
 

 

ISRN: LIU-IEI-FIL-A--10/00740—SE 

 

Kapitalstrukturens inverkan på 

företagsvärdet 

- En kvantitativ studie av den svenska 

aktiemarknaden 

The impact of capital structure on company 

value 

- A quantitative study of the Swedish stock market  

En magisteruppsats författad av:  

Tom Haraldsson och Jacob Lundgren 

Ekonomprogrammet våren 2010 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 

 



 

 



 

 

Sammanfattning 

Titel: Kapitalstrukturens inverkan på företagsvärdet – En kvantitativ studie av den svenska 

aktiemarknaden 

Författare: Tom Haraldsson och Jacob Lundgren 

Handledare: øystein Fredriksen 

Bakgrund: Under extrema marknadsförhållanden och börsnedgångar som under finanskrisen 2008 

aktualiseras frågan om vad som påverkar ett bolags värde. Kapitalstrukturen är relationen mellan 

lånat kapital och eget kapital i ett företags finansieringsmix. Vilken effekt förändringar av 

kapitalstrukturen har på företagets värde är en fråga det råder delade meningar om i teorin. Om ett 

samband mellan kapitalstruktur och företagsvärde existerar betyder det att det finns en viss optimal 

kapitalstruktur där företagsvärdet maximeras. 

Syfte: Syftet med studien är att studera om det existerar ett samband mellan skuldsättningsgrad och 

bolagsvärde bland utvalda aktier och bolag noterade på Stockholmsbörsens OMXS30. 

Genomförande: Med avseende att besvara uppsatsens syfte och testa ett samband mellan 

kapitalstruktur och företagsvärde har regressionskörningar på utvalda bolag noterade på 

Stockholmsbörsens OMXS30 genomförts. Relevant teoribildning rörande ämnet har sammanfattats 

och mot detta har de empiriska resultaten ställts och utvärderats. 

Resultat och slutsatser: Vi finner att under normala marknadsförhållanden kan ett positivt samband 

mellan kapitalstruktur och företagsvärde (EV) fastställas. Vid turbulenta perioder blir resultatet 

däremot mer spritt. Resultaten av studien visar mer på att det är hävstångseffekten som styr 

prisutvecklingen där belåning lönar sig i uppgång och kostar i nedgång snarare än en speciell optimal 

kapitalstruktur. Ett specifikt allmänt gällande samband mellan kapitalstruktur och företagsvärde kan 

inte konstateras. Resultaten av studien visar även på de svårigheter som finns rörande dessa typer av 

mätningar av samspelet mellan två variabler där den ena variabeln är pris på börsen som dagligen 

ändras och till stor del influeras av psykologi samtidigt som den andra variabeln, i detta fall 

skuldsättningsgraden, endast kan mätas vid rapporttillfällena. 

Nyckelord: kapitalstruktur, Miller-Modigliani, Enterprise value, skuldsättningsgrad, 

hävstångseffekt, finanskrisen. 

 

 



 

 

Abstract 

Title: The impact of capital structure on company value – A quantitative study of the Swedish stock 

market 

Author: Tom Haraldsson and Jacob Lundgren 

Mentor: øystein Fredriksen 

Background: During extreme market conditions like the period during fall 2008 the discussion of 

what affects company value becomes apparent. The capital structure is the relation between 

borrowed capital and equity in a company´s financing mix. What impact changes in capital structure 

have on company value is a widely debated subject within the theory of finance. If a relationship 

between capital structure and company value exists the implication is that an optimal capital 

structure where company value is maximized also exists. 

Aim: The aim of the thesis is to study whether a certain relationship between capital structure and 

company value exists among selected stocks and companies listed on Stockholmsbörsens OMXS30.   

Implementation: With aim to fulfill the purpose of the thesis regression analysis has been 

performed among chosen stocks and companies. The empirical results eventuating from this have 

been analyzed from the view of elected relevant theory.  

Completion and results: We find that during normal market conditions a positive relationship 

between debt ratio and enterprise value (EV) can be established. During more turbulent periods the 

results is more scattered. The results of this thesis is more evidence that the debt´s gear on equity is 

what mainly impacts price movements on the stock market and affects value, where high debt will 

pay off during favorable conditions and be costly during bad conditions, rather than a specific capital 

structure. A certain relationship between capital structure and company value cannot be established. 

The results of this thesis is also evidence pointing out the difficulties in measuring the relationship 

between two variables where one is the daily quoted market price of equity, which is greatly affected 

by market psychology et cetera, and the other, capital structure, is only to be measured during 

interim- and annual reports. 

Keywords: Capital structure, Miller-Modigliani, Enterprise value, Debt ratio, Debt-gearing, The 

Financial crisis
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1 Inledning 

I denna del ges en introduktion till uppsatsen och den bakomliggande problemformulering som 

ligger till grund för uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Under hösten 2008 drabbade den globala finanskrisen såväl världens aktiemarknader som 

kreditmarknader. Det sammanlagda värdet på den svenska börsen föll med cirka 60% mätt från 

topp till botten under samma år. Liknande scenarion upplevdes världen över och konsekvenserna 

av krisen blev tydliga. 

 

I tider av ekonomiska kriser som finanskrisen 2008 där vissa bolags aktiekurser föll handlöst 

medan vissa klarade sig bättre väcks frågan om vad som verkligen påverkar ett företags värde 

och dess aktiekurs. Har kapitalstrukturen en påverkan på företagsvärdet? Och kan därmed ett 

företag påverka sitt värde genom att justera kapitalstrukturen?  

 

Som ett exempel på att värdeaddering verkar åstadkommas genom användande av belåning kan 

Private Equity-firmor nämnas. Dessa genomför vad som på engelska benäms leverage-buy-outs 

(LBOs) vilket innebär upptagande av lån på det förvärvade bolagets balansräkning som 

finansiering vid företagsförvärv. Som en konstrast till detta kan nämnas att Simon Blecher på HQ 

Bank 2009 uttalade sig om att en för hög skuldsättning främst har negativ inverkan på bolaget 

eftersom såväl handlingsutrymme som möjlighet till framtida investeringar begränsas. Detta kan 

illustreras med ett exempel från Dagens Industris (DIs) börspanel den 24 december 2009 där 

Simon Blecher uttalar sig negativt om Volvo på grund av deras höga belåning och samtidigt 

uttalar sig positivt om ABB på grund av deras stora nettokassa.  

 

Det faktum att det inte finns en allmänt vedertagen teori beträffande kapitalstrukturens påverkan 

på bolagsvärdet samt det skrala utbud av tidigare studier på området gör att vi finner det väldigt 

intressant att studera ett eventuellt samband närmare. 

1.2 Problemdiskussion 

Den grundläggande förutsättningen för att ett företag skall kunna existera är att det har en 

finansiering. Ett företag kan huvudsakligen finansieras genom de två finansieringskällorna eget 
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kapital och skulder. Förhållandet mellan dessa i finansieringen benämns ett företags 

kapitalstruktur. Kapitalstrukturen varierar ofta mellan olika branscher med olika förutsättningar 

och även mellan enskilda bolag inom samma bransch. Vissa bolag är finansierade helt 

uteslutande med eget kapital medan vissa bolag har en försvinnande liten andel eget kapital och 

istället betydande skuldfinansiering.  

 

Grundläggande finansiell värderingsteori säger att värdet på ett företag utgörs av nuvärdet av 

dess framtida kassaflöden. Nuvärdet av dessa beräknas genom diskontering av de framtida 

nominella beloppen med företagets sammanvägda kapitalkostnad. Kostnaden för eget kapital 

utgörs av det avkastningskrav som de investerare som äger det egna kapitalet, det vill säga 

aktierna, i bolaget kräver. Kostnaden för lånat kapital utgörs av den procentuella räntekostnad 

som uppkommer vid upptagandet av ett lån. Det vägda genomsnittet av dessa utgör bolagets 

genomsnittliga kapitalkostnad (WACC- Weighted Average Cost of Capital). Eftersom ett bolags 

värde är lika med nuvärdet av framtida kassaflöden, kommer alltså en förändrad kapitalkostnad 

leda till ett förändrat bolagsvärde och bolagsvärdet maximeras då följaktligen när 

kapitalkostnaden minimeras. 

 

Miller och Modligiani (MM) menade i sin forskning att ett bolag inte kan ändra sin 

kapitalkostnad (WACC), utan ett ökat upptagande av lån, vilka nästan uteslutande har lägre 

avkastningskrav än eget kapital, höjer avkastningskravet för eget kapital då risken för att gå i 

konkurs ökar. Enligt samma logik skulle utbyte av lån mot eget kapital öka den sammanvägda 

kapitalkostnaden men samtidigt sänka risken för att gå i konkurs. Nettoeffekten blir enligt MMs 

teorem att ett bolags kapitalkostnad (WACC) alltid är konstant och som en konsekvens av det är 

också företagsvärdet konstant vid kapitalstruktursförändringar. 

 

Då de få studier som tidigare gjorts på området ej har nått en enig slutsats samtidigt som de 

studier vi läst har fått regressionsresultat som ej varit signifikanta och vidare tolkningsbara, och 

därför inte på skälig grund kunnat konstatera om ett samband mellan företagsvärde och 

skuldsättningsgrad föreligger, vill vi undersöka frågan ytterligare. De uppsatser som tidigare 

behandlat området har använt sig av regressionsanalys med få förklarande variabler, i vissa fall 

bara av en enstaka, vilket gör att vi tycker att de studier som gjorts har lämnat mycket kvar att 

önska och går att förbättra väsentligt. 
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Vi ämnar därför undersöka om det finns ett samband mellan ett bolags värde och dess 

kapitalstruktur och på så vis utröna om kapitalstrukturen i sig påverkar ett bolags värde. 

1.3  Syfte 

Syftet med studien är att studera om det existerar ett samband mellan kapitalstruktur och 

företagssvärde bland utvalda aktier och bolag noterade på Stockholmsbörsens OMXS30. Om ett 

sådant samband existerar vill vi undersöka hur det ser ut och undersöka varför sambandet ser ut 

som det gör. 

1.4 Avgränsningar 

I studien begränsar vi oss till att endast undersöka den svenska aktiemarknaden. Eftersom 

finansmarknaden är internationell med aktörer som rör sig mellan de olika marknadsplatserna om 

arbitrage är möjligt att göra tror vi att vår geografiska avgränsning inte kommer att påverka 

studien negativt. Vi har valt att begränsa det empiriska materialet till att endast innehålla utvalda 

bolag från OMXS30 främst för att begränsa datamängden så att den hinner analyseras inom 

uppsatsens tidsramar. Totalt behandlar studien sex bolag. Anledningen att vi valde ett antal som 

kan anses vara lågt är av tids- och effektivtetsskäl eftersom datamängden har samlats in manuellt 

från årsredovisningar och delårsrapporter vilket varit ett tidskrävande arbete som även ställer 

krav på noggrannhet. Av den anledningen har vi begränsat oss efter vad vi anser vara ett rimligt 

antal bolag sett mot bakgrund av studiens tidsramar. 

Vi har även valt att begränsa vår studie till tidsperioden 2000-2009. Detta för att minska problem 

med ändrade redovisningsstandarder och ändrad verksamhetsinriktning et cetera vilket kan 

påverka resultaten och göra dessa svårtolkade. 

1.5 Målgrupp 

Resultatet från denna studie hoppas vi kommer vara ett relevant inslag i diskussionen om och 

runt företags belåning. Vi hoppas att studien kommer inspirera till ytterliggare undersökningar på 

området och vara en referenspunkt till kommande diskussioner och studier. 
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2. Referensram 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta och förklara den huvudsakliga teori som vi finner 

intressant och nödvändig för vår studie. Vår utgångspunkt kommer att ligga i den mest välkända 

och vedertagna teorin på området men även mindre studier och artiklar som publicerats och som 

är relevanta för studien kommer här att tas upp. 

2.1 Grundläggande begrepp 

Under denna rubrik kommer att redogöras för de begrepp som är relevanta för studiens syfte. 

Först definieras kapitalstruktur och skuldsättningsgrad så att läsaren får en grundläggande 

förståelse för dessa för studien relevanta begrepp. Sedan visas hur en ändrad skuldsättning 

påverkar den förväntade avkastningen för ett bolag. Efter att läsaren är införstådd med det knyts 

säcken ihop genom att en investerares avkastningskrav och vad som påverkar detta behandlas. 

Läsaren är då införstådd med den kompletta bilden över hur de tre begreppen kapitalstruktur, 

förväntad avkastning och avkastningskrav samverkar och inverkar på varandra. Det är dessa tre 

begrepp och hur de förhåller sig till varandra som slutligen kommer att avgöra effekten av en 

förändrad kapitalstruktur. 

2.1.1 Kapitalstruktur 

Av balansräkningens högra sida framgår hur ett företag har finansierat sina tillgångar. Ett företag 

kan finansieras genom antingen eget kapital eller skulder, dock förekommer det även hybrider av 

dessa som till exempel konvertibler vilket är en blandning av eget kapital och en skuld. 

(Hallgren, 2002). 

Begreppet skulder kan brytas ned i räntebärande respektive ej räntebärande skulder. 

