
 

 
 

 

 

 

Konkurrenters inverkan på val av 
kapitalstruktur 

 

 

 
 
 

Lucas von Hertzen 

 

 

 

Institutionen för finansiell ekonomi och statistik 

Svenska handelshögskolan 

Helsingfors 

 

2014 
 
< 



   

 

 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution: Institutionen för finansiell ekonomi och 

statistik 

Arbetets art: Avhandling 
 

Författare: Lucas von Hertzen Datum: 1.10.2014 

Avhandlingens rubrik: Konkurrenters inverkan på val av kapitalstruktur 

 

Sammandrag: 

Avhandlingen undersöker inverkan av jämförelsebolag och dess egenskaper på 

kapitalstruktur, då begreppet jämförelsebolag och branschkonkurrenter omdefinieras i 

enlighet med ett alldeles unikt förfarande. Undersökningen utgår från Gerard Hoberg 

och Gordon Phillips lanserade metod att para ihop bolag med dess 

produktmarknadsrelaterade konkurrenter, som även fått ett brett akademiskt 

erkännande under de senaste åren. Studien bygger på ett obalanserat paneldata med 

bolagsspecifika variabler från amerikanska börsbolag under tidsperioden 1996-2011. 

Utgående från dessa data har tidfördröja, genomsnittliga mått för både 

konkurrenternas bolagsspecifika egenskaper och skuldsättningsgrader skapats. Den 

empiriska delen av studien består av 224 olika modeller av fast-effekt regressioner, där 

specificeringen av modellen både varierar beroende på definitionen av skuldsättning 

och i enlighet med de alternativa segmenteringarna av samplet.  

Resultaten tyder på en signifikant inverkan av både konkurrenternas bolagsspecifika 

egenskaper och skuldsättningsgrader på målföretagens val av kapitalstruktur. 

Resultaten varierade kraftigt beroende på modellspecificeringen och de mest robusta 

resultaten erhölls då ett bokfört värde på total skuldsättning användes. De 

dokumenterade sambanden talar för estimatens känslighet för både definition av 

skuldsättning, bolagens relativa positionering inom branschpoolen, nivån av 

konkurrens inom branschpoolerna samt branschpoolens omfång. 

Nyckelord: Skuldsättning, Hoberg och Phillips, produktmarknadsrelaterade 

konkurrenter, unika branschpooler, paneldata, tidsfördröjda variabler, fast-effekt 

modell, härmande beteende, relativ positionering, konkurrensutsatthet  



   

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 

1 INLEDNING .............................................................................................. 1 

1.1. Bakgrund och motivering .................................................................................... 1 

1.2. Problemområde ................................................................................................... 3 

1.3. Kontribution ........................................................................................................ 4 

1.4. Syfte ..................................................................................................................... 5 

1.5. Avgränsningar ..................................................................................................... 6 

1.6. Definitioner ......................................................................................................... 6 

1.7. Disposition .......................................................................................................... 6 

2 KLASSISK TEORI OM KAPITALSTRUKTUR ......................................... 8 

2.1. Modigliani-Miller’s irrelevansteorem ................................................................ 8 

2.1.1. Proposition I ........................................................................................... 9 

2.1.2. Proposition II ........................................................................................ 10 

2.1.3. Irrelevansteoremet med hänsyn till skatter .......................................... 11 

2.1.4. Diskussion kring brister i irrelevansteoremet ...................................... 11 

2.2. Trade-off teorin ................................................................................................. 12 

2.2.1. Den statiska trade-off teorin ................................................................. 12 

2.3. Pecking order teorin .......................................................................................... 14 

2.3.1. Trade-off och pecking order teorin – ett bredare perspektiv ............... 15 

2.4. Market timing teorin ......................................................................................... 16 

2.5. Inertia teorin ..................................................................................................... 17 

3 MODERNA SYNESÄTT PÅ DET HÄRMANDE BETEENDET BLAND 
JÄMFÖRELSEBOLAG............................................................................ 18 

3.1. Produktmarknaden som utgångspunkt för konkurrens ................................... 18 

3.2. Produktmarknadsförknippade förklaringar till ett härmande beteende .......... 19 

3.3. Beteendemässiga förklaringar.......................................................................... 20 

3.3.1. Flockbeteende som motivering till ett härmande ................................ 20 

3.3.2. Företagsledare och en relativ bedömning som förklaring .................... 21 

3.3.3. En gränsöverskridande förutsägbarhet och ett inlärningsmotiv .......... 21 

 
 
 
 
 



   

 

4 TIDIGARE FORSKNING ........................................................................ 23 

4.1. MacKay och Phillips (2005) .............................................................................. 23 

4.1.1. Data  ................................................................................................ 23 

4.1.2. Metod  ................................................................................................ 25 

4.1.3. Resultat  ................................................................................................ 25 

4.2. Lemmon, Roberts och Zender (2008) ..............................................................26 

4.2.1. Data  ................................................................................................ 27 

4.2.2. Metod  ................................................................................................ 27 

4.2.3. Resultat  ............................................................................................... 28 

4.3. Frank och Goyal (2009) ................................................................................... 28 

4.3.1. Data  ................................................................................................29 

4.3.2. Metod  ................................................................................................29 

4.3.3. Resultat  ............................................................................................... 30 

4.4. Rauh & Sufi (2011) ........................................................................................... 30 

4.4.1. Data  ................................................................................................ 31 

4.4.2. Metod  ................................................................................................ 32 

4.4.3. Resultat  ................................................................................................ 32 

4.5. Leary och Roberts (2014) .................................................................................. 32 

4.5.1. Data  ................................................................................................ 33 

4.5.2. Metod  ................................................................................................ 33 

4.5.3. Resultat  ................................................................................................ 35 

5 DATA ....................................................................................................... 38 

5.1. Hoberg-Phillips produktbaserade branschindelning ....................................... 39 

5.2. Avgränsningar i tidigare studier ...................................................................... 40 

5.3. Avgränsningar i avhandlingen .......................................................................... 41 

5.4. Segmentering av samplet ..................................................................................42 

5.4.1. Ledare och eftersläntrare ......................................................................42 

5.4.2. Konkurrentsutsatta och koncentrerade branschpooler ........................42 

5.4.3. Branschpoolens omfång ........................................................................ 43 

5.5. Variabelval i undersökningen .......................................................................... 44 

5.5.1. Den beroende och förklarande variabeln, skuldsättning ..................... 44 

5.5.2. Kontrollvariabler, de bolagsspecifika egenskaperna ............................ 45 

5.5.3. Diskussion kring de förväntade förtecknen av variablerna .................. 47 

5.6. Deskriptiv statistik ........................................................................................... 50 



   

 

6 METOD ................................................................................................... 53 

6.1. Introduktion till paneldata ................................................................................ 53 

6.2. En inblick i regressioner bestående av paneldata ............................................. 54 

6.3. Fast-effekt modellen.......................................................................................... 54 

6.4. Slump-effekt modellen ...................................................................................... 55 

6.5. Hausmans-test .................................................................................................. 56 

6.6. Specificering av modell ..................................................................................... 57 

6.7. Forskningsfrågorna i studien ............................................................................58 

6.8. Modelldiagnostik ............................................................................................... 59 

7 RESULTAT .............................................................................................. 61 

7.1. Samplet i grundformat ...................................................................................... 61 

7.2. Relativ positionering inom branschen ............................................................. 64 

7.3. Inverkan av graden av konkurrens inom branschpoolen ................................ 69 

7.4. Robusthet av resultaten – branschpoolens omfång .......................................... 73 

8 SLUTSATSER OCH RESULTATDISKUSSION ..................................... 79 

8.1.1. Inledande analys av de bolagsspecifika egenskaperna ......................... 79 

8.1.2. Inverkan av relativ positionering inom branschen .............................. 82 

8.1.3. Inverkan av nivån av konkurrens inom branschpoolerna ....................85 

8.1.4. Inverkan av antalet jämförelsebolag i branschpoolen ......................... 86 

8.1.5. Besvarandet av forskningsfrågorna i avhandlingen ............................ 86 

8.2. Eventuella brister i undersökningen ................................................................ 88 

8.3. Förslag på fortsatt forskning ............................................................................ 89 

9 SAMMANFATTNING ............................................................................. 91 

KÄLLFÖRTÄCKNING ................................................................................ 93 

 

TABELLER 

 Sammanfattning av tidigare studier (1/2) ...................................................... 36 Tabell 1

 Sammanfattning av tidigare studier (2/2) ..................................................... 37 Tabell 2

 Variabeldefinitioner ...................................................................................... 46 Tabell 3

 Det förväntade sambandet mellan målföretagets kontrollvariabler och Tabell 4
SSG ................................................................................................................. 47 



   

 

 Deskriptiv statistik ......................................................................................... 52 Tabell 5

 Korrelationsmatris ........................................................................................ 60 Tabell 6

 Resultaten av samplet utan segmenteringar eller restriktioner .....................62 Tabell 7

 Korsvis analys av samplet utan segmenteringar eller restriktioner .............. 64 Tabell 8

 Resultaten av ledande målföretag och eftersläpande jämförelsebolag ......... 64 Tabell 9

 Korsvis analys av ledande målföretag och eftersläpande jämförelsebolag ... 66 Tabell 10

 Resultaten av eftersläpande målföretag och ledande jämförelsebolag .......... 67 Tabell 11

 Korsvis analys av eftersläpande målföretag och ledande jämförelsebolag ... 68 Tabell 12

 Resultaten av koncentrerade branschpooler .................................................. 70 Tabell 13

 Korsvis analys av samplet indelat i koncentrerade branschpooler ................ 71 Tabell 14

 Resultaten av konkurrensutsatta branscher .................................................. 72 Tabell 15

 Korsvis analys av samplet indelat i konkurrensutsatta branschpooler ......... 73 Tabell 16

 Test av robusthet för antalet företag i jämförelsebolagspoolen ..................... 74 Tabell 17

 Korsvis analys av samplet – branschpoolernas omfång ................................ 77 Tabell 18

 En sammanfattning av de förklarande variablerna med Tabell 19
lutningskoefficienter ...................................................................................... 78 

 



 

 

1 

1 INLEDNING 

1.1. Bakgrund och motivering 

Kapitalstruktur är ett omdiskuterat ämne inom forskningsvärlden, med rötterna långt 

tillbaka i Modigliani och Miller’s irrelevansteorem om kapitalstruktur från år 1958. 

Valet att trygga sig till extern finansiering kan beskrivas som processen där ett bolag 

allokerar en förväntad framtida kassaström iväg från aktiemålsägarna, i utbyte mot ett 

pengaförskott (Frank och Goyal, 2009). Den klassiska, teoretiska synen på 

kapitalstruktur utgår ifrån fyra huvudsakliga drivare av skuldsättning: (1) bolagsskatt, 

(2) förväntade konkursförknippade kostnader, (3) informationsasymmetrier och (4) 

incitaments-omgivningen i ett målföretag. Forskningen inom ämnet har genom åren 

utvecklats till en strävan att finna en optimal kapitalstruktur. Empirisk forskning har 

kartlagt både nyttor och bristfälligheter i de traditionella, finansiella teorierna. 

Konsensus inom forskningsfrågan talar för värdet av enstaka element i flera av de 

alternativa klassiska modellerna, trots att ingen av dessa modeller på egen hand lyckas 

ge en allomfattande förklaring till finansieringsbesluten (Zhu, 2012).  

Efter period av tystnad har intresset för forskningen kring kapitalstruktur 

återuppvaknat med nya rön och alternativa infallsvinklar. I fokus ligger naturligtvis 

intresset att finna svar på de obesvarade frågorna i handboken om kapitalstruktur. 

Lejonparten av de tidigare empiriska modellerna har utgått ifrån att valet av 

kapitalstruktur är oberoende av både konkurrenters egenskaper och ageranden. I en 

studie från år 2005 finner författarna MacKay och Phillips (2005) att majoriteten av 

spridningen i finansiell struktur i själva verket sker inom branscher, snarare än 

branscher emellan. Författarna dokumenterar en stark skillnad mellan inverkan av 

fasta branschmässiga effekter och bolagseffekter, där benägenheten av den tidigare 

nämnda endast utgör en bråkdel av de bolagsspecifika egenskapernas förmåga att 

förklara en variation i finansiell struktur. Frank och Goyal (2009) undersöker ett brett 

sampel av variabler och sammanfattar de statistiskt sett mest signifikanta 

determinanterna för valet av kapitalstruktur. Författarna finner att den 

branschmässiga, genomsnittlig skuldsättningen utgör en av de viktigaste 

determinanterna för valet av kapitalstruktur – en variabel som lyckas förklara en 

förvånansvärt stor del av den framtida skuldsättningen i ett målföretag.  

Rauh och Sufi (2011) bygger vidare på vår förståelse kring valet av kapitalstruktur och 

tacklar frågeställningen från en ny infallvinkel. Forskningens empiriska del baserar sig 
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på en tvärsnittsmodell med data från den amerikanska börsmarknaden. Författarna 

finner konkreta bevis för värdet i att kunna förknippa bolag till dess verkliga 

produktmarknadsrelaterade konkurrenter. Studien lider däremot av faktumet att den 

tillämpade produktmarknadsbaserade indelningen av bolag i branscher bottnar sig i de 

amerikanska rapporteringskraven. Den förnyade SEC1 lagen trädde i kraft först från 

och med januari 2010, vilket förhindrar författarna från att studera längre historiska 

samband. Studien avslutas med att sammanfatta att forskningen bortser ifrån 

konkurrensomgivningen i branscherna och dess tänkbara inverkan på det härmande 

beteende bland jämförelsebolagen. Författarna hoppas på att man i framtida arbeten 

kunde kombinera deras dokumentationer med en analys av den konkurrensmässiga 

strukturen bland produktmarknaderna, och hänvisar avslutningsvis till studier liksom 

MacKay och Phillips (2005) och deras förfaranden. 

Leary och Roberts (2014) för forskningen inom ämnesfrågan till en ny nivå med i sin i 

The Journal of Finance publicerade artikel ”Do Peer Firms Affect Corporate Financial 

Policy?”. I studien har både variabeldefinitioner och modeller utvecklats med allt större 

noggrannhet och författarna finner att finansieringsbesluten i allt större utsträckning 

av driva av konkurrenters ageranden, snarare än konkurrenternas bolagsspecifika 

egenskaper. Författarna är även noggranna i att tackla problemet med en eventuellt 

endogenitet, och tillförser forskningen med en betydande mängd ny vetskap om vad 

som styr valet av kapitalstruktur. Den enda verkliga bristen som kvarstår i studien är 

att den branschmässiga indelningen sker utgående från den hårt kritiserade SIC 

klassificeringen (Canada, 2012) (Hrazdil & Zhang, 2012). 

Gemensamt för alla de senare nämnda studierna är att de finner att konkurrenter har 

en signifikant inverkan på ett bolags val av kapitalstruktur. En medhängande aspekt av 

minst lika stort värde som omsorgsfulla variabeldefinitioner och vidareutvecklade 

modellspecificeringar, är att på ett ändamålsenligt sätt kunna para ihop bolag med dess 

verkliga produktmarknadsrelaterade konkurrenter. Hur noggranna slutsatser kan dras 

utgående från resultaten i forskningar som bygger på de standardiserade 

branschmässiga klassificeringarna, ifall klassificeringar redan i sig är odynamiska och 

inexakta (Hoberg & Phillips, 2010)? Trots att en stor del håligheter har lappats till inom 

ämnesfrågan, uttryckligen som ett resultat av Leary och Roberts (2014) studie, kvarstår 

utmaningen beträffande klassificeringen av branscherna, och fastslående av 

jämförelsebolagen.  

                                                        
1 Securities Exchange Commission 
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År 2011 publicerade forskningsparet Gerard Hoberg och Gordon Phillips resultatet av 

sin forskning, som bygger på ett unikt sätt att utgående från extern rapportering, från 

år till år, para om bolag med deras produktrelaterade konkurrenter. Författarna har 

sedermera fått ett brett akademiskt erkännande i bland annat The Journal of Finance 

(Hoberg, Phillips, & Prabhala, 2014) (Hoberg & Phillips, 2010). Denna avhandling som 

även bygger på Rauh och Sufi’s (2011) föreslagna vinkling, är i enlighet med min bästa 

vetskap den första i världen som över en längre tidsperiod studerar konkurrenter, 

produktmarknaden och kapitalstruktur och dessutom beaktar för den potentiella 

effekten av de skapade jämförelsebolagspoolernas varierande egenskaper. Hur kommer 

resultaten i denna studie skilja sig från de tidigare forskningsresultaten kring 

jämförelsebolagens inverkan på kapitalstruktur, då vi kan bortse ifrån styva 

branschindelningar och konkurrenterna istället omdefinieras utgående från erbjudna 

produkter? Kan vi lära oss något ytterligare om vad som driver företagsledningens vilja 

att härma sina konkurrenter, då samplet segmenterats vidare i enlighet med allt mer 

konkreta specificeringar? 

1.2. Problemområde 

Att lyckas dra noggranna gränser mellan branscher är av ett fundamentalt värde för att 

kunna dra trovärdiga slutsatser från resultat i empiriska studier(Hrazdil & Zhang, 

2012). Inom den forskning som grundar sig i en klassificering av branscher och 

konkurrenter har kutymen varit att utgå från så kallade SIC2 koder. SIC klassificeringen 

används för att dela in bolag i antingen mer eller mindre finkorniga branscher, och 

koderna fungerade som det enda lättillgängliga klassificeringssystemet tills år 1999. 

ECPC3 utvecklade den modernare NAICS4 klassificeringen som officiellt ersatt SIC 

koderna år 1997, varefter Standard & Poor i samarbete med MSCI/Barra år 1999 

lanserade GICS5 systemet, vars syfte var standardisera indelningen av bolag i branscher 

på global nivå. (Poor's, 2006)  

Diskussionen kring problemen förknippade med en indelning av ekonomiska data i 

standardiserade branscher har gått het redan under flera decenniers tid (Weiner, 

2005).  Ny forskning har allt kraftigare börjat ifrågasätta meningsfullheten av dessa 

traditionella klassificeringssystem och både SIC, NAICS och GICS koderna visar sig 

                                                        
2 Standard Industrial Classifications (SIC) 
3 U.S. Economic Classification Policy Committee (ECPC) 
4 North Amerian Industry Classification System (NAICS) 
5 Global Industry Classification Standard (GICS) 
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bristfälliga på ett antal plan (Weiner, 2005)(Rauh & Sufi 2012). En fundamental 

bristfällighet som redan i utgångsläget gör alla de standardiserade 

klassificeringssystemen av bolag i branscher inexakta, är att indelningen utgår från 

produktionsprocesser snarare än ifrån de facto erbjudna produkter (Canada, 2012). SIC 

koderna är styva till faktumet att bolag kan ha en tendens att förändra sin verksamhet 

över tiden och klassificeringens noggrannhet lider vidare ifall bolag konkurrerar på 

flera olika produktmarkander samtidigt – en egenskap som SIC klassificeringen inte 

tillåter för (Hoberg & Phillips, 2010).  

Kahle och Walkling (1996) utmanar SIC koderna i termerna av dess inkonsekvens 

mellan olika databaser och finner bevis för kodernas bristfälliga benägenhet att para 

ihop bolag med likadana operativa egenskaper. Rauh och Sufi (2012) finner ytterligare 

bevis för kodernas bristande benägenhet att para ihop bolag med dess verkliga 

produktmarknadsförknippade konkurrenter, i sin undersökning av skiljaktigheterna 

mellan SIC klassificeringen och bolagens egen syn på konkurrenter. Hoberg och 

Phillips(2010) förklarar att både SIC, NAICS och GICS koderna lider av både sin 

tidsbundenhet och av realiteten att branscherna måste förenhetligas av praktiska skäl. 

Företag kan som ett resultat av de allt mer komplexa produktmarknaderna erhålla nya 

grupper av unika konkurrenter mycket snabbt, en egenskap som de standardiserade 

klassificeringarna även har svårt att ta hänsyn till. Då dynamiken bakom de komplexa 

produktmarknaderna ökar och förändringen av bolagens verksamhet samtidigt 

accelererar, blir indelningen i allt högre grad inexakt. Förändringen påverkar dessutom 

indelnings validetet båda vägarna – och ena sidan som ett resultat av ett målföretag 

förändrar sin verksamhet och andra sidan som ett resultat av att ett tidigare orelaterad 

bolag träder in på nya produktmarknader. Hoberg och Phillips (2010) finner starka 

bevis för att deras nya, från år till år föränderliga, produktmarknadsrelaterade ihop 

parning av bolag, till en allt högre grad motsvarar företagsledningens egen syn på 

konkurrens och jämförelsebolag. 

1.3. Kontribution 

I kärnan av avhandlingen ligger intresset att på ett ändamålsenligt sätt förknippa bolag 

med dess faktiska, produktsmarknadsrelaterade konkurrenter. Majoriteten av tidigare 

forskningar inom ämnesfrågan, som byggt på branschspecifika klassificeringar, har valt 

ett förhållandevis enkelt och odynamiskt förfarande, liksom det även resonerades i 

samband med problemområdet. Denna studie kontribuerar till den tidigare 
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forskningen genom sin alternativa infallsvinkel till definitionen av en konkurrent, där 

utmaningarna och bristfälligheterna associerade med de standardiserade 

klassificeringssystemen kan bortses ifrån. Avhandlingen bygger på en unik 

kombination av förfaranden på den akademiskt erkända, allra högsta nivån (Rauh & 

Sufi, 2011) (Leary & Roberts, 2014) (Hoberg & Phillips, 2010).  

 

Gerard Hoberg och Gordon Phillips har närmare bestämt utvecklat en text-baserad 

web-algoritm som utgående från sökord i produktbeskrivningar från de externa SEC 

rapporteringarna parar ihop bolag, skapandes unika uppsättningar av 

jämförelsebolagspooler, obundna av tid. Forskningen drar nyttan av att inte vara 

beroende av absoluta definitioner av branscher – bolagen erhåller totalt unika sampel 

av jämförelsebolag, där inga kompromisser behöver göras av estetiska eller praktiska 

själ (exempelvis att hålla sig till ett fastslaget antal branscher och undersegment). En 

beskrivande egenskap av författarnas fastslående av jämförelsegrupper följer: Ifall 

bolag ”A” ett givet år har angivits bolag ”B” som produktmarknadskonkurrent, och 

bolag ”B” samma år enligt produktbeskrivningen förknippas ihop med bolag ”C”, 

betyder detta till skillnad från de traditionella, standardiserade klassificeringarna inte 

att bolag ”A” samt bolag ”C” automatiskt skulle utgöra varandras konkurrenter det 

givna året. Ett ytterligare mervärde i denna typ av fastslående av konkurrenter är att 

ingen tidsfördröjning sker i samband med att bolag träder in eller ut ur en 

produktmarknad – detta reflekteras omedelbart i uppsättningen av branschpoolerna 

som ett resultat av det lagstadgade kraven på regelbunden uppdateringen av bolagets 

produktbeskrivning. Hoberg och Phillips (2010) redogör för egenskaperna av de unika 

branschpoolerna och betonar starkt nyttan i sitt förfarande gentemot de traditionella 

tillvägagångssätten. Givet indelningens natur kan bolag med allt större sannoliket 

förknippas till deras verkliga produktmarknadsrelaterade konkurrenter, varefter 

forskningsfrågan om jämförelsebolagens potentiella inverkan på valet av 

kapitalstruktur kan bemötas på ett nytt sätt.  

1.4. Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka om valet av ett målföretags kapitalstruktur är 

beroende av dess produktmarknadsförknippade konkurrenters bolagsspecifika 

egenskaper och skuldsättning? 
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1.5. Avgränsningar 

Undersökningens data begränsas både geografiskt och tidsmässigt av Hoberg och 

Phillips (2010) indelning av jämförelsebolag. Marknaden består av bolag listade på de 

amerikanska börsmarknaderna NYSE, NASDAQ samt AMEX, medan tidsperioden är 

begränsad till åren 1996-2011.  

1.6. Definitioner  

Orden ”jämförelsebolag” och ”konkurrenter” används i avhandlingen omgående, och 

kan betraktas som synonymer i samtliga bemötanden. Med benämningen ”bransch” 

avses engelskans ”industry”, som inte skall blandas med svenska språkets begrepp 

”industri”. Begreppen ”jämförelsebolagspooler” och ”branschpooler” används som 

synonymer, och avser de unika uppsättningarna av konkurrenter för ett givet 

målföretag, ett givet år, definierat av Hoberg och Phillips. Generellt, då det hänvisas till 

tidigare studier, är strävan att använda de precisa översättningarna som använts i 

undersökningarna. Med ”BV” avses bokfört värde, medan ”MV” syftar på 

marknadsbaserat värde. Ifall en variabel har tilldelats ändelsen (jb) syftas det på att 

den hänför sig till branschpoolernas medelvärden. Då en variabel däremot har tilldelats 

ändelsen (mf) indikeras det att variabeln representerar målföretagens värden. 

Skuldsättning, skuldsättningsnivå, kapitalstruktur samt finansiell hävstång används 

parallellt i studien med gemensam innebörd, med undantaget för då det hänvisas till 

tidigare forskningar. 

