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Abstract 
 
Title:  Is there a connection between a company’s market value, debt and growth? 

- A study of 20 Swedish companies 
 
Course: C- Level Business Administration with a focus on finance, spring semester 2011 
 
Author: Martin Wikström, Fredrik Eklund 
 
Advisor: Åke Bertilsson 
 
Purpose:  The purpose of the study is to examine what impact debt ratio has on enterprise 

value and to see if the debt ratio effects companies with the highest growth 

differently than the companies with the lowest growth. 

 

Method: The study has a quantitative approach with a deductive character. The study 

conducts correlation calculations and regression analysis to see if there is 

causation between the variables that are relevant for the purpose. Thereafter, 

conduct a hypothesis to see if there is a significant correlation between them.  

  

Theory: The study is based on Modigliani and Miller´s theory of capital structure in which 

they argue that a company increases its enterprise value if they take on more debt, 

because they can then make tax deductions through a so-called ”tax shield”. The 

Trade-off theory argues that increased debt just gives a positive effect to a certain 

level, then reducing the enterprise value due to the risk of increasing financial 

stress. 

 

Conclusion: There is a relationship between enterprise value and debt ratio, but in contrast to 

Modigliani and Miller´s theory the study presented a negative correlation. The 

study also shows that there is no significant connection between the relationship 

and enterprise growth. This may be because the theory is a version of reality and 

reality is much more complex than that, and those factors other than debt ratio 

effect enterprise value. 
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Sammanfattning 
 
Titel: Finns det ett samband mellan ett företags marknadsvärde, skuldsättning och 

tillväxt?  
- En studie av 20 svenska företag. 

 
Kurs:  Företagsekonomi C, Finansiering, VT 2011 
 
Författare: Martin Wikström, Fredrik Eklund 
 
Handledare: Åke Bertilsson 
 
Syfte:  Uppsatsens syfte är att undersöka skuldsättningsgradens påverkan på 

företagsvärdet, och se om de företag med högst tillväxt påverkas annorlunda 

jämfört med de företag med lägst tillväxt.  

 

Metod: Studien är av en kvantitativ ansats med en deduktiv karaktär. I studien genomförs 

korrelationsberäkningar och regressionsanalyser för att se om det finns 

orsakssamband mellan de variabler som är relevanta för syftet. Därefter 

genomförs hypotestest för att se om det finns ett signifikant samband mellan 

dessa. 

 

Teori: Studien är baserad på Modigliani och Miller’s teori om kapitalstruktur där de 

menar att ett företag ökar sitt företagsvärde om de tar mer lån, eftersom de då kan 

göra skatteavdrag genom en så kallad ”skattesköld”. Trade-off teorin menar att 

ökade lån bara ger en positiv effekt till en viss nivå, därefter minskar 

företagsvärdet på grund av risk för ökad finansiell stress. 

 

Slutsats: Det finns ett samband mellan företagsvärde och skuldsättning, men till skillnad 

från Modigliani och Miller´s teori fick studien fram ett negativt samband. Vidare 

visar studien att det inte finns något signifikant samband mellan skuldsättning, 

företagsvärde och företags tillväxt. Detta kan bero på att teorierna är en förenklad 

bild av verkligheten som är mycket mer komplext än så, och att andra faktorer än 

skuldsättning påverkar företagsvärdet. 
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1. Inledning 
Under detta avsnitt kommer författarna ta upp bakomliggande faktorer, för sedan avsluta i ett 

mer konkret syfte och frågeställning med avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I redovisningens grunder består ett företag av dess tillgångar som är lika stora som företagets 

egna kapital och skulder. Ett företag finansierar sina tillgångar genom eget kapital och skulder 

och med dessa medel kan de bedriva sin verksamhet. Mixen emellan ett företags egna kapital och 

skulder brukar kallas för företagets kapitalstruktur. Företag kan erhålla kapital till bolaget på 

olika sätt, de kan till exempel utfärda nya publika aktier eller att låna utav banken.  

Vid utfärdandet av aktier vill aktieägarna ha avkastning på det kapital de lånat ut och för 

den risk de tar, banken tar i sin tur ut ränta för att kompensera risken då de lånar ut pengar. 

Skuldsättningen av ett företag avser att visa hur mycket företaget är belastat av lån i relation till 

vad man äger. Skuldsättningen kan ge en fingervisning hur villig företagsledningen är att 

finansiera företagets verksamhet med lån jämfört med eget kapital. 

Media och proffersur på senare år har beskrivit att fler svenska företag har en allför hög 

skuldsättning. Nouriel Roubini (Wahlin, Isaksson, Billing & Ekelund, 2008) menar på att det 

först och främst är de företag som är har en hög skuldsättning som kan skadas allvarligt vid 

eventuella finansiella kriser eller nedgångar i konjunkturen. 

 

Många företag med hög tillväxt behöver mycket kapital för att expandera och växa i liknande 

takt som konkurrenter i andra länder(Svenskt Näringsliv, 2007).  

Företags belåning påverkar även deras möjligheter att skaffa nytt kapital, då större risker tas vid 

en investering eller ett utfärdande av banklån. För att få lån, värderas företag utifrån många olika 

modeller och teorier som visar på hur deras finansiella status är och prognoser för framtida 

vinster.(Standard & Poor’s, 2010). 

