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Sammanfattning 
Uppsatsen har sitt ursprung i den aktuella diskussion i media som hävdat att 
svenska bolag inte använder sig av en tillräckligt hög skuldsättning. 
Författarna har avsett att testa om så verkligen är fallet, både utifrån 
antagandet att en optimal kapitalstruktur existerar och genom jämförelse 
med branschsnitt i USA. 
 
Vad beträffar framräknandet av den optimala kapitalstrukturen har två 
modeller använts, båda framtagna i enlighet med Aswath Damodarans 
teorier i ämnet. Den ena tar sin utgångspunkt i att minimera företagets 
WACC medan den andra utnyttjar en APV för att maximera bolagsvärdet. 
Jämförbara amerikanska branschsnitt har tagits från Aswath Damodarans 
hemsida. 
 
Företagen som undersöks är 24 av de 30 bolag som listas på 
Stockholmsbörsens index OMX 30. 
 
Efter genomförandet av studien kunde slutsatsen dras att bolagen på 
OMX30 är kraftigt underbelånade utifrån de två teoretiska modeller som 
använts. Skillnaden är något mindre vid jämförelsen med amerikanska bolag 
men tillräckligt stor för att styrka den tes som uppsatsen ursprungligen 
grundar sig på. 
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1 Inledning 
I följande kapitel ger författarna först en bakgrund till uppsatsen. 
Bakgrunden mynnar ut i problemdiskussion, problemformulering och syfte. 
Vidare redogörs för uppsatsens avgränsningar samt disposition. 

1.1 Bakgrund 
Svenska företags kapitalstruktur har under senaste tiden varit under 
diskussion i media. Somliga analytiker hävdar att svenska företag har en för 
låg skuldsättning. Vidare påstås att de har en lägre skuldsättningsgrad än 
sina utländska konkurrenter. Dagens låga ränteläge borde ha gett bra 
incitament för svenska företag att öka sin belåning. Ändå skriver Tomas 
Linnala i Dagens Industri. ”Skillnaderna mellan storföretagen i USA och 
Sverige är stora. Amerikanska företag har som grupp betraktat högre 
belåning.”  1 
 
Man kan diskutera vad som egentligen är en för låg skuldsättning. Ämnet 
optimal kapitalstruktur har länge varit en fråga som forskare inom finans 
försökt att förklara. Den kanske mest kända publiceringen inom ämnet har 
Modigliani-Miller stått för. Enligt deras teorem ska inte kapitalstrukturen i 
sig ha någon påverkan på värdet i ett företag, eftersom aktieägarnas 
avkastningskrav tar ut den ökade risken vid upplåning.2 Detta påstående 
håller under vissa förenklande antaganden med fungerar inte i verkligheten, 
vilket implicerar att valet av kapitalstruktur faktiskt har en effekt på 
företagsvärdet.  
 
Följdfrågan blir då om svenska företag skulle kunna frigöra redan befintligt 
värde genom att förändra sin finansiering. 

1.2 Problemdiskussion 
Det vore av intresse att undersöka huruvida svenska företag är 
underbelånade eller inte. Ligger de på sin teoretiskt optimala 
skuldsättningsgrad eller skulle de genom att endast förändra sin 
kapitalstruktur kunna påverka sin värdering i en positiv riktning.  
 
Detta resonemang för oss in på frågan vad som egentligen är en optimal 
kapitalstruktur? En optimal kapitalstruktur är en godtycklig siffra som 
kräver en rad olika antaganden för att räknas fram. En åsikt är att den 
kapitalstruktur som teoretiskt maximerar värdet på företaget kan sägas vara 
optimal. Med detta perspektiv i åtanke får det anses, om en förändrad 
skuldsättning implicerar ett högre företagsvärde, att de svenska företagen 
bevisligen är underbelånade.  
 
Dessutom vore det, för att ge undersökningen ytterligare en dimension, av 
värde att undersöka om svenska företag (som påståtts avsnittet bakgrund) är 
lägre belånade än sina amerikanska motsvarigheter.  

                                                 
1 www.di.se/Index/Nyheter/2005/05/28/145678.htm  060226  
2 The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, Modigliani Miller 
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Avslutningsvis vore det också intressant, givet att det kan verifieras att 
svenska storföretag är underbelånade, att undersöka om några förklarande 
variabler till graden av underbelåning kan hittas. 

1.2.1 Problemformulering 
• Har svenska företag en kapitalstruktur som skiljer sig från den 

teoretiskt optimala, och skulle de i så fall kunna åstadkomma ett 
högre värde till sina aktieägare genom att förändra sin finansiering. 

• Är svenska företag lägre belånade än jämförbara företag på den 
amerikanska marknaden 

• Givet att det kan påvisas att svenska storföretag är underbelånade, 
finns det någon gemensam variabel som styr graden av 
underbelåning. 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka huruvida svenska företag har 
en optimal kapitalstruktur eller inte, det vill säga om en förändrad 
kapitalstruktur skulle kunna höja aktievärdet. Ett delsyfte med uppsatsen är 
också att undersöka om de svenska företagen är lägre belånade än 
jämförbara företag på den amerikanska marknaden. Avslutningsvis syftar 
uppsatsen, givet att huvudsyftet kan verifieras, till att försöka hitta någon 
förklarande variabel till graden av underbelåning.  

1.4 Avgränsningar 
Det finns ett stort antal företag verksamma i Sverige. Även om det vore 
intressant att analysera alla dessa företag skulle arbetet bli för stort och 
tidskrävande. Därför avgränsas undersökningen till de företag som ingår i 
OMX Stockholm 30 Index. Från dessa 30 företag plockas fyra finansiella 
institutioner3 och ett utländskt försäkringsbolag4 bort. Anledningen till detta 
är att dessa företag kräver skilda modeller för beräkning av optimal 
kapitalstruktur och därmed ej lämpar sig lika bra som jämförelseobjekt. 
Även Atlas Copcos A aktie har utelämnats då företagets B aktie ingår i 
urvalet. Undersökningen omfattar sålunda 24 företag. Dessa får anses 
representera den svenska storbolagsmarknaden. Som amerikanska 
jämförelseobjekt använder författarna den genomsnittliga skuldsättningen 
inom respektive bransch. De amerikanska skuldsättningsgraderna tas i sin 
helhet från tidigare studier5. Vidare definierar författarna optimal 
kapitalstruktur som den kapitalstruktur som maximerar företagsvärdet, en så 
kallad ”maximum value approach”6. Det finns lika många modeller som det 
finns författare till teorier om hur man räknar på den optimala 
kapitalstrukturen. Denna uppsats utgår från Damodarans två modeller inom 
ämnet vilka finns beskrivna på dennes hemsida7, i hans bok Corporate 
Finance8, och senare i uppsatsens teoriavsnitt.  

                                                 
3 FöreningsSparbanken , Nordea, SHB samt SEB 

4 Old Mutual 

5 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

6 http://rdcohen.50megs.com/OCSabstract.htm 

7 www.damodaran.com 

8 Corporate Finace, Aswath Damodaran 
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1.5 Disposition 
Kapitel 1  
Inledning: I detta första kapitel ges en inledning till uppsatsen, där 
författarna behandlar bakgrund, problem, syfte och avgränsningar. 
Avslutningsvis ges en disposition för att läsaren skall få en översikt av 
uppsatsen 
 
Kapitel 2 
Metod: I detta kapitel beskrivs den metod som används i uppsatsen. Målet 
med detta kapitel är att läsaren skall få en god bild av det material och 
tillvägagångssätt som använts för undersökningen 
 
Kapitel 3 
Teori: Här beskrivs den teoretiska referensram som ligger till grund för 
uppsatsen 
 
Kapitel 4 
Resultat: Här presenteras resultatet av de beräkningar som är nödvändiga 
för att besvara frågeställning och syfte 
 
Kapitel 5 
Analys: Detta kapitel är den centrala delen av uppsatsen och binder ihop de 
tidigare delarna i en analys av den frågeställning som tas upp i inledningen 
 
Kapitel 6 
Slutsats: I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som författarna 
kommit fram till samt även självkritik och förslag till vidare forskning 
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2 Metod 
I detta avsnitt presenteras den metod som valts till denna uppsats. Valet av 
metod kommer i stor grad att påverka den slutsats som diskuteras fram. 
Tillvägagångssättet för insamlingen av information och kunskap inom 
området redovisas och förklaras. Målet är att läsaren ska få en god bild av 
det material som använts för att göra analysen. 

2.1 Kunskapssyn 
Uppsatsen är i linje med det positivistiska synsättet, vilket anser att 
människan har två källor till kunskap; det man kan iaktta med sina sinnen 
och det man kan räkna ut med sin logik. Positivismen har sitt ursprung i 
naturvetenskapen, central utgångspunkt är absolut kunskap.9  
 
För att genomföra uppsatsen har författarna studerat och gallrat bland 
lämplig litteratur, för att sedan kunna välja ut och applicera den på 
undersökningen. Genom detta skapas en större förståelse för ämnet, både för 
författarna själva och för läsaren. En nödvändighet för att skapa en djup 
förståelse kring ämnet är ett större avsnitt av teoretisk karaktär. När en 
teoretisk grund har skapats utförs analysen. 

2.2 Forskningsansats 
Teori och kunskap kan genereras på två olika sätt. Ett induktivt 
förhållningssätt innebär att forskaren bygger upp sin teoribildning på 
empiriska studier och observationer. Det motsatta sättet är det deduktiva, 
och innebär tillämpning av vedertagen och allmän teori. Deduktion bygger 
på logisk bevisning av slutsatser givet vissa premisser.  
 
Denna uppsats är skriven med en deduktiv ansats. Således har befintlig teori 
inom ämnesområdet utgjort grunden för den undersökning som genomförts. 
Med utgångspunkt från denna teori utförs värderingar och antaganden.10 

2.3 Metodiskt angreppssätt 
Två olika metodiska angreppssätt går att använda. Dessa är det kvalitativa 
och det kvantitativa angreppssättet. Med ett kvalitativt angreppssätt strävar 
forskaren mot att förstå och beskriva ett speciellt förhållande, snarare än att 
försöka nå generaliserbar kunskap. Kvalitativa metoder kännetecknas av 
närhet till informationskällan. Kvantitativa metoder kännetecknas däremot 
av stort avstånd relativt informationskällan och ett strukturerat och formellt 
arbetssätt. Målet är att nå generaliserbar kunskap.  
 
Denna uppsats syftar till att nå en generaliserbar kunskap om 
kapitalstrukturförhållandena på den svenska marknaden. Data som används 
är uteslutande sekundär. Av dessa anledningar passar det kvantitativa 
angreppssättet bäst på denna undersökning. 

                                                 
9 Thurén, (1996) s.19 

10 Thurén, (1996) s.25 
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2.4 Datainsamlingsmetod 
För enkel förståelse har beskrivningen av datainsamlingen delats upp i två 
delar. En beskriver källor för uppbyggnad av den teoretiska referensram 
som krävs för att uppsatsens innehåll skall vara korrekt och relevant. Den 
andra beskriver den data som används vid beräkningar i undersökningen. 

2.4.1 Uppbyggnad av referensram 
Till grund för antaganden, modeller och påståenden i uppsatsen används 
sekundärdata i form av finansanalytisk litteratur, finansrelaterade hemsidor, 
akademiska tidskrifter och artiklar. Flera olika insamlingsmetoder har 
använts för att hitta relevant information knuten till ämnet. Databaser som 
Factiva och sökmotorer på internet som Google, Google-Scholar och Scirus 
har använts för att hitta akademiska tidskrifter, artiklar och böcker lämpade 
för uppsatsens syfte och problem. Vid sökning online har författarna använt 
sökord som: kapitalstruktur, capital structure, belåning, leverage, APV 
(Adjusted Present Value), WACC, optimal med mera. Sökorden har även 
kombinerats på diverse sätt för att bredda sökningen. 