Räntebärande skulder utgörs vanligtvis av hos bank upptagna lån samt av obligationslån som ofta 

är upptagna på en längre tidshorisont än banklån. Ej räntebärande skulder utgörs av exempelvis 

leverantörsskulder vilka ofta löper på en kortare tidshorisont och även exempelvis latenta 

skatteskulder. (Hallgren, 2002) 

Det kan även förekomma bokföringsmässiga varianter som det måste justeras för. Ett exempel på 

sådana är bokslutsdispositioner. Dessa utgörs av sparade vinstmedel som ännu inte beskattats. 
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Bokslutsdispositioner består därför av skatteskulder såväl som till eget kapital hänförliga 

vinstmedel. (Hallgren, 2002) 

2.1.2 Soliditet och skuldsättningsgrad 

Soliditet och skuldsättningsgrad är de mest centrala begreppen för att uppskatta ett företags 

kapitalstruktur. Soliditeten mäter det egna kapitalets storlek i förhållande till de totala 

tillgångarna och skuldsättningsgraden mäter förhållandet mellan det egna kapitalet och 

skulderna. 

Definitionerna är som följer: 

T

EK
Soliditet   

E

S
ingsgradSkuldsättn   (Hallgren, 2002) 

Enligt Damodaran så mäts kapitalstrukturen antingen genom genomgående användande av 

marknadsvärden eller genom användande av bokförda värden. Han menar vidare att vad som 

väljs spelar mindre roll så länge valet är konsekvent. (Damodaran, 2006) 

Damodaran anger att det ofta kan vara svårt att uppskatta marknadsvärdet på ett företags skulder. 

Detta beror huvudsakligen på att väldigt få bolag har hela sin totala skuld bestående av 

obligationer som är upptagna för handel på en marknadsplats och vilka därav har ett 

lättillgängligt marknadspris. Ett företags bankupplåning exempelvis handlas ej på en marknad 

och har därför inget lättillgängligt marknadspris vilket gör att komplikationerna är tydliga vad 

gäller användandet av marknadsvärde av ett företags skulder. Speciellt i tider av volatila 

räntemarknader är marknadsvärdesuppskattningar förknippade med svårigheter. (Damodaran, 

2006) 

2.1.3 Finansiell hävstång 

Hävstångseffekten eller utväxlingseffekten beskriver hur förväntad räntabilitet på det egna 

kapitalet direkt påverkas av den skuldsättningsgrad som bolaget valt. Vid förändrad skuldsättning 

förändras den förväntade avkastningen enligt sambandet nedan i utväxlingsformeln. Så länge 
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tillgångarna genererar positiv avkastning högre än skuldräntan ger ökad skuldsättning positiv 

utväxling för räntabiliteten på det egna kapitalet och därmed en ökad förväntad avkastning. 

Formeln beskriver hur Re stiger vid ökad skuldsättning givet att den totala räntabiliteten, RT, 

överstiger kostnaden för lånen, vilken anges av skuldräntan RS. Under de tidsperioder som 

bolaget underpresterar innebärande att skuldräntan överstiger räntabiliteten på det totala kapitalet 

kommer istället utväxlingen bli negativ mot det egna kapitalet. 

Formeln nedan kallas hävstångsformeln och togs fram av Sven-Erik Johansson vid 

Handelshögskolan i Stockholm. 

)1(*)( t
E

S
RRRR STTE    (Hallgren, 2002) 

Där 

RE är räntabiliteten på det egna kapitalet 

RT  är räntabiliteten på det totala kapitalet 

Rs är genomsnittlig skuldränta uttryckt i procent 

S / E är skuldsättningsgraden och definieras som skulderna i förhållande till det egna kapitalet. 

t är skattesatsen 

 

 Skuldsättningsgrad S/E

R
e

 %

Rt

 (Hallgren, 2002) 

Figuren ovan beskriver den finansiella hävstången och den inverkan en ökad skuldsättning har på 

räntabiliteten på det egna kapitalet. 



7 

 

2.1.4 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Nu har begreppet kapitalstruktur behandlats och den effekt en förändrad kapitalstruktur har på 

den förväntade avkastningen är åskådliggjord. Det som återstår nu för att skapa en komplett bild 

av alla inverkande faktorer är att definiera begreppet avkastningskrav. Följande stycke kommer 

att ge en inblick i vad som påverkar en enskild investerares avkastningskrav och hur ett företags 

belåning/skuldsättning inverkar på detta avkastningskrav. Avkastningskravet för en investerare är 

ett viktigt element vid diskontering av framtida kassaflöden. Om en förväntad framtida 

avkastning stiger men samtidigt även avkastningskravet stiger kan effekten bli såväl positiv som 

negativ beroende på vad som ökar mest och effekterna kan teoretiskt ta ut varandra. (Damodaran, 

2002) 

Capital Asset Pricing Model, förkortat CAPM, är idag den mest grundläggande och accepterade 

modellen som mäter och uppskattar en tillgångs marknadsrisk inom finansvärlden. Det är allmänt 

känt att diversifiering minskar risken i en portfölj. Grundantagandet för den bakomliggande 

teorin går att åskådliggöra genom att studera varför investerare slutar att diversifiera sina 

portföljer. Detta gör investerare när kostnaden för ytterligare diversifiering överskrider den 

ytterliggare nytta investeraren erhåller genom diversifieringen. Så länge det existerar 

transaktionskostnader så kommer denna situation förr eller senare att uppstå. En ytterligare faktor 

som håller investerare från att diversifiera är att de tror sig vara mer kunniga och ha tillgång till 

mer information och kommer klara sig bättre än marknaden generellt. (Damodaran, 2002) 

I CAPM antar man att det inte finns några transaktionskostnader och att det inte finns tillgång till 

någon privat information om några placeringar. Med andra ord existerar det varken en kostnad 

eller en anledning för en investerare att sluta diversifiera. I denna värld kommer den rationella 

investeraren att sluta diversifiera först när han/hon äger varje aktie på hela aktiemarknaden. Den 

enda skillnaden mellan investerare kommer då att vara hur mycket de investerar i 

aktiemarknadsportföljen relativt hur mycket de investerar i riskfria tillgångar samt hur mycket de 

väljer att belåna sig. (Damodaran, 2002) 

Enligt resonemanget ovan blir varje enskild akties risk den risk den adderar till den totala 

marknadsportföljen. En aktie som svänger lite i relation till marknaden kommer därför att addera 

lite risk till portföljen medan en aktie som svänger mycket i relation till marknaden kommer att 

addera mer risk till portföljen. 
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Således kan vi mäta risken en enskild aktie tillför portföljen som kovariansen mellan aktien och 

portföljen. Men att bara titta på kovariansen säger inget om en akties risk relativt en annan aktie. 

Därför standardiseras kovariansen genom division med variansen av marknadsportföljen. Detta 

ger en akties/tillgångs betavärde (β): 

m

imCov
i 2

    (Hallgren, 2002) 

Enligt sambandet ovan blir således marknadsportföljens β = 1, aktier som har mer risk än 

genomsnittet har därför β över 1 samtidigt som aktier med mindre risk än genomsnittet har β 

under 1. En riskfri tillgång har enligt samma resonemang ett β på 0. 

Nu kan vi skriva den förväntade avkastningen för en tillgång som en funktion av den riskfria 

ränta, tillgångens beta och riskpremien  

 fmii rrrrE
f

 *)(    (Damodaran, 2002) 

Sammanfattat så fångar CAPM upp den risk som benämns ett företags marknadsrisk. Detta mäts 

av ett enda tal, β-värdet. Modellen ger en tydlig bild av sambandet mellan risk och 

avkastningskrav. Vid högre marknadsrisk mätt som högre beta kommer investeraren att kräva 

högre avkastning i kompensation. Det innebär att vid ökad skuldsättning kommer 

riskexponeringen att stiga och därför kommer även en investerares avkastningskrav att stiga. 

(Damodaran, 2002) 

2.1.5 Levered β respektive unlevered β 

För att koppla ihop diskussionen om betavärdet, β, och studera hur skuldsättningsgraden 

påverkar betavärdet studerar vi närmare vad betavärdet beror på och vad det påverkas av. Vi har 

redan konstaterat att betavärdet är en av de påverkande faktorerna vid bestämmandet av en 

investerares avkastningskrav enligt Capital Asset Pricing Model (CAPM). Om betavärdet bryts 

ned ytterligare kan sambandet mellan betavärdet och skuldsättningsgraden beskådas, och därmed 

även hur skuldsättningsgraden inverkar på avkastningskravet. (Damodaran, 2002) 
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Unlevered beta, eller det obelånade betavädet, är det betavärde som existerar utan den 

hävstångseffekt som tillkommer vid lånefinansiering. Eftersom det obelånade betavärdet 

beskriver den marknadsrisk som en investering har utan belåning och sambandet enligt nedan 

gäller kommer ett bolags betavärde därför att bero på skuldsättningsgraden, nedan definierat som 

kvoten S/E. (Damodaran, 2002) 

Levered beta har sin utgångspunkt i unlevered beta enligt sambandet nedan: 

   









E

S
tUL *11*  (Damodaran, 2002) 

Sambandet ovan visar att betavärdet påverkas tydligt av skuldsättningsgraden. Det obelånade 

betavärdet anger bolagets marknadsrisk när det är helt obelånat. Vid ökad skuldsättning ökar 

bolagets svängningar mot marknadsportföljen och därmed dess marknadsrisk enligt det 

proportionella sambandet ovan. Därför kommer en investerares avkastningskrav att stiga när 

belåningen stiger, om alla andra faktorer hålls lika. (Damodaran, 2002) 

2.2 Miller och Modiglianis teorem 

Miller och Modigliani är kanske mest kända för sin ”Propostion 1” i vilken de bevisar att värdet 

av ett belånat bolag i en perfekt marknad är samma som värdet av ett obelånat bolag, och att 

kapitalstruktur därmed är irrelevant ur värdesynpunkt. MM har efter ”Proposition 1” även 

kommit med ytterligare propositioner och utvecklingar och vi kommer här att redogöra för de 

valda delar som vi anser är relevanta för vår studie.  

2.2.1 Proposition 1 

Att inledningsvis enkelt sammanfatta innebörden av Proposition 1 i en mening kan, enligt 

Brealey & Myers, vara att säga att värdet av ett bolag utgörs av den vänstra sidan av 

balansräkningen, av tillgångarna, inte av den mix av skulder och eget kapital vilket utgör 

finaniseringen (Brealey & Myers, 2002). Detta bevisar MM genom följande enkla beräkning 

återgiven av Brealey & Myers och sammanfattad nedan. 

Man kan anta två identiska bolag som endast skiljer sig åt i kapitalstrukturen där Firma B är 

belånad och Firma O är obelånad. Eftersom Firma B är belånad är värdet på aktiekapitalet 
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marknadsvärdet på tillgångarna minus marknadsvärdet på skulderna, och eftersom Firma O är 

obelånad är värdet på aktiekapitalet samma som marknadsvärdet på tillgångarna. 

Om en investerare vill investera i något av dessa bolag finns i utgångsläget två alternativ. Det 

första är att investera i exempelvis en procent av Firma O vilket hade inneburit att investeraren 

hade ägt 1% (0,01x) av  bolaget och haft rätt till motsvarande andel av vinsterna. 

Sammanfattningsvis hade det sett ut som följer 

 Investering  Avkastning 

 0,01VO  0,01 x Vinst 

Totalt 0,01VO  0,01 x Vinst 

 

Detta kan jämföras med en alternativ investering i den belånade firman Firma B, där 

motsvarande investering hade inneburit köp av 1% (0,01x) av aktiekapitalet såväl som av 

skulderna. Av detta följer 

  Investering   Avkastning 

Skulder  0,01 x SB   0,01 x Ränta 

Aktiekapital 0,01 x EKB   0,01 x (Vinst – Ränta) 

Totalt  0,01 x (SB + EKB) = 0,01 x VB 0,01 x Vinst  

Eftersom investeringarna producerar identiska kassaflöden, eftersom risken är konstant och givet 

lagen om ett pris så måste värdet på bolagen därför vara samma.  

De förutsättningar som argumentationen ovan bygger på är att marknaderna är perfekta, att 

företag och individer lånar till samma riskfria ränta samt att informationssymmetri råder. 

Implikationerna av detta är att en investerare inte skulle vara beredd att betala ett annat pris för 

ett belånat företag då investeraren själv kan skapa den belåning som han/hon så önskar. 
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2.2.2 Proposition 2 

Miller och Modligianis Proposition 2 behandlar kapitalkostnaden för ett företag. Proposition 2 

kan sammanfattas enligt Brealey & Myers definition som att den förväntade avkastningen på det 

egna kapitalet stiger när kvoten mellan företagets skulder och eget kapital stiger. Därför matchas 

den eventuella förändringen i förväntad avkastning alltid exakt av en motsvarande förändring i 

avkastningskravet enligt MM.(Brealey & Myers, 2002) 

Detta sker enligt sambandet: 

    EDt R
DE

E
R

ED

D
R





  

Vilket omkastat ger: 

 
E

D
RRRR DTTE   

Om vi antar en obelånad firma, Firma O, för vilken Re=Rt där antalet aktier är 1 000 uppgår Re 

till: 

T

E
R

stRörelsevin

T

)(
  

Om vi antar en rörelsevinst på 1 500 och ett marknadsvärde på eget kapital på 10 000 ger det 

%1515,0
10000

1500
 ET RR  

Om samma Firma O beslutar att köpa tillbaks halva aktiekapitalet och ta upp ett lån motsvarande 

samma summa kommer avkastningskravet på eget kapital att förändras. Rt kommer att vara 

konstant eftersom enligt Proposition 1 förblir bolagsvärdet oförändrat vid 

finansieringsförändringar.  Eftersom rörelsevinsten räknas innan räntenetto och därför ej 

påverkas av ett företags kapitalmix betyder det att Rt blir förblir konstant trots förändrad 

kapitalstruktur. 
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Räntabiliteten på det egna kapitalet förändras dock enligt 
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Om vi tittar på ett exempel på hur ett företags vinstpresterande skulle förändras då bolaget går 

från att vara obelånat till att vara till hälften skuldfinansierat så ser det ut enligt följande. Räntan 

på skulderna antas vara 10 %. 