1.7. Disposition 

Avhandlingen fortsätter med Stycke 2 - en genomgång av de klassiska teoretiska 

referensramarna beträffande kapitalstruktur. Efter att ha redogjort för de mera 

grundläggande teorierna, övergår studien till Stycke 3 och diskuterar alternativa och 

moderna motiveringar till varför ett härmande beteende bland konkurrenters val av 

skuldsättningsgrad kan ha dokumenterats. Avhandlingen fortsätter med att redogöra 

för de till undersökning närmast förknippade tidigare forskningarna i Stycke 4, och gör 

en detaljerad genomgång av artiklars syfte, data, metod och resultat. Stycke 5 redogör 

för data i sin helhet, med diskussion om både Gerard Hoberg och Gordon Phillips 

förfarande att fastslå konkurrenter och variabelvalen i modellen. Stycke 6 diskuterar 

modellvalet i studien och modelldiagnostik. I Stycke 7 presenteras resultaten för de 

olika specificeringarna av modellen där diskussionen kring resultatens implikationer 
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förblir på en generell nivå. I Stycke 8 förs däremot en mera analytisk diskussion där 

slutsatser dras och resultaten även jämförs med dokumentationerna i tidigare 

forskningarna. Stycke 9 sammanfattar avhandlingen med en överblickande diskussion.  
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2 KLASSISK TEORI OM KAPITALSTRUKTUR 

Ett bolags mix av eget kapital och skuldfinansiering kallas för företagets 

kapitalstruktur. En förståelse för hur synen på en optimal kapitalstruktur har 

utvecklats genom åren och var den nu landat är värdefull på flera sätt. Ifall vi förstår 

vad som i enlighet med finansiell teorin driver valet av kapitalstruktur, kan vi på ett 

ändamålsenligt sätt även kontrollera för dessa effekter med hjälp av kontrollvariabler.  

 

Forskningen inom kapitalstruktur har genom åren präglats av en strävan att finna en 

optimal kapitalstruktur, och Myers (1984) har tveklöst burit många fler än endast sitt 

strå till stacken. I ett sedermera synnerligen inflytelserikt bemötande av ovissheten 

beträffande valet av kapitalstruktur, betraktar Myers valet av skuldsättningen som en 

kamp mellan två alternativa ideologier. Synen där bolag balanserar nyttan av 

skatteskydd gentemot konkurskostnader kallar han för trade-off teorin. I det 

alternativa ramverket, som argumenteras ha vuxit fram som ett resultat av ett selektivt 

urval, förlitar sig bolag i första hand strängt på interna vinstmedel, sedan skulder, och 

idkar endast i extrema fall aktieemission.  Den senare ideologin väljer Myers att kalla 

för pecking order teorin. Stycket fortsätter härefter med en inblick i hur Modigiliani-

Miller’s irrelevansteorem lade grunden för diskussion kring valet av kapitalstruktur. 

Därefter presenteras trade-off teorin, pecking order teorin och ett antal alternativa 

hypoteser om valet av kapitalstruktur. Konsensus bland forskningen kring 

kapitalstruktur är att ingen enskild teori om kapitalstruktur är benägen att förklara alla 

de tidsserie- och tvärsnittsrelaterade mönstren som har blivit dokumenterade. 

Teorierna är heller inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande teorier, utan kan även ses 

som komplement (Fama & French, 2005). Hur har ideologierna utvecklats genom åren, 

och var finner vi oss nu? Vilka faktorer föreslår den klassiska teorin om kapitalstruktur 

att påverkar valet av skuldsättning?  

2.1. Modigliani-Miller’s irrelevansteorem 

Modern teori om kapitalstruktur har sina rötter i Franco Modigliani och Merton H. 

Miller’s artikel ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment”, publicerad år 1958. Författarna argumenterar för att, givet perfekta 

kapitalmarknader, är bolagsvärdet oberoende av kapitalstruktur. I praktiken skulle 

detta innebära att inga finansieringsbeslut med åtanke på kapitalstruktur, skulle göras i 

en strävan att öka på bolagsvärdet (Modigliani & Miller, 1958).  
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Teoremet bygger på ett antal grova antaganden. Författarna utgår ifrån tanken om att 

bolag har en given serie av förväntade framtida kassaflöden, och att valet av 

kapitalstruktur endast påverkar fördelningen av dessa kassaströmmar, medan 

förtagsvärdet förblir konstant. Den andra grova linjedragningen, antagandet om 

perfekta kapitalmarkander, byggs i sin tur på följande förmenande; (1)  en frånvaro av 

både skatter, transaktionskostnader och konkurskostnader, (2) att investerare och 

bolag kan erhålla lån till samma kostnad och handla värdepapper till samma pris, (3) 

att bolagens finanspolitik och finansieringsbeslut inte påverkar de kassaströmmar som 

skapas av investeringar, samt (4) att de gjorda investeringsbesluten inte avslöjar någon 

ny information om bolaget (frånvaro av asymmetrisk information). För bolagsvärdet 

spelar det med andra ord ingen roll vare sig finansieringen sker i form av aktie- eller 

skuldemission, därav även namnet irrelevansteoremet. Utgående från dessa antagande 

härledde författarna två grundläggande propositioner, vilka även skiljer sig beroende 

på när- eller frånvaron av skatter:  

2.1.1. Proposition I 

Proposition I (utan skatter) föreslår att ett bolags marknadsvärde är fullständigt 

oberoende av dess kapitalstruktur, och bestämts utgående från en förväntad 

avkastning, diskonterat till ett nuvärde med en ändamålsenlig ränta. Värdet av ett 

skuldsatt bolag    är lika med värdet av ett oskuldsatt bolag   . Matematisk kan den 

första propositionen uttryckas som: 

                                          
 ̅ 

  
                                    (1) 

Där ett bolag j har ett marknadsvärde för totala tillgångar   , bestämt utgående från 

dess marknadsvärde av aktier    och ett marknadsvärde av skulder   .  ̅  står för den 

förväntade avkastningen av bolagsägda tillgångar (dvs. förväntad vinst före avdrag för 

räntekostnader). (Modigliani & Miller, 1958) 

Marknadsvärdet indikeras vara totalt oberoende av bolagets finansiering. Genom en 

omorganisering av ekvationen erhålls en fortsättning på propositionen, nämligen att 

den genomsnittliga kapitalkostnaden (avkastningskravet för tillgångsklassen)    likväl 

är oberoende av kapitalstruktur, och bestäms utgående från förhållandet mellan 

förväntade avkastningen av en tillgång till dess marknadsvärde 
 ̅ 

  
.  
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 ̅ 

        
 

 ̅ 

  
            (2) 

För att sammanfatta författarnas iakttagelser: bolagens genomsnittliga kapitalkostnad 

är oberoende av skuldsättning och består av en diskonteringsränta för ”rena strömmar 

av eget kapital6” inom en given tillgångsklass. (Modigliani & Miller, 1958) 

Av detta följer att det för investerare blir möjligt att skapa en position i ett oskuldsatt 

bolag eget kapital med hjälp av att skapa en portfölj av både eget kapital och skuld. 

Modellen föreslår att avkastningskravet för både riskneutrala samt riskfyllda tillgångar 

är lika, och att skuldsättning i sig inte har en inverkan på investerarnas avkastningar. 

Argumentet kan uttryckas matematiskt enligt följande: 

 

        
   

 

        
        (3) 

Där     utgör den förväntade avkastningen på eget kapital,    den förväntade 

avkastningen på skulderna, och    den totala, övergripande förväntade avkastningen, 

eller bolagets så kallade vägda kapitalkostnad (WACC). Skuldsättning ökar de 

förväntade vinstströmmarna per aktie, men inte aktiekurspriset i sig. Den positiva 

ökningen i den förväntade vinsten är direkt utbalanserad av en förändring i vinsternas 

diskonteringsränta. (Brealey, Myers, & Allen, 2008)  

2.1.2. Proposition II 

En vidareorganisering uttryck (3) för oss vidare till författarnas andra proposition: 

             
 

 
   (4) 

Proposition II, (utan skatter) föreslår att den förväntade avkastningen av en aktie 

   bestäms utgående från förhållandet mellan den förväntade avkastningen av en 

portfölj    (bestående av bolagets samtliga aktier) och bolagets ränta på skulder   , 

multiplicerat med förhållandet mellan skuld och eget kapital 
 

 
. Då    =    är bolaget 

skuldfritt.  (Modigliani & Miller, 1958) 

För att sammanfatta författarnas två propositioner: Proposition I säger att finansiell 

hävstång inte har någon inverkan på aktieägarnas förmögenhet. Proposition II föreslår 

                                                        
6 Eng. Pure equity streams 
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att den förväntade avkastningen av en aktie ökar i takt med att bolagets skuld i 

förhållande till eget kapital ökar. Stirrar man blint på teoremet föreslår det i själva 

verket att bolagen bör öka sin skuldsättning så långt det går. Modigliani och Miller var 

dock inte oresonligt bundna till sin modell, och insåg visserligen modellens brister i 

samband med extrema nivåer av skuldsättning.  

Varken den första eller andar propositionen föreslår att det existerar explicita, externa 

faktorer som påverkar bolagens vilja till omjustering av sin kapitalstruktur. All ökning i 

den förväntade avkastningen av en aktie blir neutraliserad av en ökning i risk, och 

därmed i investerares krävda avkastning (Brealey, Myers, & Allen, 2008). 

2.1.3. Irrelevansteoremet med hänsyn till skatter 

Modigliani och Miller utvidgade senare sitt teorem till att även beakta effekten av 

bolagsbeskattning, trots att antaganden om perfekta kapitalmarknader för övrigt hölls 

lika. Författarna finner att marknadsvärdena av bolag i samtliga klasser, i jämvikt, 

måste vara proportionella till deras förväntade avkastningar då man beaktat netto-

effekten av beskattning (med andra ord summan av räntekostnader och förväntade 

netto-intäkterna för investerare).  

Effekten uppstår då räntekostnaderna är avdragsbara i bolagsbeskattningen och skapar 

ett skatteskydd. Skatteskydded utgörs av en bolagsskattesats multiplicerat med 

räntekostander (Brealey, Myers, & Allen, 2008). Då effekten av skatteskyddet 

inkluderas i författarnas ursprungsmodell för värderingen av bolagsvärdet    erhålls 

följande matematiska uttryck: 

             (5) 

Där    representerar bolagsvärdet ifall finansierat enbart med eget kapital,     utgör 

bolagsskattesatsen och   andelen skulder bolaget har Modigliani och Miller (1963). 

Redan en mycket hastig analys av den förslagna teorin avslöjar modellens brister. 

Eftersom bolagens målfunktion är lineär, och givet frånvaron av utbalanserande 

skuldförknippade kostander, föreslår modellen entydigt en 100 % skuldsättning.   

2.1.4. Diskussion kring brister i irrelevansteoremet 

Trots att Modigliani och Miller (1958) med sin banbrytande artikel än in i dagen lyckats 

forma modern finansiell teori om kapitalstruktur, slår teoremet fel av flera orsaker. 
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Frank och Goyal (2005) nämner att de flesta bristerna härstammar ifrån den empiriskt 

dokumenterade signifikansen av skatter, transaktionskostnader, konkurskostnader, 

agentproblem, selektivt urval, bristen på avskiljbarheten mellan finansieringsbeslut och 

operativa beslut, tidsvarierande markandspotential och inverkan av investerar-kund 

förhållanden. Teoremet är likaså väldigt svårundersökt på grund av det kraftiga 

endogenitets-problemet mellan skuld och bolagsvärde, gemensamt drivna av faktorer 

liksom vinst, säkerheter, tillväxtmöjligheter, vilket gör empiriskt testande av teorin 

omöjligt genom regression. Irrelevansteoremet föreslår varken ett specifikt förhållande 

mellan bolagsegenskaper och skuldsättning, eller en länk mellan skuldsättningsgrad 

och jämförelsebolags ageranden. 

2.2. Trade-off teorin 

Ända in till mitten av 1970-talet bestod den generella akademiska uppfattningen av att 

valet av en optimal kapitalstruktur bestod av ett övervägande mellan skattelättnader 

och nuvärdet av konkurskostnader (Bradley, Jarrell, & Kim, 1984). Trade-off teorin 

hävdar att bolagets optimala kapitalstruktur styrs av förhållandet mellan nyttan och 

kostnaderna av skuldsättning - under antagandet att andra omständigheter liksom ett 

bolags tillgångar och investeringsplaner hålls oförändrade (Myers, 1984). Teorin har 

sina rötter i boken ”Optimal Financing Decisions” publicerad av Alexander A. Robichek 

och Stewart C. Myers år 1965 (Robichek & Myers, 1965). Kraus och Litzenberger (1973) 

förde ramverket vidare genom att mera formellt introducera enperiods-

värderingsmodellen, där såväl bolagsskatter samt konkursstraff tas i betraktande för. 

Myers (1984) förde enperiodsmodellen i sin tur vidare genom testandet av dess 

signifikans, och fann signifikanta bevis för implikationerna av förändringskostnaderna.  

Trade-off teorin kommer i flera olika former, varav versionen där skatte-effekten vägs 

gentemot konkurskostnader är den vanligaste. Nyttan och kostnaderna kan på samma 

sätt definieras på olika sätt, och följden av extensivt akademiskt forskande kring teorin 

är bevis för att de skuldförknippade kostnaderna är många.  

2.2.1. Den statiska trade-off teorin 

Brealey, Myers och Allen (2008) definierar bolagsvärdet    som värdet av ett skuldfritt 

bolag adderat med nyttan av ett skatteskydd, med avdrag för kostnader för finansiellt 

trångmål enligt följande: 
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                                                 (6) 

Bolagen förklaras balansera värdet av ett skatteskydd gentemot risken för finansiellt 

trångmål. Teorin hävdar att ledningen bör välja en skuldsättningsgrad som maximerar 

bolagsvärdet. Kostnaden för finansiell distress beror på både sannolikheten av 

trångmålet och bredden av kostnader förknippade med det. Konkurskostnader, i form 

av både direkta och indirekta, är det naturligaste exemplet på kostnader för finansiellt 

trångmål, men är inte de enda tänkbara kostnadsposterna. Även indirekta kostnader 

länkade till underleverantörs- och kundförhållanden kan uppstå i samband med 

exempelvis oron om framtida betalningssvårigheter. (Brealey, Myers, & Allen, 2008).   

Centralt för teorin är existensen av marknadsbrister liksom både bolagsbeskattning 

(effekten av avdragsbara räntekostnader) och konkurs-sanktioner, vilka skapar ett 

samband mellan kapitalstruktur och värdering. Myers (1984) argumenterar för hur 

teorin kan delas in i två underargument: (1) den statiska trade-off teorin bygger på en 

enperiodsmodell där nyttan av skuld vägs gentemot dess kostnader. 

En betydelsefull anekdot till teorin, som Myers (1984) poängterar ut, är att den 

simplaste formen av trade-off teorin förbiser existensen av kostnader förknippade till 

en förändring av kapitalstrukturen. Författaren betonar att i en värld utan 

förändringsförknippade kostnader, skulle den observerade kapitalstrukturen av bolag 

även utgöra den optimala kapitalstrukturen. Motsvarande kostnader, som oundvikligen 

dock förekommer, resulterar i tidsfördröjningar i samband med återjusteringen till en 

optimal kapitalstruktur. Företag blir oförmögna att omedelbart reagera på händelser 

som stöter bolagen iväg från sin optimala finansiella struktur. Myers argumenterar för 

att betydande förändringskostnaderna kunde förklara en del av den observerade 

variationen i skuldsättningsgrader  (Myers, 1984).  

Statiska trade-off teorin har med tiden utvecklats till en dynamisk modell vilken tar i 

betraktandet för att bolag existerar under flera perioder. Den dynamiska trade-off 

modellen ämnar även förklara valet av kapitalstruktur utgående från tanken att bolag 

lägger upp ett mål för skuldsättning, och gradvist strävar efter att nå denna nivå 

(Myers, 1984). I samband med skapandet av modeller som beaktar tid krävs 

specificeringen av ett antal kritiska faktorer som generellt ignoreras inom 

enperiodsmodeller. Rollen av förväntningar och förändringskostnader är exempel på 

aspekter av vikt som enperiodsmodeller typiskt förbiser (Frank & Goyal, 2005).  
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De förändringsförknippade kostnaderna, och antaganden om en tidsfördröjning i 

omjusteringen av kapitalstruktur, är aspekter som faller i linje med det dokumenterade 

beteende, och bolagens tendens att låta sina konkurrenters ageranden och egenskaper 

ligga som grund för valet av en framtida kapitalstruktur. Kausaliteten är naturligtvis 

inte absolut, men fungerar som en bra utgångspunkt till hypotesuppställning och 

eventuellt även som grund för en senare resultatdiskussion. 

2.3. Pecking order teorin 

Pecking order teorin, även introducerad av Myers (1984), indikerar i sin enkelhet att 

bolag föredrar interna medel framom extern finansiering. I den renaste formen av 

pecking order teorin saknar företagen en optimal kapitalstruktur. Mer exakt hävdar 

teorin, att ifall det så existerade en optimal skuldsättningsnivå, skulle kostnaden att 

avvika ifrån denna vara obetydlig i jämförelse med kostnaderna för anskaffning av 

extern finansiering (Myers, 1984). Shyam-Sunder och Myers (1999) sammanfattar i 

enlighet med pecking order teorin att förändringar i en vald skuldsättning är resultatet 

av en obalans i interna kassaflöden, då man beaktat för behovet av dividendbetalningar 

och reala investeringar.  

För att sammanfatta finansieringshierarkin – bolag förlitar sig i första hand på interna 

vinstmedel, därefter skuld och i sista hand till aktieemission. Ifall underskott i 

vinstmedlen förekommer föreslår teorin vidare, att bolaget prefererar likvida och säkra 

värdepapper framom riskfylld och illikvid, extern finansiering. 

En del argument för bevisen av den dokumenterade förekomsten av pecking order 

teorin har grundats i antingen beskattningsmässiga effekter, eller i existensen av 

transaktionskostnader. Lejonaparten av modellerna i tidigare forskning har dock 

ämnat förklara teorin med hjälp av agentteorier och informationsasymmetrier, mest 

framträdande utgående från ett snedvridet urval. Resonemanget bakom förknippandet 

av teorin till snedvridet urval är tanken om informationsasymmetrier mellan 

investerare och företaget.  Bolagen har en överlägsen insyn i bolagets verkliga värde och 

tillväxtpotential, och antas dra nytta av denna kunskap. Investerare inser sin 

underlägsenhet och drar slutsatsen att bolag väljer att emittera aktier då sannolikheten 

är högst för att marknadsvärdet är övervärderat.  Intern finansiering prefereras 

framom extern finansiering, eftersom ledningen därmed kringgår kostnader 

förknippade med monitorering. Agentkostnaderna för aktiekapital antyds dominera 
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över kostnaderna för övervakningen förknippad med extern finansiering (Frank & 

Goyal, 2005).  

2.3.1. Trade-off och pecking order teorin – ett bredare perspektiv 

Den statiska trade-off teorin beskriver bolagens tendens för en återgång mot ett 

optimum från en aktuell skuldsättningsnivå. Optimumet drivs normalt av en avvägning 

mellan nyttorna och kostnaderna av skuld. Pecking order teorin föreslår däremot att 

det inte existerar något optimum, där skatteskydd och kostnader för finansiellt 

trångmål är sekundära effekter. (Shyam-Sunder & Myers, 1999)  

 

Fama och French (2005) diskuterar behovet av ett ramverk för kapitalstruktur som 

inkluderar element från beteenden antagna av både pecking order samt trade-off  

teorierna. Författarna uttrycker sig, i sin frustration för de bristfälliga empiriska 

bevisen för båda teorierna, att det börjar vara hög tid att sluta maktkampen beträffande 

överlägsenheten i den ena eller andra modellen i frågan av kapitalstruktur. De avrundar 

sin mening med att föreslå att det måhända är bäst att inse att båda modellerna har 

element av sanning i sin strävan att kunna förklara finansieringsbesluten. Barclay och 

Smith (2005) instämmer i andan, då de konstaterar i sin artikel faktumet att det finns 

värdefulla sidor i pecking order teorin, trots dess oförmåga att förklara bolagens 

finansieringspolitiker i sin helhet.  

 

Frank och Goyal (2005) betonar värdet av att förstå skillnaderna mellan bolagsform 

och företagsstorlek inom forskning om kapitalstruktur. Författarna finner att privata 

bolag i första hand tenderar vända sig till ackumulerade vinstmedel och bankskulder. 

Små, noterade bolag förlitar sig aktivt på aktieemission, medan börslistade storbolag 

prefererar ackumulerade vinstmedel och företagsobligationer (skuldfinansiering via 

kapitalmarknaderna). Hackbarth, Hennessy och Berkeley (2007) undersöker i sin 

artikel ”Can the Trade-off Theory Explain Debt Structure?” den optimala 

finansieringsstrukturen och prioriteten bland bank och marknadsskuld med hjälp av en 

trade-off modell. Författarna finner att trade-off teorin föreslår en förklaring för varför 

unga och små bolag i främsta hand använder sig av bankfinansiering, och varför 

storbolag traditionellt blandar eget kapital jämt med skuld.  

 

Skatter, konkurskostnader, transaktionskostnader, selektivt urval och agentkostnader 

är alla ombestridda och erkända determinanter för val av kapitalstruktur. Dessa 
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variabler har inom forskning valts att, i mycket varierande kombinationer och med 

varierande variabeldefinitioner, inkluderas i både trade-off teorin och pecking order 

teorin för att förklara valet av skuldsättning. Frank och Goyal (2005) betonar att ingen 

modern modell verkar benägen att fånga alla schematiserade faktum - något som 

Myers (2001) även förutspår - att ingen motsvarande modell heller är sannolik att växa 

fram inom den nära framtiden. Frank och Goyal (2005) reviderar teorin om 

kapitalstruktur och understryker en ytterligare viktig poäng.  Författarna betonar att en 

teori representerar en viss sorts synvinkel, och både trade-off teorin samt pecking order 

teorin kan förstås som synvinkel-teorier.  Av detta följer att båda teorierna bidrar med 

en handbok för formuleringen av modeller och test, men ingendera är bunden till en 

absolut modellformulering. Trade-off teorin talar för att högre branschrelaterad 

median tillväxt skulle leda till lägre skulder, medan en högre branschrelaterad median 

skuldsättning skull resulterar i högre skuld (Frank & Goyal, 2009). 

2.4. Market timing teorin 

Utöver de klassiska befattningarna angående valet av kapitalstruktur har även 

alternativa teorier vuxit fram.  Market timing teorin talar för att kapitalstruktur 

bestäms utgående från ett kumulativt utfall av de tidigare försöken att tajma 

marknaden. Teorin hävdar att kapitalstrukturen är ett resultat av bolagsledningens 

försök att spekulera i kursfluktuationer – emission av övervärderat aktiekapital och 

återuppköp i samband med lägre prisnivåer. Tanken bygger på en variation bland 

kostnaden för alternativa kapitalkällor, mer specifikt att valet är drivet av fall då 

kostnaden för eget kapital underskrider kostnaden för skuldfinansiering. Teorin ligger 

direkt i strid med Modigliani och Miller (1958) irrelevansteorem som bygger på 

antagandet att kostnaderna för olika former av källor inte varierar individuellt.  

Baker och Wurgler (2002) beskriver konceptet equity market timing ur en mera 

rättfram approach i sin artikel ”Market Timing and Capital Structure”. Författarna 

presenterar konceptet som praxisen att emittera aktier på höga nivåer and genomföra 

återköp på lägre värderingsnivåer. Tanken är att dra nytta av kursfluktuationer i 

kostnaden av eget kapital i förhållande till alternativa kostnader av kapital. Författarna 

finner att timingen spelar en essentiell roll för valet av kapitalstruktur, och hävdar att 

företagsledare medger sin involvering i denna praxis i samband med anonyma 

intervjuer. Welch (2004) finner att avvikelsen från branschmässiga genomsnittliga 

skuldsättningsnivåerna i sig av klassificerar som en av de mest ekonomiskt signifikanta 
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determinanterna för en framtida skuldsättningsnivå, vilket även är drivet att 

markandsvärdet och kursfluktuationer. 

Marknadstajmingen och dess inverkan för studien följer ifrån den slutsats som kan 

dras av de tidigare nämnda. Ifall kapitalmarknaderna, eller ett given segment, är 

mycket effektiva och integrerade, kommer även kostnaderna för de olika 

finansieringskällorna att följa en prissättningsparitet. Eftersom de studerade 

marknaderna alla är bland de effektivaste och mest informationsrika, kommer effekten 

av en marknadstajming per definition inte att skapa större problem. Med hjälp av att 

inkludera en variabel för marknadsvärdet av bolaget i förhållande till bokfört värde på 

tillgångar kommer sannolikt största delen av den dokumenterade effekten av 

marknadstajming att kunna kontrolleras för.  

2.5. Inertia teorin 

Welch (2004) föreslår att den observerade kapitalstrukturen endast är beroende av den 

givna värderingsnivån av eget kapital på börsen. Författarna resonerar alltså att 

företagsledning frånser sig sitt ansvar att optimera kapitalstrukturen utgående från 

specifika modeller, och däremot genomför finansieringsbeslut enbart som en reaktion 

till kursfluktuationer. Enligt denna teori, liksom de andra verkligt klassiska teorierna 

om valet av kapitalstruktur, kunde inte förvänta oss någon inverkan av 

jämförelsebolagen och dess ageranden vid ett målföretags val av kapitalstruktur. 
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3 MODERNA SYNESÄTT PÅ DET HÄRMANDE BETEENDET 

BLAND JÄMFÖRELSEBOLAG 

Avhandlingen har redogjort för både den grundläggande finansiella teorin och för 

variablerna som utgående från teorin kunde förväntas styra valet av kapitalstruktur. 

Gemensamt för flera av synsätten är att de förbiser företagsledningen tendens att 

eventuellt agera irrationellt. En lika viktig poäng är att modeller för optimal 

kapitalstuktur varken är enkla att skapa eller tyda. I detta stycke presenteras moderna 

synesätt och alternativa förklaringar till det dokumenterade härmande beteende 

konkurrenter emellan. Dessa praktiska förklaringar fungerar som ett stöd för de 

klassiska teoretiska modellerna, som inte ur en finansteoretisk synvinkel lyckas 

förklara det bevisade beroendeförhållandet bland jämförelsebolag. 

