder slås ut. Ägarna till företaget skulle därmed inte gynnas oavsett val av 

finansieringsform.119 Han framhöll att det individuella företaget inte skulle ha en optimal 

skuldsättningsgrad, dock skulle det finnas för hela företagssektorn på aggregerad nivå. 

Miller hävdade därmed att bolagsvärdet skulle vara oberoende av dess kapitalstruktur, 

trots att lånekostnaden är avdragsgill.120 Detta gällde dock enbart under vissa 

förutsättningar, vilka har kommit att kritiserats av bland annat Myers.121  

                                                 
114  Altman, E I. 1984. ”A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question” Vol. 39,     No. 

4, s. 1071 
115  Altman, E I. 1984. ”A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question” Vol. 39,     No. 

4,   s. 1072 
116  Miller, M H. 1977. ”Debt and Taxes” Vol. 32, No. 2, s. 262 
117  Miller, M H. 1977. ”Debt and Taxes”  Vol. 32, No. 2, s. 263 
118  Miller, M H. 1977. ”Debt and Taxes” Vol. 32, No. 2, s. 264 
119  Miller, M H. 1977. ”Debt and Taxes” Vol. 32, No. 2, s. 268 
120  Miller, M H. 1977. ”Debt and Taxes” Vol. 32, No. 2, s. 269 
121  Myers, S C. 1984. ”The Capital Structure Puzzle” Vol. 39, No. 3, s. 579 
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3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 “How Big Are the Tax Benefits of Debt?”122 

I artikeln ”How Big Are the Tax Benefits of Debt?” försökte John R. Graham kalkylera 

skattefördelar företag kan ha orsakade av skulder. Detta genomfördes genom att 

uppskatta värdet av att skatteunderlaget minskar på grund av räntor. Resultaten som 

presenterades var att det typiska företaget sparade ungefär 15 miljoner dollar per år.123 

Uttryckt annorlunda var skattefördelen av ränteavdrag 9,7 procent av ett företagsvärde, 

och kunde bli högre om det typiska företaget ökade sin skuldsättningsgrad.124 

 

Graham framförde att informationskostnaden vid belåning är lägre för stora företag. De 

är även mer diversifierade och deras storlek gör det lättare att klara perioder som är 

påfrestande, vilket kan bidra med lägre kostnader för finansiell stress.125  

 

I hans studie försökte han finna resultat på hur mycket företag använder skulder, för att 

kunna fastställa om företag agerar i enlighet med hur en optimal skuldsättningsgrad väljs. 

Trots att stora företag har lägre kostnader orsakade av skulder, fann Graham att de 

företag som använder skulder på ett konservativt sätt är stora lönsamma företag med 

mycket likvida medel.126 Han fann vidare att 44 procent av företagen i hans urval skulle 

kunna öka skuldsättningsgraden och fortfarande åtnjuta skattefördelarna skulder bidrar 

med.127  

3.3.2 “Firm Size and Cyclical Variations in Stock Returns”128 

I artikeln ”Firm Size and Cyclical Variations in Stock Returns” inleder Gabriel Perez-

Quiros och Allan Timmermann en diskussion om hur små och stora företag kan påverkas 

i olika ekonomiska tillstånd. Det framfördes att både små och stora företag kan influeras 

olika av förändringar i tillstånd på kreditmarknaden, vilket kan påverka dess risk. Om 

                                                 
122   Graham, J R., 2000. ”How Big Are the Tax Benefits of Debt?” Vol. 55, No. 5, s. 1901-1942 
123   Graham, J R., 2000. ”How Big Are the Tax Benefits of Debt?” Vol. 55, No. 5, s. 1935 
124   Graham, J R., 2000. ”How Big Are the Tax Benefits of Debt?” Vol. 55, No. 5, s. 1902-1903 
125   Graham, J R., 2000. ”How Big Are the Tax Benefits of Debt?” Vol. 55, No. 5, s. 1911 
126   Graham, J R., 2000. ”How Big Are the Tax Benefits of Debt?” Vol. 55, No. 5, s. 1935 
127   Graham, J R., 2000. ”How Big Are the Tax Benefits of Debt?” Vol. 55, No. 5, s. 1903 
128   Perez-Quiros, G Timmermann, A. 2000. ”Firm Size and Cyclical Variations in Stock Returns” Vol. 55,   

No. 3, s. 1229-1262 
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stora företag typiskt sätt har mer säkerheter, i jämförelse med små företag, kommer det ge 

konsekvenser som innebär att små företag har svårare att få in främmande kapital. 

Försämrad lönsamhet och högre kortfristiga räntesatser skulle därmed påverka små 

företag mer i jämförelse med stora företag.129  

 

De framhöll att små företags nettovärde och dess säkerheter minskar i lågkonjunktur, 

vilket skulle kunna bidra till försämrade villkor på kreditmarknaden. Sannolikheten att 

stora företag skulle erfara liknande förhållanden över olika konjunkturer, är mindre då 

dess säkerheter är större. En lågkonjunktur skulle därför kunna resultera i att investerare 

flyr från små företag, då de innebär risk, till stora företag som associeras med 

tillförlitlighet.130  

 

Deras resultat var att små företag hade en stor avvikelse i deras avkastningsdistribution 

under låg- och högkonjunktur. Risken i små företag var starkast påverkad av att 

kreditmarknadens villkor försämrades under lågkonjunktur, vilket ledde till att 

investerare krävde högre premier för att äga företagets aktier. Dessa resultat berodde på 

att små företag snabbare förlorade säkerheter, under lågkonjunktur, och deras tillgångar 

blev mer riskabla. Detta upplevde inte stora företag då deras säkerheter var starka, vilket 

gjorde att volatiliteten i avkastningsdistribution inte var lika extrem.131 

3.3.3 “The Impact of Capital Structure Change on Firm Value: Some Estimates”132 

Ronald W. Masulis beskrev, i artikeln ”The Impact of Capital Structure Change on Firm 

Value: Some Estimates”, vilken påverkan förändringar i skuldsättningsgraden har på 

bolagsvärdet. Denna studie utformades då lite empiriska belägg hade framtagits på 

området. Han menade att resultaten som frambringats av Miller och Modigliani var 

misstänksamma på grund av statistiska problem. Vilka effekter skuldförändringar i 
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kapitalstrukturen har på värderingen av företag var därmed den primära fokusen.133 För 

att kunna uppskatta dessa effekter utformades en linjär modell.134 

 

Ronald W. Masulis fann bland annat att aktiepris och bolagsvärdet är positivt relaterat till 

förändringar i skuldsättningsgraden. Detta tyckte han gav belägg för modeller om den 

optimala kapitalstrukturen. Masulis framhöll även att detta styrker antaganden om att 

information om förändringar i bolagsvärdet ges av förändringar i skuldsättningsgraden.135  

                                                 
133 Masulis, R W. 1983. ”The Impact of Capital Structure Change on Firm Value: Some Estimates” Vol. 38, 

No. 1, s. 107 
134 Masulis, R W. 1983. ”The Impact of Capital Structure Change on Firm Value: Some Estimates” Vol. 38, 

No. 1, s. 125 
135 Masulis, R W. 1983. ”The Impact of Capital Structure Change on Firm Value: Some Estimates” Vol. 38, 

No. 1, s. 125 
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4. Resultat 
 

I detta kapital redogörs för studiens resultat, som är skriven på ett sådant sätt att läsaren 

enkelt ska kunna slå upp respektive beräkning för sig. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

4.1 Enkel linjär regression 

Med metoden enkel linjär regression besvarar studien frågan om relationen mellan 

räntebärande skulder och eget kapital/börsvärde påverkar lönsamheten positivt eller 

negativt. Samt vilken inverkan en ökning eller minskning i förhållandet mellan 

räntebärande skulder och eget kapital/börsvärde har på lönsamheten.  

