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Abstract 
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Title:     How does the Modigliani-Miller theory on capital structure hold in 

a strong versus weak economic climate? - a study of 30 listed 

companies on the Swedish market. 

Authors:     Erika Granstrand and Samuel Söderholm 

Tutor:    Åke Bertilsson 

Problem formulation:  This paper will examine how the capital structure of firms affects 

their market valuation by applying the Modigliani-Miller theory on 

Swedish listed companies in a boom and a recession. The study 

will examine whether it is possible to draw any conclusions as to 

whether companies with high debt to equity ratios are valued 

lower in a recession, in comparison to companies with low debt to 

equity ratios. 

Purpose:    To empirically test the Modigliani-Miller theory of capital 

structure in a boom and a recession in order to see if the 

companies’ market value is affected differently depending on 

whether they have a high or a low debt to equity ratios. 

Methodology:    The essay has a deductive and a quantitative methodological 

approach. Data analysis was done through a correlation analysis, a 

regression analysis and a hypothesis testing. 

Theory:    The Modigliani-Miller theory of capital structure with taxes states 

that companies with a high debt to equity ratios has a higher value. 

One of the risks with a high level of debt could be that during a 

financial downturn companies have more difficulty realizing 

capital and are thus more likely to go bankrupt. 

Conclusions:   The study shows results that are contrary to the Modigliani-

Miller's theory; all the correlation analyses between debt to equity 

ratios and market value are negative. The strongest negative 

correlation can be found in the measurements at the end of 2009 

when the impact of the recession is noted in the companies' 

financial reports. It should also be noted that companies with low 



 
 

debt to equity ratios fared proportionately better than the highly 

leveraged, with respect to the market valuation. The study also 

shows that high debt to equity ratios has a negative impact on 

return on equity during the recession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Södertörn högskola, Finansiering, VT 2011 

 

Titel:     Hur står sig Modigliani och Millers teori om kapitalstruktur under 

hög- kontra lågkonjunkturer? - en studie av 30 börsnoterade bolag 

på den svenska marknaden. 

Författare:   Erika Granstrand och Samuel Söderholm  

Handledare:  Åke Bertilsson  

Problemformulering:  Denna uppsats ska undersöka hur kapitalstrukturen hos företag 

påverkar deras marknadsvärdering genom att applicera Modigliani 

och Millers teori på svenska börsnoterade bolag under en hög- och 

lågkonjunktur. Studien ska undersöka om det går det att dra några 

slutsatser om att företag med hög skuldsättningsgrad värderas lägre 

under en lågkonjunktur i förhållande till de företag med låg 

skuldsättningsgrad.  

Syfte:  Att empiriskt testa applicerbarheten i Modigliani och Millers teori 

om kapitalstruktur under en hög- och lågkonjunktursperiod för att 

se om företags marknadsvärde påverkas olika beroende på om de 

har hög eller låg skuldsättningsgrad.  

Metod:  Uppsatsen har ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ 

metodansats. Dataanalysen har gjorts genom korrelationsanalys, 

regressionsanalys samt hypotestest. 

Teori:  Modigliani och Millers teori om kapitalstruktur med skatt menar 

att företag med hög skuldsättningsgrad får ett högre värde. Risker 

med hög skuldsättning kan bl.a. vara att företag under finansiell 

nedgång har svårare att realisera kapital och löper därför större risk 

att gå i konkurs.  

Slutsats: Studien visar resultat som står i motsats till Modigliani och Millers 

teori, samtliga samband mellan skuldsättningsgrad och 

marknadsvärden är negativa. Starkast negativa lutning återfinns 

vid mätningen för årsskiftet 2009/2010 då lågkonjunkturens 

effekter gjorts gällande i företagens redovisningar. Av detta kan 

även konstateras att företag med låg skuldsättningsgrad klarat sig 



 
 

proportionellt bättre än de med hög skuldsättningsgrad, med 

avseende på marknadsvärderingen. Studien visar även att en hög 

skuldsättningsgrad har en negativ påverkan på avkastning på eget 

kapital under en lågkonjunktur.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Ett företags kapitalstruktur är den kombinerade sammansättningen av främmande kapital och 

eget kapital som visar hur företaget har finansierat sina tillgångar. Ett börsnoterat aktiebolag 

har två alternativ när det vill få in nytt kapital till verksamheten, antingen tar det upp ett lån 

från banken till en given ränta eller så vänder företaget sig till aktiemarknaden och emitterar 

aktier i företaget mot nytt kapital. När företaget tar upp ett banklån medför det en kostnad i 

form av en årlig ränta samt amorteringar på lånet, medan en emittering av aktier medför att 

företaget säljer ut en del av sitt ägande och förväntas betala tillbaka genom utdelningar.  

  

Franco Modigilani och Merton Millers teorem från 1958 samt dess modifierade version från 

1963 säger att företag med hög skuldsättningsgrad värderas högre än företag med låg 

skuldsättningsgrad. Studien visar på att en högre skuldsättningsgrad ger företaget en årlig 

avdragsgill kostnad i form av räntekostnaden på lånet, vilket medför att företaget har mindre 

andel att beskatta då beskattning sker på vinsten efter avdrag för dessa räntekostnader. I och 

med denna ”skattesköld” erhåller således företaget ett högre marknadsvärde om det vore 

obelånat. 

  

En aspekt av detta teorem, som inte behandlas av Modigliani och Miller, är hur detta 

förhållande står sig under en lågkonjunktur, vilket denna studie ämnar behandla. Bakgrunden 

till 2000-talets finanskris grundar sig i en fastighetsbubbla, främst på den amerikanska 

marknaden, som uppstått pga. spekulation och riskfyllda lån till villaägare. Dessa lån kunde 

dock värdepapperiseras av bankerna och säljas vidare till olika institutioner världen över, 

vilket också innebar att risken såldes vidare. Då ingen visste vart problemet med denna bubbla 

skulle dyka upp, dvs. vem som satt med dåliga säkerheter, försvann förtroendet mellan 

bankerna och således likviditeten på internbankmarknaden. Detta ledde till att banker och 

investmentbanker började gå i konkurs när villapriserna började stagnera. Den 15:e augusti 

2008 ansöker USA:s fjärde största investmentbank, Lehman Brothers, om konkurs utan att 

räddas av den amerikanske staten. Detta kan ses som den definitiva bekräftelsen på att en 

global finansiell kris var ett faktum (Lybeck 2009). Med avseende på denna finanskris ställs 

frågan huruvida Modigilani och Millers teorem står sig under en lågkonjunktur kontra en 

högkonjunktur, och vidare om företag med hög respektive låg skuldsättningsgrad påverkas 

olika?  
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En återkommande effekt av en lågkonjunktur är att börsen går ner då företagen får minskade 

intäkter till följd av att intressenterna (kunder, investerare, leverantörer, banker etc.) 

runtomkring företaget får svårare att tillföra kapital eller helt enkelt ser för stora risker med att 

investera. Denna effekt är generellt sett större för företag som är högt belånade, då dessa har 

en mindre andel finansiella reserver då intäkterna uteblir (Leimdörfer 1997). Därmed kommer 

företag med hög skuldsättningsgrad stå inför en större risk att gå omkull och borde således 

värderas lägre av marknaden.  