2.4.2 Insamling av data 
I denna undersökning används uteslutande sekundärdata. Denna söks och 
hämtas från databaser samt företagens årsredovisningar och 
kvartalsrapporter. 

2.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

2.5.1 Validitet 
Med validitet avses i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter 
det teoretiska begrepp det är avsett att mäta, det vill säga huruvida 
undersökningen verkligen mäter det den är tänkt att besvara. Validitet är 
problematiskt att fastställa då det är svårt att avgöra vilka andra faktorer än 
valda teoretiska begrepp som påverkar värdet av observationen. Valet av 
modell i undersökningen påverkar således validiteten i uppsatsen. Räcker de 
mått uppsatsen använder sig av för att förklara begreppet i fråga? Eftersom 
det finns flera olika tillvägagångssätt för att mäta optimal kapitalstuktur kan 
det ifrågasättas om uppsatsen fångar in hela begreppet, eller om det finns 
dolda systematiska fel i undersökningen. Även de avgränsningar som gjorts 
kan begränsa validitetens omfattning då de begränsar den data som används.  

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten mäter tillförlitligheten i undersökningen. En hög reliabilitet 
innebär därför att en annan forskare med hjälp av samma mätinstrument ska 
komma fram till samma resultat. Avvikelser i resultaten beror då istället på 
variationer i mätobjektet och inte i mätinstrumentet. Modellen som används 
är känslig för de inputdata som används, vilket innebär att små skillnader i 
antaganden ger stora förändringar på resultatet. Det är därför troligt att en 
liknande beräkning utförd av någon annan kommer fram till ett annat 
resultat. Det beror inte på modellen i sig utan de antaganden som måste till 
för att kunna applicera modellen. I och med att det inte är fel på 
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mätinstrumentet i sig anses reliabiliteten vara hög.11 Viss kritik kan dock 
rikas mot reliabiliteten, då val av undersökta bolag inte har skett 
slumpmässigt. Anledningen till detta är att undersökningen har avgränsats 
till de bolag som författarna har ansett lämpliga. 

2.5.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att uppsatsens resultat skall kunna appliceras på 
hela populationen. Undersökningen innefattar dock endast ett litet urval ur 
hela populationen av bolag på Stockholmsbörsen. Författarna är därför 
medvetna om att det kan finnas brister med att endast undersöka ett 
begränsat urval av bolagen, i det avseendet att generaliserbarheten av 
resultatet blir lidande, det vill säga att resultatet inte med säkerhet kan sägas 
vara applicerbart på hela populationen. Målet med undersökningen är dock 
inte att ge en fullständig kartläggning över kapitalstrukturen på alla bolag på 
stockholmsbörsen, utan istället att ge en bild över förhållandet i stort.  

2.6 Källkritik 
Vid granskning av diverse litteratur och källor gäller det att ha ett kritiskt 
perspektiv och inte ta all information som fakta. 
 
Informationen som hämtats från årsredovisningar och kvartalsrapporter 
förutsätts vara korrekt. Objektiviteten kan dock ifrågasättas, vilket ställer 
krav på ett kritiskt synsätt från författarna. Ytterligare kritik är att bolagens 
årsredovisningar kan vara svåra att tolka, då de kan skilja sig åt vad gäller 
redovisning av vissa poster. Detta problem är särskilt stort vid jämförelse av 
bolag som använder sig av olika redovisningsprinciper och 
redovisningsperioder. Dessa problem kan leda till fel i författarnas 
bedömningar och beräkningar. Att ha ett kritiskt synsätt vad gäller 
objektivitet gäller även vid inhämtning av data från Internet och diverse 
”oberoende” källor. Detta då det inte går att med säkerhet säga att de är 
oberoende utan mycket väl kan vara sponsrade eller på annat sätt partiska. 

2.7 Litteratur 
Ämnet kapitalstruktur har länge fått stor uppmärksamhet av forskare inom 
ekonomi och finans. Det finns därför en stor mängd publicerad litteratur, 
avhandlingar och artiklar som behandlar detta ämne. Problemet blir att hitta 
den litteratur som är relevant för just denna uppsats problem och syfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 B. Gustavsson red.M.Sverke (2004) s.55 
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3 Teori 
I detta avsnitt behandlas den teori som ligger till grund för de argument 
som förs i uppsatsen. Centrala delar när man tittar på kapitalstruktur är hur 
WACC12 och dess olika beståndsdelar beräknas. Teorikapitlet inleds därför 
med en kortare överblick av de metoder som använts. Vidare beskrivs de 
modeller som använts i undersökningen. 

3.1 Bakgrund 
Optimal kapitalstruktur är trots mycket forskning i ämnet långt ifrån en 
absolut vetenskap. En rad olika resonemang om hur man billigast och bäst 
finansierar bolag existerar; några kvalitativa och andra mer analytiska. Som 
tidigare nämnts i avsnittet om de avgränsningar som gjorts kommer 
uppsatsen att behandla analytiska metoder som maximerar värdet på hela 
företaget. Följande kapitel förklarar den teori som är viktig att tillgodogöra 
sig för att kunna ta till sig resten av informationen i uppsatsen. 

3.1.1 Kapitalkostnad och bolagsvärde 
Inom finansvärlden anses det mer eller mindre självklart att en låg 
kapitalkostnad ger ett högt företagsvärde (allt annat lika). För den något 
mindre insatte läsaren kanske inte detta är lika givet.  
 
De flesta erkända värderingsmodeller som finns använder en 
diskonteringsränta som används för att prissätta det framtida värde som 
bolag utgör för en investerare. För att bidra med kapital oavsett om det är i 
form av skuld eller eget kapital kommer en rabatt på kommande värden att 
utkrävas för att kompensera för den risk som tas. Förenklat kan man säga att 
ju lägre den vägda kapitalkostnaden är desto lägre är den genomsnittliga 
krävda rabatten.  
 
Nedan presenteras två vanliga sätt att värdera bolag på; Gordon’s formel13 
och en diskonterade kassaflödesmodell14. 
 

DCF modellen 

( )∑
=

= +

Nt

t
tr

CashFlowE
1 1

)(  

r = diskonteringsränta 
t = tid 
CashFlow = fritt kassflöde 
 

Gordons utdelningsmodell 

( )gr
divS
e −

= 1
0  

div1 = utdelning år 1 
re = avkastningskrav på eget kapital 
g = tillväxt i utdelning 

                                                 
12 Weighted Average Cost of Capital 

13 Corporate Finance Theory and Practice, Aswath Damodaran 

14 Financial Markets and Corporate Strategy, Grinblatt och Titman 
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3.1.2 Kapitalstruktur, Modigliani Miller 
Kapitalstruktur fick 1958, då Modigliani Miller presenterade den 
banbrytande avhandlingen ”The Cost of Capital, Corporation Finance and 
the Theory of Investment” en enkelbiljett in i akademins finrum. Man 
visade att i en värld där skatter, agentkostnader och konkursrisk inte 
existerar är ett företags värde oberoende av vilka finansieringsinstrument 
som används. Skuldsättningsgraden är alltså enligt dem irrelevant. En 
ökning av skuldsidan i balansräkningen ger förvisso en större andel mindre 
kostsamt lånat kapital men resulterar i en korresponderande ökning i 
avkastningskravet på eget kapital. 
 

V
DR

V
ERWACC de +=  

 
Även om Modigliani Millers antaganden fortfarande används så kan den 
uppmärksamma läsaren snabbt bilda sig en uppfattning om att något är fel 
med resonemanget. Skatter, agentkostnader och kostnader vid konkurs 
existerar i den verklighet vi lever i och kommer att påverka värdet på ett 
företag utifrån dess kapitalstruktur. Dessa tre förklaras mer ingående senare 
i kapitlet. 

3.2 Bestämmande av WACC komponenter 
Nedan förklaras hur de explicita kostnaderna för eget kapital och skulder 
räknas fram. Det ges även en definition av vad som bedöms ingå i 
respektive klass. 

3.2.1 Kostnad för eget kapital 
Kostnaden för eget kapital reflekterar risknivån av en specifik investering 
och visar det avkastningskrav en investerare kommer att begära.  
 
Den mest vedertagna modellen för att räkna fram kostnaden för eget kapital 
är CAPM15. Här ställs tillgångens volatilitet i förhållande till marknaden 
med hjälp av det så kallade beta16 värdet. 
 

)( fmfe RRRR −+= β  
Re = Kostnad för eget kapital 
Rf = Riskfri ränta 
Beta = Tillgångens volatilitet 
Rm = Marknadens avkastning 
 
I takt med att skulderna ökar kommer Re bli högre som en följd av en högre 
finansiell risk för investerare. Detta justeras genom att beta ökas med hjälp 
av följande formel. Det bör noteras att detta är förenkling som antar att beta 
för skulder är 0. Mer om denna förenkling senare i uppsatsen. 
 

( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+=

E
Dtunleveredlevered 11ββ  

                                                 
15 Capital Asset Pricing Model 

16 http://www.damodaran.com 
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3.2.2 Kostnad för skulder 
Kostnaden för skulder reflekterar risken för att företaget går i konkurs. Ju 
högre skuldsättning desto högre blir skuldkostnaden.  
 
Analysen av kostnaden för de skulder bolaget har bygger i uppsatsen på en 
förenkling i form av en syntetisk rating. Efter omfattande analyser kommer 
företag som Standard and Poors och Moodys med utlåtanden i form av 
koder hur pass stabila specifika företag är sett ur en långivares synpunkt. 
Detta blir sedan en utgångspunkt för hur mycket ränta som krävs vid 
upplåning. Att fastställa risken för att ett företag inte skall kunna möta 
ränteutbetalningar och således gå i konkurs är en komplex frågeställning 
som syftar till en mängd olika variabler. I de modeller som används i 
undersökningen, vilka beskrivs mer i detalj nedan, är problemet något 
förenklat och ser enbart till nyckeltalet räntetäckningsgrad17 för att 
bestämma sannolikheten för en konkurs vid en viss belåning. Risken 
översätts sedan med hjälp av samma utgångspunkt till en räntenivå. 
 
Tabellerna skiftar då det makroekonomiska läget förändras och de ska 
därför inte ses som absoluta variabler. De siffror som använts i uppsatsen är 
ett snitt från Standard and Poors. 
 
 

 
 

                                                 
17 Räntekostnad/EBIT 
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3.2.3 Definition av eget kapital och skulder 
En relevant fråga att ställa i sammanhanget är vad som är skillnaden mellan 
eget kapital och skulder. Nedan följer de kriterier författarna använt sig av 
vid definiering av skulder och eget kapital. 
 

 
 
Det bör noteras att det finns hybrider mellan dessa två som t.ex. konvertibla 
skuldbrev.  

3.2.4 Marknads- eller bokfört värde på eget kapital? 
Två olika definitioner på eget kapital kan användas vid mätning av 
skuldsättning. Antingen ser man till marknadsvärdet som bestäms av antalet 
aktier multiplicerat med aktiepris. Alternativet är att se till det bokförda 
värde som finns presenterat i företagets balansräkning. Det marknadsvärdes 
baserade synsättet är i grund och botten framtidsorienterat och reflekterar 
kassaflöden som förväntas från ett företags tillgångar. Det bokförda värdet 
däremot är länkat till bolagets historiska prestationer. 
 
Det är svårt att avgöra huruvida den historiska eller framtida informationen 
är bäst att använda. Eftersom informationen som döljer sig i de två olika 
tillvägagångssätten skiljer sig åt använder sig många undersökningar av 
båda. Denna uppsats kommer att använda marknadsvärdet på eget kapital. 
 