 

För att fastställa att de olika lutningarna (β) inte beror på slumpen sker en 

signifikansprövning. Följande hypoteser har formulerats: 

H0: β är noll 

H1: β är inte noll 

Signifikansnivån är 5 procent, frihetsgraderna är 21 och det kritiska värdet är 2,080 och   

-2,080. Det innebär att nollhypotesen förkastas om t-värdet är utanför det kritiska 

värdet.136 

                                                 
136 Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 751 
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4.1.1 Resultat 1: S/E:s påverkan på lönsamhet år 2010 

Oberoende variabel R2 Konstant  β t-värde 

Räntebärande skulder genom eget kapital 0,04343 16,22191 0,04794 0,976446 

Tabell 1: S/E:s påverkan på avkastning på eget kapital 

Beroende variabel – avkastning på eget kapital 

Determinations koefficienten (R2) är relativt låg, då endast cirka 4,34 procent av den 

totala variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationen i den oberoende.  

Konstanten representerar Y-axelns skärningspunkt, och är vad den beroende variabeln 

uppskattningsvis skulle vara om den oberoende var noll. Som kan åskådliggöras i 

diagram ett är linjens lutning positiv. Regressions koefficienten (β), som framgår i tabell 

ett, är vad den beroende variabeln ökar med när den oberoende ökar med ett.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som kan utläsas i tabell ett hamnar inte t-värdet utanför det kritiska värdet, vilket innebär 

att nollhypotesen inte förkastas. Linjens lutning skulle därmed kunna motsvara noll och 

den oberoende variabeln är inte en signifikant indikator på avkastning på eget kapital 

under år 2010.  

Diagram 1: S/E:s påverkan på avkastning på eget kapital 
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4.1.2 Resultat 2: S/B:s påverkan på lönsamhet år 2010 

Oberoende variabel R2 Konstant  β t-värde 

Räntebärande skulder genom eget kapital 0,18453 23,41318 -0,17286 -2,17993 

Tabell 2: S/B:s påverkan på avkastning på eget kapital 

Beroende variabel – avkastning på eget kapital 

I detta fall är determinations koefficienten (R2) något högre i jämförelse med resultat ett, 

då cirka 18,45 procent av den totala variationen i den beroende variabeln kan förklaras av 

variationen i den oberoende.  Konstanten är relativt hög då den representerar en 

procentmässig avkastning på eget kapital när den oberoende variabeln är noll. I diagram 

två framgår det att lutningen är negativ, vilket skiljer sig från resultat ett. Regressions 

koefficienten (β), som framgår i tabell två, är vad den beroende variabeln minskar med 

när den oberoende ökar med ett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår i tabell två hamnar t-värdet utanför det kritiska värdet. Därmed förkastas 

nollhypotesen, vilket innebär att sambandet inte beror på slumpen och denna variabel är 

en signifikant indikator med en negativ inverkan på lönsamhet under år 2010.  

Diagram 2: S/B:s påverkan på avkastning på eget kapital 
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4.1.3 Resultat 3: S/E:s påverkan på lönsamhet år 2009 

Oberoende variabel R2 Konstant  β t-värde 

Räntebärande skulder genom eget kapital 0,05003 16,17440 -0,04997 -1,0516 

Tabell 3: S/E:s påverkan på avkastning på eget kapital 

Beroende variabel – avkastning på eget kapital 

Determinations koefficienten (R2) är relativt låg, då endast cirka 5 procent av den totala 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationen i den oberoende. 

Konstanten är positiv medan en negativ lutning åskådliggörs i diagram tre. Regressions 

koefficienten (β), som framgår i tabell tre, är vad den beroende variabeln minskar med 

när den oberoende ökar med ett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-värdet, som framgår i tabell tre, hamnar inte utanför det kritiska värdet, vilket betyder 

att nollhypotesen inte förkastas. Linjens lutning skulle därmed kunna motsvara noll och 

den oberoende variabeln är inte en signifikant indikator på avkastning på eget kapital 

under år 2009.  

Diagram 3: S/E:s påverkan på avkastning på eget kapital 
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4.1.4 Resultat 4: S/B:s påverkan på lönsamhet år 2009 

Oberoende variabel R2 Konstant  β t-värde 

Räntebärande skulder genom börsvärde 0,11655 17,60420 -0,14634 -1,66444 

Tabell 4: S/B:s påverkan på avkastning på eget kapital 

Beroende variabel – avkastning på eget kapital 

Precis som tidigare är determinations koefficienten (R2) låg, då endast cirka 11,66 

procent av den totala variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationen i 

den oberoende. Konstanten är positiv och en negativ lutning syns i diagram fyra. 

Regressions koefficienten (β), som framgår i tabell fyra, är vad den beroende variabeln 

minskar med när den oberoende ökar med ett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nollhypotesen förkastas inte då t-värdet, som framgår i tabell fyra, inte hamnar utanför 

det kritiska värdet. Linjens lutning skulle kunna motsvara noll och den oberoende 

variabeln är därmed inte en signifikant indikator på avkastning på eget kapital under år 

2009.  

Diagram 4: S/B:s påverkan på avkastning på eget kapital 
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4.2 Multipel regression 

Med metoden multipel regression besvarar studien frågan om förhållandet mellan  

räntebärande skulder och eget kapital/börsvärde och lönsamhet påverkar bolagsvärdet 

positivt eller negativt. Samt vilken inverkan en ökning eller minskning i förhållandet 

mellan räntebärande skulder och eget kapital/börsvärde och lönsamhet har på 

företagsvärdet.  

 

För att kunna konkludera att alla koefficienter inte motsvarar noll kommer ett global test 

att utföras.  

Följande hypoteser har formulerats: 

H0: Alla β:n motsvarar noll 

H1: Alla β:n motsvarar inte noll 

Signifikansnivån är 5 procent, frihetsgraderna är 20, det finns två oberoende variabler och 

det kritiska värdet är 3,49. Det innebär att nollhypotesen förkastas om F-värdet är större 

än det kritiska värdet.137 

 

I resultat 12, 13 och 14 finns det en enhet (Sandvik) med ett extremvärde. Denna enhet 

har strukits i de nämnda beräkningarna, vilket förändrar frihetsgraderna till 19, samt det 

kritiska värdet till 3,52. Beräkningar med extremvärdet kommer att presenteras i 

bilagan.138 

 

Signifikansprövning utförs om den första nollhypotesen förkastas, för att fastställa att de 

individuella lutningarna inte beror på slumpen. Följande hypoteser har formulerats: 

H0: β är noll 

H1: β är inte noll 

Signifikansnivån är 5 procent, frihetsgraderna är 20 och det kritiska värdet är 2,086 och   