Michael Milken (2009) beskriver i sin artikel ”Why Capital Structure Matter”, hur företag 

med hög skuldsättningsgrad får stora problem vid konjunkturnedgångar. Milken ser 

återkommande tjugoåriga marknadscykler där företagen som belånar sig högt får svårigheter 

att klara sig genom dessa lågkonjunkturer då likviditetsproblem uppstår till följd av minskade 

vinster och höga räntor och amorteringar. Effekten av detta blir att investerare drar sig tillbaka 

vilket medför att värdet på aktien, och således värdet på företaget kommer att sjunka.  

  

1.2 Problemformulering  

Denna uppsats ska undersöka hur kapitalstrukturen hos företag påverkar deras 

marknadsvärdering genom att applicera Modigliani och Millers teori på svenska börsnoterade 

bolag och besvara frågor som; 

  

 Hur ser förhållandet ut mellan kapitalstruktur och marknadsvärdering under en 

högkonjunktur?  

 Skiljer sig utfallet från ovannämnda förhållande i en lågkonjunktur?   

 Kan nyckeltalet avkastning på eget kapital vara en förklarande faktor till hur företag 

med hög respektive låg skuldsättningsgrad värderas?  

 Går det att dra några slutsatser om att företag med hög skuldsättningsgrad värderas 

lägre under en lågkonjunktur i förhållande till de företag med låg skuldsättningsgrad? 
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1.3 Syfte 

Att empiriskt testa applicerbarheten i Modigliani och Millers teori om kapitalstruktur under 

en hög- och lågkonjunktursperiod för att se om företags marknadsvärde påverkas olika 

beroende på om de har hög eller låg skuldsättningsgrad.  

1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till att mäta 30 företag ur Large och Middle Cap noterade på Nasdaq 

OMX Stockholm. Mätningen görs vid tre tidspunkter under årsskiftena 2007/2008, 2008/2009 

och 2009/2010. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Det finns huvudsakligen två angreppssätt inom samhällsvetenskaplig forskning då man skiljer 

på induktiva och deduktiva ansatser. Dessa handlar om olika abstraktionsnivåer då man rör 

sig mellan det generella (teori) och det konkreta (empiri) (Björklund & Paulsson 2007, s. 62). 

Med ett induktivt angreppssätt närmas ett problem genom att utgå från empirin och därefter 

formuleras teorin av dessa resultat. Vid deduktiva ansatser utgår studien istället från en redan 

existerande teori som sedan testas i empirin.  

Denna uppsats genomförs med ett deduktivt angreppssätt då den utgår från en existerande 

teori som testas mot verkligheten för att sedan kunna styrkas eller falsifieras.  

2.2 Metodansats  

En distinktion som görs mellan olika metodansatser är den mellan kvalitativa och kvantitativa 

ansatser. Den förstnämnde behandlar s.k. “mjuka” data såsom texter som kräver tolkning 

medan en kvantitativ ansats ämnar behandla ”hårda” data (Johannessen & Tufte 2003, s. 69). 

Hårda data karakteriseras av att de är operationaliserade indikatorer och därför lämpade för 

räkneoperationer (Johannessen & Tufte 2003, s. 69). Denna studie kommer att behandla 

numeriska data hämtade från bolags årsredovisningar samt börshistorik.  

Den kvantitativa metodansatsen ger upphov till en forskningsstrategi som betonar ett 

deduktivt angreppssätt med främsta syfte att pröva teorier (Bryman & Bell 2005, s. 40). Den 

innehåller också ett förhållningssätt till den sociala världen som att den utgör en yttre och 

objektiv verklighet. 

Fokus hos den kvantitativa forskaren ligger vid själva mätningen vilken verkar som ett 

konsistent verktyg och måttstock så resultaten blir jämförbara och dessutom ges upphov till 

exakta skattningar av relationen mellan olika begrepp (Bryman & Bell 2005, s. 89). En viktig 

synpunkt gäller kravet på mätningen, att forskaren mäter rätt sak samt att mätningen går till på 

ett korrekt sätt. Dessa frågor återkommer nedan då reliabilitet och validitet behandlas. Andra 

viktiga fokus i kvantitativ forskning är kausalitet, avsikten att vilja förklara orsaken bakom ett 
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fenomen samt generalisering, att resultaten ska kunna överföras och gälla för fler än 

stickprovets data (Bryman & Bell 2005, s. 99-100). 

Fördelar med en kvantitativ ansats är bl. a att då analysen genomförs med statistiska 

signifikanstester ökar detta tilliten till forskningens resultat då den kan kontrolleras av andra 

(Denscombe 2000, s. 240). Vidare behåller forskaren sin neutralitet då de numeriska datan är 

objektiv, dvs. den existerar utan inverkan från forskaren (Denscombe 2000, s. 206).   

Denna studie bygger på en kvantitativ forskningsmetodik då hårda data i form av nyckeltal 

och börsvärden undersöks med hjälp av statistiska modeller.   

2.3 Urval av aktiebolag  

Urvalet för denna studie är totalt 30 bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. I 

urvalsprocessen listades alla bolags soliditet inom Large Cap och Middle Cap för bokslutet år 

2008, därefter gjordes ett urval av de med lägst respektive högst soliditet. Soliditeten valdes 

från detta år (2008) då det primära med studien är att mäta skuldsättningsgradens påverkan 

under en lågkonjunktur. Soliditet som nyckeltal användes för att kunna se hur stor skuldandel 

bolagen hade i sina respektive balansräkningar för att på så sätt kunna räkna fram 

skuldsättningsgraden och mäta dess påverkan på börsvärdet. De 30 bolagen delades 

sedermera in i två grupper; en grupp med de femton bolag med lägst soliditet och den andra 

gruppen innehållande de femton bolag med högst soliditet. Denna gruppindelning gjordes för 

att möjliggöra en jämförelse mellan de lågt och högt skuldsatta bolagen under en låg- och 

högkonjunktur. Då företag med hög soliditet är underrepresenterade på Stockholmsbörsen 

sträcker sig spannet ner till 53,6 % medan de med låg soliditet har högsta värde på 25 %. 

Samtliga nyckeltal för de tre tidspunkterna återfinns i bilaga 1, 2 och 3.  