3.1. Produktmarknaden som utgångspunkt för konkurrens 

En väsentlig diskussion som först och främst kunde föras är varför det kan 

argumenteras mera ändamålsenligt att para ihop bolag utgående från 

produktmarknader än från produktionsprocesser?  

Ett intuitivt antagande, som visserligen förblir obekräftat utan fortsatt kvalitativ 

forskning inom ämnesfrågan, är att företagsledare kan förväntas ha en naturlig vilja att 

framom allt annat vara medveten om det totala marknadsutbudet och existerande 

produktsubstitut. En medvetenhet kring konkurrenters alternativa lösningar till en 

efterfrågan ligger som grund för strategiska val och styr möjligheten till en 

konkurrenskraftig överlevnad. Det är i grund och botten de egna produkternas 

egenskaper i förhållande till tillgängliga substitut som styr bolagets försäljning. Med 

relativ försäljning genereras högre marknadsandel, redan ur en traditionell definition 

styr konkurrensen. På motsvarande sätt kan benägenheten att associera sig med bolag 

med motsvarande produkter förväntas större, eftersom transparensen gällande 

konkurrerande bolags produktionsprocesser även är signifikant lägre än beträffande 

deras produktutbud. Vi antar med andra ord att bolagsledningen, i sin benägenhet att 

associera sig med ett annat bolag har en större tendens att som jämförelsepunkt se på 

en situation där det egna bolaget konkurrerar om samma slutkunder som ett annat, än 

en situation där det egna bolagets produktionsprocesser liknar ett annat bolags. 

En alternativ tolkning av produkternas värde som jämförelsepunkt grundar sig i tanken 

om att bolag inom en produktmarknad utsätts för samma krafter som påverkar naturen 
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av konkurrensen. Frank och Goyal (2009) föreslår vidare att det är de gemensamma, 

branschspecifika krafterna som styr produktmarknadsinteraktionerna och lyfter som 

exempel på dessa krafter fram bland annat de gemensamma typerna av tillgångar, 

risker, teknologi eller reglering inom produktmarknaden. 

Rauh och Sufi (2011) föreslår ett alternativt resonemang till varför de verkliga 

slutprodukterna utgör en bättre jämförelsepunkt för fastslåendet av konkurrenter än 

produktionsprocesserna.  Argumentet bottnar sig i tanken om att slutprodukter så gott 

som till fullo kan förväntas motsvaras av de tillgångar produkterna består av. Ifall 

informationsasymmetrier inverkar på valet av kapitalstruktur, kommer de tillgångar 

beträffande vilka asymmetrierna är större att vara svårare att hitta finansiering för med 

externt eget kapital.  En benägenhet att exempelvis pantsätta en tillgång eller den 

kassaström denna tillgång genererar varierar tillgångar emellan, och är ofta nära 

bundet till tillgångens påtaglighet. Argumentet bygger sålunda på implikationerna av 

skiljaktigheten mellan tillgångar använda i produktionsprocessen och de förfaranden 

produktionsprocessen består av. Ifall tillgångar använda i konkurrenters 

produktionsprocesser är lika, kommer kostnader förknippade med 

informationsasymmetrier och agentproblem i bolagen även att minimeras, varmed 

kapitalstrukturen kan argumenteras starkast besläktad den verkliga slutprodukten. 

Författarna finner även agentkostnader kan förknippas starkare till egenskaperna av de 

aktiviteter som ett bolag idkar än till bolagens produktionsprocesser. (Rauh & Sufi, 

2011) 

3.2. Produktmarknadsförknippade förklaringar till ett härmande 

beteende 

Vilka karaktärsdrag bland produktmarknaderna kan då argumenteras förklara det 

dokumenterade härmande beteende bolagen emellan? Bolton och Scharfstein (1990) 

introducerar ett synsätt talar om förhållandet mellan hög skuldsättning och en 

aggressiv prissättning, speciellt sett ur synvinkeln av bolag med lägre 

skuldsättningsnivåer.  Författarnas studie talar för att orsaken till varför företagsledare 

föredrar interna medel framom externa, är eftersom vinstmedlen ökar på bolagens 

benägenhet att konkurrera inom produktmarknaderna. I studiens förklaras att ett 

bolags beroende av extern finansiering kommer med risken för att utsätta sig för en 

mördande konkurrens. Författarna finner att ifall inverkan av möjligheten till aggressiv 

prissättning bland de lägre skuldsatta bolagen är allvarlig nog, kommer högre 

skuldsatta bolag att härma de tidigare nämndas val av kapitalstruktur.  
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Chevalier och Scharfstein (1996) finner att bolag med hög skuldnivå tenderar 

underinvestera i förhållande till dess konkurrenter under lågkonjunkturer, och förlorar 

marknadsandel som ett resultat av detta under efterföljande högkonjunkturer. 

Författarna hävdar att detta kan leda till en vilja att härma konkurrenters förfaranden. 

Campello (2003) finner att en högre skuldsättning i förhållande till branschen har en 

negativ effekt på bolagets försäljningstillväxt under recessioner, speciellt i sådana 

branscher där konkurrenterna är förhållandevis lägre skuldsatta. I motsats till detta 

dokumenteras inga motsvarande bevis för högkonjunkturer. Den cykliska dynamiken 

och bevisen förknippade med ageranden i olika konjunkturslägen understryker 

författaren att även är i linje med Chevalier och Scharfstein’s (1996) dokumentationer.  

3.3. Beteendemässiga förklaringar 

3.3.1. Flockbeteende som motivering till ett härmande 

En alternativ motivering till frågeställningen grundar sig i teorin om ett flockbeteende 

som Devenow och Welch (1996) diskuterar i sin artikel ”Rational herding in financial 

economics”.  Författarna diskuterar att tendensen av att bete sig som ett djur i en flock 

härstammar från bland annat ett principal-agent problem samt i tanken om 

inlärningen av information - information i form av kaskader. Hypotesen bygger på 

antagandet om företagsledarnas ovisshet om den optimala kapitalstrukturen, medan 

ovissheten i sin tur bygger på frånvaron av en lämplig modell. Omständigheterna 

förklaras leda till uppfattningen om att konkurrenters valda skuldsättningsgrad känns 

som den bästa att härma. Hypotesen bygger närmare bestämt på antagandet om att 

företagsledarna visserligen inte totalt bortser ifrån sina åsikter och egen kunskap, utan 

snarast uppdaterar sin syn på kapitalstruktur utgående från ageranden i 

jämförelsebolag. Förfaranden kunde resultera i en tendens av att röra sig gentemot de 

observerade nivåerna av skuldsättning hos konkurrenterna. En grundpelare i tanken 

om flockbeteende ligger i free-rider problemet, en snålskjuts av information. 

Zeckhauser, Patel, och Hendricks (1991) argumenterar för att både företagsledarnas 

tendens att åka snålskjuts beträffande information, och i syfte att utbalansera 

värderingar i relativ prestation som företagsledare, kan leda till ett flockbeteende i 

samband med valet av kapitalstruktur. 
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3.3.2. Företagsledare och en relativ bedömning som förklaring 

Zwiebel (1995) undersöker företagsledare, deras bekymrande för omdöme och tendens 

att skapa asymmetrisk information gentemot ägarna. Författarna finner att de flesta 

företagsledare föredrar att avstå ifrån valet att vidta åtgärder som skulle tyda på en 

stokastisk dominans över en branschmässig standard i en given sakfråga. Studien visar 

att företagsledare är medvetna om utomstående bedömares tendens att förknippa 

individuell prestation till en relativ prestation, vilket leder till en vilja att minska på 

både egen utsatthet och volatiliteten i relativa värderingar. Bevisen talar med andra ord 

för att motviljan bland företagsledare att stå ut ur mängden eventuellt kan driva det 

härmande beteendet bolag emellan. 

Som fortsättning på motiveringar till företagsledares tendens att låta sina 

konkurrenters ageranden ha inflytande över egen skuldsättningsnivå, lyfter (Bolton & 

Scharfstein, 1990) fram aspekten av företagsledares relativa positionering på 

arbetsmarkanden.  Modellen författarna använder i sin studie bygger på antagandet att 

företagsledare av förhållandevis högre kaliber tenderar ha likadana uppfattningar om 

investeringsmöjligheter, medan företagsledare av lägre kvalitet har mera individuella 

syner. Företagsledarna av den lägre kvalitén uppmärksammar dock sin mera 

bristfälliga insyn, och väljer därmed att härma de starkare företagsledarna för att 

minska risken för att bli ensamt utpekad för dåliga beslut i samband med oönskade 

investeringsutfall.  

3.3.3. En gränsöverskridande förutsägbarhet och ett inlärningsmotiv 

En parallell kunde dras till den av Hong et als (2007) utvecklade teori om en 

gränsöverskridande förutsägbarhet, där investerare definieras som antingen 

”nyhetsföljare” eller ”följare av momentum”. Båda grupperna antas vara endast 

begränsat rationella (Hong, Torous, & Valkanov, 2007). Denna teori bygger i sin tur på 

den av Hong och Stein (1999) föreslagna teori om ett gradvist 

informationsöverskridande. Teorin i författarnas studie förknippas till ldeande och 

eftersläntrande aktiekursutvecklingar branscher emellan, som ett resultat av olika typer 

av investerares ageranden. ”Nyhetsföljarna”, kunde omdefinieras till ”ledande bolag” 

som besitter värdefull information om den optimala kapitalstrukturen en given 

tidpunkt, medan ”följare av momentum” kunde beskrivas som ”eftersläntrande bolag” 

med vilja att härma de informerade bolagen. En direkt parallell beträffande 

information och brist på vetskap kunde dras till både Devenow och Welch (1996) 
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författningar om ett flockbeteende och Zeckhauser, Patel och Hendricks (1991) 

resonemang om ett free-rider problem och dess implikationer. Vi kunde sålunda 

inkludera olika bolagsspecifika variabler liksom lönsamhet, tillväxt och storlek och 

gruppera bolagen i enlighet med dess relativa bolagsspecifika egenskaper. Potentiella 

olikheter i resultaten kunde även utgöra en ypperlig grund för resultatdiskussion med 

en konkret anknytning till hypotesen. Leary och Roberts (2014) föreslår som stödande 

argument att konkurrenters inverkan på valet av kapitalstruktur kan förklaras utgående 

från informationsasymmetrier och mera bestämt ett inlärningsmotiv7. Författarna 

föreslår att valet av kapitalstruktur är ett resultat av ovissheten bland bolagsledningen 

om den verkliga, optimala kapitalstrukturen. Därmed finner bolag finanseringsbesluten 

och egenskaperna av jämförelsebolag informativa för sina egna beslut. Författarna 

väljer att dela in samplet i uttryckligen ledande8 och eftersläntrande9 bolag utgående 

från relativ storlek, tillväxt och lönsamhet. 

 

Slutsatsen vi kan dra beträffande dessa synesätt och teorier är att potentialen är stor för 

att både det mänskliga beteende och rådande informationsasymmetrier kan utgöra en 

betydande källa till den dokumenterade inverkan av jämförelsebolag vid valet av 

kapitalstruktur. Som motbevis till detta finner Graham och Harvey (2001) i sina 

intervjuer av ekonomidirektörer i börslistade bolag endast måttliga bevis för 

företagsledningens tendens att beakta konkurrerande bolags skuldsättningar vid valet 

av egen kapitalstruktur. Författarna betonar dock att branschspecifika 

skuldsättningsnivåer visar sig vara av stor betydelse för betygsättandet av enskilda 

bolags skuldbrev och dess kreditvärdering. 

                                                        
7 Eng. Information motive 
8 Eng. Leaders 
9 Eng. Followers 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Valet att inkludera de fem följande tidigare forskningar bygger på ett antal viljor.  Först 

och främst är syfte att grundligt redogöra för nuläget i forskningsfrågan. Lika viktigt 

som att kunna förknippa egna forskningsresultat till de redan dokumenterade, är 

dessutom att förstå sig på de val som gjorts beträffande modellval. Både studier som 

klargör för branschens roll vid val av kapitalstruktur, och sådana som finner mera 

exakta bevis för konkurrerande bolags inverkan på ett målföretags val av 

kapitalstruktur presenteras nedan. I samtliga forskningar utgör den beroende variabeln 

ett av de alternativa måtten på skuldsättning. Forskningarna är presenterade i 

kronologisk ordning och alla studier är indelade i en kort övergripande beskrivning, en 

genomgång av data, definitioner, metodval samt en presentation av resultaten. 

4.1. MacKay och Phillips (2005) 

MacKay och Phillips (2005) undersöker branschens roll och dess inverkan på bolags 

finansieringsbeslut. Författarna finner att, trots de dokumenterade bevisen för effekten 

av branscher vid val av kapitalstruktur, förblir frågorna hur och varför obesvarade. 

Studien undersöker hur bransch-intern10 variation i kapitalstruktur kan relateras till 

branschmässiga faktorer, och vare sig finansieringsbeslut är gemensamt bestämda 

inom branscher. Nyckelfrågorna MacKay och Phillips strävar finna svar på lyder: (1) 

”Hur viktiga är branschmässiga faktorer vid valet av kapitalstruktur?”, (2) ”Kan 

branschspecifika jämviktskrafter förklara hur bolag positionerar sig inom 

branscherna?”och (3) ”Har bolags positionering som antingen ett inträdande, 

etablerat eller ett utträdande bolag i branschen en inverkan på valet av 

kapitalstruktur?”. Författarna finner att bolags finansiella struktur är beroende av ett 

flertal branschmässiga fasta effekter och att bolagets positionering inom branschen 

även är avgörande.  

4.1.1. Data 

Samplet består av årliga observationer av både aktiva och oaktiva bolag på den 

amerikanska marknaden under åren 1981-2000. Data är konsoliderat från Compustat-

CRSP och Wharton Reserach Data Services (WRDS) databaserna. Vid insamlingen av 

                                                        
10 Eng. Intra-industrial 
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finansiella bokslutsmått och driftsvariabler förlitar sig författarna på Compustat, 

medan historiska branschklassificeringar är nerladdade från CRSP.  

Författarna avgränsar sitt intresse, och sålunda även modellval, till att undersöka 

klassiska befattningar av branscher och teknologi, liksom exempelvis kapitalintensitet. 

Därmed begränsar författarna sitt sampel till att omfatta endast tillverkande branscher 

(huvudsakligen bolag härrörande till SIC –koderna mellan 2000 och 3990). Bolag 

tillhörande undergrupperna ”övriga11” med SIC -ändelserna ”99” exkluderas även från 

samplet. Författarna bortser vidare ifrån företag med bristfälliga bolagsdata. Slutliga 

samplet består av ett obalanserat paneldata som omfattar 3074 bolag, verksamma i 315 

konkurrensutsatta branscher, och 309 bolag verksamma i 46 koncentrerade 

branscher. 

Måttet på branschmässig koncentration är definierat av Herfindahl-Hirschman Indexet 

(HHI), som publiceras en gång per fem år av Census of Manufacturers (CoM) och 

bygger på 4-siffriga SIC koderna. Författarna argumenterar för styrkan i CoM’s data för 

branschmässig koncentration framom Compustats data, då regulatoriska myndigheter 

likt justitiedepartementet12 även tillämpar denna definition av måttet. Branscher med 

HHI –mått under 1000 definierar författarna som konkurrensutsatta13 branscher. De 

bolagsgrupper som uppvisar mått på över 1800 förklaras däremot tillhöra 

koncentrerade14 branscher. Branscher med HHI värden mellan 1000-1800 definieras 

måttligt konkurrensutsatta, och studeras inte vidare i den empiriska modellen.  

Definition av skuldsättning 

Författarna väljer att definiera finansiell hävstång som totala skulder i förhållande till 

det bokförda värdet av totala tillgångar. Detta val argumenteras ändamålsenligt som ett 

resultat av Graham och Harvey’s (2001) bevis som talar för bolagsledningens tendens 

att fokusera på bokförda värden vid val av kapitalstruktur. Argumenten för och emot 

bokförda kontra marknadsbaserade mått betonas dock vara många. Därmed kör 

författarna sina modeller på nytt med en alternativ definition på nämnaren: 

marknadsvärde av eget kapital adderat med ett bokfört värde av skulder och 

preferensaktier, med avdrag för upplupen skatteskuld. Detta värde kallar författarna 

”marknadsskuld”.  

                                                        
11 Eng. Miscellaneous 
12 Eng. Department of Justice 
13 Eng. Competitive industry 
14 Eng. Concentrated industry 
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4.1.2. Metod 

Analysen i undersökningen bygger på en så kallad konkurrenskraftig, branschmässig 

jämviktsmodell. Modellen bygger på antaganden bortom testen för den statiska trade-

off och pecking order teorin, och studerar vare sig beslut i individuella bolag är 

relaterade till branschmässiga konkurrenter.  Författarna regresserar (1) finansiell 

hävstång, (2) kapitalintensitet och (3) risktagning på branschmässiga 

genomsnittsnivåer för skuldsättning, och finner att majoriteten av spridningen i 

finansiell struktur sker inom branscher, snarare än branscher emellan. 

Implikationerna av en eventuell endogenitet undersöks även genom att inkludera både 

simpla och multipla regressioner i sin undersökning. Den huvudsakliga metoden 

författarna använder sig av i studien är en så kallad GMM15 –modell, där turvis 

skuldsättning, kapitalintensitet och risk utgör den beroende variabeln. GMM –

modellen tillåter för simultanitet mellan de beroende variablerna genom att beakta för 

korrelationen mellan residualerna i flera multipla regressioner. Förändringen i de 

årliga observationerna tidsfördröjs på 2 års sikt. 

                                                          

                                                      

      (7) 

Där   utgör operatören för den första differensen i variablerna och µ utgör feltermen.  

4.1.3. Resultat 

Som ett resultat av modellerna där branschmässiga median-nivåer regresseras mot 

individuella bolagens finansiella hävstång, finner studien en klar skillnad mellan 

inverkan av fasta branschmässiga effekter och bolagseffekter. Då inverkan av fasta 

branschmässiga effekter endast lyckas förklara 13 % av variationen i finansiell struktur, 

finner författarna att hela 54 % av variationen i kapitalstrukturen kan förklaras med 

fasta bolagsspecifika effekter. Resterande 33 % av variationen härstammar ifrån 

bolagsinterna effekter. Bolagens återgång till branschmässiga median-nivåer är även 

statistiskt signifikant, men förklaras trots detta ekonomiskt obetydlig. 

                                                        
15 Eng. Generalized method of moments -modellen 
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Författarna finner vidare att, inom konkurrensutsatta branscher, beror ett bolags 

skuldsättning på (1) dess naturliga hedge (kapitalintensitet16), (2) ageranden av 

jämförelsebolag inom industrin och (3) företagets status som antingen ett inträdande, 

etablerat eller ett utträdande17 bolag i industrin. Författarna finner att bolags reella 

och finansiella egenskaper har ett invers förhållande till förändringar i motsvarande 

variabler hos sina konkurrenter inom en högt konkurrensutsatta bransch. MacKay och 

Phillips förklarar att dessa dokumentationer faller i linje med (Maksimovic, 1991) 

modell, där jämviktsprocessen driver bolag att reagera olika till gemensamma stötar i 

branschen. Vidare visar sig skuldsättningen i regel vara högre inom högt koncentrerade 

branscher. I dessa branscher där den finansiella hävstången är högre och mindre 

utspridd, är även de strategiska skuldinteraktionerna kraftigare. Med andra ord visar 

sig bolagens egna finansieringsbeslut, verksamma inom koncentrerade branscher, vara 

betydande mer känsliga för branschmässiga konkurrenters ageranden. 

4.2. Lemmon, Roberts och Zender (2008) 

Lemmon, Roberts och Zender (2008) undersöker skuldsättning och vad som driver 

valet av kapitalstruktur i sin artikel ”Back to the Beginning: Persistence and the Cross-

Section of Corporate Capital Structure“. Författarna genomför en översikt av 

litteraturen och uppfattningarna som präglat ämnet genom åren, och diskuterar de 

obesvarade frågorna som återstår beträffande valet av kapitalstruktur.  

 

Forskningen bygger på en vilja att studera en initial skuldsättnings inverkan på en 

framtida skuldsättning. Författarna finner att majoriteten av variationen i 

skuldsättningsgrader i första hand är driven av oobserverade, tidsoberoende effekter 

som genererar förvånansvärt stabila kapitalstrukturer. Författarna finner därutöver att 

resultaten i studien tyder på att aspekterna till valet av skuldsättning även är robusta 

till bolagsutträden ur börsen samt omständigheter före en initialemission, vilket 

indikerar att faktorerna som inverkar på detta val är så vitt konstant över längre 

tidsperioder. Studien understryker betydelsen av mera kreativa identifieringsstrategier, 

liksom fast-effekt estimat, i syfte att allt noggrannare lyckas kartlägga egenskaperna av 

skuldsättningsgrader. 

                                                        
16 Eng. Capital-labor ratio, dvs. förhållandet mellan kapital och arbetskraft 
17 Eng. Entrant, incumbent or exiting firm 
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4.2.1. Data 

Samplet består av observationer för all icke-finansiella bolag i den årliga Compustat 

databasen, under tidsperioden 1965-2003. Krav på data är att bolagen som inkluderas i 

samplet har fullständiga data för bokfört värde av tillgångar, samtidigt som all 

multivariat analys implicit kräver fullständiga data för de relevanta variablerna. Data 

winzorisas på både övre samt lägre 1 % percentilerna för att utesluta effekten av 

extremvärden. Vidareindelningen av bolag i ”överlevare” bygger på kravet av att dessa 

bolag har minimum 20 år av fullständiga data för bokfört värde på skuldsättning. 

Författarna beaktar med andra ord potentialen för inverkan av en ”survivorship bias”.  

Definition av kapitalstruktur, den beroende variabeln 

Författarna använder sig av två alternativa definitioner på den beroende variabeln. För 

det första undersöks ett bokfört värde av skuldsättning, som definieras som totala 

skulder dividerat med ett bokfört värde av tillgångar. Ytterligare studeras ett 

marknadsvärde av skuldsättningen, där totala skulder divideras med summan av totala 

skulder och marknadsvärdet av eget kapital. Totala skulder i bestäms som summan av 

kortfristiga och långfristiga skulder. 

4.2.2. Metod 

Kontrollvariabler som inkluderas i modellerna följer: (1) Bokfört värde på skuld, (2) 

Markandsbaserat värde på skuld, (3) Log(Försäljning), (4) Market-to-Book, (5) 

Lönsamhet, (6) Påtaglighet, (7) Kassaflödesvolym, (8) Median branschspecifik 

skuldsättning, (9) Dividendbetalare (0/1), (10) Immateriella tillgångar. För att mäta 

rollen av utgångspunkten av skuldsättningen på ett framtida värde, använder sig 

författarna av modellen nedan, 

 

                                              (8) 

 

Där i definierar bolaget; t indexerar åren; X är en uppsättning av 1-års tidsfördröjda 

kontrollvariabler;             är utgångspunkten för skuldsättning,   är en årsspecifik 

effekt och   en slumpmässig felterm, som antas kunna vara heteroskedastisk och 

korrelera inom bolagen. Koefficienten av intresse är därmed parametern   som 

estimerar de genomsnittliga skillnaderna i skuldsättning genom bolag över tiden. 

Författarna bygger sin studie vidare och inkluderar en bolagsspecifik effekt    , medan 
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resterande variablerna är definierade liksom de står i den tidigare ekvationen (8). I 

detta skede undersöker författarna den relativa betydelsen av de studerade variablerna 

i syfte att fånga skillnader i skuldsättning. 

4.2.3. Resultat 

Studien dokumenterar att skuldsättningsgrader i bolag uppvisar en signifikant 

konvergens över tiden; bolag med högre (lägre) skuldsättningsgrader tenderar med 

tiden långsamt röra sig mot mera mediokra nivåer. Däremot finner författarna även att, 

trots denna konvergens, tenderar skuldsättningsgraderna vara mycket stabila över 

tiden. Bolag med högre skuldsättningsgrader tenderar även hålla sig till en hög nivå, 

och vice versa. Författarna understryker att traditionella skuldsättnings-regressioner, 

som bygger på klassiska determinanterna för val av kapitalstruktur (storlek, lönsamhet, 

M/B – förhållandet, industri etc.), genererar en förklaringsgrad på mellan 18-29 %, 

beroende på specificeringar. I motsats till detta nås förklaringsgrader på upp till 60 % 

med hjälp av regressorer som bygger på fasta bolags-effekter. Därutöver finner 

författarna även högre förklaringsgrader med sin fast-effekt estimator, då samplet 

rensas till att beakta endast för de bolag som ”överlevt” under den undersökta 

tidsperioden. Författarna understryker att dessa dokumentationer talar för att 

majoriteten av variationen i skuldsättningen, då samplet består av paneldata, är 

oberoende av tid och att bortses ifrån i de rudimentära modellerna. Trots detta finner 

författarna att inställningen till korttids kapitalstruktur och en längre tids 

kapitalstruktur skiljer sig betydande.  

4.3. Frank och Goyal (2009) 

I sin artikel ”Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important?” 

Frank och Goyal (2009) kartlägger författarna de mest essentiella bolagsspecifika 

faktorerna som påverkar valet av en framtida kapitalstruktur. Med ett marknadsbaserat 

mått på skuldsättning finner författarna att man med hjälp av sex förklarande variabler 

lyckas förklara 27 % av variationen i skuldsättningen, medan de kvarstående faktorerna 

endast står för 2 ytterligare procentenheter av förklaringsgrad. Artikeln är av speciellt 

intresse för denna avhandling då den möjliggör ett noggrant och heltäckande val av 

bolagsspecifika kontrollvariabler i modellen.  
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4.3.1. Data 

Undersökningen bygger på ett sampel bestående av data för amerikanska bolag mellan 

åren 1950-2003. Observationerna ligger på årsnivå. De bolagsspecifika variablerna har 

hämtats från Compustat, medan aktiemarknadsdata har plockats från Center for 

Research in Security Prices (CRSP). De resterande makroekonomiska data har samlats 

från olika offentliga databaser. Finansiella bolag, samt bolag involverade i större 

konsolideringar (eng. mergers) har uteslutits ur samplet, liksom även bolag som saknar 

data för bokfört värde på tillgångar. Samplet har omdistribuerats genom en 

windsorizing på 0,50 % nivåer i samtliga ändor.  