-2,086. Det innebär att nollhypotesen förkastas om t-värdet hamnar utanför det kritiska 

värdet. Som nämndes ovan finns det ett extremvärde i resultat 12, 13 och 14, vilket 

förändrar frihetsgraderna samt det kritiska värdet. Det kritiska värdet är 2,093 och            

                                                 
137 Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 754 
138 Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 754 
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-2,093.139  

 

Om endast en individuell lutning skulle vara signifikant kommer variabeln som inte var 

signifikant att strykas, och testet genomförs igen för att få de rätta värdena.140 Om detta 

skulle vara fallet blir det kritiska värdet samt frihetsgraderna desamma som vid den enkla 

linjära regressions beräkningarna. Detta stämmer dock inte för resultat 12, 13 och 14 då 

en enhet är bortplockad. Frihetsgraderna är då 20 och det kritiska värdet är 2,086 och       

-2,086.141  

4.2.1 Resultat 5: S/E:s respektive lönsamhetens påverkan på P/B-tal år 2010 

Oberoende variabel R2 Konstant β F-värdet T-värdet 

S/E & lönsamhet 0,68382 -0,33261  21,62773  

S/E   0,00088  0,14206 

Lönsamhet   0,17157  6,40138 
Tabell 5: S/E:s och lönsamhetens påverkan på P/B-tal 

Beroende variabel – P/B-tal 

Determinations koefficienten (R2) är hög, då cirka 68,38 procent av den totala 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationerna i de oberoende. 

Konstanten representerar Y-axelns skärningspunkt, och är vad den beroende variabeln 

uppskattningsvis skulle vara om de oberoende var noll.  

 

Regressions koefficienten (β) för relationen mellan skulder och eget kapital, som framgår 

i tabell fem, är vad den beroende variabeln ökar med när denna ökar med ett, förutsatt att 

avkastning på eget kapital är oförändrad. Regressions koefficienten (β) för lönsamhet, 

som även framgår i tabell fem, är vad den beroende variabeln ökar med när denna ökar 

med ett, förutsatt att förhållandet mellan räntebärande skulder och eget kapital är 

oförändrad. 

 

F-värdet, som framgår i tabell fem, hamnar utanför det kritiska värdet vilket innebär att 

nollhypotesen förkastas. Därmed motsvarar inte alla lutningar noll. Vad gäller t-värdet 

                                                 
139 Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s s. 751 
140 Lind, D A. et al. 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 521 
141 Lind, D A. et al. 2009 Statistical Techniques in Business and Economics s. 751 
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för relationen mellan räntebärande skulder och eget kapital hamnar det inte utanför det 

kritiska värdet, vilket innebär att nollhypotesen inte förkastas. Därmed är denna variabel 

inte en signifikant indikator på P/B-tal under år 2010. Vad gäller t-värdet för lönsamhet 

hamnar det utanför det kritiska värdet, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. Därmed 

är lutningen signifikant skiljd från noll och testet genomförs igen, dock utan den 

förstnämnda oberoende variabeln. 

4.2.2 Resultat 6: Lönsamhetens påverkan på P/B-tal år 2010 

Oberoende variabel R2 Konstant  β T-värde 

Lönsamhet 0,68350 -0,29457 0,17236 6,73434 

Tabell 6: Lönsamhetens påverkan på P/B-tal 

Beroende variabel – P/B-tal 

Determinations koefficienten (R2) är fortfarande hög, då cirka 68,35 procent av den totala 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationen i den oberoende. 

Konstanten är, precis som i resultat 5, negativ och avkastning på eget kapital har en 

positiv inverkan på den beroende variabeln, vilket synliggörs i diagram fem. Regressions 

koefficienten (β), som framgår i tabell sex, är vad den beroende variabeln ökar med när 

den oberoende ökar med ett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gäller t-värdet, som framgår i tabell sex, är det utanför det kritiska värdet. Därmed 

förkastas nollhypotesen, vilket innebär att sambandet inte beror på slumpen och denna 

variabel är en signifikant indikator med en positiv inverkan på P/B-tal under år 2010. 

Diagram 5: Lönsamhetens påverkan på P/B-tal 
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4.2.3 Resultat 7: S/B:s respektive lönsamhetens påverkan på P/B-tal år 2010 

Oberoende variabel R2 Konstant β F-värdet t-värdet 

S/B & lönsamhet 0,69993 0,24329  23,32518  

S/B   -0,01191  -1,04626 

Lönsamhet   0,15965  5,64557 
Tabell 7: S/B:s och lönsamhetens påverkan på P/B-tal 

Beroende variabel – P/B-tal 

Determinations koefficienten är hög (R2), då cirka 69,99 procent av den totala 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationerna i de oberoende. 

Konstanten är, till skillnad från resultat fem och sex, positiv.  

 

Regressions koefficienten (β) för förhållandet mellan räntebärande skulder och börsvärde, 

som framgår i tabell sju, är vad den beroende variabeln minskar med när den oberoende 

ökar med ett, förutsatt att avkastning på eget kapital är oförändrad. Avkastning på eget 

kapital har fortfarande en positiv inverkan, men regressions koefficienten (β) är något 

lägre än resultat fem och sex.  

 

F-värdet, som framgår i tabell sju, hamnar utanför det kritiska värdet, vilket innebär att 

nollhypotesen förkastas. Därmed motsvarar inte alla lutningar noll. Vad gäller t-värdet 

för förhållandet mellan räntebärande skulder och börsvärdet hamnar det inte utanför det 

kritiska värdet, vilket innebär att nollhypotesen inte förkastas. Därmed är inte denna 

variabel en signifikant indikator på P/B-tal under år 2010. Vad gäller t-värdet för 

lönsamhet hamnar det utanför det kritiska värdet, vilket innebär att nollhypotesen 

förkastas. Lutningen är därmed även här signifikant skiljd från noll. Ett ytterligare test 

kommer inte att genomföras då lönsamhetens påverkan på P/B-tal redan har testats i 

resultat sex.  
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4.2.4 Resultat 8: S/E:s respektive lönsamhetens påverkan på P/E-tal år 2010 

Oberoende variabel R2 Konstant β F-värdet t-värdet 

S/E & lönsamhet 0,03452 18,54853  0,35750  

S/E   -0,01867  -0,55038 

Lönsamhet   -0,07568  -0,51314 
Tabell 8: S/E:s och lönsamhetens påverkan på P/E-tal 

Beroende variabel – P/E-tal 

Determinations koefficienten (R2 ) är låg, då endast cirka 3,45 procent av den totala 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationerna i de oberoende. 

Konstanten är positiv medan de båda lutningarna är negativa. 

 

Regressions koefficienten (β) för relationen mellan skulder och eget kapital, som framgår 

i tabell åtta, är vad den beroende variabeln minskar med när denna variabel ökar med ett, 

förutsatt att lönsamhet är oförändrad. Regressions koefficienten (β) för lönsamhet, som 

framgår i tabell åtta, är vad den beroende variabeln minskar med när denna variabel ökar 

med ett, förutsatt att relationen mellan räntebärande skulder och eget kapital är 

oförändrad.  

 

F-värdet, som framgår i tabell åtta, hamnar inte utanför det kritiska värdet. Därmed kan 

inte nollhypotesen förkastas och alla lutningar kan motsvara noll. Därmed är dessa 

variabler inte signifikanta indikatorer på P/E-talet under år 2010.  