I urvalet valdes att exkludera banker och investmentbolag pga. deras speciella finansiella 

struktur. Dessutom har bolag med brutet räkenskapsår exkluderats då de inte redovisar sina 

årsredovisningar vid studiens valda tidspunkter. Swedish Match valdes även bort från urvalet 

då företaget har en extremt låg soliditet på 7,52 % samt en extremt hög värdering vilket skulle 

ge missvisande resultat. 
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2.4 Val av tidsperiod  

Då studien ämnar undersöka huruvida Modilgiani och Millers teori är applicerbart på både en 

hög- och lågkonjunktur har tre stycken tidspunkter valts ut. Den första tidspunkten studien  

ämnar mäta är årsskiftet 2007/2008 då börsindex låg relativt högt, vilket blir en period som 

representerar en högkonjunktur. Den andra perioden som ämnas mäta är årsskiftet 2008/2009 

då börsindex var utmärkande lågt, däremot har de finansiella effekterna av finanskrisen inte 

hunnit återspeglas i någon större utsträckning i företagens balansräkningar. Därför ämnas en 

tredje tidspunkt mätas, årsskiftet 2009/2010, då finanskrisens negativa effekter har blivit 

redovisade för aktieägarna genom kvartalsrapporter under året, samtidigt som börsen 

återhämtat sig. Med dessa tre tidspunkter anses studien kunna mäta och ge en heltäckande bild 

av hur skuldsättningsgraden påverkar börsvärdet på företag under en hög- och lågkonjunktur. 

Anledningen till att mätningen kommer göras under årsskiftena är därför att bolagen då 

avslutar sina räkenskapsår och således redovisar sina årsredovisningar med nödvändig 

information för studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Graf för All shares-index, hämtad från Dagens Industris hemsida den 10 maj 2011. 

Pilarna visar tidspunkterna för mätningen. 

 

2.5 Datainsamling  

Vid datainsamling skiljer man på primär- och sekundärdata då dessa har olika grader av 

tillförlitlighet. Primärdata är sådana data som insamlats specifikt för den aktuella studien, 

exempelvis genom intervjuer i olika former. Sekundärdata är sådana data som samlas in i 

form av skrivet material, exempelvis från böcker och tidsskrifter (Björklund & Paulsson 2007, 

s. 67-68). Den insamlade datan för den aktuella studien består endast av sekundärdata, vilket 

kan motiveras av att forskningen har ett kvantitativt angreppssätt. Datainsamlingen av den 
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empiri som ligger till grund för studien är insamlad från respektive bolags årsredovisning 

samt börskurs från Dagens Industris hemsida om uppgift om denna saknats i 

årsredovisningen. Den inhämtade datan har legat till grund för beräkningarna av nyckeltalen 

P/BV, ROE, D/E och Modigliani och Millers skuldsättningsgrad för varje bolag, vilket 

möjliggjort en jämförande analys om huruvida Modigliani och Millers teori står sig empiriskt 

i en hög- respektive lågkonjunktur. 

De företag som redovisar sina årsredovisningar i utländsk valuta har omvandlats till svenska 

kronor med hjälp av aktuell valutakurs för de valda tidspunkterna.  

2.6 Dataanalys  

2.6.1 Pearsons korrelationskoefficient (r) och determinationskoefficienten (r
2
)  

För att påvisa om det finns något samband mellan två variabler testas 

korrelationskoefficienten. Detta mått visar om och hur starkt två variabler korrelerar 

(samverkar). En korrelationskoefficient som är -1 eller +1 indikerar en perfekt korrelation, 

och om koefficienten har ett värde på 0 finns inget samband mellan variablerna (Lind 2009, s. 

457). Då koefficienten har ett positivt värde innebär det att ena variabeln stiger i takt med den 

andra. 

Determinationskoefficienten visar hur mycket av variationen i den beroende variabeln (Y) 

som förklaras av variationen i den oberoende variabeln (X) (Lind 2010, s. 462).  

2.6.2 Regressionsanalys  

Regressionsekvationen är en funktion som uttrycker det linjära sambandet mellan två 

variabler (Lind 2010, s. 467). I ekvationen Y=a+bX utgör a interceptet och b utgör 

riktningskoefficienten.  

Studien ämnar göra en regressionsanalys där skuldsättningsgrad (D/E) är den oberoende 

variabeln som påverkar den beroende variabeln som är börskurs/eget kapital per aktie (P/BV), 

vilket ger en indikation på hur skuldsättningsgraden påverkar marknadsvärdet av bolaget. 
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Vidare görs regressionsanalyser som testar sambandet mellan Modigliani och Millers 

skuldsättningsgrad mot P/BV och slutligen testas vanlig skuldsättningsgrads (D/E) påverkan 

på avkastning på eget kapital (ROE). 

 2.6.3 Hypotestest 

Hypotestest kommer att genomföras för alla statistiska samband i denna studie, detta för att se 

huruvida resultaten i stickprovet är applicerbara på populationen. En hypotesprövning 

genomförs genom att först ange en nollhypotes som säger att det inte finns något samband 

mellan de testade variablerna. Sedan anges en alternativ hypotes som säger att ett samband 

råder. Efter detta bestäms signifikansnivån, i detta fall till 5 %. Hamnar det statistiska 

resultatet utanför de kritiska gränserna förkastas nollhypotesen och slutsatsen dras att det 

råder ett samband mellan variablerna.  

2.7 Validitet  

Begreppet validitet redogör för huruvida forskaren mäter eller beskriver det som avses att 

mätas eller beskrivas (Bell 2006, s.117). Då studien ämnar undersöka Modigliani och Millers 

teorier om skuldsättningsgradens påverkan på bolagsvärdet anses det vara motiverat att 

jämföra just dessa variabler. 

2.8 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet redogör för tillförlitligheten i en mätning eller tillvägagångssätt (Bell 

2006, s. 117). Denna studie har ett kvantitativt angreppssätt och förlitar sig på data i form av 

avlästa årsredovisningar. Årsredovisningarna är reviderade i enlighet med Aktiebolagslagen 

och får därför anses som tillförlitliga källor. I de fall då de historiska börskurserna inte 

återfanns i årsredovisningarna ansågs Dagens Industris hemsida som en alternativ tillförlitlig 

källa. De operationaliserade variablerna beräknades enskilt av författarna för att sedan 

jämföras mot varandra, detta i syfte att eliminera risken för felberäkning. Dataanalysen 

redovisas i statistikprogrammet SPSS. 
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2.9 Begrepp och definitioner  

2.9.1 Soliditet 

Soliditet är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av tillgångarna som är finansierade med 

eget kapital och är ett mått på företagets finansiella styrka (BAS Nyckeltal 2006, s. 104). En 

hög soliditet på 100 % innebär att företagets tillgångar helt finansieras med eget kapital och 

tvärtom innebär en soliditet på 0 % att företagets tillgångar helt finansieras med främmande 

kapital. Soliditet används även som ett mått på företagets betalningsförmåga på lång sikt.   