 

Franco Modigliani och Merton H. Miller skapade år 1958 en teori som säger att företagens värde 

är oberoende av den finansiella strukturen (Miller & Modigliani, 1958). Denna teori fick kritik 

för att den inte hade tagit hänsyn till skatteaspekterna, Modigliani och Miller modifierade då 
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teorin och tog då hänsyn till skatterna. De menade på att det skapas en skattessköld av räntor från 

lån, som gör att företag kan göra avdrag för dessa, och därmed inte behöver betala lika mycket 

skatt som ett företag utan lån. 

Detta leder till att företagen får ett högre marknadsvärde (Miller & Modigliani, 1963), men 

många kritiker hävdar att Modigliani och Miller inte har tagit hänsyn till risken med att 

skuldsätta företaget via lån. Kritiker hävdar även att vid en viss nivå kommer det att tillkomma 

kostnader för de höga riskerna, och företagsvärdet kommer att sjunka (Myers, 1984). 

 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka skuldsättningsgradens påverkan på företagsvärdet, och se om 

de företagen med högst tillväxt påverkas annorlunda jämfört med de företag med lägst tillväxt.  

 

1.3 Frågeställning 
Uppsatsen avser att svara på följande frågor: 

1. Påverkas ett företags marknadsvärde av dess skuldsättningsgrad? 

2. Finns det någon skillnad mellan sambandet nämnt ovan och om företag har högst eller lägst 

tillväxt? 

 

1.4 Avgränsningar 
Författarna har avgränsat uppsatsen till företag som har ett börsvärde på mer än 150 miljoner 

Euro, och därmed återfinns på stockholmsbörsens Large- och Midcap samt att exkludera banker 

och investmentbolag i uppsatsen, då dessa har en speciell finansiell struktur. Uppsatsen 

avgränsas emot att hämta och beräkna data från årsredovisningarna från 2005 till 2009. 
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 1.4.1 Bortfall 
Företagen som är börsnoterade efter 2004-12-31 har plockats bort då de inte kan redovisa siffror 

från den utvalda tidsperioden. 

 

1.5 Definitioner 
 

Marknadsvärde   

Det börsvärde ett företag har kallas för marknadsvärde. 

Börskurs*antal aktier 

 

Skuldsättningsgrad (D/E)  

Skuldsättningsgraden visar förhållandet mellan företagets skulder (D) och eget kapital (E). 

Om ett företag har en skuldsättningsgrad på 1, visar detta på att företaget har lika mycket skulder 

som eget kapital. En skuldsättningsgrad större än 1 visar på att företaget har mer andel skulder än 

eget kapital, och vice versa vid skuldsättningsgrad mindre än 1. 

Räntebärande skulder / Eget Kapital  

 

 

Price to book value (P/BV) 

Price-to-book value är ett nyckeltal som investerare kan använda för att värdera ett företag. Där 

jämförs ett företags marknadsvärde med det bokförda värdet, även känt som eget kapital, 

redovisat i företagets balansräkning (Dorsey, 2004). 

Börsvärde / Eget Kapital 

Tillväxt 

Företagens redovisade nettoomsättningsutveckling under perioden 2005-2009 i procent. 
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Nettoomsättning 

 ”Intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med 

avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till 

omsättningen” (Årsredovisningslag). 

 

Large Cap  

Bolag som har ett börsvärde som överstiger 1 miljard Euro finns noterade vid stockholmsbörsens 

Large cap lista. 

 

Mid Cap 

 Bolag som har ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro finns noterade vid 

stockholmsbörsens Mid cap lista.  
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2. Metod 
Nedan följer en beskrivning av hur författarna ämnar genomföra uppsatsen samt en beskrivning 

av studiens insamling av data. 
 

2.1 Metodval 
Förenklat kan det sägas att hårda data kan kvantifieras med hjälp av siffror.  Enligt Johannessen 

och Tufte (Johannessen & Tufte, 2003) knyts ofta orsakssamband och en kvantitativ ansats ihop. 

Författarna har därför valt använda en kvantitativ ansats, detta för de vill påvisa ett eventuellt 

orsakssamband mellan de variabler de har valt att undersöka. Kvantitativ data kommer samlas in 

från företagens årsredovisningar. Data som hämtas ska användas för att räkna ut om det finns ett 

orsakssamband mellan de valda variablerna. 

Uppsatsen kommer att ha en deduktiv karaktär där författarna utgår ifrån “en logisk 

analys av vad den allmänna teorin säger om en specifik händelse”(Arbnor & Bjerke, 1994). Detta 

menas att generella teorier kommer att testas med empirisk data för att se om de bekräftar teorin 

eller ej. (Johannessen & Tufte, 2003) 

 

2.2 Datainsamling 
Kvantitativ data kommer samlas in från företag noterade på Stockholmsbörsens Large- och Mid 

cap. Den valda tidsperioden uppgår till fem år och därmed behandlar årsredovisningarna från 

2005 till 2009. Från perioden har information inhämtats för att få fram de företagen med högst 

respektive lägst tillväxt. Tillväxten motsvarar den procentuella förändringen i företagens 

nettoomsättning från år 2005 till 2009. 

De tjugo företagen är därefter uppdelade efter de tio med högst och de tio företag med lägst  

procentuella nettoomsättningstillväxt. Utifrån företagen i respektive grupp hämtas data som ska 

användas för att räkna ut om det finns ett orsakssamband mellan skuldsättningsgrad och 

företagets marknadsvärde. Företagets marknadsvärde kommer att representeras av nyckeltalet 

P/BV. 

För att få fram relevant data för studien har antal aktier, aktiekurs, eget kapital och 

skulder hämtats från årsredovisningarna. Vid icke identifierbar data har kompletteringar från 
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externa källor tagits i anspråk, så som NASDAQ OMX hemsida samt Dagens Industri’s hemsida. 