4.2.5 Resultat 9: S/B:s respektive lönsamhetens påverkan på P/E-tal år 2010 

Oberoende variabel R2 Konstant β F-värdet T-värdet 

S/B & lönsamhet 0,25217 24,10720  3,37204  

S/B   -0,14099  -2,4924 

Lönsamhet   -0,24311  -1,72933 
Tabell 9: S/B:s och lönsamhetens påverkan på P/E-tal 

Beroende variabel – P/E-tal 

Determinations koefficienten (R2 ) är något högre än i resultat åtta, då cirka 25,22 procent 

av den totala variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationerna i de 

oberoende. Även här är konstanten positiv medan de båda lutningarna är negativa. 
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Regressions koefficienten (β) för relationen mellan räntebärande skulder och börsvärdet, 

som framgår i tabell nio, är vad den beroende variabeln minskar med när denna variabel 

ökar med ett, förutsatt att lönsamhet är oförändrad. Regressions koefficienten (β) för 

lönsamhet, som framgår i tabell nio, är vad den beroende variabeln minskar med när 

denna variabel ökar med ett, förutsatt att relationen mellan räntebärande skulder och 

börsvärdet är oförändrad.  

 

F-värdet, som framgår i tabell nio, hamnar inte utanför det kritiska värdet. Därmed kan 

inte nollhypotesen förkastas och alla lutningar kan motsvara noll. Därmed är dessa 

variabler inte signifikanta indikatorer på P/E-talet under år 2010.  

4.2.6 Resultat 10: S/E:s respektive lönsamhetens påverkan på P/B-tal år 2009 

Oberoende variabel R2 Konstant β F-värdet t-värdet 

S/E & lönsamhet 0,12952 1,36955  1,48792  

S/E   0,00898  1,30273 

Lönsamhet   0,04297   1,39354 
Tabell 10: S/E:s och lönsamhetens påverkan på P/B-tal 

Beroende variabel – P/B-tal 

Determinations koefficienten (R2) är relativt låg, då endast cirka 12,95 procent av den 

totala variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationerna i de oberoende. 

Konstanten är positiv vilket även lutningarna är.  

Regressions koefficienten (β) för relationen mellan räntebärande skulder och eget kapital, 

som framgår i tabell tio, är vad den beroende variabeln ökar med när denna variabel ökar 

med ett, förutsatt att lönsamhet är oförändrad. Regressions koefficienten (β) för 

lönsamhet, som framgår i tabell tio, är vad den beroende variabeln ökar med när denna 

variabel ökar med ett, förutsatt att relationen mellan räntebärande skulder och eget kapital 

är oförändrad.  

 

F-värdet, som framgår i tabell tio, hamnar inte utanför det kritiska värdet. Detta innebär 

att nollhypotesen inte förkastas och lutningarna kan motsvara noll. De oberoende 

variablerna utgör därmed inte signifikanta indikatorer på P/B-tal under år 2009. 
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4.2.7 Resultat 11: S/B:s respektive lönsamhetens påverkan på P/B-tal år 2009 

Oberoende variabel R2 Konstant β F-värdet t-värdet 

S/B & lönsamhet 0,18008 3,10765   2,19637  

S/B   -0,02318  -1,74217 

Lönsamhet   0,01553  0,50040 
Tabell 11: S/B:s och lönsamhetens påverkan på P/B-tal 

Beroende variabel – P/B-tal 

Determinations koefficienten (R2) är låg, då endast cirka 18,01 procent av den totala 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationerna i de oberoende. 

Konstanten är positiv, vilket den beroende variabeln uppskattningsvis skulle vara, 

förutsatt att de båda oberoende variablerna var noll.  

 

Regressions koefficienten (β) för relationen mellan räntebärande skulder och börsvärde, 

som framgår i tabell elva, är vad den beroende variabeln minskar med när denna variabel 

ökar med ett, förutsatt att lönsamhet är oförändrad. Regressions koefficienten (β) för 

lönsamhet, som även framgår i tabell elva, är vad den  beroende variabeln ökar med när 

denna variabel ökar med ett, förutsatt att relationen mellan räntebärande skulder och 

börsvärde är oförändrad.  

 

F-värdet, som framgår i tabell elva, hamnar inte utanför det kritiska värdet. Detta innebär 

att nollhypotesen inte förkastas och lutningarna kan motsvara noll. De oberoende 

variablerna utgör därmed inte signifikanta indikatorer på P/B-tal under år 2009. 
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4.2.8 Resultat 12: S/E:s respektive lönsamhetens påverkan på P/E-tal år 2009 

Oberoende variabel R2 Konstant β F-värdet T-värdet 

S/E & lönsamhet 0,38521 37,91026  5,95230  

S/E   0,09496  1,04513 

Lönsamhet   -1,48652  -3,17768 
Tabell 12: S/E:s och lönsamhetens påverkan på P/E-tal 

Beroende variabel – P/E-tal 

Determinations koefficienten (R2) är cirka 38,52 procent vilket är hur mycket den totala 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationerna i de oberoende. 

Konstanten är positiv, vilket den beroende variabeln uppskattningsvis skulle vara, 

förutsatt att de båda oberoende variablerna var noll. 

 

Regressions koefficienten (β) för relationen mellan räntebärande skulder och eget kapital, 

som framgår i tabell 12, är vad den beroende variabeln ökar med när denna variabel ökar 

med ett, förutsatt att lönsamhet är oförändrad. Regressions koefficienten (β) för 

lönsamhet, som framgår i tabell 12, är vad den beroende variabeln minskar med när 

denna variabel ökar med ett, förutsatt att relationen mellan räntebärande skulder och eget 

kapital är oförändrad.  

 

F-värdet, som framgår i tabell 12, hamnar utanför det kritiska värdet vilket innebär att 

nollhypotesen förkastas. Därmed motsvarar inte alla lutningar noll. Vad gäller t-värdet 

för relationen mellan räntebärande skulder och eget kapital hamnar det inte utanför det 

kritiska värdet, vilket innebär att nollhypotesen inte förkastas under år 2009. T-värdet för 

lönsamhet hamnar utanför det kritiska värdet, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. 

Därmed är denna lutning signifikant skiljd från noll under år 2009. Testet genomförs en 

ytterligare gång, dock utan den förstnämnda oberoende variabeln. 
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4.2.9 Resultat 13: Lönsamhetens påverkan på P/E-tal år 2009 

Oberoende variabel R2 Konstant  β t-värde 

Lönsamhet 0,34986  44,85794 -1,53166  -3,28064 

Tabell 13: Lönsamhetens påverkan på P/E-tal 

Beroende variabel – P/E-tal 

Determinations koefficient (R2) är något lägre när förhållandet mellan räntebärande 

skulder och eget kapital är bortplockad. Cirka 34,99 procent av den totala variationen i 

den beroende variabeln kan därmed förklaras av variationen i den oberoende. Konstanten 

är positiv och lutningen negativ, vilket framgår i diagram sex. Regressions koefficienten 

(β), som framgår i tabell 13, är vad den beroende variabeln minskar med när den 

oberoende variabeln ökar med ett.  