Obelånat företag 

Antal aktier  1000 

Pris per aktie  10 

Marknadsvärde på aktier 10 000 

 

Rörelsevinst  1500 

Rörelsevinst per aktie  1,5 

Avkastning per aktie  15% 

 

I det belånade företaget nedan är tillgångarna lika stora med skillnaden att de är finansierade till 

hälften av skulder och till hälften av eget kapital. 

Belånat företag 

Antal aktier  500 

Pris per aktie  10 

Marknadsvärde aktier  5000 
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Marknadsvärde skulder 5000 

Skuldräntekostnad 10% 500 

 

Rörelsevinst  1500 

Skuldkostnad  500 

Vinst till Eget Kapital  1000 

Vinst per aktie  2 

Avkastning per aktie  20% 

Enligt exemplet så stiger den förväntade avkastningen till 20% då företaget belånar sig. Men 

eftersom även avkastningskravet stiger till 20% så gör det att priset på aktien förblir det samma 

och nettoeffekten blir alltså noll. Detta är kontentan av vad Miller och Modligianis Proposition 2 

säger. 

Implikationerna av MMs Proposition 2 är att bolagets genomsnittliga kapitalkostnad, även 

benämnd WACC (Weighted Average Cost of Capital) alltid kommer vara konstant i en perfekt 

marknad. Avkastningskravet på det egna kapitalet och avkastningskravet på skulderna kommer 

istället att förändras åt motsatt håll och hela tiden ta ut varandra perfekt vilket resulterar i en 

oförändrad WACC. (Brealey & Myers, 2002) Detta åskådliggörs av grafen: 

 

 (Brealey & Myers, 2002) 
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2.2.3 Miller och Modigliani med skatter 

Ett av grundantagandena i MMs ursprungliga Proposition 1 var att inga skatter existerar. 

Proposition 1 har dock i senare studier modifierats till att även ta skatter i akt. Formeln för 

Proposition 1 med skatter åskådliggörs nedan. 

DTVV CUL *   (Brealey & Myers, 2008) 

Där 

VL = värdet av det belånade företaget. 

VU  = värdet av det obelånade företaget. 

TCD = produkten av skattesattsen (TC) och värdet av skulderna (D) 

 

Detta samband kan visas i grafen nedan, där det totala värdet på bolaget ökar med 

skuldsättningen. 

 (Brealey & Myers, 2008) 

Enligt resonemanget och sambandet ovan är ett bolags totala värde som störst när skatteskölden 

är maximerad. Detta sker då finansieringen uteslutande består av skulder. 

Enligt Proposition 2 är WACC alltid konstant vilket innebär att även företagsvärdet alltid är 

konstant. Detta samband ändras dock precis som Proposition 1 när skatter antas existera.  

Sambandet ser då ut som nedan: 

)1(*)(* 00 CDE trr
E

S
rr    (Brealey & Myers, 2002) 
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Där 

rE = avkastningskravet på det belånade egna kapitalet. 

r0 = avkastningskravet på det egna kapitalet när skuldsättningen är 0. 

S/E = skuldsättningsgraden. 

rD = kostnaden för det lånade kapitalet. 

tC = skattesatsen 

Som vi kan se av formeln så ökar inte avkastningskravet på det egna kapitalet fullt ut, detta 

eftersom skatteskölden (1- tC) existerar. 

2.2.4 Övriga implikationer kring avkastningskrav 

Som i föregående stycke bevisats påverkar skuldsättningsgraden både ett företags förväntade 

avkastning såväl som en enskild investerares avkastningskrav. Det är dock värt att notera att 

teorierna skiljer sig åt på detta område så till vida att det finns teorier som menar att det går att 

minimera ett företags genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) och teorier som menar just 

motsatsen. 

De teorier som menar att det finns en minimipunkt på WACC-kurvan enligt resonemanget ovan 

menar då implicit att investerare inte ökar sitt avkastningskrav i samma utsträckning som den 

förväntade avkastningen ökar. (Brealey & Myers, 2008) Anledningen till att aktieägarna inte 

skulle kräva ökad avkastning i samma utsträckning som de exponeras mot högre risk skulle 

kunna bero på att investerare inte har möjlighet att själva uppta lån eller att de inte har möjlighet 

att låna till lika attraktiva villkor som företaget. (Brealey & Myers, 2008) Detta resonemang 

skulle göra det vitalt att undersöka huruvida lånekostnaderna och lånemöjligheterna skiljer sig 

mellan företag och investerare för att undersöka möjligheterna att minimera WACC. Företag 

lånar exempelvis i stor utsträckning genom att ge ut företagsobligationer medan enskilda 

investerare vanligtvis utnyttjar banklån. För att det skulle finnas en WACC minimipunkt enligt 

detta resonemang skulle det innebära att företagsobligationer generellt skall avkasta mindre än 

bankens utlåningsränta till den individuella investeraren. I det fallet skulle en individuell 

investerare föredra ett belånat företag istället för att själv belåna på grund av den lägre kostnaden. 
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Det skulle vidare innebära en diskussion och generaliseringar beroende på hur stort varje företag 

är kontra hur stor varje investerare är och hur olika inflytanden som skulle förekomma och 

påverka deras möjligheter på lånemarknaden existerar. Enligt samma resonemang är det även 

möjligt att tänka sig att olika investerare genom att ha olika förutsättningar även har olika 

preferenser gällande belåning på företagsnivå. 

En annan anledning skulle enligt Brealey & Myers (2008) kunna vara att investerare vid små 

förändringar i skuldsättningsgraden helt enkelt inte noterar dessa och därför inte kräver ökad 

avkastning för förändringen.  Det skulle i så fall utmynna i en diskussion om hur kompetent och 

insatt den enskilde investeraren är vilket i så fall skulle avgöra diskussionen om det är möjligt att 

minimera WACC. 

2.3 Vetenskapliga artiklar 

Nedan nämner vi två vetenskapliga studier som vi anser har relevans för det berörda området. 

2.3.1 What managers think of capital structure: evidence from Hong Kong 

Dennis Fan och Raymond So menar i sin studie från 2004 att ledningen inte tar skatteskölden i 

akt när de bestämmer hur verksamheten skall finansieras. Detta betyder dock inte att 

skuldsättningen inte har betydelse på företagsvärdet utan endast att ledningen inte tar den i beakt 

enligt studiens resultat.(Fan & So, 2004) 

2.3.2 Branschnormen och skuldsättning 

Robert Hull har i sin studie från 1999 “Leverage ratios, industry norms and stock price reaction: 

An empirical investigation of stock-for-debt transactions” konstaterat att aktiekursen påverkas 

positivt vid det fall då företagets skuldsättning närmar sig branschnormen. Om skuldsättningen 

istället förändras iväg från branschnormen så påverkar detta aktiepriset negativt. Slutsatsen är 

alltså att det inte finns en bra eller dålig skuldsättning utan för att maximera aktiepriset skall man 

hålla sig kring branchnormen.(Hull, 1999) 

2.4 Principal -agent problematiken 

Principal-agent problematiken har sin grund i den informationsasymmetri som finns mellan 

principalen (ägaren) och agenten (vilken ofta brukar representeras av exempelvis en tjänsteman 

för exempelvis ett bolag). Teorin hävdar att alla människor ser till sina egna intressen först vilket 
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leder till ett problem i principal/agent förhållandet. Eftersom dessa bägge parters intressen kan 

skilja sig åt behöver nyttomaximeringen för ledaren för ett bolag inte vara densamma som för 

bolagets aktieägare. (Eisenhardt, 1989) Inom finansbranschen kan en hedgefondförvaltare 

användas som exempel. Förvaltarens mål och nyttomaximering behöver inte nödvändigtvis 

stämma överrens med en i fonden enskild investerares. Förvaltaren kan exempelvis vara mer 

intresserad av att maximera fondens värde under en viss period för att maximera sin egen 

ersättning medan investeraren nyttomaximerar genom att få en långsiktig värdeökning. Detta 

skulle vara ett exempel på hur principal-agent problematiken på finansmarknaden hade kunnat 

resultera i ökat risktagande och kortsiktigt beteende hos institutionella investerare. 

2.5 Investeringspsykologi  

Behavorial finance är relativt ny teoribildning inom finansteorin som behandlar den psykologi 

som kännetecknar människor och hur mänskligt beteende påverkar beslut på finansmarknaden. 

Eftersom marknaden är en samling människor är det följdaktligen dessa människors beslut som 

prissätter tillgångarna på marknaden. Om dessa inte handlar rationellt kommer följaktligen inte 

heller prisutvecklingen att vara rationell. John N. Nofsinger som tar upp just detta fenomen, vilka 

implikationer det för med sig och hur det påverkar aktiemarknaden i boken ”The Psychology of 

Investing”. 

Nedan behandlas delar av John R. Nofsingers teorier om investeringspsykologi och hur dessa 

påverkar marknaden såväl som det mänskliga handlandet.  

2.5.1 Representiviatet 

På grund av att den mänskliga hjärnan inte kan tolka all information som finns tillgänglig så 

använder människan sig av förenklingar. Exempelvis kan detta innebära att kursutvecklingen för 

en aktie den senaste veckan kan studeras under antagandet att det kommer att fortsätta. Detta 

beteende leder till att när ett beslut skall fattas så tas inte alla attribut i akt och valet blir därför 

inte alltid rationellt. Detta leder till att verkligheten förenklas och kan leda till att irrationella 

beslut fattas.(Nofsinger, 2008) 

2.5.2 Familjaritet 

Familjaritet bygger på att människan är ett vanedjur och i många avseenden föredrar sådant som 

han/hon känner till framför det okända. Ett sådant beteende kan på aktiemarknaden få negativa 

konsekvenser. Om en investerare står inför ett val mellan två aktier så väljer han/hon den som 



18 

 

han/hon är mest familjär med, innebärande att exempelvis den aktie som varit mest exponerad i 

media väljs. Detta behöver i mångt och mycket inte vara det mest rationella och ekonomiskt 

fördelaktiga alternativet men det kan däremot kännas tryggast. Ytterliggare exempel på detta kan 

vara att investerare inte vill diversifiera internationellt och att investerare ständigt föredrar sina 

gamla favoritaktier et cetera (Nofsinger, 2008). 

2.5.3 Flockbeteende och den sociala omgivningen 

Att människan är ett flockdjur är en faktor som har en väldigt tydlig effekt på människans 

beteende, såväl i vanliga livet som på aktiemarknaden. Djupt rotat inne i varje människa finns en 

rädsla för att gå emot gruppen vilken har sin grund i att liknande beteende förr i tiden innebar 

krafigt minskade möjligheter att överleva. (Nofsinger, 2008) Detta beteende visar sig framförallt 

på aktiemarknaden under krisperioder då volatiliteten kraftigt ökar enligt Nofsinger. Att 

människan tar mycket intryck av den sociala omgivningen får också en stor genomslagskraft på 

finansmarknaden eftersom den allmänna humörstämningen hos en stor grupp människor då 

tenderar att spegla av sig på börsen. (Nofsinger, 2008). 

2.5.4 Känslor 

På grund av att människan kontinuerligt är väldigt influerad av sina känslor tenderar en 

investerare som känner sig lycklig och väl till mods att ta mycket högre risker än en investerare 

som mår sämre och därför är mer pessimistisk vad gäller framtiden enligt Nofsinger (2008). Den 

pessimistiska investeraren tar inte lika höga risker som den optimistiske. Även detta faktum är 

kraftigt bidragande till svängningarna på börsen. Eftersom investerare tenderar att vara mest 

riskvilliga i uppgång leder det till att mer risk tas ju högre börsen går enligt Nofsinger. När 

börsen sedan faller blir effekten omvänd, innebärande att investerare inte är villiga att ta risk över 

huvudtaget trots att börsen står väldigt mycket lägre. (Nofsinger, 2008) 
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3. Utformning av regressionsmodell 

I detta stycke kommer grundläggande värderingsteori med grund i kassaflödesvärdering 

sammanfattas kortfattat med syfte att bryta ner de variabler som påverkar ett företags värde. 

Detta kommer att mynna ut i den modell som vi kommer att använda i våra 

regressionskörningar. 