Definition av kapitalstruktur, den beroende variabeln 

Författarna har valt flera alternativa definitoner för den beroende variabeln 

skuldsättning i sin undersökning. Frank och Goyal (2009) nämner att de flesta studier 

inom ämnet valt att använda sig av någon alternativ form av finansiell hävstång, och 

betonar att majoriteten av studierna begränsat sig att undersöka endast ett mått. 

Måttet kan fastslås utgående från antingen bokförda eller marknadsbaserade värden, 

och kan även variera beroende på valet att antingen se på skuld som totala skulder, 

eller endast långfristig, räntebärande skuld. Författarna väljer att använda sig av fyra 

olika definitioner för skuldsättning: (1) totala skulder i förhållande till 

marknadsvärdet av tillgångar, (2) totala skulder mot bokfört värde av tillgångar, (3) 

långfristiga skulder till marknadsvärde av totala tillgångar, och (4) förhållandet 

mellan långfristig skuld och bokfört värde av totala tillgångar. Största fokus fästs på 

den först nämnda definitionen – totala skulder dividerat med marknadsvärdet av 

tillgångar - men författarna använder även de alternativa måtten i resultatdiskussionen 

och som bevis för robustheten av dokumentationerna. 

4.3.2. Metod 

Frank och Goyal har skapat en så kallad ”kärnmodell” för hävstång och författarnas 

basmodell består av följande variabler och parametrar: 

 

                      (9) 

 

Där      utgör skuldsättningen av bolag i under tidpunkt t, där        består av en vektor 

av bolagsspecifika faktorer för bolaget i under tidpunkt t-1. Modellen är till sin 
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uppbyggnad mycket liknande de som tillämpats i de andra forskningarna. I 

undersökningen estimeras värden för parametrarna   och  .  

4.3.3. Resultat 

Med ett marknadsbaserat mått på skuldsättning finner författarna att man med hjälp 

av sex förklarande variabler lyckas förklara 27 % av variationen i skuldsättningen, 

medan de kvarstående faktorerna står för endast 2 ytterligare procent enheter. De 

statistisk mest signifikanta faktorerna för förklarandet av marknadsskuldsättningen 

och, dess positiva eller negativa förhållande, följer:  

(1) Branschens mediana skuldsättning (+), (2) påtaglighet18  (+), (3) vinst (-), (4) 

bolagsstorlek (+), (5) M/B (-) och (6) förväntad inflation (+).  

Författarna understryker att faktorerna, trots resultaten, är varierande tillförlitliga, där 

den förväntade inflationen bland dessa antagligen är minst pålitlig, då den till skillnad 

från de andra variablerna består av årligt data. Vidare, ifall fokus hade fästs på det 

bokförda värdet av skullsättning, skulle variablerna ”M/B”, ”bolagsstorlek” samt 

”förväntad inflation” alla ha exkluderats ur undersökningen. Endast variablerna 

”Branschens mediana skuldsättning”, ”påtaglighet” samt ”vinst” förblir robusta 

genom olika definitioner på skuldsättning.  

Författarna sammanfattar att trots att flera studier valt att inkludera ett varierande 

sortiment av kontrollvariabler, är det exempelvis högst osannlikt att variablerna 

”tillgångar” skulle skilja sig från ”försäljning”, att ”förväntad inflation” skulle bete sig 

olika än ”nominella räntan på statsskuldeväxeln19” eller att ”påtaglighet” uppvisar 

annorlunda resultat än ”säkerheter20” (collateral).  

4.4. Rauh & Sufi (2011) 

Författarna finner i sin artikel ”Explaining Corporate Capital Structure: Product 

Markets, Leases and Asset Similarity” att allt mera exakta mått på slutprodukter och 

sysselsatt kapital leder till en signifikant ökning av förklaringsgraden av variationen i 

kapitalstruktur, i tvärsnittet. Finner att den nya indelningen av konkurrenter utgående 

från produktmarknaden ökar på förklaringsgraden av de medelvärda måtten på 

                                                        
18 Eng. Tangibility  
19 Eng. Treasury-Bills 
20 Eng. Collateral 
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kapitalstruktur av jämförelsebolag med upp till 50 %, i förhållande till resultaten där 

bolag indelas enligt 3-siffriga SIC koder. Vidare finner författarna att den höga 

förklaringsgraden bland dessa produktmarknadsförknippade konkurrenterna är starkt 

relaterad till de typer av tillgångar som används i produktionsprocesserna. Studien 

finner vidare att produktutbud och tillgångar använda i produktionsprocesserna är de 

viktigaste determinanter för kapitalstruktur i tvärsnittet. 

4.4.1. Data 

Data studien är huvudsakligen hämtat från databaserna Compustat och Capital IQ 

(CIQ). Författarna fokuserar explicit på leasat sysselsatt kapital i 

produktionsprocessen. För att klassificera ett bolag med dess 

produktmarknadskonkurrenter använder författarna sig av CIQ’s indelning av 

börsnoterade bolag i jämförelsebolagsgrupper. Denna indelning baserar sig i sin tur på 

SEC rapporteringar. För att påvisa att denna typ av indelning genererar en mera exakt 

matchning av bolag med dess verkliga konkurrenter, bevisar författarna att de 

operativa måtten dessa bolag emellan korrelerar kraftigare, än måtten bland bolag som 

förknippas med varandra i enlighet med SIC koder. Det slutliga samplet, avgränsat i 

enlighet med SIC 6000-6999 siffror, krav på fullständiga data och uteslutande av bolag 

med färre tillgångar än 10 miljoner dollar, omfattar 3,263 bolag. Samplet utgörs av ett 

tvärsnitt av de inkluderade bolagen för år 2009. Eftersom endast 2,714 av de 

inkluderade konkurrenterna möter kraven på data begränsas samplet ytterligare. För 

bolag med färre än 5 listade konkurrenter det givna året förlänger författarna 

tolkningen av en konkurrent, genom att inkludera även konkurrenterna av dessa färre 

än 5 bolags konkurrenter till den slutliga poolen av jämförelsebolag.    

Definition av kapitalstruktur, den beroende variabeln 

Författarna använder sig av två alternativa definitioner av skuldsättning. I den första av 

dessa fastslås variabeln som bokfört värde av skulder i förhållande till ett bokfört värde 

av totala tillgångar. I den andra definition adderas leasade skuldförpliktelser i täljaren 

och leasade tillgångar i nämnaren varmed ett nytt mått på skuldsättning skapas – 

bokfört värde på skuldsättning med leasingavtal21. 

                                                        
21 Eng. Leverage Ratio With Leases 



 

 

32 

4.4.2. Metod 

Till skillnad från tidigare studier använder sig författarna av genomsnittliga och inte 

mediana värdena på jämförelsebolagens skuldsättning. För kontroll inkluderas de fem 

följande variablerna: (1) påtaglighet, (2) M/B –talet, (3) lönsamhet, (4) volatilitet i 

kassaflöden samt (5) storlek. Modellen i studien, till sin uppbyggnad mycket lika den av 

Frank och Goyal (2009) använda, följer: 

       ̅            (10) 

Där    utgör den beroende variabeln, utfallet av intresse för bolag i, medan  ̅     är de 

medeltala utfallen för bolagen indexerade av j – antingen listade som konkurrenter i 

enlighet med SIC3 koder eller i enlighet med de produktmarknadsbaserade 

indelningarna givet av Capital IQ. Då dessa jämförelsebolagspoolers utfall beräknas 

bortses i enlighet med modellen även alltid ifrån målföretag i’s utfall.  

4.4.3. Resultat 

Studien dokumenterar att den starkast signifikanta variabeln för förklarandet av 

kapitalstruktur utgörs av ett medeltal av skuldsättningsgrader i bolag som producerar 

samma slutprodukt. Författarna finner även en ökning i förklaringsgraden av sin 

tvärsnittsmodell då minimum kravet för konkurrenter ökas till 25 stycken per 

observation. Anmärkningsbart i studien är att författarna dokumenterar motsvarande 

resultat, oavsett ifall 3- eller 4-siffriga SIC koder används som jämförelsepunkt, vilket 

tyder på att den dokumenterade bristfälligheten bland SIC klassificeringar inte är 

drivet av ett fel val av finkornighet på branschpoolerna.  

4.5. Leary och Roberts (2014) 

I sin artikel ”Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy?” undersöker författarna 

Mark Leary och Michael Roberts både vare sig, hur samt varför jämförelsebolags 

ageranden och egenskaper inverkar på ett enskilt bolags val av kapitalstruktur. Den 

empiriska modellen grundar sig i tanken om en ovisshet bland ekonomichefer om den 

optimala kapitalstrukturen, varmed jämförelsebolagen kan anses informativa för ett 

målföretags val. Denna tillämpade teori namnger författarna ett så kallat 

”inlärningsmotiv”. 
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4.5.1. Data 

Författarna baserar undersökningen på den amerikanska marknaden under 

tidsperioden 1965-2008. Samplet bildar ett paneldata, där sammanlagt 9,126 unika 

bolag inkluderas. Data är insamlat från Compustat, vilket medför en ypperlig möjlighet 

för att i denna studie undersöka robustheten av resultaten, då branscher och 

jämförelsebolag definieras med ytterligare omsorg.  Observationerna ligger på årsnivå, 

med 80,279 observationer för lejonparten av de körda modellerna, bortsett från 

undantagen där vissa bortfall förekommer i enstaka under-modell. Bolagen baserar sin 

branschmässiga klassificering på 3-siffriga SIC koder, med totalt 217 representerade 

branscher. Medelvärde för antalet bolag utgör 13 medan medianen ligger på 8 bolag, 

vilket indikerar på en åt höger lutande skevhet i samplet. Variablerna är på grov nivå 

indelade i (1) jämförelsebolagens medelvärden, samt (2) målföretagsspecifika 

faktorer. Författarna tillämpar klassiska avgränsningar, liksom exempelvis uteslutande 

av finansiella (SIC koderna 6000-6999), allmännyttiga bolag (4900-4999) och statliga 

institutioner (9000-). Vidare ställs krav på vissa data att vara fullständiga, för en given 

mängd variabler. Samplets extrema utfall utesluts även genom en så kallad winsorizing 

på både 1 samt 99 % nivån.  

Definition av kapitalstruktur, den beroende variabeln 

Författarna undersöker liksom de tidigare diskuterade studierna både ett bokfört värde 

samt ett marknadsbaserat värde på skuldsättning. Utöver detta inkluderas värden som 

utgörs av förändringen i dessa som ytterligare variabler. Vidare undersöker författarna 

huruvida jämförelsebolags aktie- och skuldemissioner är drivare av målföretags 

motsvarande emissioner i ett senare skede i tiden, t+1.   

4.5.2. Metod 

Basmodellen i författarnas studie består av en multipel OLS modell, med fasta-effekter. 

Den beroende variabeln åtar sig olika alternativa mått på skuldsättning, där både 

skuldsättning i formen av en förändring samt i formen av en given nivå, undersöks. 

Modellen följer: 

         ̅        ̅                               (10) 

Där      utgör alternativa mått på finansiell policy, liksom skuldsättning.  ̅     består av 

jämförelsebolagens genomsnittliga utfall, då bolag i är exkluderat. De K-dimensionella 
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vektorer  ̅       samt        består av genomsnittliga jämförelsebolagsspecifika- och 

bolagsspecifika egenskaper, respektive. Branschmässiga och årsrelaterade fasta-

effekter representeras av feltermerna    och   . Avslutningsvis står      för den 

bolagsspecifika feltermen som antas korrelera inuti företagen och heteroskedasitet. De 

förklarande variablerna tidsfördröjs med 1 periods lags. Samtliga förklarande variabler 

inkluderas i formen av en förändring, med undantag för den idiosynkratiska 

avkastnings-chocken som inkluderas som en ren nivå. Rollen av den idiosynkratiska 

avkastnings-chocken diskuteras nedan. 

Parametrarna       samt     fångar den första förklaringen till generellt industriellt 

beteende: gemensamma egenskaper och institutionella omgivningar. 

Jämförelsebolagens effekt fångas däremot av de kvarstående parametrarna   och   , 

vilka meter inverkan av konkurrenternas ageranden och egenskaper.  

Författarna är noga om att tackla problemet med en potentiell endogenitet som 

förekommer i samband med studier där branschmässiga medelvärden regresseras mot 

ett bolag med koppling till den i frågavarande industrin. I författarnas fall är det den 

förklarande variabeln  ̅     och dess förhållande till den beroende variabeln       som 

utgör intresse för extra uppmärksamhet. För att kringgå risken för endogenitet och öka 

på tillförlitligheten av resultaten skapar författarna ett proxy för förändringen i 

skuldsättning genom att skapa en variabel för ”idiosynkratiska avkastnings-chocker”. 

Eftersom dessa chocker bevisas vara starkt statistiskt signifikanta determinanter för 

förändring i skuldsättning och samtidigt har ett antal andra ändamålsenliga 

egenskaper, används dessa som proxy för förändring i jämförelsebolagens 

skuldsättning. Modellerandet av de idiosynkratiska avkastnings-chockerna för samtliga 

bolag utgår från en augmenterad markandsmodell enligt följande: 

               
                

     ̅               (11) 

Där      utgör total avkastning för bolag i, i industrin j, över månaden t. En abnormal 

marknadsavkastning estimeras av          , medan motsvarande abnormal 

avkastning för en jämnvägd industriell portfölj, där bolag i uteslutits, estimerad 

utgående från   ̅         . En estimeringsperiod på minimum 24 månader, dock i regel 

60 månader, används för att skatta avkastningskravet för bolag i. Dessa månatliga 

observationer omvandlas till årliga tal, där den förväntade avkastning för exempelvis år 

1991 är ett resultat av estimeringar mellan åren 1986-1900.  
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                            ̂    =  ̂      ̂   
             ̂   

     ̅          (12) 

                                 ̂    =        ̂                    (13) 

 

Denna process genererar  -värden i ekvation (12) som är både bolagsspecifika och 

tidsvarierande, trots detta konstanta inom ett kalenderår.  Sålunda tillåter författarnas 

beräkningar av idiosynkratiska avkastningar för heterogena känsligheter gentemot 

aggregerade chocker. Det erhållna värdet för den idiosynkratiska avkastningen  ̂    

inkluderas i regressionerna enligt samma förfarande som resten av variablerna, där den 

tidsfördröjs med 1 år i förhållande till den beroende variabeln.  

4.5.3. Resultat 

Författarna dokumenterar signifikanta bevis för betydelsen av jämförelsebolag vid valet 

av kapitalstruktur. Författarna finner variablerna som representerar inverkan av 

konkurrenter är mera betydande än majoriteten av alla de tidigare dokumenterade 

determinanterna för kapitalstruktur.  

Leary och Roberts dokumenterar vidare att finansieringsbesluten, till stora delar, är 

motreaktioner till finansieringsbesluten i sig, och till en mindre utsträckning beroende 

av egenskaperna av jämförelsebolagen. I sin enkelhet indikerar resultaten att 

jämförelsebolags ageranden är betydligt viktigare determinanter för ett målföretags 

kapitalstruktur än dessa jämförelsebolags egenskaper. Studien dokumenterar att det 

härmande beteendet inom jämförelsegrupper huvudsakligen koncentreras kring små 

och mindre lönsamma bolag, samt mellan mera finansiellt bundna22 företag. Dessa 

mindre och mindre lönsamma bolag har alltså tendensen att se upp till branschmässiga 

ledare. Vidare hävdar författarna att industriledare inte är beroende av dess mindre och 

olönsamma konkurrenters finansieringspolitik. Författarna kontrar alltså den generella 

uppfattningen om att bolag gör sina finansieringsbeslut oavsett av konkurrenter. 

På följande sidor, i Tabell 1 och Tabell 2, sammanfattas valen gjorda i de tidigare 

forskningar, liksom resultaten studierna kommit fram till. I den första tabellen ges en 

översikt av de tidigare diskuterade, medan den andra tabellen ämnar mera lätt fattat 

illustrera variabel- och modell definitioner i artiklarna. 

                                                        
22 Eng. Financially constrained 
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    Sammanfattning av tidigare studier (1/2)Tabell 1

Studie År Tidsperiod Sampelstorlek Marknad Metod Resultat 

MacKay och Phillips 2005 1981-2000 Obalanserade paneldata 
 
3074 bolag, 
konkurrensutsatta 
branscher 
309 bolag, koncentrerade 
branscher 
 
361 branscher totalt 

USA Fast-effekt modell 
(OLS) 
& 
GMM -modell 

2-års tidsfördröjning 

Finner tydliga bevis för inverkan av branschmässiga effekter, 
och dokumenterar signifikanta skiljaktigheter i resultaten 
beroende på bolagens positionering inom industrin 

Ännu starkare bevis finner författarna utgående från 
bolagsspecifika effekter vid förklarandet av finansiell hävstång 

Branschmässiga effekter 13 % och bolagsspecifika effekter 
54 % förklaringsgrad för variationen i finansiell hävstång 
 

Lemmon, Roberts och 
Zender  

2008 1965-2003 Obalanserade paneldata 

19,700 bolag 

USA Enkel OLS  
& 
Fast-effekt modell 
 
1-års tidsfördröjning 

Variationen i skuldsättningen driven av oobserverade, 
tidsoberoende effekter, som tenderar vara mycket stabila över 
långa tider 

Robusta bevis för egenskaperna av skuldsättning genom både 
börsinträden och utträden ur börsen 

Frank och Goyal  

 

2009 1950-2003 180,552 bolagsår USA OLS linjär 
regression 

1-års tidsfördröjning 

Författarna undersöker en lång lista av erkända determinanter 
för val av kapitalstruktur 

Studien finner att endast sex faktorer står för majoriteten av 
alla variation i marknadsskuldsättning 

Rauh och Sufi 2012 2009 Tvärsnittsdata 

2,714 bolag som erhålls 
konkurrenter för 

USA OLS linjär 
regression 

 

Starkaste faktorn för förklarandet av valet av kapitalstruktur är 
kapitalstrukturen för andra bolag verksamma i samma 
produktmarknad 

Leary och Roberts 

 

2014 1965-2008 Obalanserade paneldata 

9,126 bolag 
 
217 branscher 

80,279 obs. 

USA Fast-effekt modell 
(OLS) 
 
2SLS (two-stage 
least square) 
estimate 

1-års tidsfördröjning 

Författarna dokumenterar signifikanta bevis för betydelsen av 
jämförelsebolag vid ett målföretags val av kapitalstruktur 

Finansieringsbesluten dokumenteras till stora delar vare 
motreaktioner till konkurrenters finansieringsbeslut, och till 
mindre utsträckning ett resultat av bolagens egenskaper 
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    Sammanfattning av tidigare studier (2/2)Tabell 2

                                                        
23 BV SSG  = Tot. skulder/Tot. BV tillgångar, Markandsbaserat värde för SSG = (Totala skulder/Marknadsvärde av eget kapital + bokfört värde av skulder + preferensaktier – uppskjuten skatteskuld 

24 Census of Manufacturers –databasen som står som källa för insamlingen av måtten på industriell koncentration uppdateras endast var femte år 

25 Lönsamhet = EBITDA/Tillgångar, Påtaglighet = Net PPE/Tillgångar, BV(SSG) = Tot. skulder/BV(Tillgångar), Markandsbaserad skuldsättning = Tot. Skulder/Marknadsvärde av Tillgångar 

Studie År 
Industriell definition / 

Segmentering av samplet 
Förklarande- & kontrollvariabler Beroende variabel (skuldsättning) 

MacKay och Phillips23 2005 4-siffriga SIC klassificeringar används som mått på 
industriell koncentration (Herfindahl-Hirschman 
Index, HHI) (data från CoM24) 

Segmentering: Bolag som inträder, stannar kvar 
samt träder ur en bransch (CUSIP databasen) 

Skuldsättning, Log(Tillgångar), Lönsamhet, 
Kapitalintensitet (kapital/kostnader för arbetskraft), 
Naturlig hedge, Risk (volatilitet i kassaflöden), 
Diversifiering 

 Bokfört värde på skuldsättning (BV SSG) 
 Marknadsbaserat värde för skuldsättning 

(MV SSG) 
 

Lemmon, Roberts och 
Zender  

2008 Fama & French 38-branschmässiga klassificeringar 
Baserar sig på 4-siffriga SIC –koder, Compustat 
(främst) samt CRSP databaserna som källa 

Initial skuldsättning, Försäljning, M/B, Lönsamhet, 
Påtaglighet, Branschmässig-median-SSG, 
Kassaflöde, Dividend -betalare 

 Bokfört värde på skuldsättning 
 Marknadsbaserat värde på skuldsättning 

 

Frank och Goyal  

 

2009 4-siffriga SIC klassificeringar för att erhålla 
medianen för genomsnittlig, industriell mått på 
variabler som inkluderas i studien 

Industriell median skuldsättning, Påtaglighet, 
Vinster, Bolagsstorlek, M/B, Förväntad inflation 

Kontrollvariabler inkluderade med låg 
förklaringsgrad: Tillväxt, Skatter, Risk 
 

 Tot.Skuld/MV(Tillg.) 
 Tot.Skuld/BV(Tillg.) 
 Långf.Skuld/ MV(Tillg.) 
 Långf.Skuld/BV(Tillg.) 

Rauh och Sufi 2012 Produktbaserad, SEC definierad, indelning 

SIC-3 indelning 

Påtaglighet, M/B, Lönsamhet, Variation i 
kassaströmmar, Storlek  R2 0,03 
 
Industriell-Ø-SSG  R2 0,30, betydligt större än 
andra variablerna 

 Bokfört värde på SSG 
 Bokfört värde på SSG (med leasing) 
 Ägda PP&E/(Tillgångar+leasing) 

Leary och Roberts25 

 

2014 Branscher definieras utgående från 3-siffriga SIC – 
koder. Indelning i ledare och eftersläntrare. 
 
Ytterligare sampelindelningar (indikatorvariabler): 
Har bolag en kreditvärdering, Dividendbetalare?, 
Marknadsandel, Lönsamhet, samt  M/B -måttet 

Konkurrenters medelvärden av: 
Log(Försäljning), M/B, Lönsamhet, Påtaglighet 
Bolagsspecifika faktorer: 
Log(Försäljning), M/B, Lönsamhet, Påtaglighet 
- samt ytterligare kontrollvariabler och tidsfördröjda 
värden av beroende variabeln studeras 

 Bokfört värde på skuldsättning 
 Marknadsbaserat värde på skuldsättning 

 samt en förändring i dessa 
 Emission av eget kapital 
 Emission av skuldebrev 
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5 DATA 

Data i denna studie härstammar ifrån databaserna Capital IQ (Research Insight) och 

Compustat, kombinerat med forskningsresultaten skapade av Hoberg och Phillips. De 

bolagsspecifika driftsvariablerna har hämtats ifrån databaserna Compustat och Capital 

IQ, medan en omfattande Excel–fil med målföretag länkade ihop med unika pooler av 

jämförelsebolag har angivits av Hoberg och Phillips över åren 1996-2011.   

För att föra samman de bolagsspecifika driftsvariablerna över åren med de respektive 

jämförelsebolagsvärdena ett år tidigare används så kallade ”Global Vantage Keys” 

(GVKeys). Hoberg och Phillips tillförser oss med dessa GVKeys för samtliga bolag 

under den givna tidsperioden. Ett omfattande manuellt Excel-arbete har genomförts 

för att para ihop bolagens tvärsnittsdata över de givna åren, utgående från vilka det 

slutliga samplet med jämförelsebolagspoolernas genomsnittliga branschvärden även 

har skapats.  

Den ursprungliga datafilen består av över 1 miljon rader med konkurrenter förknippade 

till dess produktmarknadsrelaterade målföretag över respektive 15 år.  Efter 

omfattande avgränsningar av datasamplet, både i enlighet med förfaranden i tidigare 

studier (liksom exkluderandet av branscher med oändamålsenliga särdrag och krav på 

fullständiga data bland variablerna), och efter en konsolidering av de 

jämförelsebolagsspecifika data till genomsnittliga variabler för branschpoolerna, 

kvarstår ett obalanserat datasampel med 151,137 bolagsår som summerar till 6,479 

branschspecifika observationer. Observationernas antal är vidare beroende av den 

känslighetsanalysen beträffande alternativa segmenteringar av samplet utgående från 

de relativa bolagsspecifika egenskaperna.  Utgående från olika minimum krav på 

antalet jämförelsebolag ett bolag bör ha ett givet år begränsas även observationerna 

vidare beroende på modellspecificeringen. För samplet i dess ursprungsformat där inga 

vidaresegmenteringar eller krav på minimum antal bolag per branschpool har ställts, är 

medianen för antalet jämförelsebolag per branschpool 15, medan det genomsnittliga 

antalet summerar till 23 stycken. 

 

Data är till sin uppbyggnad i enlighet Woolridge (2013) beskrivning av paneldata då det 

består av tidsserier för samtliga tvärsnitts-individer i datasamplet. Fördelarna med 

poolade data är möjligheten till större datamängder, friheten att analysera olika 

frågeställningar, minskade problem med multikollinearitet och större möjligheter att 
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hantera problem förknippade med utelämnade variabler (motverkar heterogenitet) 

(Woolridge, 2013).  