Den insamlade data är nödvändig för de beräkningar som har gjorts och för att besvara studiens 

syfte. 

 

2.3 Validitet 
Uppsatsen ämnar undersöka de företag med högst respektive lägst tillväxt, och den tar därmed 

inte med de företagen som ligger i zonen emellan de två kategorierna. Det kommer därför vara 

svårt att generalisera på alla företag från urvalet, utan bara de företag som har den högsta eller 

lägsta tillväxten. 

De olika variablerna som valts för att representera marknadsvärdet i Modigliani och Miller’s 

teori utgörs av så kallade nyckeltal. Nyckeltal är ofta ganska enkla att utföra men trots detta 

beräknas de olika beroende på vilken person eller företag det är som gör beräkningen. Data som 

hämtas från företagens årsredovisningar kan se olika ut. Det gör det svårt att få fram så att alla 

företag mäts konsekvent med liknande värden. 

 

Generaliserbarheten minskas i och med att det år som studien har som sista år, 2009, har drabbats 

utav en kraftig konjunkturnedgång. Det kan då bli missvisande för resultatet av vilka företag det 

är som haft den högsta och lägsta nettoomsättningstillväxt under tidsperioden 2005-2009. 

2.4 Reliabilitet 
Uppsatsen har hög reliabilitet, då data först och främst har hämtats från de utvalda företagens 

årsredovisningar. Företagens årsredovisningar har krav på sig ifrån årsredovisningslagen vilket 

gör tillförlitligheten till denna källa stor. I den mån data uteblivit från årsredovisningar har 

externa källor tagits till hjälp, dessa utgörs av NASDAQ OMX och Dagens Industris hemsidor.  

Om någon annan forskare eller om uppsatsen skulle göras om en gång till, skulle det vara stor 

sannolikhet för att få liknande resultat. Uppsatsen tar även hänsyn till uppvisade extremvärden 

för att kunna ge ett mer representativt resultat för studien.  
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2.5 Regression & Korrelation 
För att påvisa ett eventuellt orsakssamband kommer författarna att genomföra 

regressionsanalyser. För att se hur sambandet mellan skuldsättningsgrad och företagets värde 

förhåller sig kommer en enkel regressionsanalys att göras. En korrelationsberäkning kan visa hur 

sambandet mellan variablerna förhåller sig. En del i korrelationsberäkningen behandlar 

determinationskoefficienten vilken visar hur stor del av den oberoende variabeln påverkar den 

beroende variabeln.  

Regressionsanalysen är till för att skapa en matematisk funktion av den data som tagits fram. 

Med enkel linjär regression menas att en rät linje anpassas till den data som beräknas. 

Där y är den beroende variabeln och där x är den oberoende variabeln. Interceptet a, och 

lutningen, b, beräknas på så vis att ”felet” jämfört med den andra data som beräknats är så litet 

som möjligt.  

 

En multipel regressionsberäkning beräknas, där företagsvärde är den beroende variabeln och 

skuldsättning tillsammans med tillväxt är de oberoende variablerna. Multipel regression är en 

teknik som kan undersöka om det finns ett samband mellan en beroende variabel och en eller 

flera oberoende variabler. 

 

2.6 Hypotesprövning 
Hypotesprövning görs för att se om det finns ett signifikant samband mellan de undersökta 

variablerna. Sambandet mellan dessa variabler testas mot ett kritiskt T-värde som hämtas från en 

tabell(Fig. 1). 

Med hjälp av denna signifikansprövning förkastas eller accepteras den nollhypotes som nämns 

nedan i texten. Signifikansnivån för dessa tester är vald till 5 % och ett två-sidigt signifikanstest 

tillämpas och antal företag-2, frihetsgrader används. 

Tre olika signifikanstester beräknas för att se om det finns ett samband mellan de 

företagen med högst tillväxt och de företagen med lägst tillväxt. T-värdet som hämtas ifrån 

tabellen nedan där det kritiska T-värdet läses ur tabellen till 2,011 för företag med lägst tillväxt 

samt 2,42 för företag med högst tillväxt. Dessa två värden skiljer sig för att ett extremvärde har 

neutraliserats när det gäller företagen med högst tillväxt.  
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                                       Fig.1  

 

Följande två hypoteser skall testas:  

Test 1; 

H0: Det finns ingen korrelation mellan skuldsättning och företagsvärde i ett företag med högst 

tillväxt. 

H1: Det finns en korrelation mellan skuldsättning och företagsvärde i ett företag med högst 

tillväxt. 

 

Test 2;  

H0: Det finns ingen korrelation mellan skuldsättning och företagsvärde i ett företag med lägst 

tillväxt. 

H1: Det finns en korrelation mellan skuldsättning och företagsvärde i ett företag med lägst 

tillväxt.  

 

Test 3; 

H0: Det finns ingen korrelation mellan företagsvärde, skuldsättning och tillväxt. 

H1: Det finns en korrelation mellan företagsvärde, skuldsättning och tillväxt.  

 

2.7 Urval 
Urvalet består av de tio företag med högst tillväxt respektive de tio företag med lägst tillväxt. 

Författarna har beräknat hur stor förändring företagen har haft i sin nettoomsättningstillväxt från 

år 2005 till år 2009.  