 
 

T-värdet, som återfinns i tabell 13, hamnar utanför det kritiska värdet. Därmed förkastas 

nollhypotesen, vilket innebär att sambandet inte beror på slumpen och denna variabel är 

en signifikant indikator med en negativ inverkan på P/E-tal under år 2009. 

Diagram 6: Lönsamhetens påverkan på P/E-tal 
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4.2.10 Resultat 14: S/B:s respektive lönsamhetens påverkan på P/E-tal år 2009 

Oberoende variabel R2 Konstant β F-värdet t-värdet 

S/B & lönsamhet 0,41242 56,68857    6,66790  

S/B   -0,25055  -1,42225 

Lönsamhet   -1,79094  -3,65115 
Tabell 14: S/B:s och lönsamhetens påverkan på P/E-tal 

Beroende variabel – P/E-tal 

Determinations koefficienten (R2) är cirka 41,24 procent, vilket är hur mycket den totala 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationerna i de oberoende. 

Konstanten är positiv och lutningarna är negativa.  

 

Regressions koefficienten (β) för relationen mellan räntebärande skulder och börsvärde, 

som framgår i tabell 14, är vad den beroende variabeln minskar med när denna variabel 

ökar med ett, förutsatt att lönsamhet är oförändrad. Regressions koefficienten (β) för 

lönsamhet är, precis som i resultat 12 och 13, negativ, dock med ett något högre negativt 

värde.  

 

F-värdet, som framgår i tabell 14, hamnar utanför det kritiska värdet vilket innebär att 

nollhypotesen förkastas. Därmed motsvarar inta alla lutningar noll. Vad gäller t-värdet 

för förhållandet mellan räntebärande skulder och börsvärdet hamnar det inte utanför det 

kritiska värdet, vilket innebär att nollhypotesen inte förkastas. Därmed är inte denna 

variabel en signifikant indikator på P/E-tal under år 2009. Vad gäller t-värdet för 

lönsamhet hamnar det utanför det kritiska värdet, vilket innebär att nollhypotesen 

förkastas. Lutningen är därmed även här signifikant skild från noll. Ett ytterligare test 

kommer inte att genomföras då lönsamhetens påverkan på P/E-tal redan har prövats.  
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4.3 Sammanfattning 

I dessa tabeller innebär nej att studien inte kan påvisa att den oberoende variabel 

signifikant påverkade den beroende variabeln. Medan ja betyder att det gick att påvisa att 

den oberoende variabeln signifikant påverkade den beroende variabeln.   

4.3.1 S/E:s påverkan på lönsamhet, P/B-tal och P/E-tal 

Beroende Signifikant år 2010 Signifikant år 2009 

Lönsamhet Nej Nej 

P/B-tal Nej Nej 

P/E-tal Nej Nej 

4.3.2 S/B:s påverkan på lönsamhet, P/B-tal och P/E-tal 

Beroende Signifikant år 2010 Signifikant år 2009 

Lönsamhet Ja Nej 

P/B-tal Nej Nej 

P/E-tal Nej  Nej 

4.3.3 Lönsamhetens påverkan på P/B- och P/E-tal 

Beroende Signifikant år 2010 Signifikant år 2009 

P/B-tal Ja Nej 

P/E-tal Nej Ja 
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5. Analys 
 

I detta kapitel sätts resultaten in i dess teoretiska mening och därmed sker en 

återkoppling till vad som har framförts i teorikapitlet. 

5.1 Räntebärande skulders påverkan på avkastning på eget kapital  

Enligt den teoretiska referensramen som studien vilar på innebär skulder risk. Då det 

antas att aktieägare är risk obenägna kräver de en högre avkastning för att investera i ett 

företag med en högre skuldsättningsgrad.142 Enligt Modigliani och Millers teorem bör 

detta vara utfallet, förutsatt att kostnader för skyldigheter, såsom amorteringar och räntor, 

inte överstiger företagens bruttointäkter.143  

 

Som nämndes i inledningen innebar år 2010 relativt god lönsamhet, vilket enligt teorin 

hade kunnat leda till en positiv inverkan.144 Studiens resultat gick dock inte i linje med 

ovanstående resonemang, då endast en signifikant inverkan som var negativ kunde 

påvisas under år 2010 för studiens population. Detta kan tolkas som att aktieägare, i stora 

börsnoterade svenska bolag, inte fick en signifikant högre avkastning på det egna 

kapitalet genom att investera i ett mer riskfyllt alternativ under år 2010.    

 

År 2009 innebar försämrad lönsamhet och företag mötte en genomsnittlig ökad ränta.145 

Detta hade kunnat innebära att den totala lönsamheten var mindre än lånekostnaden, 

vilket enligt Modigliani och Millers teorem hade kunnat leda till en negativ påverkan.146 

Dock kunde inte studiens resultat påvisa att en signifikant inverkan förelåg under år 2009 

för studiens population. Detta kan tolkas som att aktieägare, i stora börsnoterade svenska 

bolag, inte fick en signifikant högre eller lägre avkastning på det egna kapitalet genom att 

investera i ett mer riskfyllt alternativ under år 2009.  
                                                 
142  Hurdle, G J. 1974. ”Leverage, Risk, Market Structure and Profitability” Vol. 56, No. 4 s. 478 
143 Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”. 

Vol. 53 nr. 3, s. 439 
144 Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48 No. 3, s. 276, samt Penningpolitisk rapport 2010:3 s. 33 
145 Penningpolitisk rapport 2009:1 s. 31 samt Penningpolitisk rapport 2009:3 s. 32 
146 Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48 No. 3, s. 276 
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5.2 Räntebärande skulder samt lönsamhetens påverkan på bolagsvärdet 

Enligt Modigliani och Millers teorem, där skatter beaktas, ska skulder öka företagsvärdet 

då lånekostnader är avdragsgilla.147 Trade-off teorin stödjer detta resonemang, men 

framlyfter att denna positiva inverkan kommer att avta och bli negativ då kostnader för 

finansiell stress blir allt för påtagliga.148  

 

Som framfördes i teorikapitlet finns det forskare som menar att stora företag kan öka dess 

skuldsättningsgrad betydligt, och fortfarande åtnjuta skattefördelar som skulder ger 

upphov till.149 Ett sådant resonemang skulle kunna innebära att en positiv inverkan 

framträds. Studiens resultat går dock inte i linje med denna tankebana då ingen 

signifikant påverkan kunde påvisas, under år 2010 för studiens population. Detta kan 

tolkas som att stora svenska börsnoterade bolag inte fick ett signifikant högre eller lägre 

marknadsvärde orsakat av skulder under år 2010.  

 

Som även nämndes i teorikapitlet finns det forskare som hävdar att kostnader för skulder 

är signifikanta.150 Vidare framlyfter Trade-off teorin att kostnader för finansiell stress 

ökar när lönsamheten minskar. Lönsamhet minskar generellt sätt under en lågkonjunktur, 

vilket kan leda till att kostnader för skulder blir allt för påtagliga under sämre tider.151 

Detta skulle kunna utgöra argument för ett negativt samband under år 2009, då det var ett 

år som präglades av försämrad lönsamhet.152 Detta resonemang kunde studiens resultat 

dock inte stödja, då ingen signifikant påverkan kunde påvisas för studiens population 

under år 2009. Därmed gör författarna samma tolkning som ovan, för stora svenska 

börsnoterade bolag under år 2009. 