En viktig parantes är att bolagen ofta är högt värderade jämfört med värdet 
på tillgångarna i deras respektive balansräkningar. Det är alltså inte 
realistiskt att påstå att HM skulle låna upp 200 procent av sitt nuvarande 
bokförda värde. Detta gäller att ha i åtanke i ett senare skede vid analys av 
resultaten. 
 

3.3 För- och nackdelar med skulder 
 

 

3.3.1 Fördelar med ökade skulder 

3.3.1.1 Agentfördelar 
Michael Jensen var under 80-talet en av pionjärerna inom detta område med 
publikationer som ”Agency Costs and the Free Cash Flow” och ”Managerial 
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Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure”. Teorin bygger på att 
managers med total kontroll över stabila och höga kassaflöden inte behöver 
vara lika noggranna som de med mindre kapital att förvalta. 
 
Ökad skuldsättning leder till högre fasta utbetalningar varje år. och således 
också en mindre andel fritt disponibelt kapital till managers. Teorin säger att 
detta leder till bättre disciplin och mer fruktsamma investeringar. En rad 
empiriska studier som bekräftar detta samband existerar. Exempel på dessa 
är Kaplan (1989), Smith (1990) och Denis Denis (1993). 

3.3.1.2 Skattefördelar 
Räntan på skulder är avdragsgill, vilket innebär att den dras av innan staten 
tar ut skatt. Detta leder till att lånat kapital blir billigare relativt eget kapital, 
inte bara för att det är mindre riskfyllt, utan också för att det ökar ägarnas 
avkastning på bekostnad av skatten. 
 
Genom att applicera skatteeffekten som skulderna för med sig i WACC 
modellen (som läsaren kan erinra sig från Modigliani Miller) kan enkelt ses 
hur en vald kapitalstruktur kommer att påverka ett bolags framtida värde. 
 

V
DRt

V
ERWACC dce )1( −+=  

 
Re = cost of equity  
Rd = cost of debt  
E = market value of the firm's equity  
D = market value of the firm's debt  
V = E + D  
E/V = percentage of financing that is equity  
D/V = percentage of financing that is debt  
Tc = corporate tax rate 
 

3.3.2 Nackdelar med ökade skulder 

3.3.2.1 Konkurskostnader 
Den förväntade kostnaden vid konkurs förklaras inte av WACC formeln 
utan måste läggas till explicit. Den består av två delar; direkta kostnader 
som legala samt dödviktskostnader och indirekta kostnader vilka 
uppkommer då omvärlden uppfattar att företaget ligger på ruinens brant. 
Nuvärdet av konkurskostnaden beräknas med hjälp av följande formel. 
 

αρλ *=  
 
λ = present value of expected bankruptcy cost 
α = present  
ρ = probability of bankcuptcy 
 

3.3.2.2 Förlorad flexibilitet 
Företag med extremt hög skuldsättning förlorar framtida flexibilitet. För det 
första kräver ofta långivare att få vetorätt i fråga om nya investeringar och 
kan därmed förhindra ett projekt de anser har en för hög risk för den 
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räntenivå som gäller. För det andra kan nya investeringar dyka upp plötsligt 
och kräva ny upplåning vilken måste rymmas på företagets balansräkning.  
 
Detta är i stort sett motsatsen mot argumentet att man bör öka lån för inte ge 
ledningen för mycket fritt kassaflöde att leka med. Vilket alternativ som 
övergripande är mest rätt är omöjligt att uttala sig om. Varje företag bör 
värdera den framtida flexibiliteten kontra den kostnad som uppkommer när 
företagsledningen har för stora medel att röra sig med. Dessa vägs sedan 
samman för att man ska kunna göra en sund bedömning av vilken skuldnivå 
som är den bästa. 

3.3.2.3 Agentkonstnader 
När en bank eller en investerar lånar ut kapital till ett företag fortsätter 
aktieägarna oftast att kontrollera bolaget trots skiftningen i ägarstruktur som 
skett. Aktieägarna får alltså agera agenter åt långivarna. Detta fungerar ofta 
mindre bra då de båda ägarformerna har skilda intressen i olika situationer, 
främst då skuldsättningen är hög. Långivarna kommer som en följd av detta 
att kräva en högre ränta ju högre skuldsättningen blir. 

3.4 Tidigare forskning 
Författarna har sökt efter litteratur och tidigare forskning som rör just denna 
uppsats problemområden, med förhoppningar att hitta något om optimal 
svensk kapitalstruktur, svensk kapitalstruktur kontra utländsk eller något 
annat mer specifikt tillämpbart på vid denna undersökning. Detta har tyvärr 
inte gett något resultat. Därför har fokus lagts på tidigare forskning inom det 
mer allmänna området optimal kapitalstruktur. 
 
Ämnet kapitalstruktur är väl utrett och under ständig diskussion. Det finns 
många olika skolor inom detta ämne. Den mest kända teorin har författarna 
redan berört, det vill säga Modigliani-Miller teoremet, som säger att 
kapitalstruktur inte påverkar företagsvärde. Det har sedan den teorin 
publicerades gjorts en mängd mer eller mindre lyckade studier för att 
motbevisa den och påvisa att det faktiskt finns en kapitalstruktur som är 
optimal. Det finns fortfarande ingen allmänt vedertagen och bekräftad 
modell för att ta fram ett företags optimala kapitalstruktur, den som skapar 
mest värde till aktieägarna18. Det finns dock bevis för att skuldsättning 
skapar vissa nyckelfördelar, samtidigt som det skapar vissa kostnader19. 
Många teorier bygger på den balansgång som i så fall skall finnas mellan de 
för- och nackdelar som lånefinansiering för med sig, och som i olika 
kombinationer eventuellt skapar den optimala kapitalstrukturen. Den 
optimala kapitalstrukturen är i detta sammanhang den som maximerar 
företagsvärdet. Att maximering av företagsvärde också är det bästa för 
aktieägarna visas i en grundlig studie av Fama 197820. Både Damodaran och 
Koller, Goedhart & Wessels sammanfattar balansgången av för och 
nackdelar med lånefinansiering som enligt teori skall mynna ut i den 
optimala kapitalstrukturen. Fördelarna som nämns är de skattefördelar och 

                                                 
18 M. Barcclay, C. Smith, ”The capital Structure Puzzle: Another look at the evidence”  (1999) Journal of applied Corporate Finance, 12  

19 Koller, Goedhart & Wessels, ”Valuation: Measuring and valuing the value of companies”  (2005)  

20 E. F. Fama ”The effects of a firm’s investment and financing decisions”, (197) American Economic Review 
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den ökade disciplinen hos företagsledningen som lån för med sig. 
Nackdelarna med skuld delas sedan in i konkurskostnad, agentkostnader och 
förlust av finansiell flexibilitet. 
 
Ju högre skatter ett företag har, desto större blir fördelarna med lån. Mackie-
Mason21 drar i en undersökning redovisad i Journal of Finance slutsatsen att 
högre skatter ger incitament till att ta mer lån. Detta i sin tur bevisade att 
skatterna verkligen påverkar kapitalstruktur. Även Graham22 hävdar i sin 
artikel i Journal of Financial Economics att skattesatsen verkligen påverkar 
finansieringen, det vill säga att högre skatter leder till högre skuldsättning. 
 
Den andra diskuterade fördelen med lån, det vill säga den påtvingande 
disciplinen det medför på företagsledningen, har också varit ämne för 
diverse studier. Bland annat så hävdade Michael Jensen vid Harvard23 1986 
att företagsledningar ofta ”made wasteful investment decicions” med 
företagens fria kassaflöden. Detta gällde företag med stabila kassaflöden 
och låg andel lån. Detta ger enligt Jensen ”a large cushion of cash”, det vill 
säga en så stor säkerhetsbuffert mot dåliga investeringar att 
företagsledningen saknar motivation till effektivitet, eftersom de ändå klarar 
sina åtaganden. Skulder däremot tvingar till effektivitet då räntebetalningar 
och amorteringar måste till. Detta faktum har lett vissa24 till att använda 
utryck som ”equity a cushion and debt a sword”. Samma åsikt kallas av M. 
Miller för ”free-cash flow hypothesis” och framförs 1977 i Journal of 
Finance. 
 
Palepu25 bevisade 1990 att företag som varit inblandade i ”leveraged 
buyouts”, och därmed fått en påtvingat högre skuldsättning, också får en 
högre operationell effektivitet. Denna slutsats kommer även Kaplan26 och 
Smith27 fram till. Denis and Denis28 drar i en studie den mer rättframma 
slutsatsen att företag som omstrukturerar sin finansiering till att ha större del 
lån på bekostnad av eget kapital höjer sitt operationella resultat. Denna 
studie omfattade 29 företag, varav medianhöjningen var betydande 22 
procent i avkastning på totalt kapital. 
 
Bradley, Jarrel och Kim29 bekräftade i en studie 1984 antagandet att höga 
konkurskostnader medför att företagsledningar väljer att ha lägre 
skuldsättning. Studien kom fram till att företag med hög volatilitet i den 
operationella inkomsten hade lägre skuldsättning. Slutsatsen de drog av 
detta resultat var att dessa företag, då de hade en relativt sett hög 

                                                 
21 J. Mackie-Mason, “Do taxes affect corporate financing decisions? Journal of finance 45( 1990) 

22 Graham, J “Debt and the marginal tax rate” (1996), Journal of financing Economics 41 

23 M. Jensen, ” Agency costs of free cash flow, Corporate finance and takeovers” (1986),  American Economic review 

24 Bennett Stewert, grundare av konsultfirman Stern Stewert, myntade detta uttryck 

25 Palepu, K. G,, “Consequenses of leveraged buyouts” (1990), Journal of Financial Economics 26 

26 Kaplan, S. N., ”Campeau’s Acquisition of Federated: Value destroyed or value added”  (1989), Jouarnal of  Financial Economics, 25 

27 Smith, A.J., ”Corporate Ownership structure and performance: The case of management buyouts” (1990), Jouarnal of  Financial 

Economics, 15 

28 Denis, David and Diane K Denis “Leveraged recaps in the curbing of corporate overinvestment” (1993), Journal of applied corporate 

Finance 6 

29 Bradley.M, Greg A Jarrel och E. Fan Kim, ”On the existence of an optimal capital structure: Theory and Evidence” (1984), Journal of  

finance s, s 
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sannolikhet att gå i konkurs, lånade mindre pengar för att inte sätta sig i en 
situation där de inte kunde klara sina räntebetalningar, vilket i sin tur 
bekräftade antagandet om konkurskostnader. En undersökning av Weiss30, 
som studerade 31 företag som gått i konkurs mellan 1980 och 1986, visade 
att de direkta kostnaderna vid konkurs bara var runt 3 procent av 
marknadsvärdet men uppåt 20 procent av bokvärdet. Däremot är de 
indirekta konkurskostnaderna, för företag i finansiell stress (det vill säga 
nära till konkurs), stora. En väldokumenterad studie visar att Chrysler, vid 
hot om konkurs 1979, tappade 40 procent av sin försäljning31. Forskarna 
Andrade och Kaplan har också studerat kostnaderna för företag i finansiell 
stress. De fann att dessa företag tappade mellan 10 och 20 procent av 
marknadsvärdet32. Detta är ett bra exempel på att konkurs och hot om 
konkurs medför stora kostnader för ett företag. 
 