 

Eftersom studiens syfte är att undersöka om det existerar ett samband mellan kapitalstruktur och 

bolagsvärde med hjälp av regressionsanalys måste en regressionsmodell definieras. Att utföra 

regressioner med endast den för studiens syfte relevanta variabeln skuldsättningsgrad som 

förklarande variabel skulle förmodligen inte i tillräcklig grad förklara variationen för den 

svarande variabeln. Därför kommer vi med grund i värderingsteori även låta modellen innefatta 

ytterliggare variabler som enligt teorin påverkar företagsvärdet i syfte att få en bättre 

förklaringsgrad för modellen. Det poängteras dock att de övriga variablerna utöver 

skuldsättningsgraden som ingår i regressionsmodellen inte kommer att användas ytterliggare i 

studien och kommer därför inte heller redovisas. Dessa inkluderas endast för att öka modellens 

förklaringsgrad och skala bort så mycket som möjligt av brus som annars kan antas påverka 

skuldsättningsgradskoefficienten och vår tolkning av den. 

3.1 Kassaflödesvärdering (DCF) 

Det är allmänt känt och vedertaget inom finansiell värderingsteori att priset på en tillgång utgörs 

av nuvärdet av dess framtida kassaflöden. Enligt Damodaran finns det tre huvudsakliga sätt att 

värdera en tillgång. Det första är kassaflödesberäkning där tillgångens framtida kassaflöden 

beräknas och diskonteras.. Det andra är realtivvärdering där en tillgångs värderas efter hur 

liknande tillgångar prissätts. Det tredje och sista sättet är att en tillgång vars karaktäristik 

påminner om en option värderas genom optionsvärderingsmetoder. (Damodaran, 2006) 

Som nämnt ovan är utgångspunkten för en kassaflödesvärdering att värdet av en tillgång måste 

utgöras av nuvärdet av de framtida kassaströmmar som tillgången genererar. Enligt detta synsätt 

är värdet på en tillgång därför objektivt satt och påverkas därför inte av individuella preferenser i 

teorin. (Damodaran, 2006) 
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(Damodaran, 2006)
 

Där 

E(CFt) = Förväntat kassaflöde vid tidpunkten t 

r = Diskonteringsränta som återspeglar risken på de estimerade kassaflödena 

n = Tillgångens förväntade livstid 

Kassaflöden kan variera från tillgång till tillgång, men alla tillgångar som genererar kassaflöden 

kan värderas enligt principen. Diskonteringsräntan kommer att variera med risken i de estimerade 

kassaflödena för den valda tillgången enligt tidigare diskussion. 

3.2 Varianter av kassaflödesmodeller 

Damodaran delar in antalet varianter av kassaflödesmodellen i tre olika klasser. De två för denna 

studie mest relevanta är företagsvärdering och aktiekapitalsvärdering.(Damodaran, 2006) Dessa 

utvecklas närmare nedan. 

Det som skiljer de bägge modellerna åt är att i företagsvärdering anses hela bolaget vara en enhet 

och de relevanta kassaflödena är därför de kassaflöden som tillfaller hela bolaget, innefattande 

såväl skuldägarna som ägarna av det egna kapitalet. I aktiekapitalsvärdering anses bolagets 

aktieägare, ägarna av det egna kapitalet, vara en separat enhet och de relevanta kassaflödena är 

därför de kassaflöden som tillfaller aktieägarna. (Damodaran, 2006) 

Diskonteringsräntorna med hjälp av vilka de estimerade kassaflödena diskonteras är i 

företagssvärdering bolagets sammanvägda genomsnittliga kapitalkostnad, det vill säga så väl 

ägarnas avkastningskrav som kostnaden för skulderna. Vid aktiekapitalsvärdering är 

diskonteringsräntan ägarnas avkastningskrav. (Damodaran, 2006) 

Sammanfattat ser värderingsprinciperna ut enligt nedan 

Företagsvärdering: 
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Samt aktiekapitalsvärdering: 

där  

)()( AmorteringgNyupplåninRöKgarAvskrivninCapexNettovinstFCFF   

Aktiekapitalsvärdering innefattar även så kallade utdelningsmodeller där utgångspunkten för 

värderingen är företagets estimerade utdelningar som antas representera kassaflödet som bolaget 

genererar. 

Ovan är nu de direkt ingående och påverkande variablerna för ett bolags kassaflöde och därmed 

dess värde nedbrutna. Dessa kan nu användas för att definiera regressionsmodellen. 

3.3 Regressionsmodell 

Desto fler förklaringsvariabler som har en signifikant påverkan på företagsvärdet inkluderade 

desto bättre kommer modellen fånga upp förändringen av företagsvärdet och till mindre del över- 

eller underskatta skuldsättningens inverkan på företagsvärdet. På så sätt fås ett tydligare svar på 

huruvida skuldsättningsgraden påverkar företagsvärdet eller ej. Enligt diskussionen kring 

kassaflödesvärdering ovan väljs de variabler som enligt dessa påverkar kassaflödet och därmed 

värdet på bolaget ut. Det poängeras igen att endast skuldsättningsgradens koefficient kommer att 

användas i studien och att övriga variabler endast är med för att skala bort brus i den grad det går 

för att göra tolkningen av skuldsättningsgradens inverkan i modellen tydligare. 

3.3.1 Beroende Variabler 

Vi har valt att använda två olika beroende variabler i våra regressioner. Detta för att se skillnaden 

i hur skuldsättningen påverkar marknadsvärdet på det egna kapitalet och Enterprise value (på 

svenska översatt som företagsvärde). 
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1. Enterprise Value (EV). 

EV = marknadsvärde eget kapital + bokförda skulder-kassa 

Enterpise value definieras här som marknadsvärdet på det egna kapitalet justerat för 

nettoskulden. Detta motsvarar vad som kallas företagsvärde och eftersom den eventuella kassan 

justeras för blir skuldvärdet ett nettovärde. Enligt den teoretiska definitionen skall egentligen 

även skulderna vara uttryckta i marknadsvärde. Enligt tidigare diskussion är dessa dock 

svårberäknade och därför får bokfört värde anses vara en duglig approximation för 

marknadsvärdet gällande skulderna.  

2. Marknadsvärde eget kapital 

Marknadsvärde aktier = antal utestående aktier * aktiepris 

Ett bolags börsvärde eller marknadsvärde definieras som antalet utestående aktier multiplicerat 

med rådande aktiepris till vilket aktien handlas på marknaden.  

3.3.2 Oberoende Variabler  

Oberoende variabler Förklaring 

OMXS30 OMXS30 inkluderas i modellen som en 

approximation för makrofaktorer och 

generellt marknadsläge. Detta kan motiveras 

bland annat på grund av förenklings- och 

effektivitetsskäl då modellen hade krävt en 

väsentlig mängd fler inputs och bearbetning 

om flertalet makrovariabler inkluderats. 

Omsättning Omsättningen ger en bild av hur företagets 

marknad och marknadsandel förändras. 

Speciellt i lägen av tillfällig olönsamhet ger 

omsättningen en bra bild av hur företaget 

presterar och hur företagets 
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intjäningskapacitet ser ut. 

Direktavkastning 

 

 

 

Utdelning är, som nämnts i tidigare i studien, 

som det enda egentliga direkta kassaflödet 

till ägarna. Därför kan utdelningen anses 

spela en väsentlig roll i bestämmandet av 

bolagsvärdet. Eftersom avkastningen i form 

av utdelning bestäms av vad en aktie kostar 

används direktavkastningen istället för 

utdelningen i absolut form. 

Nettovinst Nettovinsten är inget direkt mått på 

kassaflöde i sig men det är dock ett mått på 

den avkastning som tillfaller bolagets ägare. 

Nettovinsten är utgångspunkten kassaflödet 

beräknas från varför visst samband mellan 

nettovinst och kassaflöde kan anses existera. 

Skuldsättningsgraden – S/E Eftersom studiens syfte är att undersöka 

sambandet mellan kapitalstruktur och 

bolagsvärde måste en definition av 

kapitalstruktur väljas. Denna studie kommer 

att utgå från skuldsättningsgraden vilken 

definieras som bokfört värde på skulderna 

dividerat med bokfört värde på det egna 

kapitalet. 
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4. Metod 

I detta kapitel ämnar vi beskriva metodiken vi arbetat efter i vår studie för att nå vår slutsats.  Vi 

poängterar såväl de nackdelar som fördelar som den valda metodiken för med sig. Genom att 

grundligt beskriva metodiken ger vi läsaren en möjlighet att på ett kritiskt sätt granska studien. 

4.1 Inriktning 

Enligt vårt syfte kommer vi att undersöka huruvida ett samband existerar mellan kapitalstruktur 

och företags- samt aktiekapitalsvärde på den svenska aktiemarknaden. Vår undersökning är 

deskriptiv så till vida att vi vill undersöka om ett samband existerar och även till viss del 

undersöka varför. En deskriptiv studie är en studie som samlar in primär- och/eller 

sekundärempiri från den population studien önskar undersöka genom ett stort eller litet urval. 

Genom undersökningen önskar forskarna tolka förhållanden för hela populationen. (Befring, 

1992) 

Enligt Lekvall & Wahlbin krävs en väl specificerad frågeställning som utgångspunkt vid en 

deskriptiv studie.  Det ligger utanför den deskriptiva undersökningens syfte att förklara varför ett 

eventuellt förhållande existerar utan den deskriptiva inriktningens uppgift är att beskriva hur 

själva förhållandet ser ut (Lekvall & Wahlbin, 2001). Lekvall & Wahlbin påtalar även att 

skillnaden mellan en deskriptiv, det vill säga beskrivande, och en förklarande undersökning kan 

vara väldigt subtil. De menar att nästan alla beskrivande undersökningar även innehåller till 

något mått förklarande ambitioner. Därför menar Lekvall & Wahlbin att det är studiens 

huvudsakliga inriktning som avgör under vilken kategori studien skall kategoriseras. En 

förklarande studie har i många fall ett mindre antal variabler än en beskrivande studie som har ett 

bredare anslag. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Vi är medvetna om att vi står inför den ovan nämnda problematiken då vår studie är, om än i 

huvudsak deskriptiv, i vissa drag även kommer att vara förklarande. Sett till huvudinriktningen 

skulle vår studie därför klassas som huvudsakligen deskriptiv med förklarande inslag. 

4.2 Vetenskaplig ansats 

När ett problem i den samhällsvetenskapliga forskningen studeras kan två grundläggande 

förfaranden användas att angripa problemet genom. De bägge kallas för deduktivt respektive 
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induktivt angreppssätt. (Bjerke & Abnor, 1994) Då vår undersökning går ut på att vi genom den 

valda teorin ämnar testa och dra slutsatser startar vi i teorin och slutar i empirin vilket 

huvudsakligen ger studien ett deduktivt förfarande. Dock är det inte så lätt att alltid se det på ett 

”svart-vitt” sätt då det även går att argumentera för att vi startar i teorin, övergår till empirin och 

slutligen går tillbaka till teorin. Detta skulle i så fall innebära att en bättre benämning skulle vara 

en blandning av induktiv och deduktiv vilket kallas abduktiv. Nedan förklaras de bägge 

begreppen induktion respektive deduktion utförligare. 

4.2.1 Deduktion 

Deduktion går att sammanfatta som att forskarna utgår från en ofta enkel teori och försöker testa 

denna genom utförande av empiriska undersökningar. Givet detta så går det att se deduktion som 

det analytiska synsättet. Forskarna studerar vad den allmänna teorin säger på området och 

utvecklar sedan relevanta frågeställningar för empiriska studier. (Alvesson & Deetz, 2000) 

Då deduktionsstudien börjar i teorin ligger grunden för den i tidigare studier, teorier och rön 

inom området. Genom att studera dessa skaffar sig forskaren förväntningar om hur ett visst 

område eller en viss företeelse ser ut och efter insamlandet testar forskaren empiriskt om 

förväntningarna stämmer överens med, och återspeglar. verkligheten. (Jacobsen, 2002) 

Därför är deduktionen en logisk analys om vad existerande allmänna teorin säger om ett visst 

förhållande, en viss händelse eller ett visst förlopp (Abnor & Bjerke, 1994). Holme & Solvang 

konstaterar att det deduktiva synsättet bidrar till att den allmänt gällande teorin hela tiden testas. 

Genom att den deduktiva forskaren studerar teorin och sedan empiriskt testar om den stämmer är 

teorin hela tiden under utveckling och tilliten till den kommer försvagas eller förstärkas. Genom 

detta förlopp går teorin i arv samtidigt som den kvalitetskontrolleras (Holme & Solvang, 1997). 

4.2.2 Induktion 

Induktion bygger på ett tillvägagångssätt som är tvärt emot deduktion. Vid induktion börjar 

forskaren i empirin och använder det empiriska materialet till att dra slutsatser och lärdomar från 

denna. Genom detta tillvägagångssätt skapas grunden för den teoretiska uppfattningen inom ett 

område. (Abnor & Bjerke, 1994) 

Enligt Jacobsen är det viktigt att den induktiva forskaren håller sig objektiv och går in utan 

förväntningar om ett visst utfall vid insamlandet och behandlandet av datan. Detta eftersom det är 
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den induktiva forskaren som går ut i världen och samlar in den empiri som sedan kommer att 

utgöra teorin inom ett visst område. Forskaren använder sig alltså av en öppen ansats som senare 

ligger till grund för och formulerar den teoretiska bildningen. (Jacobsen, 2002). 