 Eget kapital/ Totalt kapital 

                                                                         

Genom nyckeltalet soliditet kan skuldandelen utrönas och därefter kan skuldsättningsgraden 

räknas fram. Om ett företag har 20 % soliditet innebär detta att skuldandelen är 80 %, vilket i 

sin tur betyder att skuldsättningsgraden blir 4 (80 % / 20 %).     

2.9.2 Debt to equity ratio (D/E) 

Skuldsättningsgraden mäter totala skulder dividerat med eget kapital. Detta innebär att ett 

företag med en stor andel skulder erhåller en hög skuldsättningsgrad och vice versa. En låg 

skuldsättningsgrad kan också ses som ett mått på finansiell styrka (BAS nyckeltal 2006, s. 

149).  

Totala skulder/ Eget kapital 

 

 2.9.3 Price to book value (P/BV) 

Price to book value jämför marknadens värdering med det bokförda värdet på eget kapital 

(Finansportalen 2011). Detta nyckeltal lämpar sig väl som jämförelsemått mellan företag med 

olika stor omsättning. 

Börskurs/ Bokfört värde på eget kapital per aktie 
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2.9.4 Return on equity (ROE) 

ROE definieras som den procentuella avkastningen på genomsnittligt eget kapital.  

Årets resultat/ Genomsnittligt eget kapital 

                                             

2.9.5 Modigliani och Millers skuldsättningsgrad 

Modigliani och Millers skuldsättningsgrad definieras som totala skulder delat med företagets 

börsvärde. 

                        Totala skulder/ Börsvärde 
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3. Teori 

3.1 Teoretisk utgångspunkt  

Teorier som denna uppsats redogör för rör kapitalstruktur och dess effekt på marknadsvärdet 

hos ett företag. Nedan beskrivs Modigliani och Millers två teorem som varit inflytelserika 

trots att de skrevs redan på 50-talet. Vidare redogörs för litteratur som behandlar effekter av 

hög och låg soliditet, sedan redogörs för lågkonjunkturers påverkan på företags kapitalstruktur 

samt vilka kostnader och risker som uppstår i detta samband.  

3.2 Modigliani och Millers teorem utan skatt 

Kapitalstrukturen i ett företag består av disponeringen mellan eget kapital och främmande 

kapital och beskriver hur företagets tillgångar är finansierade. Franco Modigliani och Merton 

Miller utgav år 1958 ett teorem som blivit utgångspunkt för många teorier kring 

kapitalstruktur och ligger till grund för denna uppsats. Deras första publicering beskriver 

kapitalstrukturen hos företag under perfekta marknadsförhållanden där påverkan av skatt 

exkluderats (Modigliani & Miller 1958). Under dessa förhållanden kommer författarna fram 

till att valet av kapitalstruktur inte har någon påverkan på företagets värde. I teoremet 

presenteras två propositioner som gäller under ett antal specifika premisser. I antagandet om 

perfekta marknadsförhållanden finns inga transaktionskostnader, konkurskostnader eller 

skatter. Vidare gäller att det råder perfekt information mellan intressenter samt att det inte 

finns några ”agency problems”, dvs. konflikter mellan bolagets intressenter (Asgharian 1997, 

s. 2). Anledningen till att valet av kapitalstruktur inte påverkar företagsvärdet under dessa 

förhållanden beror på att avsaknaden av skatt leder till att den sammanvägda kapitalkostnaden 

förblir densamma, oberoende på om företaget är belånat eller ej. Detta innebär vidare att 

skuldsättningsgraden inte har någon påverkan på företagets värde. 

Proposition 1 (utan skatt): 

         UL VV 
 

Där:  

LV
= värdet på ett belånat företag 

UV
= värdet på ett obelånat företag 
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Proposition 2 beskriver kostnaden för eget kapital i positivt linjärt förhållande till 

skuldsättningsgraden då en ökad belåning innebär en risk som kräver högre avkastning från 

aktieägarna. 

Proposition 2 (utan skatt): 

)(* 00 BS RR
S

B
RR 

 

Där: 

SR = Förväntad avkastning på eget kapital 

0R  = Kostnad för eget kapital för ett obelånat företag 

B = Marknadsvärdet på skulder 

S = Marknadsvärdet på eget kapital 

BR = Räntekostnad för skulder 

 

3.3 Modigliani och Millers teorem med skatt 

Fem år efter publiceringen av det första teoremet kommer Modigliani och Miller ut med en 

reviderad version där skatteeffekterna vägs in och påvisar då en positiv korrelation mellan 

skuldsättningsgrad och bolagsvärde (Modigliani & Miller 1963). Då företag finansieras med 

lån uppstår avdragsgilla kostnader i form av räntekostnader, vilket ger företaget en s.k. 

skattesköld (skulden multiplicerat med bolagsskatt). I och med skatteskölden har det belånade 

företagen en lägre skattekostnad vilket i sin tur innebär att företaget får ett högre värde än om 

det vore obelånat. Värdet på det belånade företaget är därför lika med värdet på ett obelånat 

företag adderat med nuvärdet av skatteskölden.   

Proposition 1 (med skatt): 

        
BtVV CUL 

 

Där:  

LV
= Värdet på ett belånat företag 

UV
= Värdet på ett obelånat företag 

Ct = Bolagsskatt 

B = Marknadsvärdet på skulder 
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Då skatteskölden blir större i takt med ökad belåning då räntekostnader är avdragsgilla, leder 

detta till att den sammanvägda kapitalkostnaden sjunker samtidigt som kostnaden för eget 

kapital stiger i enlighet med det första teoremet (Hillier et al. 2010, s. 419). 

Sammanfattningsvis blir effekten av en lägre sammanvägd kapitalkostnad att värdet på 

företaget kommer bli högre än om det hade varit obelånat.  

Proposition 2 (med skatt): 

            

))(1( 00 BCS RRt
S

B
RR 

 

Där: 

SR = Förväntad avkastning på eget kapital 

0R = Kostnad för eget kapital för ett obelånat företag 

B = Marknadsvärdet på skulder 

S = Marknadsvärdet på eget kapital 

BR =Räntekostnad för skulder 

Ct = Bolagsskatt
 

 

3.4 Effekter av hög- respektive låg soliditet 

Valet av kapitalstruktur för företag har visat sig ha betydelse (Leimdörfer 1997, s. 8) och 

medför både positiva och negativa effekter beroende på hur den disponeras. Företag som 

väljer en kapitalstruktur med låg soliditet, dvs. en hög skuldsättningsgrad, får en procentuellt 

sätt högre avkastning på det egna kapitalet då räntekostnaderna för lånen är avdragsgilla. 