Skuldsättning kan resultera i kostnader för företag, i och med 
agentkostnader uppkomna av intressekonflikter mellan långivare, 
investerare och ledning. Dessa uppstår vid hög belåning, då företag riskerar 
att hamna i farozonen för konkurs. Detta har undersökts i flertalet studier, 
bland annat av Ross, Westerfield och Jaffe33. De kom fram till att dessa 
konflikter blev särskilt allvarliga och kostsamma när företag var nära att gå i 
konkurs. Aktieägare vill då hellre ta ut sina pengar än satsa dem i 
värdeskapande långsiktiga åtgärder som ligger i långivarnas intresse. 
Resultatet blir att företaget underinvesterar med stora kostnader som följd. 
Aktieägare blir också mer benägna att satsa på kortsiktiga högriskprojekt än 
långsiktiga lågriskprojekt, också det stick i stäv med långivarnas intresse. 
Detta leder till att långivarna tar till olika former av säkerhetsåtgärder, vilka 
alla kommer till ett pris som i slutändan betalas av företagets ägare. 
 
Den tredje nackdelen med skuldfinansiering är den tappade flexibilitet 
företag får vad gäller framtida investeringar. Har ett företag redan lånat upp 
en stor del finns denna möjlighet inte kvar i ett framtida scenario. Detta 
leder till att företag kan välja att ha större pengakassor än de behöver. 
Denna flexibilitet är dock svår att överföra till värde i pengar sett, varför 
kostnaden för tappad flexibilitet blir svår att uppskatta.34 
 
Ett alternativ till att se kapitalstruktur som en balansgång mellan för- och 
nackdelar med skuldfinansiering ges av ”pecking-order” teorin.35 Denna 
skola inom finansiering anser det inte finns någon optimal skuldsättning, 
utan företag väljer sin finansiering efter viss prioritet, där interna medel 
kommer högst. Att ta lån kommer visserligen som nummer två på listan, 
men tas endast när det behövs, det vill säga när företaget inte har tillräckligt 
med interna medel. Detta förklarar varför stora företag med stabila 
                                                 
30 L. Weiss, ”Bankruptcy Resolution: Direct costs and violation of priorityof claims” (1990), Journal of financial economics, 27 

31 T. Opler, M. Saron and S. Titman, “Corporate Liability Management: Designing Capital Structure to Create Shareholder Value” Journal 

of applied corporate finance (1979)  

32 G. Andrade och S: N. Kaplan ”How costly is financial /not economic) distress? Evidence from Highly leveraged transactions thet became 

dostressed” (1983) Journal of Finace  53 
33 S. Ross, R. Westerfield, J. Jaffe “Corporate finance (2001)  

34 Aswath Damodaran “Corporate Finance: theory and practice” (2001)  

35 G. Donaldson “Corporate debt capacity: A Study of corporate dbt policy and the determination of corporat debt capacity” (1961) Harvard 

Graditude School of Business 
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kassaflöden har låg skuldsättning, medan mindre bolag på grund av brist på 
interna medel i större grad tvingas till lånefinansiering. 

3.5 APV modell 
APV modellen bygger på det huvudsakliga antagandet att ett företags 
marknadsvärde utgörs av tre komponenter; obelånat värde, värde av 
skatteskölden och konkurskostnader. Detta åskådliggörs i formeln nedan. 
 

tnadKonkurskosdSkatteskölrdeObelånatVäFV −+=  
 
Genom att maximera FV (företagsvärde) kommer den optimala 
kapitalstrukturen att utvinnas. Med en ökande belåning kommer både värdet 
av konkurskostnaden och skatteskölden att öka. Det obelånade värdet 
kommer att förbli konstant i enlighet med Modigliani Millers teorem som 
tidigare nämnts. 
 
Modellen gör en del andra grundantaganden som redovisas nedan; 
 

- Bolagets finansiella resultat är oberoende av belåning 
- Om ett företag inte klarar ränteutbetalningar går det i konkurs 
- Bolag har inte möjlighet att sälja av tillgångar vid finansiell kris 
- Friktionskostnader vid förändring av kapitalkostnad existerar inte 
- Aktieägare kan inte avsäga sig utbetalning strategiskt 
- Skulder har senior status i förhållande till eget kapital 
- Bokförda värdet av skulden är detsamma som nuvärdet 
- Existerande skuld refinansieras till den nya räntekursen ifall den 

ändras 
- Nuvarande kreditrating anses vara den som räknats fram med hjälp 

av den syntetiska tabell som nämndes ovan 
- Ökad skuldsättning har inte någon direkt effekt på företagets 

prestationer 

3.5.1 Steg 1: Input data 
Första steget när modellen används är att mata in rådata som är nödvändig 
för den efterföljande analysen. Informationen delas upp i finansiell 
information, marknadsinformation och generell marknadsdata.  

3.5.1.1 Finansiell data 
Finansiell data behövs i modellen för att utvärdera företagets nuvarande 
prestationer. Värdet på bolagets skulder listas under finansiell data eftersom 
det bokförda värdet anses vara lika med marknadsvärdet. Nedanstående info 
används som finansiell input; 
 
- EBITDA (Earnings Before Interest and Tax) 
- Avskrivningar och depreciering 
- Kapital investeringar 
- Skuldernas bokförda värde 
- Räntekostnad på skulder 
- Skatt på operativ inkomst 
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3.5.1.2 Markandsinformation 
Marknadsinformationen används för att räkna fram markandens värdering 
av bolaget. Utgångspunkten för resten av modellen sker utifrån värdet som 
fås av aktiepris multiplicerat med antal aktier. Det är från detta värde som 
både den optimala och nuvarande kapitalstrukturen räknas ut. Slutligen 
estimeras konkurskostanden för bolaget. Konkurskostnaden är komplicerad 
att räkna på och kan därför antas innehålla relativt stora fel. Nedanstående är 
den marknadsinput som används; 
 
- Antal aktier 
- Marknadspris per aktie 
- Aktiens beta 
- Konkurskostnad 

3.5.1.3 Generell markandsdata 
De generella marknadsdata som matas in i modellen är samma för samtliga 
bolag. Det är ett förenklande antagande, men eftersom alla bolag utom två 
har svenskt ursprung bör inte felmarginalen bli större än om uppskattningar 
gjorts enskilt. De input som krävs är som följer; 
 
- Risk fri ränta (10 års obligation) 
- Risk premie 

3.5.1.4 Operativ leasing 
Operativ leasing räknas i vissa fall som skulder och tas därför med i de 
beräkningar som görs. De siffror som krävs för att beräkna den operativa 
leasingen är; 
 
- Operativ leasing innevarande år 
- Framtida åtaganden 

3.5.2 Steg 2 Analys 
Samtidigt som skuldsättningen ökas hålls merparten av posterna i modellen 
konstanta. Detta eftersom företagets finansiering inte antas ha någon direkt 
effekt på själva verksamheten i sig. Som en följd av detta varierar 
räntekostnad, konkurskostnader och avkastningskrav på eget kapital. 
Modellen bygger på en APV36 värdering. Utgångsläget för denna är det 
teoretiska värdet som företaget har helt utan lånat kapital. För att komma 
fram till det tas antalet aktier multiplicerat med aktiepris vilket ger 
marknadsvärdet på det egna kapitalet givet dagens belåning. Sedan görs 
avdrag för den aktuella skattesköldens värde och slutligen den eventuella 
konkurskostnaden. Vilket värde som sätts på eventuell konkurskostnad är 
godtyckligt men inte oviktigt, då det kan få stor effekt på resultatet.  
 
Se tabell på nästa sida för åskådliggörande exempel. 

                                                 
36 Adjusted Present Value 
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Värde på obelånat bolag 

Marknadsvärde 69 712 

 - Skattefördel på skuld 5 450 

 + Förväntad konkurskostnad 4 880 

Konkurskostnad (% av värde) 25% 

Sannolikhet för konkurs 7,00% 

Värde vid 0% belåning 69 142 
 

                          Fingerat åskådliggörande exempel 
 
Efter att värdet för företaget som om det var finansierat endast med eget 
kapital räknats fram så varierar modellen belåningsgraden. Det slutgiltiga 
värdet för respektive belåningsgrad räknas fram med hjälp samma modell 
fast i omvänd ordning. Resultatet av detta presenteras i tabellen nedan: 
 
 

Marknadsvärde vid stigande belåning (MSEK)     

D/(D+E) 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 

Skuld 0 6971 13 942 20 914 

Obelånat företagsvärde 69 142 69 142 69 142 69 142 

Skattefördelar 0 2 600 5 201 7 801 

Syntetisk rating AAA A+ BB+ B- 

Sannolikhet för konkurs 0,01% 0,40% 7,00% 32,50% 

Konkurskostnad 2 72 1 301 6 252 

Värde med belåning 69 140 71 670 73 041 70 691 
  

           Fingerat åskådliggörande exempel 

3.6 WACC modell 
WACC modellen grundar sig i antagandet att den optimala kapitalstrukturen 
infinner sig då den vägda kapitalkostnaden minimeras. Skillnaderna jämfört 
med APV modellen ovan är små men betydande för resultatet. Bland annat 
tas ingen hänsyn till de indirekta konkurskostnaderna, och de direkta 
konkurskostnaderna antas vara invävda i betavärdet och skuldräntan. Detta 
innebär att konkursrisken vid den enligt WACC modellen optimala 
kapitalstrukturen kan bli för hög, om den optimala kapitalstrukturen infaller 
vid en relativt hög belåning. Detta medför att rörelseresultatet och 
volatiliteten i rörelseresultatet kan påverkas negativt vid en hög belåning 
med risk för att företaget inte klarar sina ränteutbetalningar som resultat. 
WACC modellen gör i övrigt samma grundantaganden som APV modellen, 
varför författarna väljer att inte upprepa dem. 

3.6.1 Steg 1: Input data 
WACC modellen tar inte explicit hänsyn till eventuella konkurskostnader. 
Därför finns inte denna input med. I övrigt används samma input som i APV 
modellen. 

3.6.2 Steg 2: Analys 
Precis som i WACC modellen varieras skuldsättningen samtidigt som 
övriga input hålls konstanta. Kostnaden för eget kapital varierar enligt 
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tabellen nedan. Exemplet bygger på det amerikanska företaget Boeing och 
är hämtat från Damodarans bok ”Corporate Finance: Theory and practice”.. 
 

 
 
För samma skuldsättningsintervall varierar kostnaden för skulder i enlighet 
med nästa tabell. 
 

 
 
Slutligen beräknas den optimala kapitalstrukturen som den skuldsättning där 
företaget har lägst WACC, vilket kan ses i följande tabell. 
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3.7 Industrimedel modell 
Det absolut vanligaste och enklaste sättet att analysera ett företags 
kapitalstruktur är att jämföra det med andra företag inom samma bransch 
eller industri. Ett lätt sätt är då att helt sonika jämföra med ett medel av 
skuldsättningen inom den bransch som företaget är verksamt i. Två 
antaganden görs i denna modell; företag inom samma bransch är 
jämförbara, och att den genomsnittliga skuldsättningen inom branschen 
ligger på eller nära den optimala37. Båda antagandena kan dock ifrågasättas. 
För det första kan företag inom samma bransch ha stora skillnader vad 
gäller produktmix, skattesats, risk etc., varför jämförelsen inte alls säkert 
säger nåt av värde. Det andra är att branschgenomsnittet skall tjäna till 
jämförelse, och inte alls behöver vara den optimala för respektive företag. 
Denna modell är dock enkel att använda och kan fylla ett syfte som tidig 
vägledare för det undersökta företaget.  
  
 
 

                                                 
37 Aswath Damodaran, ”Corporate finance: theory and practice” (2001) 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat undersökningen gett. För att ge en 
grund att stå på redovisas de input som beräkningarna bygger på, följt av 
en beskrivning av hur dagens kapitalstruktur ser ut. Denna jämförs sedan 
med branschgenomsnitt på den amerikanska marknaden för att se om det 
finns några markanta skillnader.  Sedan redovisas den med hjälp av WACC- 
och APV modellen beräknade optimala kapitalstrukturen. Kapitlet inleds 
dock med en redovisning av de antaganden och förenklingar som gjorts. 