  DF   
A 
P 

0.80 
0.20 

0.90 
0.10 

0.95 
0.05 

0.98 
0.02 

0.99 
0.01 

0.995 
0.005 

0.998 
0.002 

0.999 
0.001 

40   1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551 

42   1.302 1.682 2.018 2.418 2.698 2.963 3.296 3.538 

44   1.301 1.680 2.015 2.414 2.692 2.956 3.286 3.526 

46   1.300 1.679 2.013 2.410 2.687 2.949 3.277 3.515 

48   1.299 1.677 2.011 2.407 2.682 2.943 3.269 3.505 

50   1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 2.937 3.261 3.496 

60   1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460 

70   1.294 1.667 1.994 2.381 2.648 2.899 3.211 3.435 

   1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.807 3.090  3.291 
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3. Teoretisk Referensram 
Avsnittet tar upp de bakomliggande teorier författarna har valt för genomförandet av studien. 

 

3.1 Modigiani-Miller 
Franco Modigliani och Merton H. Miller skapade år 1958 en teori, som säger att marknadsvärdet 

kommer vara detsamma för företaget oavsett hur den finansiella strutkuren ser ut. Dvs. 

kapitalstrukturen inte har någon påverkan på företagets värde (Miller & Modigliani, 1958). 

Den genomsnittliga kostnaden för kapitalet (RWACC) och kostnaden för lån (RD) kommer vara 

densamma, däremot ökar kostnaden för det egna kapitalet(RE) linjärt med skuldsättningen(Fig. 

2). 

 
                                                                                 Fig.2  

  

Teorin förutsätter rationella investerare, dvs. investerare som föredrar mer välstånd och det 

spelar ingen roll om deras kapital ger avkastning eller om deras aktie ökar i värde. Den 

förutsätter också att kapitalmarknaden är perfekt. 

1. Ingen säljare eller köpare av värdepapper ska ha ett inflytande på priset. 

2. Alla har jämlika och kostnadsfri tillgång till gällande aktiers information. 

3. Inget mäklararvode, överförd skatt och transaktionskostnader ska förekomma vid handel av 

aktier. 

4. Ingen beskattningsskillnad ska existera mellan distribuerade och icke distribuerade intäkter, 

och mellan utdelningar och kapitalvinster (Miller & Modigliani, 1961). 
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Det uppstod kritik till teorin då den inte tog hänsyn till skatten, och år 1963 modifierade 

Modigliani och Miller deras äldre teori, och tog då skatten i beaktning. 

De ser nu att skatten påverkar värdet på ett företag då räntan på lånen är avdragsgilla och en 

skattesköld skapas (Miller & Modigliani, 1963). Detta leder till att skuldsättningen gör att 

företaget får betala ränta på lånet och eftersom den är avdragsgill behöver de inte betala lika 

mycket i skatt. Summan av räntan kan de göra avdrag för och kallas för skattesköld. Ju högre 

skattesköld ett företag har desto högre blir företaget värde. I den modifierade teorin får skatten en 

effekt på WACC som kommer att sjunka i och med den positiva skatteeffekten, men kostnaden 

för det egna kapitalet stiger som innan(Fig. 3). 

 

 

 
   Fig. 3  
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Deras teori bygger på två delar. 

  

MM I: Värdet på ett belånat företag ökar med nuvärdet av alla skattebesparingar jämfört med ett 

obelånat företag.  

                                                              
formel: 15.5, corporate finance s.S. 417. 

Vl = Företagets värde vid belåning 

Vu = Företagets värde utan belåning 

tc = skattesats  

B = företagets skulder 

 

MMII: R0(WACC) blir lägre vid högre belåning i och med skatten. 

                                           
 formel:15.6, corporate finance s.S. 418. 

Re = Avkastningskrav 

R0 = kostnad för kapital vid obelånat 

D/E = Skuldsättningsgrad 

Rd = kostnad för skulder 

tc = skattesats 

 

3.2 Trade-off 
Trade-off teorin kom till som ett komplement till Modigliani och Miller’s teori då den tar hänsyn 

till risken med att ta lån. Trade-off teorin beskriver den optimala fördelningen mellan eget 

kapital och skulder (Myers, 1984). Den säger att ju mer lån företaget tar, ju mer risk blir det för 

konkurs och dessa kan översättas till kostnader. Kostnader som uppstår är direkta kostnader, som 

administrativa och rättsliga avgifter (Myers, 1984), och indirekta kostnader som gör att företaget 

har svårt att bedriva sin verksamhet när det blir en ökad finansiell stress.  

När risken ökar minskar företagets trovärdighet att kunna betala tillbaka sina skulder, som leder 

till att deras relationer kan försämras. Alla dessa kostnader leder till att RWACC ökar, och detta i 

sin tur att värdet på företaget sjunker. Den optimala finansiella strukturen är då skulden 

sammanfaller med den lägsta RWACC ett företag kan uppnå, detta visas i punkt B*(Fig. 4). 
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                                                                                                                                                         Fig. 4 

                                                                                                                           

 

 

 

3.3 Teori om företags kapitalstruktur. 
 
Kapitalstrukturen för ett företag visar hur företaget har valt att organisera sitt egna kapital och 

skulder. Företag antar olika kapitalstrukturer för att möta olika interna behov och externa krav. 

Det är inte lätt att svara på frågan om hur ett företags kapitalstruktur ska se ut. Det klassiska 

sättet för en snabb överblick av företags kapitalstruktur är skuldsättningsgraden, där företagets 
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lån sätts i relation till företagets egna kapital. Det är logiskt att ha en skuldsättning som är i linje 

med vad övriga företag har i branschen. Faktorer som påverkar ett företags kapitalstruktur är 

bland annat agent kostnader, företagets beskattning, ägarstrukturen i företaget, rörliga och direkta 

kostnader, kostnader vid konkurs, lagar och regler, även bolagsstyrningen i företaget påverkar 

(Swanson, Z., Bindiganavale, N & Srinidhi, A S.,2003). 