 

                                                 
147 Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction” 

Vol. 53 No. 3, s. 438 
148 Robichek, Alexander A. & Myers, Stewert C. 1966 ”Problems in the Theory of Optimal Capital  

Structure” Vol. 1, No. 2, s. 19 
149 Graham, J R., 2000. ”How Big Are the Tax Benefits of Debt?” Vol. 55, No. 5, s. 1935 
150 Altman, E I. 1984. ”A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question” Vol. 39,    No. 

4, s. 1068 
151 Fama, E F. & French, K R. 2002. ”Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends 

and Debt” Vol. 15, No. 1 s. 6 
152 Penningpolitisk rapport 2009:1 s. 31 
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Undersökningens resultat, med avseende till relationen mellan räntebärande skulder och 

företagsvärde, ligger främst i linje med Modigliani och Millers första proposition där 

skatter inte beaktas.153 Miller argumenterade även i artikeln ”Debt and Taxes” att 

företagsvärdet var oberoende av dess kapitalstruktur, under vissa förutsättningar.154 Om 

resultaten beror på argument som framförts i dessa artiklar kan inte studiens resultat 

styrka då det inte varit dess syfte. Författarna kan endast fastställa att det inte gick att 

påvisa att räntebärande skulder hade en signifikant inverkan på bolagsvärdet i något av 

fallen. Därmed skulle detta kunna utgöra en indikator på att räntebärande skulder inte 

signifikant påverkar värderingen av företag, för stora svenska börsnoterade bolag under 

år 2010 och år 2009, vilket Miller samt proposition I, där skatter inte beaktas, 

argumenterar för.  

 

Då författarna misstänkte att värdet på ett företag även har andra förklaringsfaktorer 

utöver de Modigliani och Miller framförde, valdes en ytterligare variabel till studien. Då 

Fairfield och Wilcox i sina studier framfört resultat på att lönsamhet påverkar P/B-tal 

positivt,155 samt Wilcox påvisat att denna påverkar P/E-tal, efter vissa justeringar, positivt 

valdes lönsamhet som den andra förklaringsvariabeln.156   

 

De resultat denna studie fick, vad gäller lönsamhetens inverkan på P/E-tal och dess 

inverkan på P/B-tal, skiljde sig mellan åren. En signifikant påverkan av lönsamhet på 

P/B-tal som var positiv kunde påvisas för stora svenska företag under år 2010. Detta kan 

tolkas som att marknadsvärdet ökar med en ökad lönsamhet under år 2010 för dessa. 

Resultatet går dels i linje med Fairfield och Wilcox studier, men även de resonemang 

som teorikapitlet framförde, då det antas att aktieägare söker att maximera vinst.157 Dock 

kunde inte en sådan inverkan påvisas under år 2009 för studiens population.  

 

                                                 
153 Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48 No. 3, s. 268 
154 Miller, M H. 1977. ”Debt and Taxes” Vol. 32, No. 2, s. 262 
155 Fairfield, P M. 1994. ”P/E, P/B and the Present Value of Future Dividends” Vol. 50, No. 4 s. 23-31 
156 Wilcox, J W.  1984. ”The P/B-ROE Valuation Model” Vol. 40, No. 1, s. 61 
157 Sandström, T, 2010. Svensk aktiebolagsrätt s. 60 



 47

P/E-tal är, som framgår av metodkapitlet, ett värderingsmått på företag och ett högt värde 

kan ge en indikator på att företaget har signifikanta möjligheter till tillväxt i framtiden.158 

Vad gäller år 2010 kunde inte en signifikant inverkan av lönsamhet på P/E-tal påvisas, 

för studiens population. Dock kunde en signifikant påverkan som var negativ påvisas 

under år 2009 för stora svenska bolag. Innebörden av detta resultat skulle vara att desto 

lägre lönsamhet desto högre P/E-tal. En tolkning av detta skulle kunna vara att 

aktieägare, under år 2009, var villiga att acceptera lägre avkastning idag då signifikanta 

tillväxtmöjligheter fanns i framtiden, för stora svenska börsnoterade bolag. Detta går 

även i linje med teorikapitlets resonemang eftersom det fortfarande går att anta att 

aktieägare då söker att maximera vinst.159  

 

Det sistnämnda resultatet bör dock tolkas med försiktighet då år 2009 innebar försämrad 

lönsamhet, vilket skulle kunna orsaka höga P/E-tal som inte har den innebörd som 

framfördes ovan.160 Ett högt P/E-tal orsakat av låg lönsamhet skulle även förklara varför 

denna negativa lutning åskådliggörs, då många företag får ett högt värde på grund av den 

dåliga lönsamheten. Därmed tolkar författarna detta resultat med en viss återhållsamhet.  

                                                 
158 Ross, S A. et al. 2008. Modern Financial Management s. 53 
159 Sandström, T, 2010. Svensk aktiebolagsrätt s. 60 
160 Ross, S A. et al. 2008. Modern Financial Management s. 54 
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6. Slutsats   
 

I detta kapitel sker en återkoppling mellan studiens resultat och dess syfte.  

 

Syftet med studien var att fastställa om det finns en signifikant inverkan av stora svenska 

bolags skulder på dess lönsamhet som är negativ eller positiv, under år 2010 och år 2009 

för att kunna urskilja likheter alternativt skillnader under dessa år. Frågan har en teoretisk 

anknytning då det antas vara fallet under vissa antaganden, men studien kunde endast 

påvisa signifikans, där inverkan dessutom var negativ, i ett av fallen. Därmed kunde inte 

studiens resultat stödja argument om att aktieägare bör få högre avkastning på det egna 

kapitalet i företag med en högre skuldsättningsgrad, under studiens avgränsning.   

 

Studien syftade även till att fastställa om det finns en signifikant inverkan av skulder samt 

lönsamhet på bolagsvärdet som är negativ eller positiv för dessa under de givna åren. Vad 

gäller skulders påverkan gick det inte att påvisa signifikans. Detta leder därmed till 

slutsatsen att Modigliani och Millers teorem, om att bolagsvärdet skall utgöra en positiv 

funktion av skulder, inte stämmer under studiens avgränsning.161 Resultaten indikera 

även att skulder inte enbart har en negativ inverkan, för dessa under de givna åren, då det 

inte gick att påvisa. Detta går därmed mest i linje med Millers argument, som framfördes 

i artikeln ”Debt and Taxes”,162 och proposition I, där skatter inte beaktas.163 

 

Vad gäller lönsamhetens inverkan på bolagsvärdet blev utfallet olika för åren. En 

signifikant inverkan på P/B-tal som var positiv gick att påvisas under år 2010, och en 

signifikant inverkan på P/E-tal som var negativ, under år 2009, gick att påvisas. Det 

första resultatet går i linje med Fairfield och Wilcox studier, men inte det andra.164 

Slutsatsen blir att P/B-tal ökar när lönsamhet ökar för år 2010 för stora svenska 

                                                 
161 Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction” 

Vol. 53 No. 3, s. 438 
162 Miller, M H. 1977. ”Debt and Taxes” Vol. 32, No. 2, s. 262 
163 Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48 No. 3, s. 268 
164 Fairfield, P M. 1994. ”P/E, P/B and the Present Value of Future Dividends” Vol. 50, No. 4 s. 23-31 samt 

Wilcox, J W.  1984. ”The P/B-ROE Valuation Model” Vol. 40, No. 1, s. 59-64 
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börsnoterade bolag, och det motsatta gäller för P/E-tal för år 2009 för dessa. Dock gick 

det inte att påvisa signifikans i de två övriga fallen.  
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7. Diskussion 

 

I detta kapitel framgår möjliga förklaringar till studiens resultat samt förslag till vidare 

forskning, vilket efterföljas av en kritik till författarna. 