Jacobsen diskuterar vidare att det finns viss kritik mot att anta att den induktiva forskaren går ut i 

världen och tolkar empirin helt objektivt och helt öppensinnat. Så länge den enskilde forskaren 

inte gör detta kommer sedermera den formulerade teorins relevans att påverkas. Detta skapar 

begränsningar. (Jacobsen, 2002). 

4.3 Undersökningsansats 

Enligt Lekvall & Wahlbin bestämmer man undersökningsansatsen i två huvudsakliga 

dimensioner: dels om man vill studera ett fåtal fall på djupet, eller ett flertal fall på bredden och 

dels om man vill använda sig av kvantitativa eller kvalitativa metoder i analysarbetet. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001) 

Vi kommer att studera hur kapitalstrukturen över tid har förändrats i olika bolag och i vilken 

utsträckning detta har påverkat företagsvärdet. Undersökningen kommer att vara av kvantitativ 

karaktär då såväl det insamlade siffermaterialet som resultatet kommer att uttryckas kvantitativt 

och där analysen till viss del sker statistiskt och/eller matematisk. 

Från resultatet av vår undersökning ämnar vi dra slutsatser om sambandet mellan kapitalstruktur 

och företags- samt aktievärde på den svenska aktiemarknaden. Studien blir därför en 

tvärsnittsundersökning där vi från ett mindre stickprov ämnar dra slutsatser om en större 

målpopulation, där det mindre stickprovet motsvarar de aktier noterade på Stockholmsbörsen 

som vi väljer ut och målpopulationen motsvarar den svenska såväl som internationella 

aktiemarknaden. En sådan typ av undersökning kallas normalt för surveyundersökning (där den 

engelska termen survey står för granska, skärskåda, kartlägga) och kännetecknas av ett 

deskriptivt tillvägagångssätt där man ofta hanterar stora mängder insamlad data. Vid en 

surveyundersökning granskar man den verklighet man undersöker passivt och påverkar den inte. 

(Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Trots det faktum att vi riktar in oss på ett urval av aktier och inte samtliga aktier på den svenska 

börsen så ämnar vi generalisera resultaten. Detta kallas för inferens (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Det är viktigt att vara medveten om att vid inferens kommer giltigheten av slutsatserna att bero 
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på vilka delar av målpopulationen som har undersökts. Vi kommer att inrikta våra urval bland 

aktier på Stockholmsbörsens största lista och urvalet kommer att innehålla bolag som skiljer sig 

vad avser många kriterier även om de i vissa fall kan vara listade indelniningsmässigt under 

samma bransch. Därför anser vi att det är rimligt att tycka att urvalet bör komma att vara 

representativt för den större målpopulationen Stockholmsbörsen som helhet. 

4.4 Datainsamling 

Huvudsakligen kan man dela in data i två kategorier. Dessa är sekundärdata och primärdata. 

Det som kännetecknar primärdata är att informationen har samlats in för första gången i syfte att 

vara till användning i undersökningen i fråga. Sekundärdata innebär att informationen redan är 

framställd för något annat syfte än den specifika undersökningens. Detta gör att trovärdigheten 

vid användande av sekundärdata kommer att bero till stor del på informationskällan (Bjerke & 

Abnor, 1994) 

Vår undersökning kommer nästan uteslutande att hämta information och siffermaterial från av 

bolagen tryckta årsredovisningar och delårsrapporter vilka vanligen räknas som primärdata. 

Kvaliten på dessa källor som har sitt ursprung i bolagen själva kommer att kvalitetssäkras av den 

övervakningsapparat som de svenska bolagen utsatts för. Lagmässigt har de svenska bolagens 

rapporter och årsredovisningar högt ställda kvalitetskrav vilket innebär att enligt 

aktiebolagslagen skall auktoriserade revisorer granska och godkänna informationen innen den 

publiceras. (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 1 kap, 12§) Även efter publikationen är denna data 

utsatt för granskning då analytiker med flera följer upp informationen. Trovärdigheten i 

undersökningen bör därför inte påverkas nämnvärt på just denna punkt. 

Vi kommer för aktiekurser att använda oss av kursnoteringar på Stockholmsbörsen. Dessa 

kommer huvudsakligen att vara kvartalsvisa och hämtas från databasen Datastream.  

Kursinformationen kommer att hämtas vid början av varje kvartal för samtliga bolag under de 

givna tidsperioderna. Vad gäller kvartalsrapporterna så utkommer de senast två månader efter 

utgången av ett kvartal, ofta tidigare än så, vilket innebär att kursinformationen inte kommer att 

inhämtas samma dag som informationen från kvartalsrapporten. Detta beror på effektivitetsskäl 

eftersom det är komplicerat att hitta de historiska datum som kvartalsrapporter släppts. 
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4.5 Regressionsanalys 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för den regressionsteori och de modeller vi genomgående 

kommer att använda i vår studie. Vi börjar med att i huvuddrag gå igenom teorin bakom linjär 

regressionsanalys och slutligen förklara de metoder vi valt att använda för att värdera de resultat 

vi får. 

4.5.1 Den moderna tolkningen av regression 

Enligt Damodar N. Gujarati kan begreppet regression sammanfattas enligt följande stycke: 

”Regression analysis is concerned with the study of the dependence of one variable, the 

dependent variable, on one or more other variables, the explanatory variables, with a view to 

estimating and/or predicting the (population) mean or average value of the former in terms of the 

known or fixed (in repeated sampling) values of the latter.” 

 -Damodar N. Gujarati 

Fritt översatt betyder detta att en regression går ut på att se hur den beroende variabeln påverkas 

av de oberoende, och att kunna både estimera och bestämma i vilken grad den beroende variabeln 

påverkar. 

4.5.2 Linjär regressionsanalys 

Grundläggande regression används när man vill konstatera ett linjärt samband mellan ett antal 

olika variabler. (Andersson & Jorner, 2007). Det grundläggande sambandet antas vara enligt 

nedan: 

  xY *  

Linjär regression innebär alltså att man anpassar funktioner som exemplet ovan där Y betecknar 

den variabel som är beroende och x betecknar den oberoende variabeln. Det sistnämnda tecknet i 

ekvationen, є, betecknar feltermen som utgörs av den variation i Y som den oberoende variabeln 

inte förklarar fullt ut. α och β är de i modellen okända storheterna vilka benämns 

regressionskoefficienter. Det är alltså dessa koefficienter som anger huruvida det föreligger 

samband eller inte mellan de variabler man undersöker som man försöker uppskatta med 

regressionsanalysen. (Andersson & Jorner, 2007). 
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4.6 Multipel regressionsanalys 

Då man vill undersöka mer komplicerade samband i den meningen att de kanske inte kan 

förklaras med den enkla linjära regressionsmodellen med en oberoende variabel kan man istället 

använda sig av multipel regressionsanalys. (Andersson & Jorner, 2007). En sådan ser ut enligt 

nedan: 

  nn xxxxY ....332211  

4.7 Test av koefficienters signifikans 

Efter utförda regressioner vill vi testa validiteten och kvalitén i koefficienterna för att värdera 

resultatet. Nedan redogörs för utvalda metoder för att göra detta. 

4.7.1 Hypotestest  

Hypotestest är ett sätt att i exempelvis en multipel regressionsanalys testa enskilda koeffecienter. 

Då syftet med vår regressionsmodell är att söka efter ett eventuellt samband mellan företagsvärde 

och kapitalstruktur kommer vi behöva använda oss av hypotestest för att säkerställa de utfallande 

resultaten. 

Hypotestestet går ut på att två hypoteser definieras. Nollhypotesen betecknas H0 och 

mothypotesen H1. Nollhypotesen säger att med alla andra variabler och koeffecienter konstanta 

är den valda koefficienten lika med noll. Ett koefficientvärde på noll innebär att inget samband 

föreligger mellan den valda oberoende variabeln och den beroende variabeln. Den andra 

hypotesen säger att den valda koeffecienten är skild från noll, innebärande att ett samband 

föreligger. (Gujarati, 2003) 

Redovisat ser det ut enligt följande: 

H0: βi = 0, och 

H1: βi ≠ 0 



30 

 

Om det är möjligt att med stor sannolikhet fastställa att nollhypotesen inte är sann så innebär det 

att det är bevisat att det med stor sannolikhet finns ett samband mellan den valda oberoende 

variabeln och den beroende variabeln. 

Det finns två generella sätt att uföra ett hypotestest på, med hjälp av konfidensintervall och/eller 

med signifikanttest. Bägge testen utgår från antaganden att variablerna i testet är 

normalfördelade. Att även residualen är normalfördelad innebär att det förväntade värdet för 

residualen är noll och att variansen är konstant. Vi antar då även modellens estimeringar β1 tak 

β2 tak  är normalfördelade och har medelvärden som är ekvivalenta till de sanna β1 β2. 

Vår studie kommer att genomgående använda signifikanstest som hypotetsprövning vilket 

stycket nedan kommer att behandla. 

4.7.2 Signifikanstest 

Signifikanstest eller ”Test-of-significance approach” utvecklades av Fisher, Neyman och 

Pearson. Sammanfattat så är signifikanstest ett test där provresultat används för att verifiera om 

nollhypotesen är sann eller falsk. Nollhypotesen definieras som att koefficienten för 

skuldsättning är noll. Kan vi med säkerhet förkasta nollhypotesen kan vi med vald sannolikhet 

konstatera att koefficienten är skild från noll. Valet att förkasta nollhypotesen eller inte utformas 

efter värdet på teststatistikan. Under normalfördelningsantagandena som gjordes tidigare så följer 

detta värde t-distributionen. Den ser ut som följer: 

^

2

2
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I figuren ovan åskådliggörs de kritiska regionerna av de svartmålade linjerna under kurvan. Det 

vitmålade under kurvan och mellan de svarta linjerna är vad som kallas ”region-of-acceptance” 

vilket är det område där vi accepterar nollhypotesen.  

Om en statistiska är inom de kritiska områdena är det likställt med, inom ramen för t-test, att säga 

att den är statistiskt signifikant. Då förkastar man alltså nollhypotesen. Det omvända förhållandet 

gäller då också, det vill säga om värdet är inom acceptansregionen förkastas ej nollhypotesen och 

statistiken sägs vara ej signifikant. (Gujarati, 2003) 

Figuren ovan kallas för ett ”two-tailed test” vilket innebär att det inte spelar någon roll ifall 

koefficienten är negativ eller positiv utan att forskaren endast vill konstatera om den sannolikt är 

skiljd från noll eller inte. Detta åskådliggörs av den alternativa hypotesen. Givet observationernas 

antal frihetsgrader och den valda signifikansnivån på 5% blir det kritiska värdet i vår mätning 2. 

Det innebär att om det t-värdet i absoluta tal överskrider 2 så kan vi förkasta nollhypotesen på 

95% signifikansnivå och enligt samma signifikansnivå konstatera att det föreligger ett samband 

mellan kapitalstruktur och bolagsvärde. (Gujarati, 2003) 
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Förtydligat gäller alltså för absoluta tal, t: 

t > 2: H0 kan förkastas 

t ≤ 2: H0 kan ej förkastas 

4.8 Val av tidsperiod 

För att få rimliga datamängder i den meningen att vi vill kunna ge utrymme för tydliga 

förändringar i kapitalstrukturen hos de företag vi valt att undersöka måste den data vi samlar in 

strecka sig över en längre tidsperiod.  

Då vi även måste ta hänsyn till informationstillgänglighet och det faktum att en del företag inte 

tillhandahåller årsredovisningar för tidsperioder bortom tio år bakåt i tiden på internet bedömer vi 

att det är rimligt att i vår studie använda årliga kvartalsrapporter för tio år tillbaka utmynnande i 

perioden 2000-2009. Detta väljer vi alltså av såväl praktiska skäl som kvalitetsskäl för studien.  

Vi har även vägt in att en längre tidsperiod hade kunnat begränsa och påverka studien negativt så 

till vida att utvalda företag kan ha genomgått verksamhetsförändringar et cetera vilket skulle 

kunna påverka resultatet och ge en missvisande och inkonsekvent bild. Även 

redovisningsstandarden et cetera kan ha ändrats vilket skulle försämra kvalitén på resultatet. 

4.9 Urval av företag 

I urvalet av företag är en huvudsaklig utgångspunkt och förutsättning att relevant information går 

att tillförse sig. Eftersom vi använder oss av historisk data som sträcker sig tio år bakåt i tiden 

måste vi även inrikta oss på bolag som varit noterade under längre tid.  

Sett ur ett kvalitetsperspektiv måste det också betänkas att den data som samlas in är mer 

granskad ju större bolaget är och att listindelningen på Stockholmsbörsen görs efter bolagsvärde. 