 

En högre skuldsättning av företaget innebär att företaget också tar högre risker (Kenneth, H,. 

Marks, L., Robbins, G F., Funkhouser, J & Williams, D L.,2009). Ökade skulder för också med 

sig högre fasta kostnader för företaget som måste betalas både i bra och dåliga tider och kan 

påtagligt begränsa flexibiliteten hos ett företag. Fyra exempel på problem som tenderar att öka 

när företagets belåning ökar är; större risk för konkurs, avsaknad av tillgång till kapitalmarknader 

under tiden då företaget har dålig kredit, ledningen måste koncentrera sig på att hitta finansiärer 

och anskaffa ytterligare kapital istället för att fokusera på att utveckla verksamheten (Ibid.). 
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4. Resultat 
I resultatet kommer författarna presentera resultaten från de regressions- och 

korrelationsberäkningar gjorts, samt de hypotestester som testats. 

4.1 Högst tillväxt 

 
4.1.1 Regression och korrelation  
 
 

 
 Fig 5. 

 

Diagrammet visar på ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad som oberoende variabel 

och P/BV som beroende variabel vilket kan avläsas från regressionen för högst tillväxt (Fig. 5). 

Ekvationen visar att lutningen -1,83 på linjen med interceptet 6,73. Korrelationen för företagen 

med högst tillväxt är: -0,45. Förklaringsvärdet, determinationskoefficienten är 0,2025.   

Flera data visar på företag med ingen skuldsättning däremot visar data även på att det finns 

företag som har en skuldsättning över tvåhundra procent.  
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Figuren ovan visar också vart de enskilda företagen hamnar i detta samband. Det åskådliggör att 

många utav företagen visar på en låg skuldsättningsgrad. Figuren visar även på att ett utav 

företagen får ett mycket högt P/BV värde och det företaget avviker inte från majoritetens 

skuldsättning. Två företag har avsevärt mycket högre skuldsättning än de andra företagen. 

Majoriteten av företagen ligget på en skuldsättningsgrad inom intervallet 0-150% och ett P/BV 

värde inom intervallet 0-10.  

 

4.1.2 Hypotesprövning 
Första testet som har gjorts är baserat på följande hypotes: 

 

H0: Det finns ingen korrelation mellan skuldsättning och företagsvärde i ett företag med högst 

tillväxt. 

H1: Det finns en korrelation mellan skuldsättning och företagsvärde i ett företag med högst 

tillväxt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           Fig. 6 

 

Det T-värde som har räknats för företagen med högst tillväxt är -3,35, detta värde testat mot det 

kritiska T-värdet för de företagen med högst tillväxt -2,42 (Fig. 6). Det beräknade T-värdet 

hamnar utanför den kritiska nivån och därför förkastas nollhypotesen. Det säger att det finns ett 

signifikant samband mellan skuldsättning och företagsvärde för företag som har högst tillväxt.  
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4.2 Lägst tillväxt 

4.2.1 Regression och korrelation  
 

 
           Fig.7 

 

 

Figuren ovanför uppvisar ett samband som är negativt för de företagen med lägst tillväxt. Ur 

regressionslinjen avläses lutningen -1,97 och intercept 4,13. Korrelationen för detta samband är -

0,37, determinationskoefficienten 0,1369.  Det finns data som visar upp ett stort avvikande P/BV 

värde jämfört med de andra företagen. Majoriteten utav den data som beräknats fram har en 

skuldsättningsgrad under 100 %. Figuren ovan visar att det finns ett företag som har ett mycket 

högre P/BV värde än de andra företagen, ett företag visar på en skuldsättningsgrad över 100 % 

under hela tidsperioden. Två företag visar på en skuldsättningsgrad mer än 100 % under vissa år. 

Ett företag visar på en obefintlig skuldsättning under fyra av de fem åren samt att majoriteten av 

företagen hamnar på ett P/BV värde under 4. 
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4.2.2 Hypotesprövning för företag med lägst tillväxt 
Det andra testet som gjorts rör företag med lägst tillväxt, där hypoteserna ser ut som följer: 

 

H0: Det finns ingen korrelation mellan skuldsättning och företagsvärde i ett företag med lägst 

tillväxt. 

H1: Det finns en korrelation mellan skuldsättning och företagsvärde i ett företag med lägst 

tillväxt. 

 

Det T-värde som räknats fram från företagen med lägst tillväxt blir -2,74. Detta värde jämförs 

med det kritiska T- värdet som hämtats från tabellen(Fig 1). Det beräknade T-värde som tagits 

fram hamnar utanför det kritiska T-värdet, och förkastar nollhypotesen(Fig. 8) och därmed 

accepteras den alternativa hypotesen som säger att det finns ett signifikant samband mellan 

företagsvärde och skuldsättning. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
         Fig.8 
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4.3 Multipel regression 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 DE, Tillväxta . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: PBV 
                                                                                                   Fig.9 
 

 

   

   

   

 

 

 
                                                                                                   Fig.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                               Fig.11 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimension0 

1 ,180a ,032 -,082 11,52227 

a. Predictors: (Constant), DE, Tillväxt 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 75,309 2 37,655 ,284 ,757a 

Residual 2256,968 17 132,763   
1 

Total 2332,277 19    
a. Predictors: (Constant), DE, Tillväxt 

b. Dependent Variable: PBV 
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Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 7,878 3,801  2,073 ,054 

Tillväxt ,015 ,266 ,014 ,058 ,955 

1 

DE -2,179 2,893 -,181 -,753 ,462 

a. Dependent Variable: PBV 
                                                                                                                                                                           Fig.12      

 

 

Om det finns ett samband ska R Square, 0,032, vara över den kritiska gränsen 0.25(Fig. 9). 