 

7.1 Förklaringar till studiens resultat samt förslag till vidare forskning 

Graham framförde i sin studie, som presenterades i teorikapitlet, att stora företag med 

god lönsamhet var konservativa vad gällde deras skuldsättning, trots lägre kostnader 

orsakade av dessa.165 Vidare fann Gabriel Perez-Quiros och Allan Timmermann i deras 

undersökning, som även presenterades i teorikapitlet, att stora företag hade starkare 

säkerheter, vilket gjorde att kreditmarknadens villkor inte försämrades under 

konjunktursvängningar såsom för små företag. Detta bidrog med att investerare inte 

krävde lika höga premier som i de mindre bolagen.166  

 

Dessa resultat skulle kunna tolkas som att skulder inte utgör en lika stor risk för 

aktieägare i stora företag, vilket i sin tur leder till att en högre avkastning inte krävs i 

samma utsträckning. Storlek och diversifiering skulle därmed kunna spela en avgörande 

roll för uppfattningen om skulder utgör en sådan riskfaktor som teorier ofta påtalar. Detta 

skulle i sin tur kunna vara en förklaring till varför signifikans för sambandet mellan 

skulder och avkastning på eget kapital inte kunde påvisas mer än i ett av fallen i denna 

undersökning. Detta är självklart inget denna studie kan besvara då det inte varit dess 

syfte, men kan utgöra en fråga som framtida forskning lägger fokus på.  

 

Vidare gick det inte att påvisa att skulder påverkade marknadsvärdet signifikant under år 

2010 och år 2009 för studiens population. Om proposition I, där skatter beaktas, hade 

stämt skulle skulder signifikant påverka företagsvärdet och dess inverkan skulle vara 

                                                 
165 Graham, J R., 2000. ”How Big Are the Tax Benefits of Debt?” Vol. 55, No. 5, s. 1935 
166 Perez-Quiros, G Timmermann, A. 2000. ”Firm Size and Cyclical Variations in Stock Returns” Vol. 55, 

No. 3, s. 1231 
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positiv.167 Det finns även de som framhåller att fördelar med skulder är obetydliga medan 

dess nackdelar är signifikanta.168 Om skulders fördelar inte existerar och dess nackdelar 

är av stor vikt hade signifikans förelegat och dess påverkan hade varit negativ. Det 

faktum att studiens resultat inte kan påvisa dessa samband skulle kunna vara en indikator 

på att de teorier respektive forskning som ämnar att förklara detta missar en 

förklaringsfaktor. 

 

Miller försökte bidra med argument till varför värdet på ett företag är oberoende av dess 

kapitalstruktur i sin artikel ”Debt and Taxes”, vilken har ansetts utgöra en otillräcklig 

förklaringsmodell av bland annat Myers.169 Samma slutsats framförde Modigliani och 

Miller i deras proposition I, där skatter inte beaktas, vilken även blev hårt kritiserad för 

att vara otillräcklig.170 Oenighet råder därmed på området, vilket kan skapa svårigheter 

för företag att utifrån existerande teorier sätta upp riktlinjer för finansieringsformer som 

avser att öka marknadsvärdet. Framtida forskning skulle därmed kunna försöka finna svar 

på vilka andra effekter skulder skulle kunna bidra med, och inte utgå ifrån att det endast 

finns fördelar alternativt nackdelar. Författarna misstänker att forskning som förklarar hur 

stora respektive små dessa är, utifrån dagens lagar och praxis, snabbt kan bli utdaterat då 

dessa är föränderliga. Forskning som förklarar att de existerar och vilka effekter som kan 

neutralisera dem kan dock vara mer varaktig. Dessa effekter skulle möjligtvis kunna 

förklara varför signifikanta samband inte kan påvisas i denna studie.  

 

Lönsamheten påverkade P/B-tal positivt för år 2010, men detta kunde inte fastställas för 

år 2009. En medvetenhet om tillfälligt försämrad lönsamhet kan ha bidragit med att dess 

inflytande inte var betydande vid företagsvärdering under år 2009. När konjunkturen 

istället började vända kan denna faktor ha spelat en mer avgörande roll vid värderingen 

för investerare. Detta kan dock endast fastställas genom en undersökning över tid, för att 

kunna urskilja mönster, vilket skulle kunna vara ett förslag på framtida forskning.  
                                                 
167 Modigliani, F & Miller, M H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction” 

Vol. 53 No. 3, s. 438 
168 Altman, E I. 1984. ”A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question” Vol. 39,    No. 

4, s. 1068 
169 Myers, S C. 1984. ”The Capital Structure Puzzle” Vol. 39, No. 3, s. 579 
170 Modigliani, F & Miller, M H. 1958. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” Vol. 48 No. 3, s. 268 
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P/E-tal påverkades negativt av lönsamhet under år 2009. Vad detta utfall beror på skulle 

kunna förklaras av att företag med ett högt P/E-tal förväntas ha signifikanta 

tillväxtmöjligheter, men att dessa företag inte har stabila inkomster över 

konjunkturnedgångar. Detta skulle kunna innebära försämrad lönsamhet desto högre 

tillväxtmöjligheter företag har, under en ekonomisk nedgång. Som framfördes i analysen 

bör dock detta resultat tolkas med försiktighet. Att signifikans inte gick att påvisas för år 

2010, kan bero på att dagens lönsamhet inte påverkar värderingen av ett företags 

tillväxtmöjligheter, under en ekonomisk uppgång. Om dessa resonemang verkligen är 

fallet kan självklart inte denna studie styrka, då det inte varit dess avsikt, men skulle 

kunna vara något framtida forskning fäster vikt vid.  

7.2 Kritik till författarna 

Med studiens tillvägagångssätt kan det endast fastställas att skulder inte har en signifikant 

positiv alternativ negativ inverkan på företagsvärdet under de givna avgränsningarna. 

Vilken är en del av den kritik författarna riktar mot studien. Om skulders påverkan skulle 

vara annorlunda kan inte denna studie påvisa med dess metodval. Därmed går det inte att 

med all säkerhet utgå ifrån att bolagsvärdet skulle vara oberoende av dess kapitalstruktur 

under år 2010 och år 2009 för stora svenska bolag. Dock går studiens resultat mest i linje 

med dessa resonemang, men alternativa tillvägagångssätt skulle vara nödvändiga för att 

kunna säkerställa detta. Författarna påpekar just detta för att läsaren inte ska tolka 

uppsatsens argumentation som sådan, utan som indikatorer på förhållandena.  