4.1 Antaganden och förenklingar 
Vid beräkning av en optimal kapitalstruktur krävs en rad olika antaganden. 
Dessa skiftar en aning beroende på vilken modell som används. Då denna 
uppsats inte syftar till att undersöka alla enskilda företag på djupet, utan 
snarare har som mål att säga något om kapitalstrukturen i det stora hela, 
väljer författarna av tids- och resursskäl att göra några genomgående 
förenklingar vilka i detta avsnitt diskuteras. 
 
Rådata 
Den rådata som använts har i stort sätt uteslutande hämtats från respektive 
företags årsredovisning. Datan som till stor del styr utgången av 
beräkningarna är rörelseresultat (EBIT), avskrivningar, investeringar, 
räntekostnader och räntebärande skulder. Vid användandet av dessa siffror 
ställs författarna inför ett val; Skall enbart det senaste årets siffror användas, 
eller skall en normalisering, av låt oss säga de fem senaste årens siffror, 
genomföras för att få ett mindre årsspecifikt resultat? Fördelen med att 
normalisera är att det ger ett mer utslätat resultat, mindre styrt av om det 
hänt något speciellt under just det gångna året. Har företaget gjort ett 
extremt år, eller om det på makro- eller mikro-nivå hänt något som påverkat 
siffrorna (till exempel en konjunktursvängning eller en lagändring) får det 
inte lika stor effekt på resultatet. En annan fördel är att man lättare ser 
”vilket håll” företaget är på väg åt vid jämförelse med de tidigare åren. 
Fördelen med att bara se till det senaste året är att det ger på ett sätt än mer 
korrekt bild över den i dag faktiska situationen. En förändring från tidigare 
år kan då ses som en naturlig utveckling vilken bäst speglar företagets 
nuvarande tillstånd. Konjunkturer eller lagändringar är sällan av temporär 
karaktär (har konjunkturen precis svängt kommer den med stor sannolikhet 
att bestå ett antal år), varför dessa effekter enligt författarna ej skall tonas 
ned utan borde få genomslag i resultatet. Damodaran säger i sin bok 
”Corporate Finance”38 att det är bäst att använda normaliserade siffror för de 
senaste åren. Däremot rekommenderar han att i hans modeller för 
kapitalstruktur använda de mest aktuella siffror som det finns tillgång till, 
och normalisera i de fall då årets resultat är av någon anledning är extremt 
och inte bestående. 
 

                                                 
38Aswath Damodaran, “Corporate Finance: Theory and Practice”, Kapitel 18 
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Då syftet med denna uppsats är att se till och säga något om just dagens 
kapitalstruktur har författarna valt att inte normalisera utan använda sig av 
de mest aktuella siffror som finns tillgängliga. Författarna är medvetna om 
att de brister detta kan få som konsekvens, men det är som allt annat ett val. 
För att minska de negativa följderna av detta val görs dock följande 
reservation;  
 
Vid granskning av företagens årsredovisningar har uppsikt hållits för 
extrema siffror som skilt sig alltför mycket från tidigare år. Vid dessa fall 
har en mer djupdykande analys gjorts varefter normaliseringsfrågan åter 
väckts. Normalisering har sedan vid några fall avfärdats men inte i alla. I tre 
fall har normalisering ändock känts som det rätta tillvägagångssättet; 
Investor och SCA som haft stora svängningar i rörelseresultatet och Stora 
Enso som 2005 redovisade ett negativt rörelseresultat (negativt 
rörelseresultat innebär att skattefördelarna med lånefinansiering bortfaller 
vilket implicerar en optimal kapitalstruktur helt utan skulder). I dessa tre fall 
har en normalisering gällande rörelseresultatet de 5 senaste åren gjorts. 
 
Effektiv skattesats 
Den optimala kapitalstrukturen i alla modeller är extremt beroende av den 
skattesats som företaget betalar. Denna skatt är grunden för den potentiella 
skattefördel företaget får vid ytterligare belåning. Ju högre skattesats desto 
större ekonomisk fördel med skuldsättning. Som nämnts tidigare är 
marginalskatten den korrekta skattesatsen att använda. Då marginalskatten 
inte finns redovisad i rapporter har författarna i valt att se hur tidigare 
forskare har gjort. Beslut har tagits att göra som Aswath Damodaran 
rekommenderar39, det vill säga att istället använda sig av den effektiva 
skatten. Som ytterligare förenkling används dessutom samma effektiva 
skattesats för alla undersökta företag. Damodaran rekommenderar att i fall 
då den effektiva skatten understiger 35 procent  ändå använda 35 procent i 
beräkningar. Även Brealy Myers säger att man skall använda sig av 
marginalskatten, som de anger till runt 35 procent40. Då författarna vill vara 
försiktiga i sina antaganden för att inte rekommendera en för hög optimal 
skuldsättning används dock en mer moderat skattesats på 30 procent. Detta 
kan ses som en säkerhet mot en i slutändan för hög optimal skuldsättning 
och därmed för djärv slutsats. 
 
Beta, Riskfri ränta och Riskpremie 
För att räkna fram den korrekta diskonteringsränta för ett företag är dessa 
värden kritiska. Beta kan räknas ut genom att göra en regression gentemot 
index. För de stora företag som ingår i denna undersökning finns det dock 
gott om stora institut som redan gjort detta jobb. Författarna har därför valt 
att inte räkna ut beta själva, utan istället hämta detta värde från extern källa. 
Valet föll på Avanza. Sålunda är alla betavärden hämtade från Avanza, som 
bygger sina betaskattningar på de senaste 48 månadernas svängningar 
gentemot AFGX index.  
 

                                                 
39 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 060519 
40 Brealey Myers, ”Pinciples of corporate finance” (2001), sid 490 
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Skuldbeta antas i denna undersökning vara noll. Detta är ett antagande som 
håller inom rimliga intervall och därför ofta görs i dessa sammanhang. Dock 
vill författarna göra läsaren uppmärksam på att det är en teoretisk förenkling 
som kan få märkbara effekter vid hög skuldsättning. 
 
 
Som riskfri ränta används den 10-åriga statsobligationsräntan. Den var vid 
skrivande av denna uppsats 3,85 procent.  
 
Riskpremien används i CAPM för att räkna ut avkastningskravet på eget 
kapital. Författarna har även här vänt sig till tidigare studier för att välja en 
så korrekt premie som möjligt. Koller, Goedhart och Wessel41 säger i sin 
bok ”Valuation” att riskpremien ligger på drygt 5 procent. Damodaran 
rekommenderar en riskpremie för den svenska marknaden på 4,8 procent. 
Denna uppsats använder sig av en riskpremie på 5,0 procent.  
 
Kreditrating 
För att räkna ut diskonteringsränta krävs också kostnaden för lånat kapital. 
Den kreditrating som används för att bestämma kostnaden för lånat kapital 
har hämtats från Standard & Poors hemsida42. Standard & Poors ranking 
ligger till grund för dagens faktiska rating. De vid de olika 
skuldsättningsnivåernas syntetiska ratingar bygger sedan på 
ränteteckningsgraden.  Det som skall läggas på minnet är att denna rating 
bygger på dagens räntenivåer, som vid skrivandets stund är relativt låga. En 
förändring av räntan till följd av nya makroekonomiska omständigheter 
skulle förmodligen ändra denna rating och därmed ge förändrade 
förutsättningar.  
 
Konkurskostnad 
Som beskrivits i teorikapitlet är, enligt APV modellen, den eventuella 
konkurskostnaden en viktig faktor vid beräkning av optimal kapitalstruktur. 
Denna kostnad innefattar både direkta och indirekta kostnader vid en 
konkurs, och är oerhört svår att uppskatta för ett företag (och inte mindre 
svår att uppskatta individuellt för 24 företag). För att få en så bra 
jämförelsegrund som möjligt sätts denna kostnad till samma (relativt räknat) 
för alla företag i undersökningsgruppen. Damodaran har fått vägleda 
tidigare och får göra så även nu. Han rekommenderar en konkurskostnad på 
mellan 10 och 40 procent av företagsvärdet vid en eventuell konkurs. En 
lägre siffra i intervallet ger en potentiell högre optimal skuldsättning och en 
högre siffra ger en lägre optimal skuldsättning. Författarna använder sig av 
samma försiktighetsprincip som vid val av skattesatsen; sålunda sätts 
konkurskostnaden till 40 procent.  

4.2 Input 
I Bilaga 1 redovisas de viktigaste data som används vid beräkningarna. De 
företagsspecifika siffrorna är hämtade från respektive företags senaste 
årsredovisning. Beta är hämtat från Avanza och kreditrating är hämtad från 

                                                 
41 Koller, Goedhart och Wessels, ”Valuation”, s.302 

42 http://www2.standardandpoors.se, 060519 
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Standard & Poors. Skattesats och kostnad vid konkurs är som nämnts 
tidigare skattade. 

4.3 Nuvarande kapitalstruktur 
De 24 bolag som ingår i undersökningen har en genomsnittlig skuldsättning 
på 18,51 procent. Det genomsnittliga betat är 1,04. Kostnaden för eget 
kapital är i genomsnitt 9,04 procent och den genomsnittliga 
kapitalkostnaden hamnar på 8,09 procent. Medelmarknadsvärdet för ett 
bolag i urvalet är 160 257 miljoner SEK och det totala värdet är 3 846 180 
miljoner SEK. Nuvarande kapitalstruktur för alla undersökta företag 
redovisas i sin helhet i Bilaga 2.  

4.4 Jämförelse med industrimedel på amerikanska marknaden 
Varje undersökt företag har knutits till en bransch. För respektive bransch är 
sedan den genomsnittliga skuldsättningen redovisad. Dessa siffror är 
hämtade från en tidigare undersökning utförd av Damodaran43. Sedan har 
differensen mellan undersökt företags och amerikanskt branschsnitt 
undersökts. 19 av de 24 undersökta företagen har lägre skuldsättning än 
branschsnittet på den amerikanska marknaden. I snitt är de svenska 
företagen knappt åtta procentenheter lägre belånade är det amerikanska 
företagen. Den fullständiga tabellen redovisas i Bilaga 3. 

4.5 WACC Modellen 
Modellen visar på en genomsnittlig optimal kapitalstruktur på 40,42 
procent. Snittbeta på undersökta företag ligger på 1,36, och kostnad för eget 
kapital är 10,66 procent. Genomsnittlig kapitalkostnad blir då 7,64 procent. 
Det genomsnittliga värdet för företagen är 179 804 miljoner SEK. Det totala 
värdet för alla bolag i undersökningen är 4 315 294 vid optimal 
kapitalstruktur. Den genomsnittliga potentiella ökningen i bolagsvärde vid 
förändring av kapitalstruktur till det optimala är 19 546 miljoner SEK. 
Totalt ger detta en ökning för hela populationen med 469 114 miljoner SEK. 
Alla siffror redovisas i Bilaga 4. 

4.6 APV modellen 
Den optimala skuldsättningsgraden är enligt APV modellen 43,33 procent i 
genomsnitt för populationen. Det genomsnittlig betat är 1,44. Kostnaden för 
eget kapital är 11,03 procent och den genomsnittliga kapitalkostnaden blir 
då 7,87 procent. De genomsnittliga skattefördelarna är drygt 12,5 miljarder 
SEK. Detta ger ett genomsnittligt företagsvärde på drygt 177 miljarder kr, 
eller ett totalt värde på 4251 miljarder SEK. Den implicerade totala 
förändringen vid en övergång till optimal kapitalstruktur blir 405 miljarder 
SEK. I genomsnitt skulle varje företag öka i värde med cirka 17 miljarder 
SEK. Alla dessa siffror redovisas i Bilaga 5. 