Detta gör att bolagsskatten, som betalas på vinsten efter avdrag för räntekostnader, blir mindre 

och därmed uppstår den s.k. skatteskölden. En annan faktor som talar för låg soliditet är det 

faktum att vissa investerare föredrar aktier med hög finansiell hävstång. Detta innebär att 

investerare kan få en hävstångseffekt på sina aktier om avkastningen blir högre än företagets 

låneränta. (Leimdörfer 1997) 
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En kapitalstruktur med en låg soliditet kan också medföra negativa effekter i form av 

obeståndskostnader även om den finansiella osäkerheten inte leder till att företaget hamnar i 

obestånd. Detta kan leda till att handlingsfriheten begränsas av kreditgivarna och 

förhandlingspositionen med intressenter runtomkring företaget försvagas. Har företaget 

istället en hög soliditet blir obeståndskostnaderna lägre då man äger större delen av sina 

tillgångar och kan således realisera dem. Ytterligare en faktor som talar för en hög soliditet är 

att man med finansiella reserver (eget kapital) kan ta tillvara på framtida affärsmöjligheter 

samt klara av att möta tänkbara transaktionskostnader (ex. rådgivararvoden, internt arbete, 

risken med att en emission misslyckas etc.). (Leimdörfer 1997) 

3.5 Effekter av kapitalstruktur under finansiell nedgång  

Forskning som visat att en finansiell nedgång ofta medför kostnader för företagen visar att 

förutom kostnader direkt kopplade till själva konkursprocessen, uppstår kostnader till följd av 

att intressenter runtomkring företaget blir tveksamma till företagets framtida existens 

(Asgharian 1997, s. 123). Dessa spekulationer kan medföra minskad efterfrågan på produkter 

och tjänster eller öka produktionskostnaderna. Å andra sidan menar vissa studier att företag 

kan dra fördel av en finansiellt svår situation, då det förbättrar ledningens initiativ att 

investera optimalt. Dessa motsatta studier menar således att finansiella svårigheter antingen 

har en positiv eller negativ effekt på företags prestation och värde (Asgharian 1997, s. 123-

124). 

Hossein Asgharian studerade kapitalstrukturens påverkan på företags prestation under den 

svenska konjunkturnedgången 1990-1992. Han ställer sig frågan huruvida högt belånade 

företag är mer känsliga för en ekonomisk nedgång. Analysen visar att högt belånade företag i 

speciellt utsatta industrier får en relativt större andel minskad försäljning och sämre villkor på 

börsen men en relativt högre lönsamhet (Asgharian 1997, s. 125). Han kommer fram till att 

börspriserna på företag med hög belåning troligtvis är mer känsliga för ekonomiska 

nedgångar. 
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4. Analys  

Analysavsnittet inleds på nästkommande sida med en redovisning av resultaten först som en 

övergripande analys av sambanden mellan skuldsättningsgrad och marknadsvärderingen 

(P/BV) för de tre tidspunkterna, åren 2007-2009. Sedan presenteras en mer utförlig analys av 

samma beräkning där varje tidspunkt analyseras enskilt med korrelation samt regression. 

Vidare beräknas regresssions- samt korrelationsanalyser mellan marknadsvärdering (P/BV) 

och MM:s skuldsättningsgrad. Slutligen ges en analys av sambandet mellan 

skuldsättningsgrad och avkastning på eget kapital (ROE), som enligt Modigliani och Millers 

teori bör vara positivt.  

Som en illustrativ anvisning till studiens resultat redovisas nedan två grafer (Figur 2 & 3), där 

medelvärden samt median för P/BV i de två grupperna högt respektive lågt skuldsatta företag 

presenteras. Graferna visar att det finns en skillnad i hur dessa två grupper värderas, där 

företag med hög skuldsättningsgrad värderas lägre än de med låg skuldsättningsgrad. 

Medelvärdesberäkningen visar att de företag med hög skuldsättningsgrad drabbas hårdare av 

en lågkonjunktur i förhållande till företag med låg skuldsättningsgrad och återhämtar sig 

sämre när börsindex går upp (2009/2010). Medianberäkningen, som exkluderar effekterna av 

extremvärden, visar på samma sätt att företag med hög skuldsättningsgrad värderas lägre i 

förhållande till företag med låg skuldsättningsgrad. Återhämtningen för företagen med hög 

skuldsättningsgrad, då börsindex går upp, är på samma sätt förhållandevis sämre i denna 

beräkning, dock inte lika markant som i figur 2. Med denna illustration går det att se att 

Modigliani och Millers teorem med skatt inte är applicerbart för urvalet. 

       Figur 2. Marknadsvärdering per grupp (genomsnitt)  Figur 3. Marknadsvärdering per grupp (median) 
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4.1 Skuldsättningsgrad och price to book value  

Enligt Modigliani och Millers teorem med skatt råder det ett positivt samband mellan företags 

skuldsättningsgrad och dess marknadsvärde. De regressionsanalyser som denna studie 

presenterar visar på ett omvänt samband, där högre skuldsättningsgrad ger ett lägre 

marknadsvärde, uttryckt i P/BV-tal. Diagrammen illustrerar även hur effekten av en 

lågkonjunktur resulterar i ett än mer negativt samband. Däremot finns inga signifikanta 

samband för de två första tidspunkterna, därför accepteras nollhypoteserna som säger att inget 

samband råder. För den tredje tidspunkten 2009/2010 finns ett signifikant samband och 

nollhypotesen kan förkastas. I beräkningarna har extremvärden exkluderats för att resultaten 

inte ska bli missvisande. Nästkommande tre sidor redovisar varje diagram mer utförligt. 

 

 

 

Figur 4. Sammanställning av analysen av P/BV och skuldsättningsgrad på bokförda värden för de 

tre tidspunkterna.  

 

    2007/2008                          2008/2009      2009/2010 

 

 

 

 

 P/BV P/BV P/BV   

D/E       D/E      D/E 
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4.1.1 Skuldsättningsgrad och price to book value årsskiftet 2007/2008 

Denna mätning gjordes vid årsskiftet 2007/2008 som präglades av ett relativt högt börsindex 

och representerar i denna studie en högkonjunktur. Det genomsnittliga P/BV-talet låg vid 

tiden för mätningen på 4,4 vilket indikerar en relativt hög marknadsvärdering av företagen på 

den svenska börsen. Detta innebär att företagens bokförda värde på eget kapital värderas drygt 

fyra gånger högre av marknaden. Sambandet mellan skuldsättningsgrad och P/BV ger för 

denna tidspunkt en korrelationskoefficient på låga -0,138, vilket tyder på att det inte finns 

något samband mellan variablerna. Determinationskoefficienten visar att enbart 1,9 % av 

variationerna i P/BV beror på skuldsättningsgraden. Det anmärkningsvärda är dock att teorin 

menar att det bör finnas ett positivt samband, men av regressionslinjen utläses att det lilla 

samband som ändå finns är negativt, dvs. att en högre skuldsättningsgrad ger en lägre 

värdering jämfört med företag med låg skuldsättningsgrad. Detta är ett resultat som denna 

studie trott skulle gälla under lågkonjunkturår men inte under årsskiftet 2007/2008. 

Hypotestestet visar att det inte finns något statistiskt säkerställt samband och nollhypotesen 

accepteras.  