Därför riktar vi huvudsakligen in oss på företag vars aktier är noterade på Stockholmsbörsens 

large cap lista, OMXS30. Vi har även här valt ut bolag som inte ändrat sin verksamhet på ett 

betydande sätt, detta eftersom en sådan förändring skulle kunna påverka företagsvärdet men inte 

nödvändigtvis synas i våra förklaringsvariabler vilket skulle leda till att vårt resultat skulle kunna 

bli felvisande. 
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Då det skulle kräva enorma tidsresurser att studera samtliga aktier på Stockholmsbörsen kommer 

vi göra ett mindre urval. Detta kopplar vi tillbaks till diskussionen om inferens och 

generaliserbarhet, ett bredare urval av branscher bör minimera risken för tillfälliga 

resultatstörande faktorer. Vårt mindre urval kommer utgöras av sex bolag där fyra är 

verkstadsbolag och två telekombolag. Verkstadsbolagen verkar i varierande underbranscher och 

den geografiska exponeringen skiljer sig från bolag till bolag vilket gör urvalet mer spritt än det 

kan verka vid en första anblick. 

4.10 Metodkritik 

4.10.1 Validitet och reliabilitet 

Lekvall & Wahlbin definierar validiteten som det mätetal som avgör om studien mäter det som 

studien verkligen ämnar att mäta. Eftersom vi utformat studien till att behandla endast data som 

är relevant för att nå vårt syfte och sedan utfört regressionsberäkningar på denna data anser vi 

validiteten säkrad i själva utförandet av studien. Mätmetoden utgångsmässigt klassar vi därför 

som valid och poängterar istället att det snarare är resultaten av mätningarna som bör granskas 

för att kunna avgöra om mätningen i sig är valid eller inte. Undersökningsmetodiken i sig med 

regressionskörningar i denna typ av undersökningar är allmänt vedertagen så till vida att flera 

tidigare liknande studier har använts av liknande metodik. 

Regressionsresultaten kommer att signifikanstestas vilket innebär en ytterliggare säkring där vi 

med en viss sannolikhet uttryckt i procent kan uttrycka risken att vi drar fel slutsats. Dessa 

resultat kommer sannolikt att skiljas mellan olika mätningar/körningar och får snarare bli en 

diskussion från fall till fall. 

Reliabiliteten har att göra med studiens replikerbarhet. Om andra forskare inte enkelt kan 

replikera studien för att studien varit påverkad av flera enskilda faktorer såsom personliga 

preferenser och slumpfaktorer anses reliabiliteten vara låg. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Målet att 

få studien så replikerbar som möjligt med hög reliabilitet når vi genom att utforma studien väl 

och definiera den tydligt. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Lekvall & Wahlbin definierar en pålitlig 

studie som en studie där olika personer med exakt samma tillvägagångssätt når exakt samma 

resultat. 
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I vår studie kommer vi kvantitativt att studera utvald statistisk data. Detta gör vi enligt 

vedertagna databehandlingsmetoder och resultatet kommer vi att tolka enligt teoretiskt beprövade 

och vedertagna metoder. Vi har tydligt definierat allt ifrån vår studies utformning till dess 

databehandling vilket gör studien standardiserad och enkel för efterföljande forskare att replikera. 

Det finns ingen enskild önskan hos oss att nå en viss sorts resultat och det existerar inga 

incitament för oss att söka styra resultaten i en viss riktning. All den information som för studien 

samlats in och de resultat vår studie gett finns tillgängliga och sparade och metodiken vi använt 

för att analysera och behandla datan finns utförligt beskriven i uppsatsen. 

Den största potentiella källan för subjektivitet bedömer vi ligger i den grundläggande teoretiska 

kunskapen hos varje forskare och därav tolkningen av resultatet snarare än själva resultatet. 

4.10.2 Normalfördelning 

Eftersom vi kommer att använda regressionsanalys i fastställandet av ett eventuellt samband 

mellan kapitalstruktur och företagsvärde och signifikanstestar detta innebär det att vi implicit gör 

antaganden om normalfördelning som kan ifrågasättas. Vid hypotesprövningen antar vi att alla 

ingående variabler är normalfördelade och av resultatet av signifikanstestet drar vi slutsatser om 

förkastar eller verifierar vi vår hypotes. Då testet bygger på normalfördelningsantagande skulle 

vid det fall där normalfördelning inte föreligger våra grunder att dra slutsatser om resultatet 

kraftigt försämras. 

Detta innebär att problemet ligger i det ingående datamaterialet och dess påverkan på studien 

snarare än de metoder vi använder. Om exempelvis datamaterialet skulle vara skevfördelat 

innebär det att sannolikheten för varje utfall plötsligt blir av varierande storlek och därför 

motsägande vad normalfördelningen antar. Speciellt vid antagandet om normalfördelat 

datamaterial vad gäller aktiepriser blir problem oundvikliga. Skewness innebär att kurvan är 

skevfördelad istället för normalfördelad. (Gujarati, 2003) Eftersom aktiepriser kan stiga oändligt 

men endast kan falla 100% i värde anses aktiepriser ofta ha en negativ skevfördelning. (Gujarati, 

2003) Därför är vi medvetna om de begränsningar som finns med antagandet att aktiepriserna är 

normalfördelade. Nedan visas en figur över negativ skevhet, på engelska benämnt ”negative 

skewness”. 
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4.10.3 Problem vid inferens 

Som nämnt ovan innebär inferens att man drar slutsatser om en målpopulation utifrån en mindre 

undersökning av ett urval ur populationen. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Lekvall & Wahlbin 

skriver att giltigheten i sådana slutsatser är direkt beroende på vilka enheter ur målpopulationen 

som studerats. Om de undersökta enheterna är representativa för målpopulationen är slutsatserna 

giltiga och vid motsatt förhållande är slutsatserna ej giltiga. 

Lekvall & Wahlbin menar att forskarna redan innan studien påbörjas i hög grad kan påverka 

risken för att icke representativt urval genom sättet att lägga upp och genomföra studien. 

Eftersom vi av tids- och effektivitetsskäl begränsat oss till att undersöka sex bolag på 

Stockholmsbörsen blir inferensproblematiken tydlig.  Vi har dock genomgående försökt att få ett 

differentierat urval genom bolag som har olika geografisk exponering och två olika branscher, 

varvid den ena branschen, verkstad, innefattar underbranscher som skiljer sig åt i många 

avseenden varvid branschurvalet är mer differentierat än det kan veraka vid en första anblick. 

Även om vi på den punkten får anses ha behandlat inferensproblematiken tillfredsställande så 

kommer det förmodligen uppstå liknande problematik vid andra delar i studien. 

Givet det faktum att vårt urval representerar en viss branschspridning behöver inte betyda att 

spridningen är lika väl vad gäller alla andra företagsspecifika förhållanden. Förändringar i 

skuldsättningsgraden kan exempelvis antas ha olika betydelse för företagsvärdet beroende på 

vilken skuldsättning som företaget representerar i utgångsläget. Denna faktor kan vara 

branschoberoende och ur denna synpunkt kan vårt urval ursprungsmässigt vara mindre varierat 

och representativt. Det är ur tids- och effektivitetssynpunkt inte optimalt för oss att ta i beakt alla 
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de företagsspecifika situationer som kan tänkas existera för att få grundurvalet så generaliserbart 

som möjligt. Men vi kommer dock att adressera problemet med inferens i de delar av studien 

som det uppkommer i takt med att studien fortlöper och vi kommer att hålla oss medvetna om 

problematiken och på så sätt motverka den. 
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5. Empiri 

I denna del av uppsatsen presenterar vi resultaten av vår utförda studie. Vi kommer på ett så 

utförligt sätt som möjligt gå igenom våra resultat och poängtera de resultat vi finner extra 

intressanta. 

 

Då vi i utgångsläget av studien planerade att studera en tidshorisont på 10 år har vi under 

undersökningens gång funnit det relevant att även dela upp denna tidsperiod för att få fler 

differentierade resultat att studera. År 2008 innehöll en finansmarknads- och kreditmarknadskris 

som i många fall kan anses vara, om inte en en jämförelsestörande tidsperiod, i alla fall en extrem 

period. Därför har vi delat upp vår ursprungliga 10 års period i en period som sträcker sig till 

precis innan finanskrisens början och en som sträcker sig från finanskrisens början till och med 

slutet på 10 år perioden. Vi studerar även hela 10 år perioden ouppdelat. 

 

 

För att tolka tabellerna över de regressionsresultat studien gett vilka återges nedan gäller de 

regler kring signifikanstest som sammanfattades i referensramen och metoden. Då studien ämnar 

använda sig av 95%-igt dubbelsidigt konfidensintervall gäller för varje koefficient att t-värdet 

skall överstiga två i absolut form för att koefficienten skall vara signifikant. Detta är ekvivalent 

med en signifikansnivå överstigande 95%. I tabellerna nedan står endast signifikansvärdet 

redovisat för att för läsarens skull förenkla tolkningen av tabellerna.

Q1 2000 Q2 2008 Q4 2009 

Period 2 Period 3 

Period 1 
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5.1 Period 1 med EV som beroende variabel 

EV 
Atlas 
Copco ABB Volvo Scania Telia Tele2 

Modellens förklaringsgrad 82,50% 75,50% 86,80% 71% 96,50% 86,10% 

S/E koefficient 0,268 -0,578 0,618 0,244 0,727 0,516 

S/E signifikansnivå 98,50% 98,20% 100% 97,40% 100% 99,80% 

 

Resultatet från vår regression är signifikant på alla företagen när vi använt EV som förklarad 

variabel. Vi kan se att i fem av företagen så påverkar en ökad skuldsättning EV positivt. Det är 

endast i ABB som en ökad skuldsättning påverkar EV negativt. Vi vill dock förtydliga att de 

värden vi hämtat ur ABBs delårsrapporter och årsredovisningar vill göra gällande att ABB hade 

en extremt hög skuldsättning i mätperiodens början. Vad detta beror på är för oss oklart men vi 

noterar att den med tiden minskar kraftigt under mätperioden. Därför förtydligas att värdena för 

ABB bör tolkas med försiktighet i första hand.  

5.2 Period 1 med marknadsvärde aktier som beroende variabel 

Marknadsvärde EK 
Atlas 
Copco ABB Volvo Scania Telia Tele2 

Modellens förklaringsgrad 80% 68,50% 75,90% 47,30% 84,20% 72,60% 

S/E koefficient 0,278 -0,875 0,319 0,024 -0,004 -0,092 

S/E signifikansnivå 97,30% 99,80% 90,60% 13,50% 4,20% 34% 

 

Med MV aktier som förklarad variabel blir resultatet inte lika tydligt som med EV som förklarad 

för samma tidsperiod. Endast Atlas Copco och ABB är signifikanta, resultatet skiljer sig även åt 

för de båda bolagen då skuldsättningen har en positiv påverkan på Atlas Copco till skillnad från 

ABB där påverkan är negativ. Det kan även nämnas att Volvo som nästan är signifikant har en 

positiv skuldsättningspåverkan. Något som kan noteras är även att en branschskillnad kan 

skönjas, Telia och Tele 2 har negativ skuldsättningspåverkan Volvo och Scania har positiv, detta 

samband skall dock beaktas med försiktighet då ingen av bolagens regressioner är signifikant.  
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5.3 Period 2 med EV som beroende variabel 

EV 
Atlas 
Copco ABB Volvo Scania Telia Tele2 

Modellens förklaringsgrad 89,20% 58,30% 85,30% 69,60% 87,70% 86,30% 

S/E koefficient 0,424 -0,62 0,344 0,383 1,239 0,396 

S/E signifikansnivå 100% 94,70% 98,10% 99,60% 100% 90.9% 

 

I denna körning är det tydligt åskådliggjort att samtliga körningar med ABB och Tele2 som 

undantag visar på signifikanta värden. Vi kan se ett tydligt samband mellan en ökad 

skuldsättning och ett ökat EV i samtliga fall utom det ej signifikanta resultatet från ABB. Detta 

resultat är alltså det samma som för Period 1, där ABB var det enda fallet som skiljde sig från 

mängden och visade på ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och EV.  

5.4 Period 2 med marknadsvärde aktier som beroende variabel 

Marknadsvärde EK 
Atlas 
Copco ABB Volvo Scania Telia Tele2 

Modellens förklaringsgrad 84,40% 60,60% 43,90% 21,30% 85% 89,80% 

S/E koefficient 0,399 -0,911 0,206 0,01 -0,057 0,96 

S/E signifikansnivå 96,70% 98,60% 55,10% 4,20% 35,50% 100% 
 

Om vi istället använder MV aktiepris som beroende variabel blir resultatet att endast tre av 

bolagen har ett signifikant resultat. Dessa är Atlas Copco och Tele 2 vilka visar på ett positivt 

samband  medan ABB visar på ett negativt samband. Det vi även kan se är att förklaringsgraden 

sjunker på modellen i jämförelse med om EV används som förklarad variabel.  

5.4 Period 3 med EV som beroende variabel 

EV 
Atlas 
Copco ABB Volvo Scania Telia Tele2 

Modellens förklaringsgrad 100% 66,30% 99,90% 99,90% 99,90% 99,90% 

S/E koefficient -0,583 -0,698 1,125 -0,315 1,43 -0,046 

S/E signifikansnivå 97,80% 63,40% 97,20% 83,40% 96,60% 33,10% 

 

Resultatet från denna körning kan sammanfattas med att endast hälften av värdena är 

signifikanta. Dessa är Atlas Copco, Volvo samt Telia. Av dessa signifikanta bolag är resultaten 

dock inte entydiga. Telia samt Volvo visar på starkt positiva samband mellan EV och 
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skuldsättningsgrad medan Atlas Copco visar på ett negativt samband. Av de övriga bolagen som 

ej är signifikanta visar samtliga på negativa samband mellan EV och skuldsättningsgrad. Det som 

kan tyckas vara mest förvånande är att Volvo uppvisar ett starkt positivt samband mellan 

skuldsättningsgrad och EV. Eftersom Volvo drabbades hårt såväl företags- som aktiekursmässigt 

under finanskrisen samtidigt som de var i riskzonen för en nyemission kan resultatet vara värt att 

studera extra noga.  