5.1. Hoberg-Phillips produktbaserade branschindelning 

Slutprodukten av Gerard Hoberg och Gordon Phillips omfattande arbete är resultatet 

av ett projekt som initierades år 2006 med målet att förstå rollen av en bransch, 

produktmarknadskonkurrens och dess sammanlänkningar genom produktmarknaden.  

Författarna har samlat in verksamhetsbeskrivningar från 50,673 stycken på årsbasis 

publicerade 10-K filer som rapporterats till de amerikanska tillsynsmyndigheterna SEC, 

i enlighet med de rådande regleringskraven. Med rapporterna väl till hands har 

författarna utgående från sökord i bolagens produktbeskrivningar parat ihop bolag med 

dess verkliga produktmarkandsrelaterade konkurrenter. Processen har genomförts 

med hjälp av så kallade ”web crawling” – algoritmer, där nyckelord i det stycket i 

bolagens externa rapporteringar som redogör dör bolagets produktutbud26 har parats 

ihop med nyckelord i andra bolags verksamhetsbeskrivningar. Eftersom processen är 

skapad genom att kombierna bolag utgående från uttryckligen produktbeskrivningar 

definieras branscher och konkurrenter snarare av de produkter bolagen tillförser 

marknaden med, än utgående från produktionsprocesser. 

Vilka är då egenskaperna av dessa data, och hur skiljer sig de skapade poolerna från de 

traditionella SIC3 klassificeringarna? Författarna förklarar att dessa data i själva verket 

är skapade på motsvarande nivå av finkorninget som de tidigare nämnda SIC3 

indelningarna. Ifall man på måfå väljer 2 bolag ifrån den totala poolen av bolag samplet 

omfattar, är sannolikheten 2,05 % för de TNIC-3 indelade bolagen att dessa hör till 

samma branschindelade jämförelsepool. Ifall man på motsvarande sätt väljer 2 bolag 

och undersöker deras sannolikhet att tillhöra samma SIC 3 bransch, erhålls samma tal 

– 2,05 %.  

Nyttan av denna alternativa klassificeringsprocess härstammar inte endast från det 

mycket konkreta och lättförståerliga angreppssättet, utan möjliggör även ett 

branschmässigt klassificeringsverktyg, som tar hänsyn till variationen i bolagens 

verksamhet över tiden. De traditionella branschmässiga klassificeringsprinciperna lider 

av en stelhet och tendens att fånga ett bolag i en given bransch, trots att bolaget med 

tiden utvecklat sin verksamhet till nya marknader. Hoberg och Phillips alternativa 

                                                        
26 Mera noggrant definierat: ”10-K Filings, Business description section” 
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klassificering möjliggör en undersökning av hur bolag reagerar till förändringar inom 

den produktmarkandsmässiga strukturen, eftersom förändringar i produktutbudet 

återspeglas i de definierade uppsättningarna av de unika konkurrenspoolerna redan på 

årsnivå.  

Den rådande regleringsmässiga miljön på den amerikanska börsmarkanden och de 

därav följande juridiska kraven om korrekhet och ständig uppdatering av 

produktbeskrivningarna, skapar en starkt utgångspunkt för analys. Processen bygger 

på en år-till-år föränderlig, produktmarkandsförknippad klassificering, som inte endast 

tillåter forskaren att avvika från de generella indelningskriterierna, utan samtidigt även 

möjliggör nya mått på branschspecifik konkurrens. Författarna finner bevis för att sin 

alternativa klassificering även i verkligen allt mera exakt faller i linje med 

bolagsledningens egen syn på konkurrenter (Hoberg & Phillips, 2011).  Författarna har 

som ett resultat av sitt nya förfarande, lyckats publicera ett flertal artiklar i den högt 

ansedda journalen The Journal of Finance, vilket i sin tur stöder valet att använda sig 

av detta förfarande i avhandlingen. (Hoberg & Phillips, 2010) 

5.2. Avgränsningar i tidigare studier 

För att åskådliggöra valen gjorda i denna studie beträffande avgränsningar, redogörs 

till följande kort för de förfaranden som tillämpats i de två närmast liggande tidigare 

forskningarna inom ämnesområdet. 

Rauh och Sufi (2011) väljer att utesluta bolagen som klassificeras som finansiella bolag, 

bolag med SIC koder mellan 6000-6999. Författarna ålägger stränga krav på 

fullständiga paneldata. Bolag med negativa totala tillgångar utesluts på motsvarande 

sätt. Ifall bolag saknar data för försäljning och aktiekapital utesluts de även ur samplet. 

Vidare väljer författarna att avgränsa samplet till att endast omfatta bolag med 

minimum 10 miljoner dollar i totalt kapital27.  Små bolag har tendensen att ha extrema 

särdrag i distributionen av en stor del av de huvudsakliga determinanterna för 

kapitalstruktur. Dessutom utesluts bolag som genomgått en drastisk tillväxt och 

nedgång i tillgångarna, där 300 % är linjen som dras för tillväxt på tillgångarna och -66 

% som krympning, på årsbasis. Denna avgränsning sammanfattar författarna att 

utraderar behovet av en vidare winsorizing av samplet och skuldsättningarna.  

                                                        
27 Totalt kapital = (Totala tillgångar + Värdet av operationella leasing avtal) 
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Leary och Roberts (2014) drar gränsen för samplet genom att först och främst utesluta 

finansiella bolag (SIC koder mellan 6000-6999) och utvidgar avgränsningen till att 

även bortse ifrån bolag verksamma inom produktionen av nödvändigheter28 (SIC koder 

mellan 4900-4999), liksom även statliga enheter (SIC koder större eller lika med 

9000).  Bolag bör ha fullständiga data för exempelvis följande variabler för att 

inkluderas i samplet: bokfört värde på skuldsättning, marknadsbaserat värde på 

skuldsättning, försäljning, market-to-book förhållandet, lönsamhet och påtaglighet. 

5.3. Avgränsningar i avhandlingen 

Tidsintervallet är begränsat av Hoberg och Phillips datafil som sträcker sig över 

tidsperioden 1996-2011. Från samplet har i enlighet med förfaranden i tidigare studier 

exkluderats bolag verksamma inom den finansiella sektorn (SIC3 koden mellan 6000-

6999), bolag som producerar nödvändigheter (SIC3 4900-4999) samt bolag 

verksamma som statliga enheter (SIC3 > 9000). Orsaken till uteslutandet härstammar 

både ifrån bolagens verksamhetsdrag och dess reglering. Det är vidare kutym in studier 

av branschförknippade sektorer att utesluta bolag som tillhör den finansiella sektorn, 

och är av speciellt intresse då undersökningen berör ämnet kapitalstruktur. Finansiella 

bolags skuldsättning är dels beroende av försäkringsmekanismer, liksom exempelvis 

insättningsgarantier, och underställs dessutom regleringsmässiga krav beträffande 

minimi kapitalkrav. 

 

För att öka på exaktheten och minska på biasen av resultaten har data beroende på 

variabeln winsorizas (restrikteras) till förhållandet 1 % till 99 % eller 0 % till 99 %, och 

därmed uteslutit extremvärden. Samtliga bolag som inkluderas i samplet som antingen 

målföretag eller jämförelsebolag bör ha en omsättning på minst 10 miljoner dollar 

under de undersökta åren för att inte exkluderas ur samplet. Observationer med 

ofullständiga data givet modellens variabelval utesluts även från samplet, och ett 

alternativ olika krav ställs på minimum antalet jämförelsebolag ett målföretag bör ha 

ett givet år för att kunna inkluderas som en företagsårs-observation. Ifall samplet 

omfattar variabler där ett bolag ett givet år har negativa tillgångar eller försäljning, 

utesluts även denna observation ur samplet.  

                                                        
28 Eng. Utilities 
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5.4. Segmentering av samplet 

För att skapa en djupare förståelse för vad som kan driva de tänkbara resultaten, 

segmenteras samplet i undergrupper utgående från ett antal tidigare använda 

förfaranden. Dessa segmenteringar är nyckeln till att försöka kunna dra paralleller 

mellan resultaten och det teoretiska resonemanget bakom konkurrenter och dess 

eventuella härmande beteende kring valet av kapitalstruktur. Först och främst indelas 

samplet i antingen ledande eller eftersläntrande bolag, varefter modeller byggs upp 

utgående från kombinationer av dessa. I den andra indelningen studeras de 

branschpooler som beräknats högt koncentrerade eller högt konkurrensutsatta turvis. 

Den sista segmenteringen fungerar som test av resultatens robusthet i förhållande till 

antalet jämförelsebolag per branschpool. 

5.4.1. Ledare och eftersläntrare 

Målföretagen och jämförelsebolagen inom branschpoolerna indelas i enlighet med 

(Leary & Roberts, 2014)’s förfaranden i antingen ledande eller eftersläntrande 

målföretag och konkurrenter. Genom en rangordning utgående från både lönsamhet, 

storlek och tillväxt i vinster har ett givet bolag i’s konkurrenter för ett givet år 

segmenteras in i antingen ledande marknadsspelare eller efterföljare.  

Klassificeringen sker genom att dela in bolagen i tre grupper utgående från ett 

kombinerat mått på de bolags- och årsspecifika driftsvariablerna. Bolag vars 

kombinerade mått faller inom den 66,67 % lägsta percentilen utgör eftersläntrare, 

varefter bolagen vars mått det givna året ligger inom topp 33,33 % klassificeras som 

ledare. En indelning i enlighet med branschledare och eftersläntrare utgör en ypperlig 

grund för diskussion om en potentiell inverkan av bolagens relativa positionering inom 

branschen. För att öka på precisionen av indelningen ställs kravet på att det finns 

minimum 15 jämförelsebolag per branschpool för att observationen skall registreras i 

modellen.  

5.4.2. Konkurrentsutsatta och koncentrerade branschpooler 

Som en alternativ indelning klassificeras de målföretagsårsspecifika 

jämförelsebolagspoolerna utgående från Herfindahl-Hirschman indexet (HHI), i tre 

olika grupper av konkurrensnivå. Rauh och Sufi (2011) avslutar sin studie med att 

sammanfatta att forskningen bortser ifrån en analys av konkurrensomgivningen inom 



 

 

43 

branscher och dess tänkbara inverkan på valet av kapitalstruktur. Indelningen lämpar 

sig av denna orsak ypperligt som grund för resultatdiskussion. MacKay och Phillips 

(2005) tillämpade i sin studie samma förfarande. Faktumet att MacKay och Phillips 

(2005) studie byggde på en indelning av branscher utgående från SIC3 koder leder inte 

heller till några praktiska utmaningar då finkornigheten i Hoberg och Phillips TNIC-3 

indelning även ligger på samma nivå. 

Måtten beräknas utgående från de unika jämförelsebolagspoolernas individuella 

marknadsandelar i kvadrat, varefter måttet består av summan av individernas enstaka, 

kvadrerade tal. HHI = s1^2 + s^2 +...+ sn^2, där de kvadrerade talen av respektive 

marknadsandelar summeras ihop. För att demonstrera, anta en jämförelsebolagsgrupp 

med tre konkurrenter år ”200X”, där bolag ”A” har en marknadsandel på 30%, bolag 

”B” en andel av 60% och bolag ”C” en 10% marknadsandel. Måttet beräknas i enlighet 

med (302 + 602 + 102 = 900+3600+100 = 4600), i detta fall en mycket koncentrerad 

branschpool. I enlighet med MacKay och Phillips  (2005) förfaranden segmenteras 

dessa branschpoolers HHI tal även i denna studie i enlighet med vare sig (HHI<1000,) 

(1000<HHI<1800) eller ifall (HHI>1800). Vi väljer att definiera branschpooler med ett 

HHI mått på under 1000 som konkurrensutsatta branschpooler, medan 

bolagsgrupperna med HHI över 1800 förklaras koncentrerade branschpooler. För att 

kunna dra ändamålsenliga slutsatser utgående från måttet utesluts även sådana 

branschpooler som bygger på färre en 15 konkurrerande bolag. Ifall beräkningen av 

måttet redan i sig dikteras av ett lågt antal konkurrenter kommer även värdet på måttet 

av att förvrängas. 

5.4.3. Branschpoolens omfång 

Avslutningsvis segmenteras samplet i enlighet med antalet jämförelsebolag ett 

målföretag har angivits ett givet år. Denna gruppering möjliggör en bra grund för 

analys av robustheten i estimaten. En annan nytta med segmenteringen av samplet i 

enlighet med antalet jämförelsebolag per pool är den diskussion som kommer kunna 

föras beträffande ett potentiellt härmande beteende utgående från teorin om ett 

flockbeteende. Samplet gruppers i enlighet med krav på både 3, 8, 15 samt 23 

jämförelsebolag. 23 jämförelsebolag anses en bra övre ända för känslighetsanalysen då 

även det genomsnittliga antalet konkurrenter i samplet består av motsvarande antal. På 

motsvarande sätt definieras gränsen för det andra kravet i enlighet med det mediana 

värdet 15 för antal jämförelsebolag per branschpool Rauh och Sufi (2011) ställer även 
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ett krav på antalet jämförelsebolag per bransch för test av robusthet och finner de 

starkaste resultaten då antalet konkurrenter gränsas till minimum 25 stycken. 

5.5. Variabelval i undersökningen 

5.5.1. Den beroende och förklarande variabeln, skuldsättning 

I samband med den tidigare forskningen inom ämnesfrågan stöter man på flera 

alternativa mått på skulder, skuldförpliktelser och skuldsättning. Resultaten inom 

forskningarna har även visat sig variera i synnerhet i enlighet med valet att antingen 

använda sig av marknadsbaserade eller bokförda mått på skuldsättning. Den bredaste 

definitionen på skuldsättning utgörs av förhållandet mellan totala skulder och totala 

tillgångar. Utgående från valen gjorda i de tidigare forskningarna, kommer jag först och 

främst att undersöka både det bokförda värdet på total skuldsättning, det 

marknadsbaserade värdet på total skuldsättning. Som ytterligare definitioner 

inkluderas måttet på både långfristiga, räntebärande skulder i förhållande till ett 

bokfört värde av totala tillgångar, och dessutom långfristiga, räntebärande skulder i 

förhållande till ett markandsbaserat värde på tillgångar. Gemensamt för de tidigare 

forskningarna inom ämnet är dock att största delen av fokus fästs på de tidigare 

nämnda måtten – totala skulder i förhållande till de två alternativa definitionerna av 

totala tillgångar. Av denna orsak fungerar de två senare definitionerna snarare som 

grund för ytterligare analys, medan de två måtten på total skuldsättning enklare kan 

förknippas till den tidigare forskningens resultat. De fyra måtten för skuldsättning som 

undersöks i studien följer:  

(1) BV SSG = Total bokföringsmässig skuldsättning 

- Bokföringsmässigt värde av totala skulder dividerat med bokfört värde av totala 

tillgångar 

(2) MV SSG = Total marknadsbaserad skuldsättning 

- Bokföringsmässig värde av totala skulder dividerat med bokfört värde av totala 

skulder genom markandsvärde av tillgångar 

(3) LS/BV = Långfristiga skulder till bokfört värde av tillgångar 

- Långfristiga, räntebärande skulder dividerat med bokfört värde av totala tillgångar 

(4) LS/MV = Långfristiga skulder till marknadsbaserat värde av tillgångar 

- Långfristiga, räntebärande skulder dividerat med bokfört värde av totala skulder och 

marknadsbaserat värde av eget kapital 
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Både de beroende och de förklarande variablerna utgår från dessa definitioner i 

modellerna. De förklarande variablerna bearbetas därefter vidare till att representera 

de genomsnittliga värdena bland branschpoolerna. Måtten följer de förfaranden som 

har använts i den tidigare forskningen som presenterades i samband med Stycke 4, i 

strävan att göra estimaten så jämförbara till de historiska dokumentationerna som 

möjligt. Genom att inkludera totalt fyra olika mått på kapitalstruktur blir analysen mer 

omfattande och allt fler paralleller kan dras till de tidigare studierna. 

5.5.2. Kontrollvariabler, de bolagsspecifika egenskaperna 

Variabelvalen i modellen grundar sig på bevisen tidigare studierna inom ämnet funnit. 

Eftersom rymden av de potentiellt intressanta och ändamålsenliga kontrollvariabler är 

oändlig, är värdet stort att kunna dra nytta av de tidigare dokumentationerna. Eftersom 

det är de alternativa måtten på de genomsnittliga branschpoolernas skuldsättning som 

utgör variabeln av särskilt intresse, vill vi främst via dessa ytterligare variabler se till att 

det inte är utelämnade effekter som snedvrider våra resultat. 

I samband med variabelvalet kan vi dra nytta av bevisen Frank och Goyal (2009) finner 

i sin forskning, som talar för att endast sex stycken förklarande variabler lyckas förklara 

27 % av all variation i skuldsättning, medan de alla de otaliga, kvarstående faktorerna 

bidrar med endast 2 ytterligare procentenheters förklaringsgrad. För att återge dessa 

statistisk mest signifikanta faktorerna för skuldsättningen, följer dessa sex variabler 

och förtecknet av dess dokumenterade korrelations-koefficienter: (1) Branschens 

genomsnittliga skuldsättning (+), (2) påtaglighet (+), (3) vinster (-), (4) bolagsstorlek 

(+), (5) M/B (-) och (6) förväntad inflation (+). Författarna understryker dessutom att 

den förväntade inflationen bland dessa antagligen är minst pålitlig, och utesluts ur 

modellerna i denna avhandling. Utgående från valen gjorda och bevisen funna i de 

tidigare studierna, sammanfattas härmed följande effekter som modellerna kommer 

kontrollera för.  

Först och främst inkluderas ett mått på storlek, en variabel de tidigare studierna likväl 

har valt att inkludera är (1) försäljning. Försäljningen drar nyttan av att vara mindre 

bransch-bunden än det alternativa måttet, ett logaritmerade värde av tillgångar, som 

ofta förvrids på grund av bransch- eller bolagsspecifika egenskaper. Denna variabel 

inkluderades även i exempelvis Lemmon, Roberts och Zender (2008) samt Leary och 

Roberts (2014) modellern. Som andra variabel av stor vikt kommer ett mått (2) M/B på 

förhållandet mellan bolagets marknadsvärde till dess bokförda värde att inkluderas, 
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som även förväntas beakta inverkan av en potentiell market timing effekt. Variabeln 

har inkluderats i samtliga diskuterade tidigare forskningar. Som tredje variabel 

inkluderas det på motsvarande sätt det i tidigare studier statistiskt signifikanta funna 

måttet för (3) påtaglighet i modellen. Vidare följer valet att inkludera en variabel som 

tar hänsyn till avkastning på kapital i de inkluderade bolagen, (4) lönsamhet, även 

inkluderad i fyra av de fem nämnda tidigare forskningarna. Som femte kontrollvariabel 

inkluderas en bolagsbeskattnings relaterad variabel - (5) bolagsskatt, för att kontrollera 

för den finansiella teorins implikationer om kapitalstruktur, liksom trade-off teorin. 

Som sjätte och sista kontrollerande variabel inkluderas ett logaritmerat mått på 

investeringar i anläggningstillgångar – (6) capex.  

 

Nedanför i Tabell 3 redogörs för variabeldefinitionerna för både de beroende och 

förklarande variablerna, vilka även mycket långt följer förfaranden i Leary och Roberts’ 

(2014) studie.  

 

 Variabeldefinitioner Tabell 3

Totala skulder = (Kortfristiga skulder) + (Långfristiga skulder) 

BV SSG29 = (Totala skulder) / (Bokfört värde av tillgångar) 

MV SSG30 = (Totala skulder) / (Marknadsvärde av tillgångar [MV(Tillgångar)]) 

    

 
MV(Tillgångar) =  (Utestående aktier * pris) + (Långfristiga & Kortfristiga skulder)  

   
+ Likvideringsvärde av preferensaktier 

   
– (Upplupen skatteskuld och skattelättnader för investeringar) 

    
LS/BV = (Långfristiga, räntebärande skulder) / (Bokfört värde av tillgångar) 

LS/MV = (Långfristiga, räntebärande skulder) / (Marknadsvärde av tillgångar) 

Bolagsstorlek = Log(Försäljning) 

Market-to-book (M/B) = (MV av tillgångar) / (BV av totala tillgångar) 

Påtaglighet  = (Netto materiella anläggningstillgångar31) / (BV av totala tillgångar) 

Lönsamhet = EBITDA/Tillgångar 

Bolagsskatt % = (Totala inkomstskatter) / (EBT) 

Capex = Log(Capex) 

 

 

Vidare betonar Frank och Goyal (2009) att trots att flera studier valt att inkludera ett 

varierande sortiment av kontrollvariabler, lyfter författarna fram att det exempelvis är 
                                                        
29 Bokfört värde av skuldsättning 
30 Marknadsbaserat värde av skuldsättning 
31 Eng. Net PPE/Assets 
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högst osannlikt att variablerna ”tillgångar” skulle skilja sig från ”försäljning”, eller 

”påtaglighet” uppvisar annorlunda resultat än ”säkerheter32”.  Trots att en alternativ 

definition på kontrollvariablerna kunde argumenteras mera exakt, finner alltså 

författarna att den förväntade inverkan är marginell mellan variabler med mycket 

liknande fundamentala egenskaper. 

 

 
 Det förväntade sambandet mellan målföretagets kontrollvariabler och SSG Tabell 4

 
Variabel Förväntat samband med BV SSG 

Försäljning +/- 

M/B + 

Påtaglighet + 

Lönsamhet +/- 

Marginell skattesats - 

Capex +/- 

 

Variabel Förväntat samband med MV SSG 

Försäljning + 

M/B - 

Påtaglighet + 

Lönsamhet +/- 

Marginell skattesats +/- 

Capex +/- 

 

5.5.3. Diskussion kring de förväntade förtecknen av variablerna 

Försäljning – Större och därmed även mer diversifierade bolag kan förväntas ha en 

lägre risk för finansiellt trångmål. Eftersom intäkterna av stora bolag ofta är fördelade 

mellan olika geografier och olika typer av kunder, kan även riskerna förväntas vara 

bättre fördelade. Storbolag har över tiden även ofta haft möjligheten att ackumulera en 

stor mängd pantsättbara tillgångar, vilket underlättar låntagningen. En högre 

försäljning går även ofta hand i hand med åldern av bolaget, vilket även kan 

argumenteras leda till minskade kreditkostnader, givet att bolaget är väl skött. Större 

och äldre bolag kan däremot antas ha haft möjligheten att ackumulera interna medel 

under sin verksamhetsera vilket skulle leda till ett lägre behov av extern finansiering 

och därmed tyda på ett negativt samband mellan storlek och skuldsättning.  

                                                        
32 Eng. Collateral 
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M/B –talet är en av de mest använda proxyna för tillväxt och förhållandet förväntas ha 

ett positivt samband mellan ett bokfört värde av skuldsättning. Ifall marknadsvärdet av 

bolaget stiger och därmed värdet av aktiekapitalet, förväntas även den relativa andelen 

av skulder i bolaget öka i förhållande till det bokförda värdet av totala tillgångar. Måttet 

grundar sig i en förväntad tillväxt i målföretagen med höga värden för förhållandet. 

Tillväxt ökar på kostnaden för finansiellt trångmål och skulderelaterade agentproblem.  

Däremot tenderar tillväxt även minska på problem förknippade med fria 

kassaströmmar. Av dessa orsaker förväntar sig exempelvis trade-off teorin att tillväxt 

leder till minskad skuldsättning. Pecking-order teorin däremot finner att bolag med 

större mängder investeringar, givet att lönsamheten hålls konstant, torde ackumulera 

högre skulder över tiden och finner ett motsatt förhållande mellan tillväxt och 

skuldsättning. (Frank & Goyal, 2009) Eftersom M/B –förhållandet rent matematiskt 

bygger på ett marknadsvärde dividerat med det bokförda värdet av tillgångar, medan 

marknadsskuldsättningen definieras av det bokförda värdet av totala skulder dividerat 

med marknadsvärdet av bolaget, förväntar jag med ett negativt förhållande mellan M/B 

och MV SSG. 

Bolag med en högre påtaglighet, det vill säga ett högre förhållande av 

anläggningstillgångar till totala tillgångar, kan förväntas kunna utnyttja dessa 

tillgångar till pantsättning, som säkerheter för lånen. Med flera värdefulla och 

användbara säkerheter till hands blir lånetagning enklare, varmed ett positivt samband 

mellan påtaglighet och skuldsättning är att förvänta sig. Ur en alternativ synvinkel 

kunde resoneras att bolag med förhållandevis högre påtaglighet redan historiskt sett 

har investerat stort i sina fasta tillgångar, och har sedermera ett mindre behov att 

investera i dessa tillgångar. Med mindre intresse för investeringar i 

anläggningstillgångar, dock med goda förutsättningar att bli beviljad extern 

finansiering till ett konkurrenskraftigt pris, kan benägenheten vara stor att trots det 

minskade behovet för lånet, att lyfta lån ändå, i syfte att exempelvis öka på antingen 

forsknings- eller försäljningsförknippade satsningar, liksom produktutveckling och 

marknadsföring. I unika fall kan lånetagningen till och med förväntas öka i syfte att 

kunna betala ut större mängder vinstmedel till aktieägarna. Dessa två senare 

resonemangen skulle likväl indikera ett positivt förhållande mellan påtaglighet och 

skuldsättning, ifall vi kan anta att den höga nivån av påtaglighet driver valet att lyfta lån 

med ett användningsområde som inte går att aktivera i balansen, utan kostnadsförs i 

resultaträkningen (kostnader för sålda varor, forskning- och utvecklingskostnader).  
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Nära förknippad ligger variabeln investeringar och diskussionen kring dess förväntade 

samband mellan skuldsättning. Ökade investeringar kräver naturligtvis finansiering, 

vilket hastigt sett skulle tala för ett positivt samband dessa emellan. Variablerna är ju 

dock tidsfördörjda med ett år, och en insamling av kapital kan förväntas ske innan 

investeringarna kan genomföras. Sambandet kan därmed, beroende på hur besluten 

infaller i räkenskapsperioden, antingen förväntas vara antingen positivt eller negativt. 