Figur 5. Spridningsdiagram för P/BV och skuldsättningsgrad på bokförda värden för tidspunkten 

2007/2008. Extremvärden som exkluderats är Oriflame som har ett P/BV-tal på 26,17 och 

skuldsättningsgrad på 4,56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Y= 4,189-0,291X 

 

 

Variabel X Variabel Y Korrelation Det.Koefficient Signifikans    T-värde Förkasta  H0 
D/E         -      

 
        0,019  ,476        NEJ 

P/BV 

D/E 
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4.1.2 Skuldsättningsgrad och price to book value årsskiftet 2008/2009 

Det genomsnittliga P/BV-talet för denna tidspunkt har nästan halverats för samtliga företag i 

urvalet vid denna mätpunkt och ligger nu på 2,3. Detta förklaras av börsfallet i slutet av 2008 i 

samband med finanskrisens intåg. Korrelationen mellan variablerna på -0,249  är något 

starkare detta år jämfört med ett år tidigare och determinationskoefficienten är 6,2%. 

Regressionslinjen visar att sambandet är svagt negativt med en lutning på -0,286. Sambandet 

går dock inte att säkerställa statistiskt och nollhypotesen måste accepteras. Det negativa 

sambandet kan förklaras med att företag med hög skuldsättningsgrad drabbas hårdare av de 

generellt minskade intäkter, då deras låga soliditet medför att de har en mindre andel 

finansiella reserver att täcka upp för dessa obeståndskostnader. Detta leder till att intressenter 

runtomkring företaget blir osäkra på företagets framtidsutsikter och existens och således 

värderas med större försiktighet av marknaden. Därtill kan tilläggas att i urvalet av företagen 

med hög skuldsättningsgrad återfinns flertalet företag inom konjunkturkänsliga industrier 

såsom fastighets- och bilindustrin. Som Asgharian påvisar i sin studie drabbas högbelånade 

företag i konjunkturkänsliga industrier hårdare i en konjunkturnedgång och får en relativt 

större andel minskad försäljning samt sämre villkor på börsen.  

Figur 6. Spridningsdiagram för P/BV och skuldsättningsgrad på bokförda värden för tidspunkten 

2008/2009. Samtliga observationer är inkluderade. 
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4.1.3 Skuldsättningsgrad och price to book value årsskiftet 2009/2010 

Vid mätpunkten årsskiftet 2009/2010 har samtliga företags P/BV återhämtats något, förutom 

Kungsleden och Trade Doubler som fortsatt värderats sämre. Det genomsnittliga P/BV-talet 

är här 4,27 (jämfört med 2,3 året innan). Detta förhållande beror på att börsen återhämtat sig 

märkbart jämfört med året innan. Anmärkningsvärt är att de båda grupperna; högt respektive 

lågt skuldsatta företagen, för första gången skiljer sig markant vad det gäller medelvärde för 

P/BV. Medelvärdet för P/BV för företagen med hög skuldsättningsgrad är 2,61 medan företag 

med låg skuldsättningsgrad klarat sig bättre och har ett P/BV-medelvärde på 5,91 och således 

värderats mer optimistiskt av marknaden. Enligt regressionslinjen är sambandet mellan 

skuldsättningsgrad och P/BV negativt med en lutning på -1,057. Korrelationen visar dessutom 

att sambandet är relativt starkt på -0,442  och att 19,5 % av variationerna i P/BV förklaras av 

skuldsättningsgraden. Här går det därför att förkasta nollhypotesen, det är med 98,2 % 

säkerhet statistiskt säkerställt att sambandet existerar. Detta starkare negativa samband kan 

förklaras med att de högt skuldsatta företagen har drabbats hårdare än de lågt skuldsatta under 

lågkonjunkturåret 2009, då den mindre andelen eget kapital har medfört ett svårare klimat att 

överleva i då intäkterna minskat. Effekterna av detta har således redovisats löpande i 

kvartalsrapporter och annan finansiell information under året vilket marknaden kunnat ta del 

av. När börsen sedan återhämtar sig under samma år värderas de lågt skuldsatta företagen 

högre vid årets slut, i förhållande till de högt skuldsatta, då dessa har haft större finansiella 

reserver i form av eget kapital till hjälp för att hantera lågkonjunkturens negativa effekter.  
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Figur 7. Spridningsdiagram för P/BV och skuldsättningsgrad på bokförda värden för tidspunkten 

2009/2010. Extremvärden som exkluderats är Oriflame som har ett P/BV-tal på 25,40 och 

skuldsättningsgrad på 1,27 samt Bioinvent med respektive siffror på 14,87,och 2,89.  
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4.2 Modigliani och Millers skuldsättningsgrad och price to book value 

Modigliani och Millers skuldsättningsgrad (MM skuldsättningsgrad) beaktar marknadsvärden 

och definieras som totala skulder delat med företagets börsvärde. Ur regressionsanalysen över 

sambandet mellan MM skuldsättningsgrad och värdering mätt med värderingsmåttet P/BV går 

det att avläsa starka negativa samband för samtliga tidspunkter. Starkast korrelation erhålls 

vid mätperioden 2008/2009 med en korrelationskoefficient på -0,514, där 26,4 % av 

variatorerna i marknadsvärderingen förklaras av MM skuldsättningsgrad. Detta samband kan 

delvis förklaras av att de sjunkande börsvärdena under året leder till en markant ökning av 

MM skuldsättningsgrad. Vid tidspunkten 2007/2008 är medelvärdet på MM 

skuldsättningsgrad 0,92 och året därpå är kvoten 2,44. Samtliga nollhypoteser förkastas, 

därmed är det statistiskt säkerställt och sambandet ska råda även för populationen  

De starka sambanden i denna uträkning beror delvis på att marknadens värdering av företagen 

vägs in i båda variabler. Det anmärkningsvärda i detta resultat är hur Modigliani och Millers 

teorem visar motsatta samband även med deras egen variant av skuldsättningsgrad. Skillnaden 

från resultatet med vanlig skuldsättningsgrad är att det här även råder ett starkt negativt 

samband under högkonjunktursperioden 2007/2008. 

Figur 8. Sammanställning av analysen av P/BV och skuldsättningsgrad på marknadsvärden för de 

tre tidspunkterna. 