5.5 Period 3 med marknadsvärde aktier som beroende variabel 

Marknadsvärde EK Atlas Copco ABB Volvo Scania Telia Tele2 

Modellens förklaringsgrad 99,90% 97,60% 81,70% 92,50% 100% 99% 

S/E koefficient -0,367 0,374 0,158 0,597 0,019 -0,422 

S/E signifikansnivå 85,50% 57,30% 11,60% 49,30% 24,20% 87,40% 
 

Körningen ger inga signifikanta värden och hälften av värdena har en signifikansnivå under 50%. 

Detta är likställt med att hävda att om vi skulle dra slutsatser om att ett samband föreligger så 

löper vi över 50% sannolikhet att ha fel. I övrigt kan konstateras att Volvo, Scania samt Telia inte 

visat signifikanta värden en enda gång då marknadsvärde för det egna kapitalet använts som 

beroende variabel. 
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6. Analys 
Syftet med denna studie har varit att studera hur skuldsättningen påverkar företagsvärde samt 

aktiepris för de för studien utvalda företagen och under de tre givna tidsperioderna. I detta 

kapitel ska vi försöka koppla samman våra resultat med den valda teorin på området för att nå 

vår slutsats.  

 

 

Enligt MMs Proposition 1 samt Proposition 2 påverkas inte ett bolags värde av 

skuldsättningsgraden. Därför skall det inte existera ett samband mellan företagsvärde och 

skuldsättningsgrad. Detta förhållande skall enligt MM gälla oavsett tidsperiod och marknadsläge. 

Vid MMs Proposition 1 innefattande skatter ökar bolagsvärdet i takt med ökad skuldsättning som 

en följd av att skatteskölden ökar. Detta förhållande motiveras gälla ända tills den punkt där 

finansieringen utgörs uteslutande till 100% av skulder då även WACC minimeras.  

 

Av de totalt sex utvalda bolagen studerade på totalt tre olika tidsperioder och med två olika 

beroende variabler, vilket totalt ger 36 värden att studera, får vi på 19 av dessa signifikanta 

värden som visar på att kapitalstrukturen har en påverkande effekt. Av de 19 fall där utfallet var 

ett signifikant värde visade 14 av dessa på en positiv effekt innebärande att en ökad 

skuldsättningsgrad ger ett ökat värde på den svarande variabeln, definierat som antingen 

marknadsvärdet på det egna kapitalet eller företagsvärdet. 

 

Totala Obeservationer Antal signifikanta Andel signifikanta 

36 19 53% 

 

 

Signifikanta totalt  Positiva Negativa 

Antal 19 14 5 

Andel  74% 26% 
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Resultaten antyder därmed vid en första anblick att kapitalstrukturen i en svag majoritet av fallen 

har betydelse för företagssvärdet och/eller aktievärdet. Vidare antyder resultaten att effekten av 

ökad skuldsättning, i de fall där signifikans föreligger, med en stark majoritet har en positiv 

effekt. Vår studie finner därmed vid en första anblick inga entydiga svar för alla de bolag och alla 

de tidsperioder som innefattas i vår studie.  

6.1 Miller-Modigliani och företagsvärde i verkligheten 

Sett till regressionsresultaten från Period 1-2 med EV som svarande variabel får vi relativt 

entydiga resultat. Vi får i tio fall av tolv signifikanta resultat för koefficienten för 

skuldsättningsgraden. Skuldsättningen har i samtliga körningar positiv inverkan på 

företagsvärdet med undantag för ABB. 

Vad detta sammanfattat beror på analyserat efter MMs teorem skulle kunna vara att de 

skattesköldar som uppstår vid ökad skuldsättning adderar värde och ökar företagsvärdet under de 

körningar som perioden behandlar. Enligt MMs teorem skulle vårt resultat i Period 1-2 i stort 

fastslå Proposition 1 med tillägg för effekten av skatter, det vill säga att en ökad skuldsättning 

ökar värdet på bolaget genom en ökad skattesköld, även om MMs teorem är högst teoretiskt och i 

hög grad bygger på förenklade förutsättningar. Dock verkar annorlunda gälla för ABB som är det 

motsägande utfallet i körningen vilket förmodligen som i empiriasvnittet nämnts beror på ABBs 

extremt höga skuldsättningsgrad vid mätperiodens början. Skuldsättningsgraden för ABB vid 

mätperiodens början var extremt hög, kring en mutlipel om nio av en anledning vi inte känner 

till. Detta är mycket högre än något av vad de övriga studerade bolagen under hela mätperioden 

någon gång uppvisade. I takt med att ABB under 10-års perioden sänkt sin skuldsättningsgrad till 

mer normala nivåer har samtidigt aktiekursen under perioden stigit och därför uppstår en negativ 

koefficient för skuldsättningsgraden i ABBs fall. Dessa resultat återspeglas i såväl Period 1 som 

Period 2. 

 

Det är förmodligen mindre rimligt att anta att MMs teoretiska slutsats om att en enbart 

skuldfinansierad verksamhet skulle vara optimalt gäller i praktiken då det inte existerar bolag 

med endast skulder som finansiering, även om våra regressioner för Period 1-2 verkar visa på ett 

positivt samband mellan skuldsättningsgrad och företagsvärde. Beroende på default-risk, bankers 

covenantkrav et cetera borde det existera en punkt vart efter ökad skuldfinansiering inte längre 

lönar sig eller rentav inte längre tillåts av för bolaget externa parter med inflytande, och därför 

inte ens de facto är möjligt. Exempel på sådana externa parter skulle kunna vara större 
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aktieägare, långivare och/eller lagmässiga regleringar et cetera. Detta är förmodligen vad vi ser i 

det läget ABB befann sig i vid mätperiodens början med sin extremt höga skuldsättning och 

därmed vad som är anledningen till varför skuldsättningsgraden haft en negativ effekt på ABBs 

företagsvärde under mätperioden. 

 

I en studie av Robert Hull (1999)  bevisas det att företagsvärdet ökar när skuldsättningen närmar 

sig branchnormen och minskar när den rör sig från branschnormen. Detta skulle kunna bero på 

att en effektiv marknad med rationella aktörer i en och samma bransch, som i stort bör ha 

liknande förutsättningar och vara beroende av samma faktorer, bör ha identifierat en optimal 

struktur som bäst passar de förutsättningar som gäller för just den branschen över tid. Givet detta 

så torde avsteg från denna för branschen optimala kapitalstruktur ha negativ inverkan på bolaget 

och dess förmåga att klara av de förutsättningar som existerar inom branschen och därmed 

företagsvärdet. Enligt detta resonemang skulle det i så fall innebära att samtliga bolag förutom 

ABB haft för låg belåning under tidsperioden och därmed påverkats positivt värdemässigt av en 

stigande skuldsättningsgrad. Detta skulle även bevisas genom att ABB som ovan har nämnts i 

början av mätperioden hade en skuldsättning som var väsentligt högre än övriga bolag i studien, 

och överlag extremt hög. Det skulle innebära att ABB befann sig i ett skuldsättningsläge där 

värdet av att minska skuldsättningen mot branschnormen översteg de ytterliggare skattesköldar 

som uppstår vid ökad skuldsättning. Det finns därför förmodligen flertalet anledningar till att 

ABB visar på ett något annorlunda resultat med ett negativt samband. 

 

När vi studerar Period 3 visas under denna period med företagsvärde som svarande variabel att 

hälften, det vill säga tre av sex bolag, uppvisar signifikanta värden. Två av dessa visar på ett 

negativt förhållande mellan kapitalstruktur och företagsvärde och resultaten blir som synes mer 

spridda. 

 

Analyserat efter MMs teoreom som i Period 1-2 verkade visa på ett positivt samband mellan 

kapitalstruktur och företagsvärde till följd av den skattesköld som uppstod, så verkar det 

sambandet uppenbarligen inte gälla i Period 3.  Om en skattesköld innebär värdeaddering för ett 

företag så borde följaktligen denna skattesköld elimineras eller reduceras när företaget vänder till 

förlust eftersom företaget inte har vinster att dra av skatten mot vilket antingen eliminerar värdet 

eller skjuter det på framtiden. Därför borde sambandet mellan företagsvärde och 
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skuldsättningsgrad bero på det individuella företagets vinstgenererande, speciellt i turbulenta 

perioder enligt MMs teorem.  

 

Sammanfattat kan vi konstatera att ökad skuldsättning ger ett ökat företagsvärde i alla perioder 

utom den instabila Period 3. Detta skulle kunna förklaras av skatteskölden enligt MM vilken 

borde försvinna i förlusttider. Vi kan vidare konstatera att vad gäller ABB så verkar det under 

mätperioden finnas ett negativt samband mellan skuldsättningsgraden och företagsvärdet. Detta 

kan bero antingen på att den extrema skuldsättning företaget befann sig i under början av 

mätperioden befann sig så långt ifrån branschnormen att den inte var optimal enligt resonemang 

från Hull (1999) eller att skuldsättningen i ABB var så pass extrem att riskerna med 

skuldsättningen övervägde de positiva effekterna av skatteskölden. 

6.2 Konjunkturläge och utväxlingseffekten 

Konjunkturläget verkar också vara en faktor som påverkar eftersom regressionsresultaten skiljer 

sig väsentligt mellan perioden innan finanskrisen och den mer instabila perioden under och efter. 

Anledningen till att utfallet blir så som det blir har förmodligen sin rot i konjunkturläget och den 

kreditkris som uppstod under Period 3. Att många företag har kort skuldfinansiering  - 

innebärande att skulderna i vissa fall refinansieras varje år – gör att vissa företag därför bör ha 

hamnat i finansieringskris under kredittorkan 2008 vilket borde ha varit en faktor som spelat in 

väldigt mycket i prissättningen under perioden. Det är ett av många exempel på faktorer som har 

kunnat och bör ha satt de kvantitativa mätningarna ur spel i en period som Period 3. 

 

Vi ser att under turbulenta perioder som Period 3 existerar inte samma samband som under de 

föregående perioderna. Vad gäller MMs teorem så borde rimligtvis skattesköldar ha fått ett 

förändrat värde när/om företagen vänder till förlust om man vill tro på att skatteskölden verkligen 

existerar och adderar värde från början. Det är förmodligen mer tydligt i turbulenta tider att 

börsen kortsiktigt styrs i mycket högre grad – i vissa fall kanske uteslutande – av faktorer som 

masspsykologi, rädsla, girighet et cetera vilket gör att det är svårt att på ett bra sätt mäta vad som 

påverkar ett företags värde inom de givna tidsramarna. 

 

Enligt den finansiella hävstångsformeln ökar den förväntade avkastningen med skuldsättningen, 

och om skuldsättningen ej skall ha effekt på ett företags värde skall alltså avkastningskravet öka i 

paritet så att effekterna tar ut varandra. Våra resultat visar dock annorlunda vad gäller 
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företagsvärde (EV).  Eftersom ökad belåning verkar ha lönat sig i stark konjunktur och uppgång 

på aktiemarknaden, men inte lika tydligt under nedgång och svag konjunktur, är det snarare ett 

bevis på att värderingen på marknaden har följt hävstångsformeln – det vill säga att ökad 

skuldsättning ger ökad räntabilitet på det egna kapitalet och därför stigande kurser i bra tider, och 

omvänt. Detta återspeglas även genom att när tiderna blir sämre, som i Period 3, så blir resultatet 

mer spritt, antydande att i vissa fall har företagen vänt till förlust vilket inneburit att 

räntabilitetsutväxlingen såväl som kursutvecklingen blivit negativ istället. 

 

Dessutom är förmodligen incitamenten att öka skuldsättningen i bra tider många vilket bör spä på 

utväxlingseffekten ytterliggare. Exempelvis blir den klara principal agent problematiken tydlig i 

många avseenden; företagsledare som vill maximera sin egna ersättning är ett exempel på ett 

tydligt incitament för att öka skuldsättningen, och därmed räntabiliteten, i bra tider. Detta är 

ytterliggare en implikation som antyder att en optimal kapitalstruktur i praktiken i många 

avseenden inte kommer vara just optimal och rationell utan snarare vara föremål för påverkan av 

parters subjektiva bedömningar och incitament. Dessutom speglar de psykologiska effekterna 

vad gäller exempelvis riskvillighet i medgång et cetera in mycket och spär ytterliggare på den 

positiva effekten skuldsättning verkar ha i bra tider och även som sagt omvänt. 

6.3 Optimal eller konstant WACC – en fråga om teori vs. praktik 

Diskussionen om WACC och huruvida det går att minimera denna eller ej blir förmodligen även 

det en högst teoretisk diskussion. Vi har i fallet med Enterprise value konstaterat att det verkar 

föreligga ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och företagsvärde i bra tider, och mer 

spridda resultat i sämre tider. Som vi ovan konstaterat påvisar resultaten att det verkar vara 

utväxlingen på räntabiliteten som styr värdeutvecklingen snarare än en diskussion om WACC.  
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Den vänstra bilden åskådliggör den enligt MMs teorem konstanta WACC:en. Det finns dock mycket som 

tyder på att en sådan i praktiken inte existerar. Den högra bilden åskådliggör WACC med minimipunkt. 