Låt oss anta att ett år då investeringarna har varit förhållandevis lägre kan resoneras 

representera slutet av en period där investeringsmöjligheterna även varit få. Man 

kunde vidare anta att den efterföljande perioden karakteriseras av tilltagande 

investeringsintresse, vilket eventuell kunde ta sig i uttryck som ökad skuldsättning. Den 

ökade skuldsättningen skulle höja på beredskapen för att kunna dra nytta av den 

efterföljande mera attraktiva investeringsmiljön.  Detta resonemang skulle tyda på ett 

negativt samband mellan variabeln Capex och den framtida skuldsättningen.  

Lönsamet – Mera lönsamma bolag njuter av fördelen av att till en högre grad kunna 

dra nytta av skatteskölden som skapas, som ett resultat av skuldsättning och dess 

avdragsbara räntekostander. Lönsammare bolag har även lägre förväntade kostander 

associerade med finansiell distress, varav även teorin om skatter och finansiellt 

trångmål förväntar sig ett positivt samband mellan lönsamhet och skuldsättning. Som 

motvikt till dessa resonemang kan man diskutera att lönsamhet i längden tenderar leda 

till ackumulerade kassareserver. I enlighet med pecking-order teorin kunde vi då 

förvänta oss att högre lönsamhet de facto leder till en leder till lägre skuldsättning, givet 

att interna medlen är tillräckliga för att täcka investeringsbehov och vinstutdelning.  

Bolagsskatt % – bolag med en högre marginell skattesats kan förväntas ha en större 

benägenhet att även dra nytta av den större, sammanhängande skatteskölden, och 

väljer därmed att höja sin skuldsättning under tider då skattesatsen är förhållandevis 

högre. Graham (2003) finner däremot starka bevis för att bolag har alternativa medel 

att minska på beskattningsbara intäkter och till en större utsträckning avstår ifrån att 

stärka skatteskölden med hjälp av avdragsbara räntekostander för lån. Exempel på 

icke-skuldförknippade skattesköldsposter är avskrivningar, skattelättnader och 

avdragsbara försluster. Det förväntade förhållandet mellan skattesatsen i 

bolagsbeskattningen och skuldsättning kan sålunda även vara svårare att ta ställning 

till.  

Frank och Goyal (2009) finner att M/B måttet är en opålitligt variabel i relation till 

bokförda mått på skuldsättning. Författarna finner ett positivt förhållande i den totala 



 

 

50 

skuldsättningen branschkonkurrenter emellan. En ökning i en konkurrenternas totala 

skuldsättning inverkar positivt på en ökning i ett målföretags skuldsättning.  Vidare 

finner författarna ett negativt förhållande mellan total skuldsättning och M/B –måttet, 

ett positivt förhållande till påtaglighet, ett negativt förhållande till lönsamhet, ett 

positivt förhållande till storlek och finner att investeringar(capex) har ett negativt 

samband med skuldsättning.  

5.6. Deskriptiv statistik 

I Tabell 5 som följer på nästa sida redogörs det för egenskaperna av variablerna. Data 

består av samplet i grundformat, där inga segmenteringar ännu har gjorts i enlighet 

med de förfaranden som diskuteras i Stycke 5.4 - Segmentering av samplet. Variablerna 

består av de uträknade genomsnittliga värdena för jämförelsebolagspoolerna, 

kombinerat med data för det i fråga varande målföretaget det givna året. De 

bolagsspecifika variablerna, med andra ord alla variabler förutom måtten på 

skuldsättningsgrad, har enligt kutym winsorizats från 1 % till 99 %. Data för 

skuldsättning har däremot restrikterats från 0 % till 99 % för att även beakta för 

skuldfria bolag.  Variablerna som bygger på bokförda värden, det vill säga både BV SSG 

och LV/BS uppvisar förhållandevis högre medelvärden och medianer, än måtten på 

skuldsättningsgrad som grundar sig i marknadsbaserade värden på totala tillgångar. 

Genom åren uppvisar samplet ett genomsnittligt bokfört värde på total skuldsättning 

av 0,489, medan den motsvarande värde för marknadsbaserade måttet är 0,244. 

Anmärkningsbart är att kasten är relativt små mellan måtten på de totala 

totalskuldsättningarna i förhållande till måtten på långfristiga, räntebärande skulder 

till totala tillgångar. Medelvärdet för BV SSG ligger på 0,489 medan LS/BV har ett 

värde av 0,400. Individernas i jämförelsebolagspoolerna har i genomsnitt en 

försäljning på 2.89 miljarder dollar, median det mediana värdet för försäljningen ligger 

på 643 miljoner. Data har därmed en förhållandevis kraftigt högerut lutande skevhet. 

Det genomsnittliga market-to-book (M/B) ligger på 2,4 medan medelvärdet av 

påtagligheten är 0,31. Netto anläggningstillgångar utgör med andra ord ca 30 % av det 

bokförda värdet på totala tillgångar. Lönsamheten, rörelseresultatet i förhållande till 

bokfört värde av totala tillgångar, är i genomsnitt 12,1%, medan skattesatsen för 

bolagen i medeltal har legat på 29,6 %. Bolagen har i genomsnitt investerar cirka 320 

miljoner dollar i anläggningstillgångar, medan motsvarande mediana tal ligger på 38 

miljoner. 
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Gemensamt för alla de presenterade variablerna är att nollhypotesen i Jarque-Bera 

testet förkastas, vilket indikerar på att data inte följer en normalfördelning. Denna 

tolkning bekräftas av de varierande måtten på både skevhet och kurtosis, då skevheten 

som en tumregel borde röra sig kring noll, och kurtosis kring 3, för att indikera på att 

data vore normalfördelat.  
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 Deskriptiv statistik Tabell 5

 

  BV SSG MV SSG LS/BV LV/MV Sales Log(Sales) M/B Tang. Prof. Tax % Capex Log(Capex) 

  
            

Medelvärde 0.489 0.244 0.400 0.203 2 888 2.825 2.368 0.310 0.121 0.296 317.12 0.072 

Median 0.505 0.214 0.430 0.177 643 2.909 2.109 0.255 0.129 0.338 38.09 0.040 

Maximum 0.987 5.880 0.987 5.880 53 553 4.751 22.704 0.914 0.428 1.777 10 274 4.012 

Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000 10 0.069 0.000 0.003 -0.800 -1.425 0.00 0.000 

Std. Avv. 0.142 0.180 0.195 0.180 4 167.09 0.584 1.433 0.209 0.075 0.158 14.02 0.120 

Skevhet -0.303 8.691 -0.245 8.073 4.12 -0.728 0.280 0.777 -2.978 -16.747 8.18 0.840 

Kurtosis -0.406 194.445 -0.816 185.543 20.91 1.114 75.659 -0.493 15.671 17.680 114.40 9.359 

  
            

Jarque-Bera 
prob-värde 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Observationer 6 479 6 479 6 479 6 479 25 749 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 25 749 6 479 

                          

 
 
Data för de förklarande variablerna omfattar både målföretag och jämförelsebolag. De förklarande, bolagsspecifika variablerna är restrikterade från 1 % till 99 % percentilen medan 
variablerna för skuldsättning däremot är restrikterade mellan 0 och 99%. Variablerna ”Sales” och ”Capex” som står i oförädlad form rapporteras i EURm USD. 
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6 METOD 

I detta stycke redogörs för den empiriska delen av undersökningen. Avsnittet inleder 

med en kort diskussion beträffande olika typer av data och vilka krav de ställer på 

ekonometrin i undersökningen. Syfte är att klargöra för metodvalet och för de test som 

krävs för att kunna dra ändamålsenliga slutsatser.  

6.1. Introduktion till paneldata 

Data i empiriska undersökningarna kan i regel bestå av antingen tidsseriedata, 

tvärsnittsdata eller paneldata. I samband med tidsseriedata undersöks värden för en 

eller flera variabler under en given tidsperiod. I tvärsnittsdata undersöks däremot 

variabler för flera urvalsenheter en given punkt i tiden. Kombinationen av dessa är ett 

så kallat paneldata, där både flera urvalsenheter (bolag) samt ett flertal variabler 

förknippade till dessa, undersöks under flera punkter i tiden. Data består alltså både av 

tidsserie- samt tvärsnittsdimensioner. 

 

Användningen av paneldata har ökat genom tiden inom forskningsvärlden. Fördelarna 

med dessa data är bland annat tillgång till ökad sampelstorlek, och de modeller som 

utvecklats för paneldata möjliggör en bredare bas för alternativa vinklingar på 

undersökningen. Andra fördelar med paneldata är ökad exakthet för både parameter-

skattningarna och test-statistikorna, givet det ytterligare djupet i data. Verbeek (2012)  

poängterar vidare att paneldata möjliggör identifieringar av en förändring på 

individnivå, samt kontroll för individuell heterogenitet. Paneldata kommer däremot 

även med ett antal utmaningar, och just på grund av dess omfång krävs en del 

grundläggande analys för att klargöra metodens tillämpbarhet.  

 

Metodvalet i denna undersökning grundar sig en vilja att med hjälp av finansiellt 

paneldata undersöka hur konkurrensbolagsmått (egenskaper och skuldsättning), kan 

förklara ett målföretags skuldsättning i framtiden (t+1), efter att ha betraktat för ett 

antal välmotiverade kontrollvariabler förknippat med kapitalstruktur. För att klargöra 

vilka särdrag data har och därmed kunna finna den mest användbara estimatorn, 

redogörs det till följande mera djupgående för egenskaperna av regressioner med 

multipla variabler.  
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6.2. En inblick i regressioner bestående av paneldata 

Panel-data regressioner skiljer sig först och främst från de mera traditionella tidsserie- 

eller tvärsnitts-regressionerna i och med att de har dubbla index-denominatorer per 

variabel, som exempelvis individ (ex. bolag) och tid. En generaliserad paneldata 

regression kunde bestämmas enligt följande: 

                i = 1, ..., N; t = 1, …, T   (14) 

där i betecknar individen i fråga och t står för tiden. Indexet i står därmed för 

tvärsnittsdimensionen, medan t står för tidsserie-aspekten. α utgör en skalär, 

parametern β är en (K x 1) vektor, och     är den it:e observationen på det antalet ”K” 

förklarande variablerna. Majoriteten av paneldata modellerna utnyttjar en enkelriktad 

felkomponentsmodell för spridningarna, enligt följande: 

              (15) 

där    betecknar den icke-observerbara individ-specifika effekten och     betecknar den 

kvarstående spridningen. Märkbart är att    är oberoende av tid, och tar i betraktande 

för alla individ-specifika effekter som inte har inkluderats i modellen. Denna kan alltså 

ses på som ”individernas icke-observerade egenskaper”. Den kvarstående spridningen 

    varierar över tid och individ, och kan ses på som den allmänna spridningen i 

regressionen. (Baltagi, 2008) 

6.3. Fast-effekt modellen 

Fast-effekt modellen är, inom ämnet ekonometri, en statistisk modell som tar hänsyn 

till kvantiteter i form av förklarande variabler, och behandlar dessa som om de vore 

metodiska (icke-slumpmässiga). I fast-effekt modellen beaktas särdragen av individer 

genom att låta interceptet variera för samtliga av dessa (i denna studie består 

individerna av bolag), samtidigt som lutningskoefficienten hålls konstant. Modellen har 

alltså egenskapen av att låta interceptet variera mellan enheterna, trots att den är 

oberoende av tidsaspekten.  I en fast-effekt modell estimeras data i grund och botten i 

enlighet med vanliga OLS regressioner, trots att ett antal strikta krav ställs på de 

förklarande variablerna. Modellen antar först och främst att flertermerna är 

homoskedastiska och att ingen autokorrelation förekommer. Givet strikta 

exogenitetsantaganden på de förklarande variablerna erhålls en effektiv fast-effekt 
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estimator, där den idiosynkratiska feltermen förväntas vara okorrelerad med samtliga 

förklarande variabler över tiden. (Woolridge, 2013)  

För att blicka tillbaka på regressionen (14) i stycket 6.2. och i motsats till denna, antas 

däremot i en fast-effekt modell att    utgör den fasta parametern av intresse att 

estimeras, medan den kvarstående spridningen antas vara stokastisk med     (som i sin 

tur antas följa antagandet om IID (o,  
 )). En generaliserad fast-effekt modell kan 

sålunda presenteras matematiskt enligt följande formel: 

                    (16) 

där,   fås av (NT x 1), X är (NT x K), medan    utgör en matris för de individuella 

indikatorvariablerna och fås genom (NT x N). Ifall N visar sig mycket stort kommer 

modellen inkludera för många indikatorvariabler, varav matrisen som skall inverteras 

av OLS blir stor och är av dimensionen (N+K).     är en vektor av ettor bestående av 

dimensionerna NT.     antas oberoende av    , för alla värden på i och t.  ,   samt    

som är parametrarna av intresse att studera estimeras genom minstakvadratsmetoden.  

Eftersom just   och   är de intressanta parametrarna, kan även minstakvadratsmetods 

–estimatorn erhållas genom att multiplicera ekvation (16) ovanför med Q, varefter OLS 

kan genomföras på den modiferade modellen som följer: 

                                (17) 

Denna modifierade estimator drar nytta av att     =      = 0, eftersom    =   , där   

utgör en projektion. I praktiken utesluter alltså Q –matrisen de individuella effekterna, 

vilket resulterar i att den resulterande OLS estimatorn tar formen av: (Baltagi, 2008) 

 ̃          
 
        (18) 

6.4. Slump-effekt modellen 

Som ett resultat av att fast-effekt modellen ställer strikta krav på ett stort antal 

förklarande variabler, har estimatorn bristen av att äta upp en betydlig mängd 

frihetsgrader då antalet tvärsnittsenheter är stort. Antar man däremot att    är 

slumpmässig kan man undvika bekymret över uppätna frihetsgrader då    ~IID (o,  
 ), 

och     ~ (o,  
 ). Vidare är även     värden oberoende av både    och    . Detta 

antagande resulterar i att    blir oberoende från    , vilket exempelvis gör modellen 
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användbar ifall samplet är draget slumpartat ur en större population. Modellen är 

format i syfte att få paneldata att representera populationen möjligast noggrant.  

(Baltagi, 2008) 

Slump-effekt modellen är en slags hierarkisk, linjär modell, där det antas att samplet 

som undersöks består av en hierarki av olika populationer, vars olikheter relateras till 

en given hierarki. Modellen är således en undergrupp till fast-effekt modellen, en 

speciell variant av denna. Slump-effekt modellen används i samband med paneldata då 

det antas att inga individuella effekter existerar. Modellen bygger på antagandet att 

individuella skillnader snappas upp och representeras i feltermen, medan endast ett 

gemensamt medelvärde för variablernas intercept antas. (Gujarati, 2003)  

6.5. Hausmans-test 

Hausman -testet undersöker signifikansen av en given estimator gentemot 

signifikansen av en alternativ estimator. Introducerat av Jerry Hausman år 1978, är 

Hausman-testet ett specifikationstest som undersöker konsistensen av modellerna 

givet nollhypotesen. Testet är användbart då man undersöker hur en statistisk modell 

stämmer överens med ett specifikt datasampel. För att klargöra vilken av de ovanför 

beskrivna modellerna är mera korrekt att tillämpa i denna undersökning, genomförs 

Hausmans-test. Testet bygger på en analys av de antaganden som ställs på 

korrelationen mellan både de individuella och tvärsnitts-specifika feltermerna, samt de 

förklarande variablerna. I sin enkelhet undersöker testet ifall den ena estimatorn är 

konsistent och effekt under nollhypotesen, medan den andra estimatorn är konsistent 

under både under noll- samt mothypotesen. Nollhypotesen i testet utgår ifrån att 

estimatorerna inte har signifikanta skiljaktigheter i modellerna Testet bidrar med en 

statistisk bedömning om vare sig den oobserverade individuella effekten är korrelerad 

med de förklarande variablerna i modellen. Ifall inte exogenitetsantagandet beträffande 

den oobserverade individuella effekten kan förkastas, uppger testet statistiska bevis för 

användbarheten av slump-effekt modellen. Om däremot exogenitetsantagandet kan 

förkastas stöder testet användnigen av en fast-effekt modell.  (Amini, Delgado, 

Henderson, & Parmeter, 2012) 

Eftersom prob-värdet i samtliga av jämförelserna mellan fast-effekt och slump-effekt 

modellerna indikerar på att grundhypotesen kan förkastas, kan vi dra slutsatsen att 

fast-effeks modellen är den ändamålsenliga estimatorn att köra regressionerna med.  
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6.6. Specificering av modell 

Modellen som används i den empiriska delen i denna avhandling bygger på 

minstakvadratsmetoden och tar formen av en fast-effekt regression. Specifikationen av 

modellen följer: 

          ̅           ̅                                  (19) 
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Där i betecknar målföretaget, j står för i fråga varande jämförelsebolagsgrupp och t står 

för tid. Den beroende variabeln       antar olika mått på det målföretagets 

skuldsättningsgrad (ex. BV SSG) som tillhör jämförelsebolagspoolen j, året t.  ̅        

består av genomsnittliga, jämförelsebolagsgrupp-specifika värden av skuldsättningen, 

tidsfördröjda med ett år, där bolag i är exkluderat.  ̅        är en vektor av variabler 

bestående av genomsnittliga, jämförelsebolagsgrupp–specifika värden, tidsfördröjda 

med ett år (där målföretaget i även utesluts).         utgör en vektor av tidsfördröjda, 

målföretagsspecifika egenskaper som agerar som kontrollvariabler i modellen.  

Branschförknippade och årsrelaterade fasta effekter representeras av feltermerna    

och   . Den sista parametern står       för den bolagsspecifika feltermen som antas 

korrelera inom företagen. Parametrarna       och     fångar förklaringen till det 

generella, jämförelsebolagsgrupps-relaterade beteende – produktmarknadsrelaterade 

egenskaper och den regleringsmässiga omgivningen. Parametrarna   och    mäter 

inverkan av konkurrentpoolernas egenskaper och fångar bolagens eventuella effekt på 

målföretagets framtida skuldsättning. Individen j står alltså för samtliga bolag som 

tillhör den i fråga varande jämförelsebolagsgruppen det givna året.  
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För att skilja på de förklarande variablerna och den beroende variabeln använder sig 

studien av ett antal ytterligare förkortningar. I slutet av variablerna tilläggs antingen 

(jb) eller (mf), för att klargöra för vare sig det är branschpoolernas eller målföretagens 

värden som diskuteras. Som exempel kunde lyftas fram BV SSG(jb), som utgör den 

tidsfördröjda, genomsnittliga skuldsättningen inom de ifrågavarande branschpoolerna, 

och BV SSG(mf), den målföretagsspecifika, icke-tidsfördröjda skuldsättningsgraden. 

Samma ändelser fördelas även de tre andra definitionerna av skuldsättning då dessa 

diskuteras.  

6.7. Forskningsfrågorna i studien 

I detta stycke sammanfattas det slutliga valet av modellen och en hypotes uppställning 

följer i enlighet med forskningssyfte. De fem forskningsfrågorna som studien ämnar 

svara på följer. 

Hypotes 1: Bolagens val av kapitalstruktur är oberoende av dess 

produktmarknadsförknippade konkurrenter 

Hypotes 2: Bolagens val av kapitalstruktur är oberoende av dess branschmässiga 

konkurrenters skuldsättning 

Hypotes 3: Inverkan av jämförelsebolagens kapitalstruktur på ett målföretags skuldsättning 

är oberoende målföretags relativa egenskaper inom branschpoolen 

Hypotes 4: Inverkan av jämförelsebolagens kapitalstruktur på ett målföretags skuldsättning 

är oberoende av den konkurrensmässiga miljön inom branschpoolen 

Hypotes 5: Inverkan av jämförelsebolagens kapitalstruktur på ett målföretags skuldsättning 

är oberoende av antalet produktmarknadsrelaterade konkurrenter som kan förknippas till 

målföretaget 

För att anknyta de uppradade forskningsfrågorna till modellerna i studien, förs en kort 

diskussion om ämnet. Hypotes (1) och (2)  kommer kunna besvaras utan krav på vidare 

segmenteringar av samplet. I syfte att finna svar på hypotes (3) har samplet 

segmenteras utgående från resonemanget beträffande ledare och eftersläntrare. 

Hypotes (4) kan förknippas till valet att gruppera branschpoolerna utgående från nivån 

av konkurrens inom bolagsgruppen. Avslutningsvis kommer den femte hypotesen att 

studeras utgående från testet av robusthet för antalet jämförelsebolag per branschpool. 
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6.8. Modelldiagnostik 

En redogörelse för de dataspecifika egenskaperna som modellen kräver följer. De 

grundläggande antagandena metoden kräver då estimaten kan sammanfattas enligt 

följande; ingen autokorrelation, ingen heteroskedasticitet, ingen perfekt 

multikollinearitet samt att residualerna är normalfördelade. (Woolridge, 2013) 

Multikollinearitet förekommer då de förklarande variablerna i modellen korrelerar 

starkt med varandra, närmare bestämt ifall två kovarianser är högt korrelerade. Ifall en 

variabel korrelerar fullständigt med en annan, råder det perfekt multikollinearitet.  

Woolridge (2013) ger inte oss en absolut definition för när man kan säga att 

multikollinearitet råder. Kutymen är dock att diskutera innebörden av variabler som 

har en högre korrelation än 0,5, medan en korrelation på 0,8 eller högre brukar 

innebära ett behov av att se över sina variabelval i modellen. Resultat av en mycket hög 

korrelation två variabler emellan är att det blir svår att säga vilkendera av variablerna 

det är som bidrar till att förklara variationen i den beroende variabeln, då dessa två 

förklarande variabler är linjärt beroende av varandra. Trots detta lider inte den 

förutspående förmågan av modellen som helhet, utan endast slutsatser beträffande de 

enstaka variablerna blir mindre exakta. (Woolridge, 2013) 

Heteroskedasticitet förekommer ifall feltermerna i modellerna inte har en identisk 

residualvarians, och därmed inte är en konsistent estimator. För att kontrollera ifall 

heteroskedasticitet råder utförs White’s test, där nollhypotesen utgår ifrån att ingen 

förstsa ordningens autokorrelation förekommer. Eftersom nollhypotesen förkastas i 

samtliga modeller kan vi dra slutsatsen att heteroskedasticitet förekommer. 

Regressionsmodellerna har därmed korrigerats för robusta medelfel i syfte att ta 

hänsyn till detta förekommande. Normalitet har testas för med hjälp av Jarque-Bera’s 

statistika och ett Woolridge test för autokorrelation, genom Stata kommandot ”xtserial 

dependant independants”, har genomförts. Eftersom noll-hypotesen om att ingen 

första ordningens auto-korrelation förekommer kan förkastas av det givna F-värdet i 

regressionerna, har dessa korrigerats för 

Samtliga regressioner har därför körts med Stata kommandona ”xtreg dependant 

independats, fe vce(robust)”. Denna estimator är robust för både heteroskedasticitet 

och autokorrelation. På nästa sida illustreras sambanden mellan de förklarande 

variablerna i en korrelationsmatris i Tabell 6. 
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 Korrelationsmatris Tabell 6

 

Sales  
(mf) 

M/B  
(mf) 

Påtagl.  
(mf) 

Löns.  
(mf) 

Skatt %  
(mf) 

Capex  
(mf) 

BV SSG  
(jb) 

MV SSG  
(jb) 

LS/BV  
(jb) 

LS/MV  
(jb) 

Sales  
(jb) 

M/B  
(jb) 

Påtagl.  
(jb) 

Löns.  
(jb) 

Skatt %  
(jb) 

Capex  
(jb) 

Sales (mf) 1,00 
               

M/B (mf) 0,09 1,00 
              

Påtagl. (mf) 0,05 -0,06 1,00 
             

Löns. (mf) 0,29 0,06 0,11 1,00 
            

Skatt % (mf) 0,01 0,04 0,02 0,04 1,00 
           

Capex (mf) -0,09 -0,02 0,46 -0,03 0,01 1,00 
          

BV SSG (jb) 0,30 -0,06 0,34 0,09 0,01 0,11 1,00 
         

MV SSG (jb) 0,07 -0,11 0,18 -0,03 0,01 0,05 0,48 1,00 
        

LS/BV (jb) 0,23 -0,09 0,20 -0,01 -0,02 0,08 0,64 x 1,00 
       

LS/MV (jb) 0,09 -0,10 0,14 -0,05 0,00 0,05 0,41 x x 1,00 
      

Sales (jb) 0,47 -0,05 0,12 0,18 -0,01 -0,08 0,60 0,23 0,48 0,26 1,00 
     

M/B (jb) -0,01 0,16 -0,12 0,04 0,00 0,00 -0,18 -0,43 -0,23 -0,39 -0,15 1,00 
    

Påtagl. (jb) 0,03 -0,07 0,64 0,06 0,00 0,39 0,48 0,27 0,27 0,21 0,19 -0,19 1,00 
   

Löns. (jb) 0,18 -0,06 0,14 0,35 0,02 -0,02 0,20 -0,01 0,01 -0,06 0,49 -0,05 0,21 1,00 
  

Skatt % (jb) 0,13 -0,04 0,16 0,17 0,01 0,01 0,28 0,12 0,10 0,08 0,35 -0,09 0,23 0,44 1,00 
 

Capex (jb) -0,12 -0,02 0,38 -0,03 0,00 0,42 0,12 0,06 0,07 0,04 -0,13 0,01 0,51 -0,04 0,00 1,00 

 
Tabellen uppvisar en tämligen hög korrelation mellan variablerna för målföretagets och jämförelsebolagens genomsnittliga påtaglighet (0,64). Eftersom korrelationen fortfarande befinner sig 

på en nivå under (0,7) kan vi inkludera dessa i modellerna som förklarande variabler. På motsvarande sätt är korrelationen även förhållandevis hög mellan jämförelsebolagens LS/BV och 

jämförelsebolagens BV SSG (0,64), samt jämförelsebolagspoolernas försäljning och BV SSG (0,6). 
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7 RESULTAT 

Till följande presenteras resultaten av de fast-effekt regression som utförts.  Modellen 

bakom estimeringarna är till sin struktur lika för alla de presenterade resultaten, trots 

att underliggande data på varierande sätt har filtrerats i enlighet med de tidigare 

diskuterade segmenteringarna. Kapitlet börjar med att redogöra för resultaten där inga 

grupperingar av samplet gjorts. Därefter presenteras estimaten där samplet har 

indelats i antingen ledande eller eftersläntade bolag, som ledande målföretag i relation 

till eftersläntrande jämförelsebolag och vice versa. Den tredje basmodellen som 

presenteras bygger på en indelning av jämförelsebolagspoolerna utgående från dess 

branschinterna konkurrensutsatthet, varefter det i det sista stycket redogörs för testet 

av modellens robusthet med hänsyn till antalet jämförelsebolag per konkurrentpool. 