Figuren visar att det beräknade R Square värdet hamnar under den kritiska gränsen och därmed 

visar att det inte finns något samband.  

För att förkasta nollhypotesen ska F-värdet 0,284 (Fig.10) vara under den kritiska gränsen 0,05. 

Detta gör att nollhypotesen inte kan förkastas, alltså finns det inget samband mellan den 

beroende y variabeln och de oberoende x variablerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4.4 Trade-off 
 

                                                                                                                                                                                                    Fig. 13 

 
Figuren ovan visar på två företag med ett bågformat samband mellan skuldsättningsgrad och 

företagsvärde(Fig. 11). Företagsvärdet ökar först i en positiv relation med skuldsättningsgraden 

för att sedan övergå till ett negativt samband då skuldsättningsgraden ökar och företagsvärdet 

sjunker.   
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4.5 Företagens genomsnittliga P/BV och D/E 
 

 
                                                                                                                                                 Fig. 14 

Figuren ovan visar det genomsnittliga P/BV-värdet hos företagen med högst tillväxt respektive 

lägst tillväxt(Fig. 12). Ur figuren kan utläsas att de företagen med högst tillväst har ett högre 

genomsnittligt P/BV-värde än de företagen med lägst tillväxt. Det visar även att de företagen 

med lägst tillväxt inte har stor varians på sitt P/BV-värde, medan de företagen med högst tillväxt 

visar på en stor varians mellan P/BV utöver tidsperioden. Båda grupperna visar på en 

nedåtgående trend efter 2006, och en uppgång från 2008 till 2009. Uppgången som sker 2008 har 

likartad ökning i de båda grupperna. 
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                                                                                                                                               Fig. 15 

Figuren ovan visar den genomsnittliga skuldsättningsgraden hos företag med lägst tillväxt och 

företag med högst tillväxt(Fig. 13). Ur figuren avläses att företag med högst tillväxt visar på en 

högre genomsnittlig skuldsättningsgrad. Det går även att se att de båda gruppernas skuldsättning 

följs åt under den hela tidsperioden.  
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5. Analys 
Under detta kapitel kommer författarna analysera resultatet och dra slutsatser utifrån den 

teoretiska bakgrunden. 

 

5.1 Analys av de företag med högst tillväxt. 

Av de resultat som beräknats fram från den bearbetade data kan utläsas att det finns ett 

signifikant negativt samband mellan skuldsättningsgrad och företagsvärde för de företag med 

högst tillväxt (Fig.5). 

Enligt Modigliani och Miller’s teorem där de förklarar att företag som upptar mer lån också ökar 

i värde i ett positivt linjärt samband, kan inte appliceras på de företag som har högst tillväxt.  

Detta kan förklaras av Modigliani och Miller’s teori står sig bra i de enklaste av världar men i 

den komplexa världen, där det finns flera andra faktorer som påverkar investerare och 

intressenter, fallerar teorin. Detta vittnar även Swanson m.fl. om då de tar upp ett antal andra 

faktorer som kan spela in på vad som påverkar ett företags kapitalstruktur. Två av de faktorer 

som nämns är agentkostnader och vilken typ av företagsledning som styr företaget (Swanson 

m.fl., 2003). Beroende av hur företagsledningen ser på företaget kan de ändra kapitalstrukturen i 

företaget. Företagsledningens beslut om att söka mer kapital från marknaden eller från banker 

visar på hur stora risker som företaget är beredda att ta. Swanson styrks även av trade-off teorin, 

som menar på att det uppstår komplikationer för ett företag som belånar sig allt för mycket. 

Bland dessa komplikationer ingår bland annat, att om företaget drabbas av finansiell stress så 

kommer trovärdigheten till företagets betalningsförmåga att minska. Relationen till intressenter 

kan då försvåras och företaget kan få svårare att bedriva sin affärsverksamhet vidare (Myers, 

1984).  

Detta stämmer även överens med den påtagligt låga determinationskoefficienten som är 0,2025. 

Det här innebär att när ett företag minskar i värde så kan det förklaras till 20,25% av att företag 

har ökat sin skuldsättning. Till följd av det låga förklaringsvärdet visar det på att 79,75% andra 

faktorer påverkar företagsvärdet. 

 

Modigliani och Miller’s teori säger ingenting om hur olika branscher ter sig eller vilken 
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tillväxtfas som företaget befinner sig i. I figur 12 och 13, visas det att de företag med högst 

tillväxt stärker det negativa samband som redovisats ovan i texten. Från år 2007 fram till 2009 är 

linjerna i figurerna exakta spegelbilder av varandra dvs. när företagets skulder ökar sjunker 

företagets marknadsvärde. Sambandet linjerna emellan visar på att även det genomsnittliga 

företagsvärdet minskar när ett företag skuldsätter sig mer. Det här kan bero på många faktorer, 

bland annat kan marknaden ha fått lägre förväntningar på företaget och därmed sjunker 

börskursen vilket gör att P/BV talet blir lägre. Det kan också bero på att dessa företag växer och 

har skaffat mer eget kapital. 

 

5.2 Analys av företagen med lägst tillväxt. 
 

Det som kan utläsas ifrån studiens resultat vad det gäller de företag med lägst tillväxt är att det 

finns ett negativt signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och företags marknadsvärde. 