 

Anledningarna till detta kan vara många. Men en tydlig problembild i diskussionen om WACC 

och förändringar i avkastningskravet hos enskilda investerare är att de enskilda investerarna inte 

har möjlighet att mäta bolagets skuldsättning på en daglig basis. Om en konstant WACC skall 

existera måste investerarna hela tiden veta den exakta skuldsättningen och ta ställning till denna 

genom sitt avkastningskrav. Eftersom priserna på börsen sätts kontinuerligt (dagligen) samtidigt 

som investerarna inte kan handla på något annat än uppskattningar om skuldsättningen går det 

därför inte att hävda att det skulle existera en konstant WACC, där avkastningskravet exakt tar ut 

den högre förväntade avkastningen, eftersom investerarna inte känner till den exakta 

skuldsättningen. Eftersom investerarna måste ha individuella uppskattningar och estimeringar på 

varje bolags WACC kommer dessa påverkas förmodligen i precis samma grad av externa 

faktorer, psykologi och förväntningar som aktiekurserna på börsen och därför vara allt annat än 

en rationell uppskattning från tid till tid. Därför är övergången från teori till praktik i många fall 

en svår övergång, vilket diskussionen om WACC är ett talande exempel på. 

 

Även ett företags optimala (minimerade) WACC kan förmodligen diskuteras och ifrågasättas 

som annat än just teoretiskt förekommande. Ovan har vi diskuterat incitamentsproblematik, 

principal-agentproblematik, och även hur psykologiska effekter påverkar ett bolags skuldsättning 

och därmed gör att den i många fall lär vara allt annat än optimal. 

 

Ett tydligt exempel både på att det är mycket externa faktorer som påverkar aktiekurser snarare 

än de mer teoretiska, och svårigheten i att mäta dessa samband, är Volvo och den 

skuldsättningskoefficient som våra mätningar visade under Period 3. Volvo gick med stora 

förluster och var på randen till att behöva göra nyemission och visade trots det på ett positivt 

samband mellan skuldsättningsgraden och företagsvärdet under perioden. Att Volvo hade en tuff 

framtid till mötes diskonterades förmodligen i kursen långt innan förlusterna syntes svart på vitt i 

resultaträkningen, samtidigt som förändringar  på skuldsättningsgraden inte varit mätbara 

förutom vid delårsrapporter. Därför är Volvo talande för den stora problematik som kommer med 

studier som vår. Prissättningen på marknaden är influerad av många faktorer och är, i alla fall 

kortsiktigt, mer ett mått på framtida förväntningar och allmänt investerarhumör. Exempelvis kan 

Volvo långt innan förlusterna blivit reella ha kommunicerat till marknaden i form av till exempel 
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orderstocksuppdateringar och liknande, som direkt efter avspeglas i aktiekursen, och därmed blir 

samspelet mellan aktiekurs och skuldsättningsgrad direkt skevt. Marknaden kan därför långt 

innan förlusterna blivit definitiva diskonterat detta i Volvos kurs, och gjort förhållandet mellan 

vinst och kursutveckling skevt och svårmätt eftersom vinsterna bara syns vid rapporttillfällena. 

Vidare så syns även kapitalstrukturförändringarna endast vid rapporttillfällena varför samma 

problematik visar sig även här.  Detta blir speciellt på kort sikt en problematik som är 

ofrånkomlig och väldigt svår att justera för i mätningarna och därför förmodligen en av 

anledningarna till att vi får svårtolkade resultat i vissa fall. 

 

Vi tror att verkligheten ute på aktiemarknaden skiljer sig väldigt mycket från teorin och de 

förenklade förutsättningar som ofta ligger till grund för teoribildningen. Om en konstant WACC 

skulle existera skulle det innebära att den enskilda investeraren vid varje tidpunkt är medveten 

om den exakta skuldsättningen för varje bolag och kan ta ställning till den och justera sitt 

individuella avkastningskrav utefter det. Eftersom skuldsättningsgraden inte kan bli uppskattad 

med exakthet på daglig basis kommer det i bästa fall röra sig om uppskattningar från 

investerarens sida och det går inte att hävda att det skulle finnas nån exakthet i sådana. En 

optimal eller konstant WACC är därför främst teoretiska begrepp och våra resultat speglar 

snarare hur hävstångseffekten är det som främst styr prisutvecklingen, det vill säga att hög 

belåning lönar sig i uppgång och kostar i nedgång. 

 

Vår studie har även konstaterat de uppenbara svårigheter att mäta samband med 

skuldsättningsgraden och utveckling på börsen och som gör resultaten svårtolkade och ibland 

intetsägande.  

6.4 Marknadsvärde på aktier – kanske ett ännu tydligare exempel på 

studiens svårigheter 

Av körningarna som är utförda med marknadsvärde eget kapital som svarande variabel så är 13 

av 18 körningar ej signifikanta. Resultaten är i övrigt spridda med sju av 18 negativa 

koefficienter. Med dålig signifikans såväl som dålig kontinuitet i resultaten är de väldigt 

svårtolkade och väldigt svåra att generalisera. 

 

Vi kan inte se något samband utifrån MMs teorem i körningarna med marknadsvärde på eget 

kapital. Effekten av skattesköldar som skulle kunna argumenteras för existerar i diskussionen om 
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företagsvärde syns inte vare sig i Period 1 eller Period 2. I Period 3 blir resultaten än mer 

svårtolkade och spridda. I det fall vi väljer att förkasta nollhypotesen att koefficienten är lika med 

noll kan vi exempelvis i endast fyra fall av sex göra det med mindre än 50% sannolikhet att ha fel 

i Period 3. Aktiekurserna verkar inte heller styras av räntabiliteten i hävstångsformeln som 

verkade styra företagsvärdet i Period 1-2 – det vill säga att skuldsättning är positivt i uppgång 

och negativ i nedgång. Många av bolagen som ökat sina vinster och varit belånade under Period 

1-2 har i körningarna fått negativa koefficienter framför skuldsättningsgraden. 

 

Det verkar därför vara huvudsakligen andra faktorer som påverkar aktiepriset i högre grad än 

skuldsättningen.  Att aktiepriset sätts från dag till dag och påverkas av mänskliga faktorer 

samtidigt som skuldsättningsgraden måste uppskattas är förmodligen en naturlig förklaring till att 

det är svårt att se ett samband i regressionerna enligt diskussionen ovan. Speciellt eftersom våra 

mätningar av aktiekurserna gjorts vid kvartalets början, det vill säga före kommande 

delårsrapport får vi en naturlig laggning. Hade det funnits ett sätt att mäta kapitalstrukturen på 

mer regelbunden basis och om marknaden då även kunnat studera förändringarna i 

kapitalstrukturen på ett bättre sätt, hade resultaten kanske varit annorlunda, dock hade 

förmodligen fortfarande aktiemarknaden styrts mycket eller kanske till och med mestadels av 

förväntningar. 

 

Det våra resultat vad gäller marknadspriset på eget kapital nu istället visar, vilket förmodligen är 

oundkomligt, är hur irrationell marknaden är, och då speciellt under sådana krisperioder som 

Period 3 kännetecknar. Våra mätningar är förmodligen om inte annat ett bevis på att det som 

påverkar en akties pris först och främst i högre grad är mer  svårmätbara faktorer som den 

mänskliga psykologiska aspekten, allmänt marknadsläge och framtidsförväntningar – faktorer 

som alla ändras från dag till dag och korrelerar mycket lite med skuldsättningsgraden och andra 

kvantifierbara mått. 

 

6.5 Skillnader i mätningar mellan företagsvärde (EV) och marknadsvärde 

på aktiekapital 

Att vi får ganska väsentliga skillnader i resulaten mellan företagsvärde (EV) och marknadsvärde 

på eget kapital kan tyckas vara anmärkningsvärt. Det är mycket svårare för oss att se ett samband 

vad gäller marknadsvärdet på det egna kapitalet och det rätt så tydliga samband mellan 
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företagsvärde och skuldsättningsgrad under Period 1-2 går inte att se under marknadsvärdet på 

det egna kapitalet. Den främsta anledningen till att företagsvärdet verkar mer stabil är 

förmodligen på grund av att det utgörs till viss del av en bokföringsmässig del genom skulderna. 

Det bokföringsmässiga värdet svänger inte alls lika mycket och ökningar det bokförda 

skuldvärdet kan kompensera för nedgång i aktievärdet från fall till fall vilket därför naturligt 

kommer påverka det genom regression uppskattade sambandet.  

 

Det faktum att resultatet från mätningarna med marknadsväret på det egna kapitalet verkar vara 

mer svårtydligt finner vi naturligt att koppla till investeringspsykologi och är ett bevis på den 

irrationalitet som ligger bakom aktiers volatilitet främst på kort sikt. Under Period 3, en period 

vilken kännetecknades av extrema förhållanden i många fall är förmodligen irrationaliteten som 

störst –vilket också våra resultat visar. Vi kan summera våra tankar kring investeringspsykologi 

och skuldsättning med att konstatera att även om skuldsättningen påverkar investerares 

handlande sker detta på ett inkonsekvent sätt och olika investeringspsykologiska anomalier 

påverkar aktiepriset i olika grad och åt olika håll. Detta var förmodligen mer tydligt i det rent 

marknadmässiga måttet marknadsvärde på eget kapital än på företagsvärde (EV). Om inte annat 

så är vår studie ett bevis på detta –det vill säga den uppenbara svårigheten att mäta sambandet 

mellan aktievärde och kapitalstruktur på ett bra sätt. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att studera om det existerar ett samband mellan kapitalstruktur 

och företagssvärde bland utvalda aktier och bolag noterade på Stockholmsbörsen. Nedan 

sammanfattas i korta drag vad vi kom fram till. 

 

Sambandet mellan företagsvärde och skuldsättningsgrad är positivt under Period 1-2. Detta 

skulle kunna förklaras av de skattesköldar som enligt MM adderar värde för ett företag, även om 

det är tveksamt om sådana skattesköldar skulle existera i verkligheten. Resultaten visar även att 

för extremvärden i skuldsättningen är effekten snarare negativ än positiv under samma period, 

vilket kan anses bero på antingen att de negativa effekterna (såsom risk för default et cetera) 

överväger de positiva eller att avvikelser från branschnormen uppfattas som negativt av 

marknaden. 

Eftersom reslutaten blir annorlunda under Period 3 tyder vår studie på att det snarare är 

hävstångsformeln (utväxlingseffekten) som styr effekten av skuldsättningen; det vill säga att 

belåning lönar sig i uppgång men kostar i nedgång. Vi kan därför inte fastställa att ett visst 

samband mellan kapitalstruktur och företagsvärde existerar under samtliga perioder. Eftersom 

investerare inte har möjlighet att uppskatta den exakta skuldsättningen för ett bolag är 

övergången från teori till praktik inte utan komplikationer och en konstant såväl som optimal 

WACC kan i prinicip inte existera i verkligheten, på grund av såväl svårigheter för investerare att 

uppskatta de ingående variablerna som de många externa faktorer som påverkar skuldsättningen 

åt olika håll. Detta gör att värdet av ett företag förändras av skuldsättningsgraden enligt 

hävstångsformeln, beroende på hur företaget presterar, och ett visst konstant och allmänt 

gällande samband går inte att fastställa. 

Vår studie visar även på svårigheterna att mäta sambandet mellan företags- samt aktievärde och 

kapitalstruktur. Resultaten för marknadsvärde för eget kapital blir väldigt spridda och svårtolkade 

vilket förmodligen till stor del beror på att kapitalstrukturen bara går att mäta en gång per kvartal 

medan aktiepriset sätts från dag till dag och influeras av såväl psykologiska aspekter som 

förväntningar och det allmänna börshumöret. Samvariationen mellan de bägge variablerna är 

svår att mäta och sambandet är förmodligen från tid till tid dessutom irrationellt på marknaden.  



51 

 

8. Förslag till framtida forskning 

Då vår studie har försökt att statistiskt studera sambandet mellan kapitalstruktur och 

företagsvärde har även de svårigheter och komplikationer en sådan studie medför aktualiserats 

för oss. Som ett komplement till vår studie tycker vi det hade varit intressant med en mer 

kvalitativt intriktad studie vilken riktar in sig på att studera börsbolags egna mål och tankar kring 

sin skuldsättning för att väga in även denna aspekt.  

Vår uppsats har tydligt visat på skillnader mellan teori och praktik i många avseenden och därför 

hade det varit intressant att kvalitativt studera hur profesionella aktörer ställer sig till, och 

använder sig av, den finansiella teorin på området kapitalstruktur. Detta kan gälla såväl 

profesionella investerare som börsbolag som alla på ett sätt eller annat måste ta ställning till 

frågan om skuldsättningsgrad och kapitalstruktur. 

Då hade det förmodligen även med större säkerhet visats i vilken grad irrationella effekter, så 

som exempelvis psykologi et cetera, påverkar utformningen av kapitalstrukturen.
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