4.7 Känslighetsanalys 
I detta avsnitt utförs en känslighetsanalys av resultaten. Syftet med detta är 
att titta på de ingående parametrarna för att se vilka som påverkar utgången 

                                                 
43 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/updateddata/us/debtratio 
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av undersökningen mest. Detta är viktigt att ta i beaktning vid analysering 
och diskussion av slutsats. Vissa av parametrarna är företagsspecifika 
medan andra är mer generella och rör samtliga undersökta företag. I 
känslighetsanalysen testas i tur och ordning vilket resultat en förändring av 
följanda parametrar har på den optimala kapitalstrukturen och 
företagsvärdet; Rörelseresultat, aktiepris, beta, skattesats, kostnad vid 
konkurs, riskfri ränta, riskpremium och räntespreads. Undantaget 
rörelseresultatet och aktiepris är dessa siffror mer eller mindre antagna och 
därmed relativt godtyckliga. Rörelseresultat och aktiepris är däremot 
flytande och under ständig förändring varför känsligheten i modellen för 
dessa siffror också är av stor vikt att testa.  
 
Vid känslighetsanalysen manipuleras en parameter i taget, samtidigt för alla 
företag, och förändringen i optimal kapitalstruktur och totalt företagsvärde 
registreras. Analysen går inte ner på företagsspecifik nivå utan stannar vid 
att se på förändringen för den totala undersökningsgruppen. Hela resultatet 
redovisas i Tabell 1 i slutet av detta delkapitel. 
 
Rörelseresultat (EBITDA) 
Valet att inte normalisera rörelseresultat utan att bara se till det senaste årets 
resultat får till följd att en optimal skuldsättning inte blir applicerbar över 
tiden, i händelse av att rörelseresultatet visade sig vara av temporär karaktär. 
En missbedömning eller förändring av rörelseresultatet får då effekt på den 
optimala kapitalstrukturen. En förändring av EBITDA ökar den optimala 
kapitalstrukturen enligt WACC modellen med 5,8 procentenheter och det 
implicerade totala värdet med 1,0 procent. Vid en negativ förändring av 
EBITDA minskar den optimala kapitalstrukturen med 2 procentenheter. 
 
Aktiepris 
Denna undersökning bygger på de siffror som gällde andra januari 2006. 
Mycket kan ha ändrats sen dess, aktiepriset inte minst. Därför är det viktigt 
att undersöka hur det flyktiga aktiepriset påverkar den optimala 
skuldsättningen. En höjning med 5 procent i aktiepris ger ingen förändring i 
den optimala kapitalstrukturen, men ökar det totala värdet med 4,6 procent. 
En 5 procent sänkning ger 1,9 procentenheter högre optimal kapitalstruktur 
och ett 4 procent lägre totalt företagsvärde. 
 
Skattesats 
Valet av effektiv skattesats får stor effekt på utfallet. Denna effekt kommer 
uteslutade av den förändrade skatteskölden. En positiv eller negativ 
förändring med 5 procentenheter förändrar den optimala kapitalstrukturen 
med 1,7 procentenheter positivt eller negativt. Förändringen av 
skatteskölden ökar det implicita företagsvärdet med 2,6 procent vid den 
högre skattesatsen samt minskar värdet med 2,2 procent vid den lägre 
skattesatsen. 
 
Kostnad vid konkurs 
Uppsatsen använder sig som nämnt tidigare av en konkurskostnad på 40 
procent. En förändring av denna inte får så stor effekt som kan tros. En 
förklaring kan vara att den redan är satt så pass högt. Störst förändring ges 
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vid lägre konkurskostnad; En sänkning till 20 procent ger inget utslag på 
den optimala strukturen, men ökar det totala företagsvärdet med 0,3 procent. 
En sänkning till 10 procent ökar den optimala strukturen med 6,7 
procentenheter och det totala värdet med 0,6 procent. Ett antagande om att 
det inte existerar några konkurskostnader (0 procent) ökar den optimala 
strukturen med 16,3 procentenheter och det totala värdet med 5 procent. 
Känsligheten för en högre konkurskostnad är inte lika stor. En förändring 
med 60 procentenheter, vilket skulle innebära en konkurskostnad på 100 
procent, sänker det totala värdet med endast 1 procent.  
 
Riskfri ränta 
En höjning av den riskfria räntan sänker den optimala kapitalstrukturen med 
1,3 procentenheter och det totala värdet med 0,4 procent. Motsvarande 
räntesänkning höjer optimal kapitalstruktur med 4,8 procentenheter och det 
totala värdet med 1 procent. 
 
Riskpremium 
En högre riskpremie innebär högre avkastningskrav på eget kapital, varför 
en högre sådan bör leda till en högre optimal skuldsättning. Vid en 
procentenhets högre riskpremie ökar den optimala kapitalstrukturen med 0,8 
procentenheter och det totala värdet med 0,1 procent. En motsvarande 
sänkning minskar den optimala kapitalstrukturen med 0,4 procentenheter 
och det totala värdet med 0,2 procent. 
 
Beta 
Betavärde är ingen exakt vetenskap. Det finns flera olika sätt att skatta detta, 
beroende på vilken tidshorisont och vilket jämförelseindex som används 
med mera. Därför är det viktigt att kontrollera känsligheten i resultaten av 
ett förändrat betavärde. En 20 procent positiv förändring av betavärdena 
implicerar en 0,8 procentenheter högre optimal kapitalstruktur och 0,1 
procent högre totalt företagsvärde. En motsvarande negativ förändring 
sänker den optimala kapitalstrukturen med 0,4 procentenheter och det totala 
värdet med 0,2 procent. Inte helt oväntat ger dessa förändringar exakt 
samma resultat som förändringen i riskpremien (som också den var på 20 
procent) då de endast påverkar kostnaden för eget kapital. 
  
Räntespreads 
Känsligheten i räntespreadsen är det absolut svåraste att testa. Medan 
dagens kreditrating bygger på faktiska betyg hämtade från Standard & 
Poors, bygger de hypotetiska betygen vid olika skuldsättningsgraderna på 
den implicerade räntetäckningsgraden, vilket gör det mest naturliga att 
förändra denna ränteteckningsgrad. Detta görs så att kraven för varje nivå i 
kreditrating (AAA till D) höjs, så att det krävs en relativt högre 
ränteteckning för att komma upp i respektive nivå. Dagens och den till 
känslighetsanalysen förändrade räntespreadstabellerna finns redovisade i 
Bilaga 6. Ett byte av räntespreadtabell skulle ge en drygt 10 procentenheter 
lägre optimal skuldsättning, samt ett knappt 3 procent  lägre totalt 
företagsvärde.  
 
Sammanfattning 
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Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet av undersökningen är 
väldigt känsligt för de siffror som tillförs modellen. Mest känsliga är de 
företagsspecifika siffrorna EBITDA och aktiepriset. Dessa siffror finns dock 
väldigt bra redovisade varför risken för fel är minimal. Den näst i ordningen 
känsligaste parametern är skattesatsen. I uppsatsen generaliseras alla företag 
till att ha en skattesats på 30 procent. Då denna slår hårt på resultatet bör 
denna förenkling has i åtanke. Den räntespreadtabell som används påverkar 
också resultatet i högsta grad. Tabellen är dock hämtad från Standard & 
Poors, som är specialiserade på just kreditrating, varför författarna ej är i 
position att kritisera denna utöver det faktum att den endast gäller under de 
förhållandena som råder idag, men kanske inte i morgon. 
 
Tabell 1 - känslighetsanalys 
    WACC   APV   genomsnitt WACC och APV 

  förändring Optimal D/(D+E) totalt värde Optimal D/(D+E) totalt värde Optimal D/(D+E) totalt värde 

EBITDA 10% 5,8% 1,0% 6,7% 0,7% 6,3% 0,8% 

(%) -10% -1,7% 0,4% -1,7% 0,4% -1,7% 0,4% 

Skattesats 5% 1,7% 2,6% 0,0% 1,4% 0,8% 2,0% 

(procentenheter) -5% -1,7% -2,2% 0,0% -1,4% -0,8% -1,8% 

CoB 60% 0,0% 0,0% 0,0% -1,0% 0,0% -1,0% 

(procentenheter) -20% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Riskfri ränta 1% -0,8% 0,1% -1,7% -1,0% -1,3% -0,4% 

(procentenheter) -1% 6,3% 1,0% 3,3% 1,1% 4,8% 1,0% 

Riskpremium 1% 0,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 0,1% 

(procentenheter) -1% -0,4% -0,2% 0,0% 0,0% -0,4% -0,2% 

Beta 20% 0,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 0,1% 

(%) -20% -0,4% -0,2% 0,0% 0,0% -0,4% -0,2% 

Aktiepris 5% 0,0% 4,6% 0,0% 4,5% 0,0% 4,6% 

(%) -5% 2,1% -4,0% 1,7% -4,0% 1,9% -4,0% 

4.8 Regressionsanalys 
Då resultaten visar att en signifikant genomgående underbelåning kan 
styrkas skall i detta avsnitt graden av denna underbelåning försöka förklaras. 
Detta kommer att göras med hjälp av regression. Den beroende variabeln i 
detta test är graden av underbelåning, både i procentuella och absoluta tal. 
Med hjälp av olika förklarande variabler skall sedan graden av 
underbelåning förklaras. Tidigare studier har med hjälp av 
regressionsanalyser försökt hitta just dessa förklarande variabler. 
 
Bradley, Jarrel och Kim (1984)44 kom fram till att skuldsättningen är lägre 
för företag med volatil operationell inkomst. Dessa företag har större 
sannolikhet (risk) att hamna i en situation där de inte kan möta sina 
betalningsåtaganden och således gå i konkurs än de som inte har speciellt 
volatil operationell inkomst. De kom också fram till att företag med höga 
marknadsföring, forskning och utvecklingskostnader hade lägre 
skuldsättning, då tillgångarna ofta bestod av varumärken eller patent vilka är 
svåra att likvidera vid hot om konkurs.  
 

                                                 
44 Bradley, M., Greg A. Jarrel, and E. Fan Kim, (1984) “On the Existence of an optimal capital structures; Theory and evidence” Journal of 

Finance 39 
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Barclay, Smith och Watts (1995)45 kom vid en studie av 6780 företag 
mellan 1963 och 1993 fram till att företag med bättre 
investeringsmöjligheter (mätt i pris relativt bokfört värde) har mycket lägre 
skuldsättning än företag med lågt pris i förhållande till bokfört värde.  
 
Många andra försök att förklara underbelåning har gjorts, men med skilda 
och motsägelsefulla resultat46.  
 
Då undersökningen av varför företag är underbelånade bara är ett delsyfte i 
denna uppsats har författarna begränsat sig till att titta på redan insamlad 
och tillgänglig information. De variabler som har testats som förklarande är 
därför som följer;  
 
EBITDA, marknadsvärde, bokfört värde, beta och omsättning. Även relativa 
mått som marknadsvärde/bokfört värde, marknadsvärde/omsättning, 
EBITDA/omsättning och vinstmarginal testas som förklarande variabler. 
  
Den regressionsmodell som använts är en så kallad linjär regressions 
modell47. Med hjälp av denna testas linjäriteten i både variabler och 
parametrar. Då även linjäriteten i parametrarna testas tar författarna även 
hänsyn till eventuella kvadratiska, kubiska eller exponentiella samband 
mellan undersökta variabler. För en utförligare beskrivning av hur denna 
regressionsmodell fungerar se bland annat Basic Econometrics av Gujarati. 
En så kallad icke-linjär regressionsanalys utförs inte i denna undersökning. 
 