2007/2008   2008/2009   2009/2010 
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4.3 Debt to Equity och ROE 

Enligt Modigliani och Millers teori kräver aktieägarna i högt belånade företag kompensation 

för den risk som den höga belåningen innebär. Detta borde innebära att företag med hög 

skuldsättningsgrad har en högre avkastning på eget kapital än ett företag med låg 

skuldsättningsgrad. Avkastningen på eget kapital blir förhållandevis större hos företag med 

hög skuldsättningsgrad då vinsten fördelas på en mindre andel eget kapital. Analyserna som 

redovisas nedan visar att detta samband enbart görs gällande vid den första mätpunkten, 

årsskiftet 2007/2008. Det anmärkningsvärda är att det råder ett svagt negativt samband för de 

två senare tidspunkterna, vilket indikerar att företag med hög skuldsättning erhåller en lägre 

avkastning på eget kapital i lågkonjunktur än de företagen med låg skuldsättning. Detta svaga 

negativa samband ger ytterligare incitament på att högbelånande företag drabbas hårdare av 

en konjunkturnedgång, då de redovisar proportionellt sämre resultat. Detta kan utläsas då 

avkastningen på det egna kapitalet beräknas genom att slå ut resultatet på det genomsnittliga 

egna kapitalet, som för dessa företag är mindre. Däremot är samtliga korrelationskoefficienter 

låga vilket innebär att samtliga nollhypoteser accepteras. Följaktligen kan inget statistiskt 

samband säkerställas. Tendensen till det negativa sambandet kan ändå vara en förklarande 

faktor till varför företag med hög skuldsättningsgrad värderas lägre under en lågkonjunktur då 

dessa företag förväntas kompensera risken med en högre avkastning. Då sambanden istället 

visar negativa tendenser under lågkonjunkturen blir en lägre värdering av marknaden ett 

naturligt utfall.  
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Figur 9. Sammanställning av skuldsättningsgrad på bokförda värden och avkastning på eget 

kapital. Följande extremvärden är exkluderade; 2007: Oriflame Cosmetics, Net entertainment. 

2008: Oriflame Cosmetics. 2009: Bioinvent. 
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Tidspunkt Variabel X     Variabel Y Korrelation Det.Koefficient  Signifikans T-värde Förkasta 
H0 

2007/2008                0,231          0,053     0,237          

2008/2009               -0,229          0,052     0,232            

2009/2010               -0,155          0,024     0,422            

ROE ROE ROE 

D/E D/E D/E 
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5. Slutsatser 

5.1 Syftet besvaras 

Att empiriskt testa applicerbarheten i Modigliani och Millers teori om kapitalstruktur under 

en hög- och lågkonjunktursperiod för att se om företags marknadsvärde påverkas olika 

beroende på om de har hög eller låg skuldsättningsgrad.  

Analysen visar i motsats till Modilgliani och Millers teori om kapitalstruktur, att sambandet 

mellan skuldsättningsgrad och marknadsvärdering är negativt under samtliga mätperioder. 

Detta innebär att företag med hög skuldsättningsgrad värderas lägre jämfört med företag som 

har en lägre skuldsättningsgrad. Dock kunde endast ett statistiskt samband mellan dessa två 

variabler fastställas (tidspunkten 2009/2010). 

Förklaringen till att regressionslinjen mellan marknadsvärdering och skuldsättningsgrad har 

en än mer negativ lutning sista mätpunkten, 2009/2010, kan bero på att de negativa effekterna 

från lågkonjunkturen först då börjat avspeglas i företagens balans- och resultaträkningar, 

något som aktieägarna sedermera tagit med i företagsvärderingarna. Då börsen börjat 

återhämta sig under 2009 visar denna studies resultat att det är de företag med en låg 

skuldsättningsgrad som värderas proportionellt högre än de företag med hög 

skuldsättningsgrad. Detta indikerar att de högt skuldsatta företagen har drabbats hårdare av 

lågkonjunkturen om man ser till marknadens värdering. 

 

I undersökningen av sambandet mellan marknadsvärdering och en marknadsbaserad 

skuldsättningsgrad (Modigliani och Millers skuldsättningsgrad) blev sambanden likaså 

negativa för samtliga mätpunkter. I denna mätning kunde samtliga nollhypoteser förkastas 

och sambanden statistiskt fastställas. 

Studien undersökte även sambandet mellan skuldsättningsgrad (D/E) och avkastning på eget 

kapital (ROE), vilket visade att företag med hög skuldsättningsgrad ger marginellt sämre 

avkastning under en lågkonjunktur i jämförelse med lågt skuldsatta företag. Dessa företag har 

generellt sett ett högre avkastningskrav från aktieägare då den höga skuldsättningsgraden 

innebär en högre risk för investerare. När dessa högbelånade företag sedermera genererar en 

marginellt lägre avkastning under en lågkonjunktur kan det vara ytterligare en förklarande 

faktor till varför de högt skuldsatta företagen värderas proportionellt lägre, även om dessa  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att valet av kapitalstruktur har betydelse under en 

lågkonjunktur vad gäller marknadens värdering av företag. De företag som går in i en 

lågkonjunktur med låg skuldsättningsgrad klarar sig bevisligen generellt sätt bättre från 

konjunkturnedgångens negativa effekter. 
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6. Egna reflektioner och förslag på vidare forskning 

 

Innan undersökningen genomfördes antog vi att Modigliani och Millers teori, som säger att en 

hög skuldsättningsgrad ger ett högre marknadsvärde på företaget, skulle gälla för den första 

mätpunkten, 2007/2008, eftersom den representerar en högkonjunktur. Tvärtom visade vårt 

resultat på ett negativt samband. Detta indikerar att teorin inte är applicerbar idag på den 

svenska marknaden. 

 

Redan när vi delade in företagen i grupper i högst- respektive lägst soliditet, kunde vi 

konstatera att många konjunkturkänsliga företag återfanns i gruppen för företag med lägst 

soliditet. Detta innebär att dessa företag får ett än mer svårare klimat att överleva i under en 

lågkonjunktur, vilket förmodligen kommer påverka marknadsvärdering negativt. För att 

exkludera den effekten skulle möjligtvis en branschindelning av företagen ge ett mer korrekt 

resultat. Anledningen till att vi inte gjorde en branschindelning är att Modigliani och Millers 

teori inte säger någonting om branscher, vilket vi tolkar som att den ska gälla generellt för 

hela marknaden. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att skatteskölden som högbelånade företag erhåller, inte ger 

en positiv effekt när marknaden värderar företaget. Denna effekt kan säkert ha stor inverkan 

på marknadsvärderingen i många fall men samtidigt finns en mängd andra faktorer, både 

mjuka och hårda, som påverkar ett företags marknadsvärde. Därför är skatteskölden endast en 

av flera faktorer som påverkar marknadsvärderingen vilket bör beaktas vid forskning på 

marknadsvärdering. 

 

Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att göra en mera djupgående, 

kvalitativ fallstudie på vilka de bakomliggande faktorerna är till företagens val av 

kapitalstruktur. Finns det en medveten strategi hos företagen att belåna sig högt för att åtnjuta 

skattesköldens positiva effekt och på så sätt värderas högre av marknaden? Vidare skulle det 

vara intressant att undersöka marknadens uppfattning och inställning till företag med hög 

skuldsättningsgrad genom att förslagsvis tillfråga börsanalytiker. Ser marknaden endast en 

större risk med den höga belåningen eller finns en medvetenhet kring skattesköldens 

fördelaktighet? En sådan frågeställning skulle kunna ge en kvalitativ förklaring till denna 

studies resultat och ge en mer nyanserad bild av företags val av kapitalstruktur.    
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Bilagor 

Bilaga 1. Redovisning av data från årsredovisningar, bokslutet år 2007. 