Gemensamt för alla regressioner är att samtliga F-statistikor uppvisade värden som 

fäller nollhypotesen och gör modellerna signifikanta som helhet. Som grund för 

ytterligare diskussion har modellerna utvecklats ett steg vidare i samband med samtliga 

följande stycken. Trots att grundmodellen utgår ifrån att variabeldefinitionen är lika i 

både den beroende och den förklarande variabeln, presenteras även resultat ifrån 

regressioner där de olika måtten på kapitalstruktur har körts korsvist mot varandra. Ett 

antal intressanta dokumentationer har funnits som ett resultat av detta förfarande. 

Korrelationskoefficienterna och p-värdena av dessa körningar presenteras i en 

komprimerad tabell i styckena som följer, med beteckningarna ”Korsvis analys av 

samplet”. 

7.1. Samplet i grundformat 

I tabellen nedan rapporteras resultaten av estimaten som baserar sig på ett sampel 

bestående av 6,479 observationer. Samplet baserar sig på ett krav på fullständiga data 

för de inkluderade variablerna, trots att inga vidare segmenteringar ännu förekommer. 

Den beroende variabeln har turvist utgjorts av variablerna BV SSG33, MV SSG34, 

LS/BV35 eller LS/MV36. För att klargöra har det i den första kolumnen i Tabell 7 

nedanför, betecknat med (1), körts en regression där BV SSG utgör den beroende 

                                                        
33 BV SSG = Total skuldsättning baserat på bokförda värden 
34 MV SSG = Total skuldsättning baserat på ett bokfört värde av skulder och ett markandsbaserat värde av 

eget kapital 
35 LS/BV = Bokförda värdet av långfristiga, räntebärande skulder dividerat med bokfört värde av totala 

tillgångar 
36 LS/MV = Bokförda värdet av långfristiga, räntebärande skulder dividerat ett markandsbaserat värde av 

eget kapital och ett bokfört värde av totala skulder 
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variabeln körts. På motsvarande sätt utgör även i denna regression det genomsnittliga 

värdet v jämförelsebolagspoolernas bokföringsmässiga mått på total skuldsättning BV 

SSG(jb) den förklarande variabeln.  

 Resultaten av samplet utan segmenteringar eller restriktioner Tabell 7

  
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

 

  
(1) (2) (3) (4) 

 
               Modell 1: Data utan restriktioner eller segmenteringar     

           Målföretagets kontrollvariabler 

        

 
Sales 0.073 

 
0.082 

 
0.043 

 
0.045 

  

  
(3.84) *** (1.77) * (2.55) ** (2.08) ** 

 

 
M/B 0.004 

 
-0.012 

 
0.001 

 
-0.004 

  

  
(4.51) ***  (-5.15) *** (1.70) *  (-4.83) *** 

 

 
Tangibility 0.186 

 
0.640 

 
0.111 

 
0.223 

  

  
(3.15) *** (2.53) ** (2.16) ** (3.52) *** 

 

 
Profitability -0.212 

 
0.063 

 
-0.130 

 
-0.263 

  

  
 (-3.38) *** (0.00) 

 
 (-2.73) ***  (-2.53) ** 

 

 
Marginal tax-rate -0.001 

 
0.001 

 
0.000 

 
0.001 

  

  
 (-0.72) 

 
(0.48) 

 
(0.39) 

 
(0.58) 

  

 
Capex -0.021 

 
0.025 

 
0.011 

 
-0.017 

  

  
 (-0.84) 

 
(0.40) 

 
(0.82) 

 
 (-0.79) 

  Jämförelsebolagens variabler 
        

 
Sales -0.015 

 
-0.005 

 
0.002 

 
-0.012 

  

  
 (-2.10) **  (-0.23) 

 
(0.34) 

 
 (-1.43) 

  

 
M/B -0.002 

 
-0.011 

 
-0.003 

 
-0.007 

  

  
 (-1.09) 

 
 (-2.08) **  (-2.42) **  (-3.18) *** 

 

 
Tangibility 0.050 

 
-0.070 

 
0.056 

 
-0.006 

  

  
(1.51) 

 
 (-0.83) 

 
(2.33) **  (-0.13) 

  

 
Profitability 0.034 

 
0.353 

 
-0.020 

 
0.135 

  

  
(0.77) 

 
(2.73) ***  (-0.51) 

 
(2.12) ** 

 

 
Marginal tax-rate 0.011 

 
0.031 

 
0.002 

 
0.006 

  

  
(1.05) 

 
(0.83) 

 
(0.22) 

 
(0.30) 

  

 
Capex -0.038 

 
-0.299 

 
-0.028 

 
-0.015 

  

  
 (-2.34) **  (-3.04) ***  (-1.44) 

 
 (-1.31) 

  

 
JB's Ø-SSG 0.095 

 
0.156 

 
-0.033 

 
0.034 

  

  
(3.68) *** (2.63) ***  (-2.40) ** (0.19) 

  

           

 
Branschmässiga FE Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

  

 
Årliga FE Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

  

 
Obs. 6 479 

 
6 479 

 
6 479 

 
6 479 

  

 
Grupper 493 

 
493 

 
493 

 
493 

  

 
Adj. R^2 0.071 

 
0.053 

 
0.032 

 
0.025 

                        

 

Regressionerna uppvisar en del varieranda resultat beroende på specificeringen av 

måttet på kapitalstruktur i modellen. Alla de fyra första variablerna för målföretagets 

egna bolagsspecifika egenskaper; försäljning, market-to-book, påtaglighet och 
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lönsamhet uppvisar en förhållandevis robust, statistiskt signifikant inverkan på valet av 

bolagets kapitalstruktur, oberoende definitionen av skuldsättning. Resultaten tyder på 

ett statistiskt signifikant samband mellan målföretagets och de 

produktmarknadsrelaterade konkurrenternas genomsnittliga, tidsfördröjda 

skuldsättningsgrader. Sambanden kan förklaras statistiskt signifikant på en 5 % 

konfidensnivå för tre av de fyra inkludera måtten på skuldsättning; BS SSG, MV SSG 

och LS/BV. Den statistiska signifikansen av det tidsfördröjda, bokföringsmässiga 

värdet av den genomsnittliga, totala skuldsättningen bland jämförelsebolagen BV 

SSG(jb) är dessutom signifikant på en 1 % signifikansnivå (t-statistika 3.68). 

Målföretagen och branschpoolerna uppvisar ett positivt samband med avseende på 

måtten BV SSG och MV SSG, medan sambandet mellan måttet LS/BV visar sig 

negativt.        

Som fortsättning på analysen presenterar Tabell 8 resultaten av regressionerna där de 

olika måtten på skuldsättningsgrad har körts korsvist mot varandra. Den första raden 

berättar oss vilken definition för jämförelsebolagspoolernas, tidsfördröjda, 

genomsnittliga skuldsättning som utgör den förklarande variabeln, medan den första 

kolumnen ger oss i fråga varande definition på målföretagets kapitalstruktur.  

Liksom det i Tabell 7 ovanför framgår, uppvisar jämförelsebolagspoolernas 

genomsnittliga mått på långfristiga, skulder till dess marknadsvärden (LV/MV), 

regresserat mot målföretagens motsvarande mått, inte något statistiskt signifikant 

samband bolagen emellan. Anmärkningsbart är dock att jämförelsebolagens 

medelvärden av både BV SSG och MV SSG verkar vara starkt signifikanta regressorer 

för ett senare värde av målföretagens LS/MV.  En annan intressant företeelse är att 

variabeln BV SSG(jb)37 har ett statistiskt signifikant samband med ett senare värde av 

alla de tre resterande måtten på målföretagens skuldsättningsgrad – till och med på 1 % 

signifikansnivå. Lutningskoefficienten (0,255) för den förklarande variabeln BV 

SSG(jb), regresserat mot variabeln MV SSG(mf)38, är det högsta dokumenterade värdet 

bland de alternativa förklarande variablerna i regressionerna.  Tolkningen av detta är 

att det finns ett starkt, statistiskt samband mellan ett tidsfördröjt värde av 

konkurrenternas genomsnittliga totala skuldsättning (definierad utgående från 

bokförda värden) och målföretagens kapitalstruktur, oberoende de alternativa 

definitionerna på målföretagets skuldsättning. Variabeln MV SSG uppvisar inte alldeles 

                                                        
37 Jämförelsebolagspoolernas, tidsfördröjda medelvärde av BV SSG 
38 Målföretagets MV SSG, den beroende variabeln 
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lika robusta egenskaper som BV SSG alltigenom modellerna. Emellertid uppvisar 

estimaten en stark samvariation mellan variablerna MV SSG(jb) och LS/MV(mf)39, med 

en lutningskoefficient på (0,156), och en t-statistika på (2,58) som tyder på ett 

statistiskt samband på en 1 % signifikansnivå.  

 Korsvis analys av samplet utan segmenteringar eller restriktioner Tabell 8

 
Förklarande, genomsnittliga JB värden 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

Beroende, MF värden 
    BV SSG 0.095 0.030 -0.043 -0.008 

 
(3.68)*** (1.67)* (-2.53)** (-0.50) 

MV SSG 0.255 0.156 0.019 0.087 

 
(3.48)*** (2.63)*** (0.27) (1.77)* 

LS/BV 0.086 0.029 -0.033 -0.025 

 
(3.92)*** (1.86)* (-2.40)** (-0.18) 

LS/MV 0.110 0.082 -0.037 0.034 

 
(3.26)*** (2.58)*** (-1.58) (0.19) 

 

7.2. Relativ positionering inom branschen 

Som fortsatt analys har samplet indelats utgående från två vidare kriterier. I följande 

tabeller har turvis sambanden mellan ledande målföretag och eftersläpande 

jämförelsebolag, samt eftersläpande målföretag gentemot ledande jämförelsebolag 

undersökts. Tabell 9 och Tabell 10 presenterar resultaten av den första kombinationen 

– ledande målföretag och eftersläpande konkurrenter: 

 Resultaten av ledande målföretag och eftersläpande jämförelsebolag Tabell 9

  
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

 

  
(1) (2) (3) (4) 

 
               Tabell K: Ledande MF mot eftersläpande JB     

           Målföretagets kontrollvariabler 

        

 
Sales 0.059 

 
0.090 

 
0.045 

 
0.022 

  

  
(1.89) * (2.77) *** (1.44) 

 
(1.13) 

  

 
M/B 0.004 

 
-0.009 

 
0.001 

 
-0.005 

  

  
(3.71) ***  (-2.28) ** (1.22) 

 
 (-1.81) * 

 

 
Tangibility 0.131 

 
0.437 

 
0.079 

 
0.210 

  

  
(1.95) * (2.23) ** (1.11) 

 
(1.62) 

  

 
Profitability -0.303 

 
0.081 

 
-0.326 

 
-0.161 

  

  
 (-3.74) *** (0.00) 

 
 (-3.55) ***  (-2.20) ** 

 

 
Marginal tax-rate -0.008 

 
0.004 

 
-0.009 

 
-0.020 

  

  
 (-2.08) ** (0.04) 

 
 (-2.32) **  (-2.46) ** 

 

 
Capex -0.099 

 
0.052 

 
0.057 

 
0.106 

                                                          
39  
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 (-1.89) * (0.06) 

 
(1.26) 

 
(1.06) 

  Jämförelsebolagens variabler 
        

 
Sales -0.009 

 
-0.011 

 
0.005 

 
-0.011 

  

  
 (-0.94) 

 
 (-0.55) 

 
(0.53) 

 
 (-0.78) 

  

 
M/B 0.000 

 
-0.002 

 
0.003 

 
-0.002 

  

  
 (-0.21) 

 
 (-0.61) 

 
 (1.64) *  (-1.09) 

  

 
Tangibility 0.006 

 
-0.097 

 
0.002 

 
-0.039 

  

  
(0.15) 

 
 (-0.73) 

 
(0.07) 

 
 (-0.52) 

  

 
Profitability 0.055 

 
0.014 

 
-0.017 

 
0.027 

  

  
(1.24) 

 
(0.19) 

 
 (-0.53) 

 
(0.52) 

  

 
Marginal tax-rate -0.006 

 
0.075 

 
-0.003 

 
0.049 

  

  
 (-0.26) 

 
(1.36) 

 
 (-0.14) 

 
(1.33) 

  

 
Capex 0.007 

 
-0.019 

 
-0.017 

 
-0.006 

  

  
(0.24) 

 
 (-0.65) 

 
 (-0.83) 

 
 (-0.33) 

  

 
JB's Ø-SSG 0.088 

 
0.058 

 
-0.011 

 
0.020 

  

  
(2.30) ** (1.36) 

 
 (-0.41) 

 
(0.48) 

  

           

 
Branschmässiga FE Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

  

 
Årliga FE Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

  

 
Obs. 2 059 

 
2 059 

 
2 059 

 
2 059 

  

 
Grupper 348 

 
348 

 
348 

 
348 

  

 
Adj. R^2 0.066 

 
0.071 

 
0.052 

 
0.067 

                        

 

Varken den totala marknadsskuldsättning eller någondera av de två alternativa måtten 

på långfristiga tillgångar till bolagsvärdet uppvisar statistiskt signifikanta samband. Då 

skuldsättningen däremot definieras i enlighet med ett bokfört värde på total 

skuldsättning (BV SSG), är inverkan statistiskt signifikant på en 5 % signifikansnivå. 

Lutningskoefficient för BV SSG(jb) är något lägre än den som dokumenteras i 

grundmodellen, och har nu värdet (0,088). T-statistikan för MV SSG är 1.36, vilket 

tyder på ett svagt, positivt samband, men är dessvärre inte starkt nog för att kunna 

förklaras statistiskt signifikant.   

En intressant dokumentation är att i stort sett alla de andra jämförelsebolagsspecifika 

egenskaperna tappar statistisk signifikans i denna andra modell. Då både variablerna: 

försäljning, M/B, påtaglighet, lönsamhet samt capex turvis alla uppvisade statistiskt 

signifikanta samband med den beroende variabeln när modellerna utgick ifrån 

ursprungssamplet, är det endast M/B måttet som blir signifikant på en 10 % nivå i den 

tredje regressionen (LS/BV), i denna alternativa modell. Däremot visar sig de ledande 

målföretagen och dess kapitalstruktur fortfarande vara starkt beroende av de egna 

bolagsspecifika egenskaperna, ett år tillbaka i tiden. I första modellen ovanför (kolumn 

1.) där BV SSG utgör både den beroende variabeln och måttet på jämförelsebolagens 
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skuldsättning,  är samtliga målföretagsspecifika, tidsfördröjda kontrollvariabler 

statistiskt signifikanta på en 10 % signifikansnivå.  

I Tabell 10 presenteras resultaten av regressionerna där de alternativa definitionerna av 

skuldsättning har körs korsvist mot varandra. Endast BV SSG(jb) visar sig statistiskt 

signifikant på en 1 % nivå, då den utgör den förklarande variabeln gentemot 

målföretagens beroende variabel LS/BV. Lutningskoefficienten tyder på ett aningen 

starkare samband variablerna emellan nu, jämfört med estimaten som bygger på 

samplet i ursprungsformat. Vi finner därutöver svaga statisiska samband mellan MV 

SSG(jb) – BV SSG(mf), MV SSG(jb) – LS/BV(mf) samt BV SSG(jb) och LS/MV(mf). 

Alla dessa variabler uppvisar därtill positiva samband, vilket mera konkret tyder på att 

en höjning i dessa respektive mått på jämförelsebolagens genomsnittliga 

skuldsättningsgrad, även leder till en höjning i det ifrågavarande värdet på 

skuldsättning i målföretagen. Eftersom lutningskoefficienterna för de resterande 

statistiskt signifikanta variablerna är lägre än de som dokumenterades i 

ursprungsmodellen, kan benägenheten av ledande bolag tolkas lägre att härma 

eftersläntrande konkurrenter. 

 Korsvis analys av ledande målföretag och eftersläpande jämförelsebolag Tabell 10

 
Förklarande, genomsnittliga JB värden 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

     BV SSG 0.088 0.032 -0.004 0.017 

 
(2.30)** (1.80)* (-0.14) (0.76) 

MV SSG 0.092 0.058 0.072 0.054 

 
(1.32) (1.36) (1.10) (1.18) 

LS/BV 0.091 0.027 -0.011 0.015 

 
(2.67)*** (1.86)* (-0.41) (0.86) 

LS/MV 0.073 0.023 0.031 0.020 

 
(1.67)* (0.96) (0.65) (0.48) 

 

I de följande tabellerna 11 och 12 illustreras resultaten av regressioner där 

eftersläpande målföretag jämförs med endast de branschvärden där konkurrenterna 

utgörs av ledande företag. De tidsfördröjda värdena av både jämförelsebolagens 

påtaglighet och investeringar (capex) visar sig starkt signifikanta variabler oberoende 

definitionen av målföretagens kapitalstruktur, medan även M/B(jb) –måttet uppvisar 

ett starkt samband med de bokföringsmässiga definitionerna av målföretagens 

skuldsättning (BS SSG och LS/BV). Varken BS SSG eller MV SSG variablerna uppvisar 

statistiskt signifikanta samband då samplet har indelats utgående från eftersläpande 
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målföretag och ledande jämförelsebolag. Variabeln LS/BV uppvisar som enda mått på 

skuldsättning ett statistisk signifikant negativt samband bland målföretagen och 

branschpoolerna. Tolkningar av detta är att en ökning i ledande konkurrenters LS/BV -

förhållande leder till en minskning i LS/BV förhållandet bland målföretag ett år senare 

i tiden.  I Tabell 11 som följer på nästa sida illustreras de fyra regressionerna där både 

den förklarande variabeln och den beroende variabeln består av samma definition av 

skuldsättning. 

 Resultaten av eftersläpande målföretag och ledande jämförelsebolag Tabell 11

  
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

 

  
(1) (2) (3) (4) 

 
               Tabell L: Eftersläpande MF mot ledande JB     

           Målföretagets kontrollvariabler 

        

 
Sales 0.077 

 
0.085 

 
0.039 

 
0.064 

  

  
(3.18) *** (1.11) 

 
(1.98) ** (1.92) * 

 

 
M/B 0.004 

 
-0.018 

 
0.000 

 
-0.006 

  

  
(2.73) ***  (-3.14) *** (0.56) 

 
 (-2.93) *** 

 

 
Tangibility 0.201 

 
0.696 

 
0.123 

 
0.198 

  

  
(2.64) *** (1.98) ** (1.88) * (2.62) *** 

 

 
Profitability -0.291 

 
0.043 

 
-0.137 

 
-0.431 

  

  
 (-6.84) *** (0.00) 

 
 (-3.78) ***  (-3.70) *** 

 

 
Marginal tax-rate 0.000 

 
0.001 

 
0.000 

 
0.001 

  

  
 (-0.60) 

 
(0.55) 

 
(0.59) 

 
(0.68) 

  

 
Capex -0.028 

 
0.023 

 
-0.015 

 
-0.034 

  

  
 (-1.26) 

 
(0.21) 

 
 (-0.77) 

 
 (-1.32) 

  Jämförelsebolagens variabler 
        

 
Sales -0.012 

 
0.055 

 
-0.009 

 
0.001 

  

  
 (-1.40) 

 
(1.14) 

 
 (-1.52) 

 
(0.10) 

  

 
M/B 0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

  

  
 (-6.56) ***  (-1.57) 

 
 (-5.91) ***  (-1.59) 

  

 
Tangibility 0.062 

 
0.324 

 
0.058 

 
0.128 

  

  
(2.16) ** (2.00) ** (2.92) *** (2.01) ** 

 

 
Profitability 0.022 

 
0.237 

 
-0.028 

 
0.050 

  

  
(0.33) 

 
(1.37) 

 
 (-0.53) 

 
(0.60) 

  

 
Marginal tax-rate -0.003 

 
0.015 

 
-0.003 

 
0.004 

  

  
 (-0.44) 

 
(1.46) 

 
(-0.87) 

 
(0.99) 

  

 
Capex -0.091 

 
-0.422 

 
-0.096 

 
-0.147 

  

  
 (-2.44) **  (-2.26) **  (-2.99) ***  (-2.29) ** 

 

 
JB's Ø-SSG 0.026 

 
0.054 

 
-0.045 

 
0.001 

  

  
(0.88) 

 
(0.75) 

 
 (-3.01) *** (0.96) 

  

           

 
Branschmässiga FE Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

  

 
Årliga FE Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

  

 
Obs. 3 805 

 
3 805 

 
3 805 

 
3 805 

  

 
Grupper 461 

 
461 

 
461 

 
461 

  

 
Adj. R^2 0.086 

 
0.061 

 
0.041 

 
0.028 
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Trots frånavaron av statistiskt signifikanta samband mellan eftersläpande målföretag 

och ledande konkurrenter, med avseende på båda måtten för total skuldsättning, finner 

vi i Tabell 12, där de korsvisa sambanden studeras, en del intressanta resultat.   

Högre mått av BV SSG bland de produktmarknadsförknippade konkurrenterna visar 

sig inverka på det framtida förhållandet mellan långfristiga tillgångar till totalt 

bokföringsmässigt bolagsvärde bland målföretagen LS/BV(mf). Närmare bestämt visar 

sig t-statistikan för variabeln BV SSG(jb) [då LS/BV(mf) utgör den beroende variabeln] 

vara (2,07), statistiskt signifikant på en 5 % signifikansnivå. Sambandet är positivt och 

kan tolkas som att en höjning i det tidigare nämnda förhållandet även leder till en 

höjning i det senare nämnda.  

Den förklarande variabeln LS/BV(jb) uppvisar ett ytterligare statistiskt signifikant, 

negativt samband med LS/MV(mf), med en t-statistika på (-2,28). Vidare visar sig den 

förklarande variabeln LS/MV(jb) vara en signifikant regressor för ett senare värde på 

målföretagens totala skuldsättning baserad på bokföringsmässiga värden [BS 

SSG(mf)].   

Trots att förhållandena LS/BV(jb) – LS/BV(mf), LS/BV(jb) – BV SSG(mf) och 

LS/MV(jb) – BV SSG(mf) är negativa, något som kan kännas oförväntat, är dynamiken 

bakom sambanden inte alldeles lika entydiga som man i första hand kunde anta. En 

mer omfattande diskussion kring resultaten följer i kapitel 8. 

 Korsvis analys av eftersläpande målföretag och ledande jämförelsebolag Tabell 12

 
Förklarande, genomsnittliga JB värden 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

     BV SSG 0.026 -0.016 -0.062 -0.041 

 
(0.88) (-1.46) (-3.22)*** (-2.75)*** 

MV SSG -0.057 0.054 -0.086 -0.003 

 
(-0.54) (0.75) (-1.06) (-0.07) 

LS/BV 0.045 0.003 -0.045 -0.019 

 
(2.07)** (0.32) (-3.01)*** (-1.43) 

LS/MV 0.041 0.043 -0.077 0.001 

 
(0.70) (0.91) (-2.28)** (0.96) 
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7.3. Inverkan av graden av konkurrens inom branschpoolen 

För att undersöka en potentiell inverkan av olika grader av konkurrens i 

jämförelsebolagspoolerna, har samplet och dess jämförelsebolag indelats i tre grupper 

utgående från HHI –värden. Resultaten från både de lägst och högst konkurrensutsatta 

branschpoolerna presenteras. I den första utskriften Tabell 13 på följande sida 

presenteras resultaten från regressionerna där endast högt koncentrerade (lågt 

konkurrensutsatta) branschpooler har inkluderats i samplet. Tendensen att härma 

varandra inom högt koncentrerade branschpooler visar sig starkt, då både de 

förklarande variablerna BV SSG(jb) och MV SSG(jb) kan förklaras signifikanta på en 5 

% signifikansnivå. Sambandet är även fortsättningsvis positivt branschpoolerna och 

målföretagen emellan, med avseende på de två måtten för total skuldsättning. 

Variabeln LS/BV(jb) har en t-statistiska på (-1,92), vilket inte alldeles räcker till för att 

platsa inom ett 95 % konfidensintervall som kräver ett värde av (+/- 1,96) eller större, 

men kan förklaras statistiskt signifikant på en 10 % signifikansnivå. Sambandet är 

liksom i de tidigare regressionerna fortfarande negativt. Bland kontrollvariablerna visar 

sig M/B –måttet mest robust, både som målföretagsspecifik och som 

jämförelsebolagsspecifik variabel.  Inverkan av konkurrenternas investeringar och 

påtaglighet tappar signifikans då samplet består av endast högt konkurrensutsatta 

branschpooler. Konkurrenternas lönsamhet uppvisar fortsättningsvis en statistiskt 

signifikant inverkan på målföretagens framtida, markandsbaserade kapitalstruktur. 