Även för denna kategori av företag pekar på ett samband tvärtemot det som Modigliani och 

Miller påvisade för ett antal år sedan. Den här delen av studien stärker än mer att det finns 

svagheter i teorin när den appliceras på en mer komplicerad verklighet.  

Förklaringsvärdet för sambandet mellan skuldsättningsgrad och företagets marknadsvärde är 

0,1369 vilket innebär att 13,69% av företagsvärdet kan förklaras med hjälp av 

skuldsättningsgraden. Innebörden i denna koefficient talar om att det finns 86,31% andra faktorer 

som påverkar företagets marknadsvärde. Även detta styrks av att flera teoretiker har de senaste 

50 åren ifrågasatt relevansen i teorin från Modigliani och Miller. I linje med studien talar även, 

som tidigare redovisat att, Swanson om att det är fler faktorer som påverkar. 

 

Vad det gäller marknadsvärdet på företaget hamnar majoriteten av bolag under ett P/BV- värde 

på fyra vilket säger att marknadsvärdet för företagen är fyra gånger större än det egna kapitalet. 

P/BV-värdena sprider sig över diagrammet och visar på att företag är olika värderade utefter vad 

de har för skuldsättning. De företag som är representerade i lägst tillväxt är historiskt sett kända 

bolag och har bedrivit affärsverksamhet under en längre tid. Tre av företagen (Volvo, Autoliv, 

Haldex) är alla i en bransch som behöver mycket materiella tillgångar för att bedriva sin 

affärsverksamhet.  
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Figur 12 och figur 13 visar på samma negativa samband som setts innan när data för hela 

tidsperioden redovisats i figur 5 och figur 7. Från år 2007 till 2009 uppvisar diagrammen även 

här på ett lägre företagsvärde vid högre skuldsättning. Det genomsnittliga resultat förstärker det 

resultat som gäller för hela perioden. Även de resultatet som fåtts fram här är tvärtemot det 

teoretikerna Modigliani och Miller redovisat, vilket återigen påvisar att det är fler faktorer som 

påverkar. 

5.3 Jämförande analys av företagen med högst respektive lägst tillväxt 
 

Resultatet visar att företag med högst tillväxt och företag med lägst tillväxt båda visar negativa 

samband mellan skuldsättning och företagets marknadsvärde (Figur 5 och figur 7). Resultaten 

visar också på relativt låga förklaringsvärden vilket tyder på att det är många andra faktorer som 

spelar in i marknadens värdering av företag. Om det är samma faktorer som påverka de båda 

kategorierna kan det inte sägas något om i denna studie. Det kan dock konstateras att företag i 

olika branscher och olika faser i sitt företagsliv antar olika kapitalstrukturer beroende på många 

olika bakomliggande faktorer, som redovisats tidigare i texten.  

 

Det finns skillnad i genomsnittlig skuldsättning i de två olika kategorierna, de företag med lägst 

tillväxt har i genomsnitt en lägre skuldsättning än vad de företag med högst tillväxt har. 

Som vi ser i figur 13 påverkas de genomsnittliga företagen i linje med vad trade-off teorin 

säger, då företag får lägre värdering vid en allt för hög skuldsättning (Myers, 1984). 

 

Av de företag som är högst belånade är dessa fastighetsbolag och industriföretag.  

Detta kan förklaras av att dessa företag har stora materiella tillgångar, i antingen fastigheter, 

maskiner, inventarier eller lokaler. Modellen säger ingenting om vilken risk det är när det gäller 

dessa belåningar, vid en eventuell konkurs finns det mer materiella tillgångar hos ett industri och 

fastighetsföretag att sälja av (Kenneth m. fl., 2009). 

 

Den genomsnitt lägre skuldsättingsgraden hos de företag med lägst tillväxt kan även förklaras 

genom vad Kenneth m. fl. har kommit fram till om optimal kapitalstruktur. De menar på att 
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större starka företag ska ha en blandning av banklån och eget kapital, gentemot de mindre 

svagare bolagen som ska förlita sig på banklån. Detta för att mindre företag har ett svårare 

utgångsläge vid en eventuell förhandling av banklån. Ett annat perspektiv kan också vara att 

mindre företag vill dela med sig mindre av sitt företag, i och med detta så behåller de makten 

över bolaget, exempelvis familjeföretag. Dessvärre sätter de sig i en större skuld till banken 

vilket kan ge upphov till mindre flexibilitet och mindre fokus på kärnverksamheten (Kenneth m 

fl., 2009). 

 

Resultaten av studiens genomsnittliga P/BV värden i figur 12 visar på att de företag med lägst 

tillväxt också har lägre genomsnittligt P/BV värde. En förklaring kan vara att dessa företag dels 

har ett större eget kapital eller att förväntningarna på dessa företag är lägre än vad de är på de 

företagen med högst tillväxt. 
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6. Slutsatser   
 

Studiens första fråga i frågeställningen är att besvara om det finns ett samband mellan 

företagsvärde och skuldsättning. Det här har studien bekräftat och därmed kan inte Modigliani 

och Miller’s teoretiska utgångspunkt som delvis ligger till grund för uppsatsen styrkas. Studiens 

resultat visar på ett negativt samband istället för ett positivt samband som beskrivs i teorierna. 

 

Studiens andra fråga avsåg att besvara om samma samband som nämnt i första frågan ter sig 

olika i företag med lägst eller högst tillväxt. 