 

Företag (2007)       Soliditet                 D/ E               P/BV              ROE      MM:s D/E 

Fastighets Balder B 30,1 2,32 0,57 0,415 4,08 

Skanska B 26,3 2,80 2,49 0,211 1,14 

Kungsleden 27,6 2,62 1,09 0,256 2,41 

Volvo B 25,7 2,89 2,65 0,181 1,03 

Bilia 21 3,76 1,39 0,063 2,52 

Securitas 22 3,55 3,11 0,05 0,97 

Oriflame cosmetics 18 4,56 26,17 1,31 0,17 

AarhusKarlshamn 28 2,57 1,96 0,134 1,32 

Gunnebo 24 3,17 2,59 0,117 1,25 

SAS 35 1,86 0,8 0,038 2,32 

Scania B 27,1 2,69 4,68 0,35 0,52 

Sagax 26 2,85 0,9 0,49 3,26 

NCC B 21 3,76 2,09 0,34 1,79 

TradeDoubler 16,2 5,17 10,69 0,43 0,47 

Eniro 22 3,55 2,31 0,25 1,53 

Medivir 83,7 0,19 2,46 -0,103 0,07 

Black Earth Farming 81,4 0,23 2,21 -0,061 0,10 

BioInvent 79 0,27 4,83 -0,099 0,05 

Net Insight 69 0,45 8,86 0,21 0,05 

NET Entertainment 62,4 0,60 11,94 1,33 0,07 

Björn Borg 67,3 0,49 8,39 0,424 0,06 

HiQ 70,4 0,42 3,98 0,324 0,11 

Beijer Alma 63 0,59 2,24 0,255 0,26 

Fenix Outdoor 55,7 0,80 2,55 0,277 0,31 

Betsson 74 0,35 5,25 0,34 0,07 

Heba 61,4 0,63 1,26 0,14 0,50 

Tele2 B 55 0,82 2,15 -0,06 0,37 

Mekonomen 67 0,49 4,61 0,36 0,11 

Hufudstaden A 56,4 0,77 1,08 0,204 0,70 

Orc Software 55,5 0,80 7,38 0,339 0,11 
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Bilaga 2. Redovisning av data från årsredovisningar, bokslutet år 2008. 

 

Företag (2008)       Soliditet                 D/ E               P/BV              ROE      MM:s D/E 

Fastighets Balder B 23,3 3,29 0,36 -0,187 9,22 

Skanska B 23,1 3,33 1,69 0,159 1,99 

Kungsleden 23 3,35 1,04 -0,119 3,22 

Volvo B 22,7 3,41 1,05 0,121 3,13 

Bilia 22,7 3,41 0,27 -0,08 12,13 

Securitas 24 3,17 2,75 0,27 1,22 

Oriflame cosmetics 22,2 3,50 9,01 1,12 0,39 

AarhusKarlshamn 25 3,00 1,54 0,0004 1,98 

Gunnebo 20 4,00 0,62 0,104 6,28 

SAS 20 4,00 0,72 -0,437 5,78 

Scania B 19,9 4,03 2,84 0,383 1,42 

Sagax 19 4,26 0,54 -0,13 6,86 

NCC B 19 4,26 0,78 0,27 5,64 

TradeDoubler 18,8 4,32 3,7 0,289 1,20 

Eniro 13 6,69 0,79 0,09 8,33 

Medivir 77,4 0,29 3,08 -0,295 0,09 

Black Earth Farming 80,2 0,25 0,86 -0,074 0,29 

BioInvent 78,3 0,28 3,57 0,073 0,08 

Net Insight 77 0,30 4,67 0,3 0,07 

NET Entertainment 71,9 0,39 8,2 0,943 0,05 

Björn Borg 69 0,45 2,48 0,262 0,18 

HiQ 66 0,52 1,88 0,284 0,27 

Beijer Alma 66 0,52 1,56 0,235 0,33 

Fenix Outdoor 65,3 0,53 1,77 0,283 0,30 

Betsson 63 0,59 3,74 0,4 0,16 

Heba 60,7 0,65 1,09 -0,013 0,59 

Tele2 B 60 0,67 1,09 0,088 0,61 

Mekonomen 60 0,67 2,59 0,2 0,26 

Hufudstaden A 55,9 0,79 1,04 -0,039 0,74 

Orc Software 53,6 0,87 3,22 0,194 0,27 
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Bilaga 3. Redovisning av data från årsredovisningar, bokslutet år 2009. 

 

Företag (2009)       Soliditet                 D/ E               P/BV              ROE      MM:s D/E 

Fastighets Balder B 24,1 3,15 0,56 0,096 5,61 

Skanska B 25,1 2,98 2,47 0,189 1,21 

Kungsleden 29,3 2,41 0,95 0,035 2,55 

Volvo B 20,2 3,95 1,86 -0,2 2,14 

Bilia 30,2 2,31 1,19 0,086 1,87 

Securitas 27 2,70 2,9 0,24 0,98 

Oriflame cosmetics 25,7 2,89 14,9 0,699 0,19 

AarhusKarlshamn 35 1,86 2,19 0,31 0,87 

Gunnebo 33 2,03 1,46 -0,18 1,41 

SAS 27 2,70 0,87 -0,27 3,13 

Scania B 23,7 3,22 3,17 0,051 1,02 

Sagax 20 4,00 1,47 0,03 3,40 

NCC B 26 2,85 1,67 0,18 1,74 

TradeDoubler 27,8 2,60 2,76 -0,46 0,93 

Eniro 36 1,78 0,95 0,13 1,91 

Medivir 75 0,33 10,9 -0,61 0,03 

Black Earth Farming 79,1 0,26 1,37 -0,12 0,19 

BioInvent 44,1 1,27 25,4 -1,23 0,05 

Net Insight 82 0,22 5,53 0,11 0,04 

NET Entertainment 70 0,43 13,8 0,741 0,03 

Björn Borg 76,2 0,31 3,66 0,185 0,09 

HiQ 74,5 0,34 2,53 0,181 0,14 

Beijer Alma 71 0,41 2,55 0,172 0,16 

Fenix Outdoor 67,1 0,49 3,65 0,247 0,13 

Betsson 59 0,69 5,25 0,39 0,13 

Heba 56,3 0,78 1,15 0,077 0,67 

Tele2 B 71 0,41 1,71 0,16 0,24 

Mekonomen 59 0,69 5,46 0,27 0,13 

Hufudstaden A 55 0,82 1,09 -0,03 0,73 

Orc Software 59,6 0,68 4,54 0,385 0,15 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