 

Författarna vill även påpeka att det inte går att med säkerhet utgå ifrån att resultaten 

skulle vara giltiga för andra värderingsmått av bolagsvärdet, då P/B- respektive P/E-tal är 

vad som har nyttjats.  
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9. Bilaga 
Företag P/E-

tal år 

2010 

P/E-

tal år 

2009 

P/B-

tal år 

2010 

P/B-

tal år 

2009 

ROE 

år 

2010 

ROE 

år 

2009 

S/E år 

2010 

S/E år 

2009 

S/B år 

2010 

S/B år 

2009 

Alfa Laval 19,19 15,27 4,40 3,42 22,94 22,38 36,87 40,36 8,37 13,12 

ASSA Abloy 16,99 18,96 3,33 2,61 19,60 13,75 58,00 65,85 17,42 27,19 

Atlas Coopco (A-aktien) 20,79 20,40 7,05 4,99 33,91 24,45 68,60 81,74 9,73 18,72 

Axfood 15,31 13,86 4,44 4,17 29,00 30,10 28,26 28,53 6,37 7,72 

Boliden 9,45 10,07 1,99 1,55 21,00 15,38 28,85 43,85 14,54 32,81 

Electrolux (B-aktien) 14,77 19,85 2,86 2,75 19,39 13,84 58,68 68,03 20,50 27,10 

Ericsson (B-aktien) 22,77 52,27 1,74 1,53 7,65 2,93 20,96 21,88 12,03 14,89 

Getinge 14,73 16,97 2,53 2,59 17,21 15,24 109,21 133,5 43,09 54,45 

Husqvarna (B-aktien) 18,38 33,51 2,64 2,50 14,33 7,45 62,83 74,52 23,85 30,05 

Meda 10,84 12,68 1,11 1,43 10,26 11,25 98,00 97,38 88,19 69,56 

NCC (B-aktien) 10,49 10,16 1,97 1,67 18,78 16,42 52,36 40,96 26,57 25,98 

PEAB 14,24 10,14 2,21 1,74 15,51 17,14 91,58 100,51 41,46 57,58 

SAAB 28,37 17,81 1,13 1,17 3,97 6,54 14,91 31,85 13,25 29,28 

Sandvik 22,40 -39,48 4,60 3,42 20,53 -8,67 87,68 116,47 19,06 38,42 

SCA (B-aktien) 13,39 13,93 1,10 0,99 8,25 7,11 53,83 65,03 48,75 65,53 

Scania (B-aktien) 13,60 65,40 4,12 3,17 30,31 4,85 114,55 154,59 27,80 62,88 

Seco Tools 23,53 78,38 6,10 5,66 25,92 7,22 49,00 73,59 8,04 16,70 

Securitas 13,80 12,07 3,21 2,90 23,28 24,01 123,84 124,49 38,56 43,51 

Skanska 13,61 13,92 2,64 2,47 19,37 17,74 23,72 24,65 9,00 10,15 

SKF (B-aktien) 16,47 33,01 4,39 3,08 26,62 9,33 94,90 54,04 21,64 19,10 

Tele2 (B-aktien) 8,93 10,55 2,14 1,71 23,99 16,16 10,21 12,58 4,76 7,48 

TeliaSonera 10,16 10,94 1,80 1,63 17,76 14,93 49,32 54,15 27,34 30,85 

Trelleborg 15,01 34,77 1,58 1,18 10,53 3,39 61,54 74,16 38,94 62,08 
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9.1 Resultat med enhet som hade extremvärde 

Resultat med enheten som strukits på grund av extremvärdet presenteras här. För att 

kunna konkludera att alla koefficienter inte motsvarar noll kommer ett global test att 

utföras.  

Följande hypoteser har formulerats: 

H0: Alla β:n motsvarar noll 

H1: Alla β:n motsvarar inte noll 

Signifikansnivån är 5 procent, frihetsgraderna är 20, det finns två oberoende variabler och 

det kritiska värdet är 3,49. Det innebär att nollhypotesen förkastas om F-värdet är större 

än det kritiska värdet.171 

 

Signifikansprövning utförs om den första nollhypotesen förkastas, för att fastställa att de 

individuella lutningarna inte beror på slumpen. Följande hypoteser har formulerats: 

H0: β är noll 

H1: β är inte noll 

Signifikansnivån är 5 procent, frihetsgraderna är 20 och det kritiska värdet är 2,086 och   

-2,086. Det innebär att nollhypotesen förkastas om t-värdet hamnar utanför det kritiska 

värdet.172  

9.1.1 Resultat 12: S/E:s respektive lönsamhetens påverkan på P/E-tal år 2009 

Oberoende variabel R2 Konstant Β F-värdet T-värdet 

S/E & lönsamhet 0,00707 23,32567  0,07121  

S/E   0,00741  0,05446 

Lönsamhet   -0,21427  -0,35179 

Tabell 15: S/E:s och lönsamhetens påverkan på P/E-tal 

Beroende variabel – P/E-tal 

Determinations koefficienten (R2) är cirka 0,71 procent, vilket är hur mycket av den 

totala variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av variationerna i de 

oberoende. Konstanten är positiv, och representerar vad den beroende variabeln skulle 

vara om de oberoende är noll.   

                                                 
171 Lind, Marchal, Wathen, 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 754 
172 Lind, Marchal, Wathen, 2009. Statistical Techniques in Business and Economics s. 751 
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Regressions koefficienten (β) för relationen mellan räntebärande skulder och eget kapital, 

som framgår i tabell 15, är vad den beroende variabeln ökar med när denna variabel ökar 

med ett, förutsatt att lönsamhet är oförändrad. Regressions koefficienten (β) för 

lönsamhet, som framgår i tabell 15, är vad den beroende variabeln minskar med när 

denna variabel ökar med ett, förutsatt att relationen mellan räntebärande skulder och eget 

kapital är oförändrad.  

 

F-värdet, som framgår i tabell 15, hamnar inte utanför det kritiska värdet vilket innebär 

att nollhypotesen inte förkastas. Därmed kan alla lutningar motsvara noll och de 

oberoende variablerna påverkar därmed inte bolagsvärdet signifikant. 

9.1.2 Resultat 14: S/B:s respektive lönsamhetens påverkan på P/E-tal år 2009 

Oberoende variabel R2 Konstant β F-värdet t-värdet 

S/B & lönsamhet 0,01269 27,93606  0,12855  

S/B   -0,09228  -0,34183 

Lönsamhet   -0,29518  -0,46869 
Tabell 16: S/B:s och lönsamhetens påverkan på P/E-tal 

Beroende variabel – P/E-tal 

Determinations koefficienten (R2) är cirka 1,27 procent vilket är hur mycket av den totala 

variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av variationerna i de oberoende. 

Konstanten är positiv, vilket den beroende variabeln uppskattningsvis skulle vara, 

förutsatt att de båda oberoende variablerna var noll. 

 

Regressions koefficienten (β) för relationen mellan räntebärande skulder och börsvärde, 

som framgår i tabell 16, är vad den beroende variabeln minskar med när denna variabel 

ökar med ett, förutsatt att lönsamhet är oförändrad. Regressions koefficienten (β) för 

lönsamhet, som framgår i tabell 16, är vad den beroende variabeln minskar med när 

denna variabel ökar med ett, förutsatt att relationen mellan räntebärande skulder och 

börsvärde är oförändrad.  
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F-värdet, som framgår i tabell 17, hamnar inte utanför det kritiska värdet vilket innebär 

att nollhypotesen inte förkastas. Därmed kan alla lutningar motsvara noll och de 

oberoende variablerna påverkar därmed inte bolagsvärdet signifikant. 
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