Studiens resultat visar på att det sambandet som bekräftats i fråga ett är samma för företagen med 

högst och lägst tillväxt. Det vill säga att det inte går att dra en signifikant skillnad mellan dessa 

båda grupper som har undersökts i studien.  

 

Det som kan vara orsaken till att studien inte överensstämmer med teorin kan vara att den inte att 

den tagit med andra faktorer än skuldsättning. Detta styrks även av det låga förklaringsvärde som 

har räknats fram. En förklaring till att studien inte uppvisar likartat resultat med teorin är att 

teorierna är en förenklad bild av verkligheten och att verkligheten är mycket mer komplex. 
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7. Diskussion 
De resultat och slutsatser som studien kommer fram till är inte i enlighet med den huvudsakliga 

teoretiska bakgrundens om används i studien. Modigliani och Miller’s teorem angående 

kapitalstruktur står sig inte så väl i dagens samhälle. Dagens samhälle är ett mer öppet samhälle 

där information om företag är mer lättillgängligt och andra variabler än företags skuldsättning 

spelar in på hur de värderas.  Under de perioder som företag löper stor risk för att drabbas av 

finansiell stress, har många teoretiker också vittnat på att det är viktigt att ha en bra 

kapitalstruktur i bolaget. Detta för att kunna stå sig starkt när eventuella mindre lyckade 

intäktsperioder kommer. De företag som har en stor andel lån har också stor andel räntor som de 

måste betala till banken, oavsett hur det går för företagen. Den svenska regeringen har satt tryck 

på de svenska bankerna att de ska skaffa sig en bättre och tryggare finansiell situation för att 

trygga det finansiella systemets framtid.  

Detta är något som även de svenska noterade aktiebolagen borde ta efter för att förhindra 

eventuella konkurser. Bankerna har en central roll för de tillväxtföretag som är på frammarsch, 

då de behöver en stor andel lån. Detta stämmer överens med studiens resultat för företag med 

högst tillväxt, då de visar upp en högre genomsnittlig skuldsättningsgrad. Detta ligger även i linje 

med debatten om att tillväxtföretag har det svårt att skaffa kapital genom andra finansiärer än 

banker. Riskkapitalister ter sig inte vara beredda att ta den risken som finns i de snabbt växande 

bolagen som behöver mycket kapital innan de börjar generera vinster. 

Företagsvärlden är en komplex värld och det ena företaget är inte det andra likt när det gäller den 

finansiella strukturen. Företag växer fram olika, en del genom att ta mycket lån, andra har växt 

fram genom att ha stort eget kapital att finansiera sin verksamhet. Det är viktigt för företag 

gentemot ägare och andra intressenter så som underleverantörer, kunder, banker och samhället 

att även ta ett ekonomiskt ansvar och ha en stabil finansiell situation för att får en tryggare 

situation. 

 

7.1 Metodkritik 
Författarna anser att för att kunna göra studien bättre och mer tillförlitliga borde fler faktorer som 

påverkar marknadsvärdet tagits med i beräkningarna. P/BV värdet är en förenkling av 

verkligheten och tar hänsyn till vad företaget har gjort i historien, dvs. att det egna kapitalet ser 
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på den historiska situationen och marknadsvärdet bedöms efter vad företaget har för 

förväntningar på sig i framtiden. 

Att mäta ett företags marknadsvärde är mycket svårt, vilket har visat sig i studien och det är inte 

alltid ett rättvist resultat kan fås fram, dock en fingervisning om vad som kan vara en förklarande 

faktor av många. 

Det som styr marknadsvärdet är mycket mer än bara dess relation till det egna kapitalet, det finns 

många immateriella tillgångar som inte syns i årsredovisningen till exempel varumärke och vilka 

som sitter i företagets ledning. 

Företagen som tillhör de två olika grupperna kommer från många olika branscher, många 

av dessa branscher går inte att jämföra med varandra då de reagerar olika i olika situationer.  

Många av de företag som räknas i studien har drabbats hårt av den finansiella krisen som varit. 

Exempel på detta är Volvo och Autoliv som båda har delar av sin verksamhet mot 

konjunkturkänsliga branscher, detta kan ge ett missvisande resultat ifrån 2009 års 

årsredovisningar. För att ge ett mer rättvist resultat skulle även 2010 års balansräkning tagits i 

anspråk. Dock på grund av tidsbrist var detta ej möjligt, då många ej släppt sina årsredovisningar 

under studiens gång. 

Studien gäller endast för den angivna tidsperioden, dvs. studiens resultat kan inte appliceras på 

andra tidsperioder. 

 

 

7.2 Vidare Forskning 
Det vore intressant att se om detta samband finns även på internationella marknader eller har 

andra marknader ett positivt samband så som Modigliani och Miller´s teori säger.  

Skiljer det sig mellan företag med högst och lägst tillväxt. 

 

Det vore även intressant att se om det är samma samband på de mindre börserna i Sverige så som 

Small cap, first north och aktietorget. Finns det ett högre förklaringsvärde mellan skuldsättningen 

och företagsvärde på dessa börser och finns det någon skillnad mellan de företagen med högst 

och lägst tillväxt här. 
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 En större studie och mer inriktad mot företagsvärde skulle kunna behandla vilka andra faktorer 

det är som spelar in på företagsvärdet. Exempel på andra faktorer är risk, lönsamhet och bokfört 

värde. Den gångna studien visar att det var ett lågt förklaringsvärde mellan skuldsättning och 

företagsvärde. Det skulle vara intressant att ta reda på vilket värde är det som har det största 

förklaringsvärde och se om en faktor påverkar företagsvärdet mer än något annat. 
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