Trots idoga försök har författarna inte kunnat påvisa något signifikant 
samband mellan några testade beroende och förklarande variabler. 
Anledningarna till detta kan vara flera, vilket författarna återkommer till i 
analysen. I brist på resultat av regressionsanalysen väljer författarna, för att 
inte tråka ut läsaren, att inte redovisa alla ickeresultat. Författarna nöjer sig 
med att nämna den högsta förklaringsgraden som fås vid test av 
marknadsvärdet mot procentuell underbelåning. Denna förklaringsgrad 
stannar vid blyga 13 procent vilket är långt ifrån en signifikant förklaring.  
 
En än djupare undersökning av skälen till underbelåning lämnas därför 
därhän som förslag till vidare forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
45 Barclay, M. J., C. W., Smith and R. l. Watts (1995) “The Determinants of Corporate Leverage and Dividend Policies, Journal of Applied 

Corporate Finance 7 
46 Aswath Damodaran, “Corporate Finance: Theory and Practice”, Kapitel 18 
 
47 Damodar N. Gujarati ”Basic Econometrics”, fouth edition (2003) 
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5 Analys 
Undersökningen som genomförts har verifierat det antagande som 
författarna gjorde i inledningen. Bolagen på OMX 30 är i genomsnitt, 
utifrån en teoretisk ansats, underbelånade och skulle således kunna öka sitt 
teoretiska värde endast genom att ta upp mer av sitt kapital i skuldform. 
Även tesen om att svenska företag är lägre belånade än de motsvarande på 
den amerikanska marknaden har bekräftats. Däremot har det inte kunnat 
hittas några gemensamma förklaringar till underbelåning. 

5.1 Modeller 
Undersökningen visar att det helt klart finns orealiserade värden i de 
undersökta företagen. Samtliga tre använda modeller visar på att de svenska 
företagen är underbelånade.  
 
Enligt WACC modellen skulle företagen genom att öka sin belåning från i 
snitt 18,51 procent till i snitt 40,43 procent kunna höja företagens värde med 
totalt 469 eller i snitt 19,5 Mdr SEK. Detta är en ökning i företagsvärde med 
i snitt 10 procent. 
 
Enligt APV modellen skulle företagen kunna åtnjuta i snitt 16,9 eller totalt 
405 Mdr SEK högre företagsvärde på att förändra sin kapitalstruktur till den 
optimala på 43,33 procent. Det är betydande en höjning på i snitt 9 procent. 
 
Det är inte oväntat att WACC modellen ger ett resultat som implicerar högre 
företagsvärden än vad APV modellen gör vid den optimala strukturen. Detta 
kommer sig av att WACC modellen vid beräkning som nämnts tidigare 
bortser från konkurskostnader, och således bör ge ett större värde. 
Författarna kan dock inte säga vilken av modellerna som ger det teoretiskt 
mest korrekta värdet, men vill dock poängtera det faktum att båda 
modellerna visar på i stort sett identiska resultat. 
 
Det kanske intressantaste resultatet är det som kommer från 
branschjämförelsen. Den visar att de svenska företagen i snitt är åtta 
procentenheter lägre belånade än företag verksamma inom samma bransch 
på den amerikanska marknaden. Detta verifierar den i inledningskapitlet och 
problemdiskussionen formulerade tesen om att svenska storföretag är lägre 
belånade än de amerikanska. Det kan givetvis finnas många aspekter och 
förklaringar på varför så är fallet: olika lagar, skatteregler, riskvillighet, 
ränteläge etc. Detta lämnar författarna dock därhän åt andra att undersöka. 
Skillnaden beror dock inte på modellen som använts, då studien på den 
amerikanska marknaden använt samma typ av modell. 

5.2 Regression 
Då undersökningen påvisade att svenska företag de facto har en för låg 
skuldsättning uppkom givetvis följdfrågan varför. Fanns det några tydliga 
samband mellan de undersökta företagens skuldsättning och någon 
ytterligare observerbar variabel? 
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För att kontrollera om den optimala kapitalstrukturen beror på några 
lättobserverade värden har ett antal möjliga variabler testats i regression. 
Det som skulle försöka förklaras genom regression är graden av 
underbelåning. Som redovisat i det förra kapitlet kunde dock inget 
signifikant samband påvisas. 
 
Av det faktum att inga förklarande variabler har kunnat påvisas med hjälp 
av regression kan dras en av fem möjliga slutsatser;  
 
1) Det finns inget samband vad gäller skuldsättningen svenska storföretag 
emellan. Detta är givetvis inte omöjligt, men tidigare forskning visar på att 
ett samband ofta kan finnas. Alternativet att skuldsättningen är helt 
godtycklig verkar inte rimlig. 
 
2) Det finns en förklarande variabel, men förklaringsgraden är svag och 
populationen i undersökningen är för liten för att kunna påvisa den. 
 
3) Det finns en förklarande variabel, men företagen i populationen är för 
lika, varför alla undersökta företag påverkas i lika stor grad och skillnaderna 
därför är slumpmässiga. Detta kan mycket väl vara fallet, då populationen ej 
är slumpmässigt utvald och därför kan kritiseras för att inte vara 
representativ. 
 
4) Det finns en förklarande variabel, men den har inte blivit testad. 
Författarna har vid avgränsningen missat en viktig variabel med resultatet 
att fel variabler har testas som förklarande. 
 
5) Det finns en förklarande variabel, men sambandet är icke-linjärt varför 
det ej har testas vid denna undersökning. 
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6 Slutsatser, självkritik och förslag till vidare forskning 
I detta avslutande kapitel sammanfattas kort vad undersökningen mynnat ut 
i. Sedan presenteras den självkritik som författarna vill göra läsaren 
uppmärksam på. Avslutningsvis ges några förslag till vidare forskning, som 
bygger på de tillkortakommanden som hittats och de frågeställningar som 
uppkommit under skrivande av denna uppsats. 

6.1 Slutsatser 
Författarna kan helt klart utläsa slutsatsen att svenska bolag är 
underbelånade utifrån den teoretiska ansats som använts. Enligt detta skulle 
alltså svenska företagsledningar kunna öka aktieägarnas värde endast genom 
att endast förändra sättet som företagen är finansierade på. 
 
Vidare kan man tillgodogöra sig att de svenska bolagen är lägre belånade än 
sina amerikanska konkurrenter. Även om skillnaden är något mindre än vid 
jämförelsen med den teoretiskt optimala kapitalstrukturen hjälper detta till 
att stärka tesen om underbelåning. 
 
Att regressionsanalysen inte gav något resultat ses som en slutsats i sig. Med 
andra ord är de variabler som testats ej förklarande för underbelåningen i 
svenska bolag. En alternativ tolkning till detta är att bolagen inte har någon 
direkt anledning att behålla sin låga skuldsättning. Huruvida det är så vill 
författarna dock låta vara osagt. 

6.2 Självkritik 
Undersökningen räknar ej med agentkostnader eller värdet av flexibilitet. 
Dels är de var för sig svåra att estimera, men faktumet att de är varandras 
motpoler gör det ännu svårare att värdesätta dem för det specifika företaget.  
 
Beta för skulderna antas i undersökningen vara lika med noll, vilket är en 
förenklande avgränsning som leder till en optimal kapitalstruktur som är 
något högre än om det i uppsatsen använts ett mer exakt värde. Att anta att 
skuldbeta är lika med noll är en förenkling som håller inom rimliga intervall 
och därför ofta görs i dessa sammanhang, så också i denna undersökning. 
 
Modellerna räknar i 10 procent intervall vilket är relativt grovt. Vid en 
jämförelse av så pass många bolag som i denna studien bör dock felet bli 
tämligen begränsat. 
 
Den svenska aktiemarknaden antas vara rationell i sin efterfrågan av 
tillgångar oavsett om dessa är högt eller lågt belånade. Det kan 
argumenteras för att investerare på den svenska marknaden föredrar en lägre 
risk och att värdet därför inte kommer att öka även om teorin säger att det 
bör göra så. 
 
Resultaten påverkas ej av den ökade belåningen vilket givetvis är ett 
orimligt antagande. Många av bolagen skulle kunna ta upp långt mer skuld 
än vad som idag finns presenterat i värdet på deras totala balansräkning, 
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vilket bör leda till högre finansiella resultat, åtminstone om man antar att 
avkastningen på tillgångar förblir densamma. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Det finns en rad punkter författarna skulle finna intressanta att undersöka 
närmare som står i relation till uppsatsen. För det första vore det intressant 
att studera de berörda företagens kapitalstruktur ur ett trendperspektiv för att 
se om de rör sig närmare eller längre ifrån en optimal kapitalstruktur.  
 
En annan undersökning skulle kunna titta på om det finns några legala 
skillnader mellan USA och Sverige som skulle kunna förklara skillnaden i 
skuldsättningsgrad länderna emellan.  
 
Det skulle också vara av intresse att testa de räntespreadar vi använt oss av 
och vilka ekonomiska faktorer som kan komma att påverka dessa i 
framtiden. 
 
Uppsatsen testar ett par variabler med syfte att finna en signifikant 
förklaringsgrad för den påstådda underbelåningen. Det vore intressant att se 
en studie som går in mer på djupet och hittar det samband denna uppsats 
misslyckats med att finna. Detta kanske kräver en större population eller 
andra förklarande variabler. 
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8 Bilagor 
 
 

8.1 Bilaga 1 – Input 
 

Table 1. Input Data                         

  MSEK             
OMX 30 Företag EBITDA* D&A Capex** Interest Debt*** Price**** No. Shares Beta Tax Rate CoB Credit rating Interest Rate 

              (millions)         based upon tating 

ABB 18 651 4 760 3 636 3 214 50 420 77,00 2 077 2,28 30% 40% BBB+ 5,35% 

Alfa Laval 1 957 580 324 285 3 884 169,50 112 1,11 30% 40% BBB 5,35% 

Assa Abloy 4 960 882 667 573 11 689 126,50 366 1,18 30% 40% A- 4,85% 

Astra Zeneca 62 428 10 581 6 459 486 9 577 390,00 1 645 0,70 30% 40% BBB+ 5,35% 

Atlas Copco A 12 723 3 320 4 688 680 9 519 177,50 629 1,37 30% 40% A- 4,85% 

Autoliv 6 551 2 463 2 509 352 10 091 364,50 92 0,71 30% 40% A- 4,85% 

Electrolux 7 352 3 410 4 765 675 8 332 209,00 309 0,81 30% 40% BBB+ 5,35% 

Eniro 1 234 161 81 145 2 988 99,75 157 0,97 30% 40% BBB+ 5,35% 

Ericsson 38 886 5 802 3 365 2 402 28 094 27,50 15 843 2,53 30% 40% BBB- 5,35% 

Fabege 3 357 8 3 741 740 12 589 149,00 96 0,43 30% 40% BBB+ 5,35% 

Hennes & Mauritz 14 625 1 452 2 254 4 78 269,00 828 0,80 30% 40% AAA 5,35% 

Holmen 3 140 1 167 3 102 233 7 248 261,50 85 0,78 30% 40% BBB+ 5,35% 

Investor 13 540 11 272 958 24 774 137,50 767 1,38 30% 40% AA- 4,35% 

Nokia 50 406 6 707 5 718 170 3 749 146,80 4 434 1,19 30% 40% A 4,70% 

Sandvik 12 245 2 713 3 665 1 087 18 212 480,00 237 0,47 30% 40% A+ 4,55% 

SCA 12 930 7 145 7 482 1 651 39 826 296,00 235 0,50 30% 50% A- 4,85% 

Securitas 6 207 2 071 2 220 805 17 251 131,00 365 1,23 30% 40% BBB+ 5,35% 

Skanska 5 871 1 073 1 501 137 5 911 121,50 419 1,16 30% 40% BBB+ 5,35% 

SKF 7 079 1 752 1 794 775 9 310 129,00 455 0,78 30% 40% A- 4,85% 

Stora Enso 15 335 11 932 10 641 3 435 61 964 111,00 790 1,07 30% 40% BBB+ 5,35% 

Swedish Match 3 413 588 328 219 5 144 93,75 325 0,54 30% 40% A- 4,85% 

Tele2 6 578 3 068 3 640 586 15 825 84,25 444 1,03 30% 40% BBB+ 5,35% 

TeliaSonera 27 508 13 188 11 396 2 237 26 735 43,10 4 675 0,88 30% 40% A- 4,85% 

Volvo 28 045 9 894 10 271 972 61 807 376,00 426 0,99 30% 40% BBB+ 5,35% 

             

 * EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Valutakurser   

 ** Capex = Investeringar i tillgångar     USD 7,97   

 *** Debt = Bokfört värde av räntebärande skuld    EUR 9,42   

 **** Price = Marknadsvärde på aktien         
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8.2 Bilaga 2 – Nuvarande kapitalstruktur 
 
Resultat nuvarande kapitalstruktur           

      MSEK 

OMX 30 Företag D/(D+E) Beta CoE WACC Firm Value 

ABB 23,97% 2,28 15,25% 12,38% 210 344 

Alfa Laval 17,03% 1,11 9,40% 8,36% 22 812 

Assa Abloy 20,16% 1,18 9,75% 8,40% 57 978 

Astra Zeneca 1,47% 0,7 7,35% 7,29% 651 147 

Atlas Copco A 7,86% 1,37 10,70% 10,09% 121 132 

Autoliv 23,14% 0,71 7,40% 6,37% 43 610 

Electrolux 11,43% 0,81 7,90% 7,36% 72 896 

Eniro 16,02% 0,97 8,70% 7,79% 18 657 

Ericsson 6,06% 2,53 16,50% 15,68% 463 777 

Fabege 46,77% 0,43 6,00% 4,73% 26 917 

Hennes & Mauritz 0,03% 0,8 7,85% 7,85% 222 685 

Holmen 24,64% 0,78 7,75% 6,59% 29 412 

Investor 19,02% 1,38 10,75% 9,26% 130 261 

Nokia 0,57% 1,19 9,80% 9,76% 654 644 

Sandvik 13,79% 0,47 6,20% 5,75% 132 096 

SCA 36,41% 0,5 6,35% 5,27% 109 397 

Securitas 26,51% 1,23 10,00% 8,22% 65 074 

Skanska 10,41% 1,16 9,65% 8,95% 56 765 

SKF 13,68% 0,78 7,75% 7,11% 68 050 

Stora Enso 41,42% 1,07 9,20% 8,83% 149 603 

Swedish Match 14,46% 0,54 6,55% 6,03% 35 575 

Tele2 29,72% 1,03 9,00% 7,27% 53 248 

TeliaSonera 11,71% 0,88 8,25% 7,66% 228 237 

Volvo 27,86% 0,99 8,80% 7,17% 221 864 

Medel 18,51% 1,04 9,04% 8,09% 160 257 

Total         3 846 180 

 



 39

 

8.3 Bilaga 3 – Jämförelse med industrimedel 
 

Branschjämförelse USA Nuvarande   Industrigenomsnitt       
         
OMX 30 företag (D/D+E)     (D/D+E)   diff 

ABB 23,97%  Engineering/R&D Services 26,44%   -2,47% 

Alfa Laval 17,03%  Filtration/Separat Prod 18,92%   -1,89% 

Assa Abloy 20,16%  Metal Processors&Fabrica 10,79%   9,37% 

Astra Zeneca 1,47%  Medical-Drugs 7,34%   -5,87% 

Atlas Copco A 7,86%  Machinery-Constr&Mining 26,51%   -18,65% 

Autoliv 23,14%  Auto&trk parts/equipment 29,84%   -6,70% 

Electrolux 11,43%  Appliances 17,42%   -5,99% 

Eniro 16,02%  Publishing-Periodicals 16,73%   -0,71% 

Ericsson 6,06%  Wireless Equipment 18,65%   -12,59% 

Fabege 46,77%  Real Estate Mgmnt/Servic 53,74%   -6,97% 

Hennes & Mauritz 0,03%  Retail-Apparel 14,92%   -14,89% 

Holmen 24,64%  Paper&Related Products 39,69%   -15,05% 

Investor 19,02%  Investment Co. 22,24%   -3,22% 

Nokia 0,57%  Wireless Equipment 18,65%   -18,08% 

Sandvik 13,79%  Mach Tools&Rel Products 26,51%   -12,72% 

SCA 36,41%  Paper&Related Products 39,69%   -3,28% 

Securitas 26,51%  Security Services 14,60%   11,91% 

Skanska 10,41%  Building-Heavy Construct 47,52%   -37,11% 

SKF 13,68%  Metal Processors&Fabrica 10,79%   2,89% 

Stora Enso 41,42%  Paper&Related Products 39,69%   1,73% 

Swedish Match 14,46%  Tobacco 20,08%   -5,62% 

Tele2 29,72%  Telecom Services 21,64%   8,08% 

TeliaSonera 11,71%  Telecom Services 21,64%   -9,92% 

Volvo 27,86%   Auto-Med&Heavy Duty Trks 65,51%   -37,66% 

  18,51%     26,23%   -7,73% 
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8.4 Bilaga 4 – Resultat WACC modellen 
 

Optimal kapitalstruktur, WACC modell         

  Optimal    MSEK MSEK 

OMX 30 Företag D/(D+E) Beta CoE WACC Firm Value (Perp. Growth) Förändring 

ABB 40,00% 2,74 17,55% 11,89% 223 850 13 506 

Alfa Laval 40,00% 1,42 10,97% 8,08% 24 076 1 264 

Assa Abloy 40,00% 1,47 11,20% 8,08% 61 677 3 699 

Astra Zeneca 40,00% 1,02 8,93% 6,72% 716 797 65 650 

Atlas Copco A 50,00% 2,20 14,84% 9,29% 139 583 18 451 

Autoliv 50,00% 1,00 8,83% 6,11% 45 389 1 780 

Electrolux 30,00% 0,97 8,68% 7,09% 79 138 6 241 

Eniro 30,00% 1,11 9,41% 7,61% 19 473 817 

Ericsson 40,00% 3,55 21,60% 14,32% 526 313 62 537 

Fabege 70,00% 0,70 7,36% 4,58% 32 613 5 695 

Hennes & Mauritz 30,00% 1,04 9,05% 7,35% 255 412 32 727 

Holmen 40,00% 0,93 8,50% 6,46% 30 931 1 519 

Investor 60,00% 2,43 16,00% 8,44% 147 505 17 244 

Nokia 40,00% 1,74 12,54% 8,88% 773 208 118 564 

Sandvik 40,00% 0,62 6,95% 5,53% 139 253 7 157 

SCA 30,00% 0,46 6,17% 5,34% 107 389 -2 008 

Securitas 40,00% 1,44 11,05% 8,13% 66 527 1 453 

Skanska 50,00% 1,82 12,97% 8,18% 66 651 9 886 

SKF 40,00% 1,03 9,00% 6,76% 72 731 4 681 

Stora Enso 10,00% 0,77 7,71% 7,27% 220 553 70 951 

Swedish Match 40,00% 0,71 7,39% 5,79% 36 958 1 383 

Tele2 40,00% 1,17 9,68% 7,16% 54 904 1 657 

TeliaSonera 30,00% 1,05 9,08% 7,35% 242 802 14 564 

Volvo 50,00% 1,32 10,47% 6,93% 231 560 9 696 
Medel 40,42% 1,36 10,66% 7,64% 179 804 19 546 
Total         4 315 294 469 114 

 



 41

 

8.5 Bilaga 5 – Resultat APV modellen 
 

Optimal kapitalstruktur, APV modell             

  Optimal   MSEK MSEK MSEK MSEK 

OMX 30 Företag D/(D+E) Beta CoE Skattefördelar Konkurskostnad Belånat värde förändring 

ABB 40,00% 2,74 17,55% 3 165 157 220 325 9 981 

Alfa Laval 40,00% 1,42 10,97% 2 737 225 24 280 1 468 

Assa Abloy 40,00% 1,47 11,20% 6 957 347 61 243 3 266 

Astra Zeneca 50,00% 1,18 9,74% 12 249 861 739 148 88 001 

Atlas Copco A 50,00% 2,20 14,84% 18 170 1 255 135 203 14 071 

Autoliv 60,00% 1,20 9,86% 984 56 47 991 4 381 

Electrolux 30,00% 0,97 8,68% 6 561 436 76 813 3 917 

Eniro 30,00% 1,11 9,41% 1 679 110 19 382 725 

Ericsson 40,00% 3,55 21,60% 55 653 2 882 508 166 44 389 

Fabege 80,00% 1,01 8,91% 6 460 274 29 470 2 553 

Hennes & Mauritz 30,00% 1,04 9,05% 20 042 1 369 241 357 18 672 

Holmen 40,00% 0,93 8,50% 3 529 174 30 675 1 263 

Investor 70,00% 3,12 19,45% 27 355 1 382 148 814 18 554 

Nokia 40,00% 1,74 12,54% 8 339 438 728 012 73 369 

Sandvik 40,00% 0,62 6,95% 15 851 804 141 693 9 597 

SCA 30,00% 0,46 6,17% 9 846 614 108 223 -1 173 

Securitas 40,00% 1,44 11,05% 7 809 626 67 426 2 352 

Skanska 50,00% 1,82 12,97% 8 515 358 63 154 6 389 

SKF 50,00% 1,19 9,82% 10 208 696 74 959 6 909 

Stora Enso 10,00% 0,77 7,71% 476 47 209 857 60 254 

Swedish Match 50,00% 0,82 7,95% 5 336 362 39 009 3 434 

Tele2 40,00% 1,17 9,68% 6 390 311 54 792 1 544 

TeliaSonera 40,00% 1,18 9,75% 27 388 2 286 246 232 17 995 

Volvo 50,00% 1,32 10,47% 33 280 1 335 235 289 13 425 

Medel 43,33% 1,44 11,03% 12 458 725 177 146 16 889 

Total       298 981 17 405 4 251 515 405 335 
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8.6 Bilaga 6 – Ränteteckningstabeller 
 
Använd räntespreadtabell   
Om ränteteckninggraden är:     
större än ≤ än Rating är Spread är 
-100000 0,199999 D 20,00% 

0,2 0,649999 C 12,00% 

0,65 0,799999 CC 10,00% 

0,8 1,249999 CCC 8,00% 

1,25 1,499999 B- 6,00% 

1,5 1,749999 B 4,00% 

1,75 1,999999 B+ 3,25% 

2 2,2499999 BB 2,50% 

2,25 2,49999 BB+ 2,00% 

2,5 2,999999 BBB 1,50% 

3 4,249999 A- 1,00% 

4,25 5,499999 A 0,85% 

5,5 6,499999 A+ 0,70% 

6,5 8,499999 AA 0,50% 

8,5 100000 AAA 0,35% 

 
 
Räntespreadtabell använd vid känslighetsanalys  
Om ränteteckninggraden är:     
större än ≤ än Rating är Spread är 
-100000 0,499999 D 20,00% 

0,5 0,799999 C 12,00% 

0,8 1,249999 CC 10,00% 

1,25 1,499999 CCC 8,00% 

1,5 1,999999 B- 6,00% 

2 2,499999 B 4,00% 

2,5 2,999999 B+ 3,25% 

3 3,499999 BB 2,50% 

3,5 3,9999999 BB+ 2,00% 

4 4,499999 BBB 1,50% 

4,5 5,999999 A- 1,00% 

6 7,499999 A 0,85% 

7,5 9,499999 A+ 0,70% 

9,5 12,499999 AA 0,50% 

12,5 100000 AAA 0,35% 
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8.7 Bilaga 7 – Sammanfattning av resultat 
 

 