Kontrollvariablerna för målföretags egna bolagsspecifika egenskaper uppvisar liknande 

resultat som för samplet i grundformat. Försäljning, M/B –måttet, påtaglighet och 

lönsamhet utgör de mest robusta målföretagsspecifika kontrollvariablerna. Generellt 

sett kan den sammanfattas att resultaten är mycket liknande de som erhölls med 

samplet i grundformat. 
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 Resultaten av koncentrerade branschpooler Tabell 13

  
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

 

  
(1) (2) (3) (4) 

 
               Tabell H: Koncentrerade branschpooler     

           Målföretagets kontrollvariabler 

        

 
Sales 0.076 

 
0.069 

 
0.051 

 
0.049 

  

  
(3.49) *** (1.15) 

 
(2.65) *** (2.04) ** 

 

 
M/B 0.003 

 
-0.010 

 
0.001 

 
-0.004 

  

  
(4.12) ***  (-4.14) *** (2.07) **  (-3.99) *** 

 

 
Tangibility 0.210 

 
0.794 

 
0.099 

 
0.216 

  

  
(3.74) *** (2.28) ** (1.85) * (2.82) *** 

 

 
Profitability -0.194 

 
0.063 

 
-0.115 

 
-0.245 

  

  
 (-3.09) *** (0.00) 

 
 (-2.62) ***  (-2.28) ** 

 

 
Marginal tax-rate -0.000 

 
0.001 

 
0.001 

 
0.002 

  

  
 (-0.22) 

 
(0.82) 

 
(0.89) 

 
(0.77) 

  

 
Capex 0.025 

 
0.059 

 
0.051 

 
-0.008 

  

  
(0.42) 

 
(0.67) 

 
(1.76) *  (-0.26) 

  Jämförelsebolagens variabler 
        

 
Sales -0.013 

 
0.003 

 
0.001 

 
-0.012 

  

  
 (-1.64) * (0.14) 

 
(0.20) 

 
 (-1.26) 

  

 
M/B -0.002 

 
-0.013 

 
-0.003 

 
-0.007 

  

  
 (-1.21) 

 
 (-2.13) **  (-2.04) **  (-2.98) *** 

 

 
Tangibility 0.036 

 
-0.161 

 
0.046 

 
-0.029 

  

  
(0.99) 

 
 (-1.62) 

 
(1.82) *  (-0.53) 

  

 
Profitability 0.054 

 
0.409 

 
0.009 

 
0.173 

  

  
(1.01) 

 
(2.64) *** (0.19) 

 
(2.12) ** 

 

 
Marginal tax-rate -0.003 

 
0.016 

 
-0.004 

 
0.001 

  

  
(-0.26) 

 
(0.40) 

 
 (-0.38) 

 
(0.05) 

  

 
Capex -0.035 

 
0.100 

 
-0.034 

 
0.014 

  

  
 (-0.95) 

 
(1.27) 

 
 (-1.00) 

 
(0.39) 

  

 
JB's Ø-SSG 0.089 

 
0.136 

 
-0.030 

 
0.023 

  

  
(3.24) *** (2.26) **  (-1.92) * (0.34) 

  

           

 
Branschmässiga FE Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

  

 
Årliga FE Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

  

 
Obs. 4 351 

 
4 351 

 
4 351 

 
4 351 

  

 
Grupper 463 

 
463 

 
463 

 
463 

  

 
Adj. R^2 0.069 

 
0.046 

 
0.033 

 
0.022 

                        

 

Resultaten från regressionerna med de korsvisa skuldsättningsgraderna följer i Tabell 

14 på följande sida. 
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 Korsvis analys av samplet indelat i koncentrerade branschpooler Tabell 14

 
Förklarande, genomsnittliga JB värden 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

Beroende, MF värden 
    BV SSG 0.089 0.027 -0.034 -0.005 

 
(3.24)*** (1.41) (-1.69)* (-0.28) 

MV SSG 0.341 0.136 0.064 0.084 

 
(3.74)*** (2.26)** (0.66) (1.58) 

LS/BV 0.073 0.022 -0.030 -0.003 

 
(3.19)*** (1.39) (-1.92)* (.0.22) 

LS/MV 0.121 0.060 -0.034 0.023 

 
(3.14)*** (2.06)** (-1.28) (0.34) 

 

Variabeln BV SSG(jb) är en signifikant förklarande variabel för samtliga framtida mått 

på skuldsättning i målföretagen. Variabeln är starkt, statistiskt signifikant i alla 

regressioner, och uppvisar ett positivt samband i alla fyra modeller. MV SSG(jb) 

variabeln har en signifikant förutspående kraft för båda måtten på målföretagets 

marknadsbaserade skuldsättning. I regressionerna som bygger på kombinationerna 

MV SSG(jb) – MV SSG(mf) och MV SSG(jb) – LS/MV(mf) blir den förklarande 

variabeln MV SSG(jb) statistiskt signifikant i båda fallen på en 5 % signifikansnivå. 

Inget statistiskt signifikant samband dokumenteras mellan de tidsfördröjda värdena av 

branschpoolernas totala marknadsbaserade skuldsättning, och de två 

bokföringsmässiga måtten på målföretagens skuldsättning. Den förklarande variabeln 

LS/BV(jb) uppvisar ett negativt förhållande med både BV SSG(mf) och LS/BV(mf), 

men förblir statistiskt signifikant endast på en 10 % signifikansnivå. 

I de följande utskrifterna bygger resultaten på ett sampel bestående av branschpooler 

med den högsta konkurrensutsattheten, där endast pooler med HHI–mått under 1000 

har inkluderats som observationer.  I Tabell 15 och Tabell 16 nedanför presenteras 

resultaten ifrån estimaten. 
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 Resultaten av konkurrensutsatta branscher Tabell 15

  
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

 

  
(1) (2) (3) (4) 

 
               Tabell J: Konkurrensutsatta branschpooler     

           Målföretagets kontrollvariabler 

        

 
Sales 0.028 

 
-0.009 

 
-0.055 

 
-0.058 

  

  
(0.81) 

 
 (-0.11) 

 
 (-1.29) 

 
 (-0.80) 

  

 
M/B 0.013 

 
-0.029 

 
0.008 

 
-0.013 

  

  
(3.28) ***  (-2.11) ** (1.85) *  (-1.72) * 

 

 
Tangibility -0.009 

 
0.212 

 
0.063 

 
0.097 

  

  
 (-0.11) 

 
(0.64) 

 
(0.76) 

 
(0.47) 

  

 
Profitability -0.355 

 
0.096 

 
-0.289 

 
-0.202 

  

  
 (-3.70) *** (0.00) 

 
 (-2.69) ***  (-1.48) 

  

 
Marginal tax-rate -0.007 

 
0.005 

 
-0.005 

 
-0.002 

  

  
 (-1.48) 

 
(0.14) 

 
 (-0.73) 

 
 (-0.27) 

  

 
Capex -0.027 

 
0.033 

 
-0.020 

 
-0.026 

  

  
 (-0.82) 

 
(0.41) 

 
 (-0.53) 

 
 (-0.46) 

  Jämförelsebolagens variabler 
        

 
Sales -0.044 

 
0.029 

 
-0.044 

 
0.005 

  

  
 (-1.55) 

 
(0.70) 

 
 (-1.69) * (0.18) 

  

 
M/B -0.011 

 
-0.002 

 
-0.006 

 
-0.005 

  

  
 (-1.31) 

 
 (-0.11) 

 
 (-0.83) 

 
 (-0.75) 

  

 
Tangibility -0.092 

 
-0.324 

 
-0.034 

 
-0.148 

  

  
 (-0.86) 

 
 (-1.30) 

 
 (-0.33) 

 
 (-0.93) 

  

 
Profitability 0.095 

 
-0.023 

 
-0.041 

 
-0.152 

  

  
(0.47) 

 
 (-0.10) 

 
 (-0.18) 

 
 (-0.70) 

  

 
Marginal tax-rate -0.006 

 
0.032 

 
-0.028 

 
0.056 

  

  
 (-0.04) 

 
(0.21) 

 
 (-0.23) 

 
(0.55) 

  

 
Capex -0.062 

 
0.047 

 
-0.068 

 
-0.094 

  

  
 (-0.77) 

 
(0.18) 

 
 (-0.68) 

 
 (-0.51) 

  

 
JB's Ø-SSG 0.083 

 
0.021 

 
-0.016 

 
-0.055 

  

  
(0.69) 

 
(0.18) 

 
 (-0.43) 

 
(0.38) 

  

           

 
Branschmässiga FE Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

  

 
Årliga FE Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

  

 
Obs. 802 

 
802 

 
802 

 
802 

  

 
Grupper 150 

 
150 

 
150 

 
150 

  

 
Adj. R^2 0.151 

 
0.089 

 
0.131 

 
0.074 

                        

 

Estimaten i Tabell 15 uppvisar inga signifikanta samband mellan bolagens 

kapitalstruktur, då modellerna definieras i enlighet med det huvudsakliga förfarandet – 

samma definition på skuldsättning bland både målföretagen och branschpoolerna.  

Inverkan av konkurrenternas bolagsspecifika egenskaper tappar även drastiskt 

betydelse, då ingen av variablerna är signifikanta på en 5 % signifikansnivå, i någon av 
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de fyra regressionerna. De målföretagsspecifika kontrollvariablerna M/B och 

lönsamhet visar sig robusta även för denna sampelindelning.  

 Korsvis analys av samplet indelat i konkurrensutsatta branschpooler Tabell 16

 
Förklarande, genomsnittliga JB värden 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

Beroende, MF värden 
    BV SSG 0.083 0.023 -0.056 -0.067 

 
(0.69) (0.35) (-1.93)* (-1.57) 

MV SSG -0.195 0.021 -0.163 -0.125 

 
(-0.52) (0.18) (1.95)* (-1.06) 

LS/BV 0.111 0.111 -0.016 0.020 

 
(1.06) (1.80) (-0.43) (0.37) 

LS/MV -0.010 0.071 -0.091 -0.055 

 
(-0.06) (1.36) (-1.99)** (0.38) 

 

I Tabell 16 ovanför, där resultaten av de korsvisa regressionerna presenteras, framgår 

det att sambanden mellan de olika måtten på skuldsättningsgrad på motsvarande sätt 

har en väldigt låg statistisk signifikans. Den förklarande variabeln LS/BV(jb) har en 

svag förutspående kraft för senare värden av bägge måtten på total skuldsättning. 

Sambandet mellan LS/BV(jb) och LS/MV(mf) är däremot statistiskt signifikant på en 5 

% signifikansnivå. 

7.4. Robusthet av resultaten – branschpoolens omfång 

Avslutningsvis presenteras resultaten av regressionerna där olika krav på minimum 

antalet jämförelsebolag per branschpool har ställts.  Trots att den statistiska 

signifikansen för de alternativa måtten på skuldsättning faller i enlighet med att antalet 

konkurrenter för ett givet målföretag växer, finner vi en intressant iakttagelse i värdet 

av lutningskoefficienterna. Ifall vi studerar variabeln BV SSG, de totala skulderna 

dividerat med bokfört värde av totala tillgångar, ser vi att lutningskoefficienten växer i 

takt med att minimum antal jämförelsebolag höjs. Då samplet bygger på observationer 

där målföretagen endast har en konkurrent ett givet år, antar lutningskoefficienten 

värdet (0,095) för variabeln BV SSG(jb). I modellen där samplet däremot begränsas till 

att endast bestå av observationer som bygger på minimum 23 jämförelsebolag per 

målföretag under samtliga år, stiger koefficienten till (0,233). Resultaten tyder på att 

sambanden bland konkurrenters kapitalstruktur är starkare inom branscher med ett 

större antal produktmarknadsförknippade jämförelsebolag. Denna tolkning stöds av 

den växande trenden i lutningskoefficientens värde för BV SSG(jb) i takt med att kravet 
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för antalet jämförelsebolag höjs. Resultaten finns att avläsa i första kolumnen i Tabell 

21, raderna ett till fem.  

Då vi går vidare till att studera sambanden mellan bolagens marknadsbaserade 

skuldsättning (MV SSG), är tolkningen av resultaten inte alldeles lika entydig. När 

kravet på antalet jämförelsebolag ökas från 1 till 3 växer lutningskoefficienterna för 

både BV SSG(jb) och MV SSG(jb). Då antalet konkurrenter emellertid ökas till 

minimum 8 stycken, faller värdet på lutningskoefficienten MV SSG(jb) till (0,178) från 

det tidigare värdet (0,203). Då jämförelsebolagen ökas till minimum 15 stycken faller 

värdet ytterligare, varefter lutningskoefficienten för MV SSG(jb) i den sista modellen 

med krav på 23 jämförelsebolag, inte mera kan förklaras statistiskt signifikant.  I Tabell 

17 på följande sida sammanfattas resultaten av regressionerna. 

 Test av robusthet för antalet företag i jämförelsebolagspoolen Tabell 17

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

 

 
(1) (2) (3) (4) 

               Tabell X: Test av robusthet - antalet jämförelsebolag   

          Minimum 1 JB 0.095  0.156  -0.033  0.034 

  
 

(3.68) *** (2.63) ***  (-2.40) ** (0.19) 

  
          Minimum 3 JB 0.102  0.203  -0.028  0.022   

 (3.59) *** (3.09) ***  (-1.99) ** (0.48)   

          

Minimum 8 JB 0.157 
 

0.178 
 

-0.036 
 

0.047 

  
 

(3.56) *** (2.82) ***  (-2.01) ** (0.17) 

  

          Minimum 15 JB 0.169 
 

0.146 
 

-0.025 
 

0.036 

  
 

(2.55) ** (3.62) ***  (-1.06) 
 

(0.27) 

  

          Minimum 23 JB 0.233 
 

-0.005 
 

-0.007 
 

-0.041 

  

 
(2.43) **  (-0.01) 

 
 (-0.24) 

 
(0.25) 

                      

 
Ifall vi analyserar resultaten av regressionerna där skuldsättningen har definierats 

utgående från förhållandet långfristiga, räntebärande skulder till totalt kapital, kan vi 

dra ett antal ytterligare slutsatser. Vi börjar med att se på de fem modellerna ur ett 

bredare perspektiv.  Först och främst uppvisar de förklarande variablerna LS/BV och 

LS/MV betydligt lägre värden för lutningskoefficienterna, än de som dokumenterades i 

samband med måtten på total skuldsättning. I den andra modellen, där samplet 
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begränsats till minimum tre konkurrenter per målföretag, ligger exempelvis 

lutningskoefficienten för de förklarande variablerna BV SSG(jb) på (0,102) och MV 

SSG(jb) på (0,203). Koefficienten för LS/BV(jb) antar däremot värdet (-0,028) och 

LS/BV(jb) värdet (0,022), där den senare nämnda heller inte kan förklaras statistiskt 

signifikant. Det linjära sambandet är med andra ord betydligt svagare mellan 

produktmarknadskonkurrenternas långfristiga tillgångar till totalt kapital över tiden, 

än mellan bolagens totala skuldsättningar.   En annan intressant iakttagelse är att det 

negativa sambandet mellan bolagens LS/BV -värden är robust för 

modellspecificeringarna.  Oavsett antalet jämförelsebolag per branschpool leder en 

ökning i konkurrenternas genomsnittliga LS/BV –värden till en nedgång i 

målföretagens motsvarande mått nästa år. 

I tabell 18 på följande sida illustreras resultaten av de sista regressionerna, där de 

korsvisa förhållandena mellan bolagens olika mått på skuldsättning har studerats. I det 

övre vänstra hörnet av tabellen presenteras resultaten av regressionerna bestående av 

ett sampel med minimum tre konkurrenter per observation.  Skillnaderna visar sig 

relativt marginella i förhållande till de som uppvisades i samband med samplet i 

grundformat. Både lutningskoefficienterna och signifikansnivåerna rör sig på 

motsvarande nivåer, och koefficienterna antar samma förtecken för alla statistiskt 

signifikanta samband.  

I modellerna bestående av minimum åtta jämförelsebolag per observation stiger 

emellertid värdet för majoriteten av de statistiskt signifikanta lutningskoefficienterna, i 

jämförelse med grundmodellen. Resultaten från regressionerna uppvisar starkare 

samband mellan de förklarande och beroende variablerna, än de sambanden som 

dokumenterades med minimum tre jämförelsebolag. Det enda undantaget utgörs av 

MV SSG(jb) – MV SSG(mf) förhållandet, där lutningskoefficienten faller från (0,203) 

till (0,178), trotts att sambandet är starkare än för samplet i ursprungsformat. 

I modellerna med krav på minst 15 jämförelsebolag per branschpool ökar 

lutningskoefficienten för den förklarande variabeln i regressionen BV SSG(jb) – BV 

SSG(mf). Däremot försvinner det statistiskt signifikanta sambandet mellan BV SSG(jb) 

och de två markandsbaserade måtten på skuldsättning. Sambandet mellan BV SSG(jb) 

och LS/BV(mf) blir ännu starkare än det som dokumenterats i de tidigare modellerna, 

med minimum ett, tre eller åtta jämförelsebolag som krav. Den förklarande variabeln 

MV SSG(jb) uppvisar nu ett statistiskt signifikant samband med alla de framtida 

måtten för målföretagens skuldsättning, och sambandet är fortsättningsvis positivt. 
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Både lutningskoefficienterna och t-värdena är högre än i estimaten utgående från 

ursprungssamplet. Koefficienterna för de förklarande variablerna som definierats 

utgående från förhållandet mellan långfristiga tillgångar och totalt bolagsvärde, tappar 

nu både värde och statistisk signifikans.  

 I den sista av modellerna, som observationer som bygger på värden av minst 23 

jämförelsebolag, finner vi de mest avvikande estimaten. Liksom tidigare nämnt är det 

endast den förklarande variabeln BV SSG(jb) som även är robust för detta 

branschomfång, i de huvudsakliga modellerna med lika definition på kapitalstruktur i 

både de förklarande och beroende variablerna. Bland alla de fem analyserade 

modellerna, finner vi det starkaste sambandet mellan ett tidsfördröjt värde på 

konkurrenternas genomsnittliga MV SSG och ett senare värde av målföretagens BV 

SSG, i denna modell. Lutningskoefficienten har värde (0,108) och kan förklaras 

statistiskt signifikant på en 1 % signifikansnivå. Värdet på lutningskoefficienten är de 

facto det högsta som dokumenterats bland alla sampelindelningar, detta variabelpar 

emellan. Sambandet mellan BV SSG(jb) och LS/BV(mf), där den förklarande variabelns 

lutningskoefficient antar värdet (0,227), statistiskt signifikant på en 5 % 

signifikansnivå, även det starkaste bland alla de olika sampelindelningar som gjorts i 

den empiriska delen. 

En mera detaljerad beskrivning av resultaten av regressionerna kan finnas i Appendix, 

bilagorna 1 till fyra.  
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 Korsvis analys av samplet – branschpoolernas omfång Tabell 18

 Förklarande, genomsnittliga JB värden 

Beroende, MF värden (3) 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

     
BV SSG 0.102 0.066 -0.032 0.008 

 
(3.59)*** (3.05)*** (-1.82)* (0.33) 

MV SSG 0.194 0.203 -0.016 0.048 

 
(2.45)** (3.09)*** (-0.21) (0.86) 

LS/BV 0.101 0.066 -0.028 0.010 

 
(3.98)*** (3.29)*** (-1.99)** (0.46) 

LS/MV 0.097 0.121 -0.049 0.022 

 
(2.35)** (3.56)*** (-2.16)** (0.48) 

 

 Förklarande, genomsnittliga JB värden 

Beroende, MF värden (8) 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

     
BV SSG 0.157 0.084 -0.031 0.021 

 
(3.56)*** (3.81)*** (-1.53) (0.74) 

MV SSG 0.191 0.178 0.023 0.090 

 
(2.16)** (2.82)*** (0.26) (1.61) 

LS/BV 0.134 0.098 -0.036 0.031 

 
(3.24)*** (4.31)*** (-2.01)** (1.12) 

LS/MV 0.089 0.131 -0.054 0.047 

 
(2.04)** (3.55)*** (2.19)** (0.17) 

 

  
 (15) 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

     
BV SSG 0.169 0.069 -0.033 0.007 

 
(2.55)** (2.87)*** (-1.25) (0.25) 

MV SSG 0.135 0.146 -0.058 0.058 

 
(1.08) (3.62)*** (-1.80)* (1.32) 

LS/BV 0.178 0.079 -0.025 0.018 

 
(2.62)*** (4.01)*** (-1.06) (0.76) 

LS/MV 0.105 0.095 -0.034 0.036 

 
(1.50) (3.18)*** (-1.94)* (0.27) 

 

  
 (23) 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

     
BV SSG 0.233 0.108 -0.024 0.009 

 
(2.43)** (3.18)*** (-0.71) (0.23) 

MV SSG 0.019 -0.005 -0.093 -0.077 

 
(0.13) (-0.01) (-2.41)** (-1.25) 

LS/BV 0.227 0.143 -0.007 0.040 

 
(2.23)** (5.66)*** (-0.24) (1.28) 

LS/MV 0.045 0.010 -0.048 -0.041 

 
(0.63) (0.17) (-1.97)** (0.25) 

 

 
I övre vänstra hörnet presenteras resultaten av de korsvisa regressionerna utgående från ett sampel som bygger på kravet på minimum tre jämförelsebolag per målföretag för att inkluderas 
som observation. Den övre till höger varande tabellen illustrerar resultaten utgående från ett samplet där branschpoolerna bygger på minimum åtta jämförelsebolag. På motsvarande sätt 
presenteras resultaten i tabellen ner till vänster från regressionerna med minimum 15 bolag på branschpool, och den sista tabellen nere till höger resultaten med minimum 23 bolag. 
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För att sammanfatta iakttagelserna från resultatutskrifterna, illustrerar Tabell 19 

nedanför de starkaste linjära sambanden som dokumenterats i de olika modellerna. Vi 

ser att ingen sampelindelning med modeller på egen hand ger upphov till alla de 

starkaste sambanden mellan konkurrenternas kapitalstruktur för alla alternativa 

definitioner på skuldsättning.  

 
 En sammanfattning av de förklarande variablerna med lutningskoefficienter Tabell 19

 
Förklarande, genomsnittliga JB värden 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

Beroende, MF värden 
    

BV SSG 

0.233 0.108 -0.062 -0.041 

(2.43)** (3.18)*** (-3.22)*** (-2.75)*** 

Minimum 23 
jämförelsebolag 

Minimum 23 
jämförelsebolag 

Eftersläp. MF, 
Ledande JB 

Eftersläp. MF, 
Ledande JB 

MV SSG 

0.341 0.203 -0.163 0.087 

(3.74)*** (3.09)*** (1.95)* (1.77)* 

Koncentrerade 
branschpooler 

Minimum 3 
jämförelsebolag 

Konkurrensutsatta 
branschpooler 

Sampel utan 
restriktioner 

LS/BV 

0.227 0.143 -0.045 
Inga statistiskt 

signifikanta 
samband 

(2.23)** (5.66)*** (-3.01)*** 

Minimum 23 
jämförelsebolag 

Minimum 23 
jämförelsebolag 

Eftersläp. MF, 
Ledande JB 

LS/MV 

0.121 0.131 -0.091 
Inga statistiskt 

signifikanta 
samband 

(3.14)*** (3.55)*** (-1.99)** 
Koncentrerade 
branschpooler 

Minimum 8 
jämförelsebolag 

Konkurrensutsatta 
branschpooler 

 
 
Ifall vi studerar de huvudsakliga variabelkombinationerna – samma definition på total 

skuldsättning i både den förklarande och beroende variabeln – finner vi att modellerna 

som bygger på ett sampel med olika krav på minimum antal jämförelsebolag per 

branschpool, genererar de starkaste sambanden mellan konkurrenternas 

kapitalstruktur. Modellen som bygger på ett sampel bestående av minst 23 

jämförelsebolag per målföretag, ett givet år, genererar värdet (0,233) på 

lutningskoefficienten för variabeln BV SSG(jb). Vidare antar lutningskoefficienten för 

den förklarande variabeln MV SSG(jb) värdet (0,203), i modellen med minst tre 

jämförelsebolag per observation och MV SSG(mf) som beroende variabel. Indelningen 

av samplet i endast koncentrerade branschpooler resulterade i de starkaste sambanden 

mellan BV SSG(jb) och målföretagens MV SSG samt LS/MV värden. Det allra högsta 

dokumenterade värde bland de statistiskt signifikanta lutningskoefficienterna var 

(0,341), och erhölls som ett resultat av variabelkombinationen BV SSG(jb) – MV 

SSG(mf), då samplet indelades i koncentrerade branschpooler.  
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8 SLUTSATSER OCH RESULTATDISKUSSION 

I kapitel 7 redogjordes det för de statistiska egenskaperna av resultaten för alla de 224 

regressioner som körts. Hurdana slutsatser kan vi då dra utgående från estimaten som 

erhållits och hur faller resultaten i linje med den tidigare forskningen?  

Något som är värdefullt att hålla i minnet då vi tolkar resultaten är att tidsperioden 

1996-2011 präglas av häftiga kast i marknaderna och omfattar ett par både kraftiga 

upp- samt nedgånger. Som grund för all diskussion ligger antagandet om att ledningen 

aktivt gör val beträffande kapitalstuktur och fortsättningsvis eftersträvar ett optimalare 

förhållande mellan tillgångar och skulder. Metoden har även ett antal kritiska 

egenskaper som kan snedvrida resultaten. Lika naturligt är att variabler inom 

Corporate Finance mer eller mindre påverkas av samma krafter, och risken associerade 

men en viss endogenitet är ihängande.  

På motsvarande sätt som i tidigare studier inom ämnesfrågan, tyder även resultaten i 

denna avhandling på att det finns ett starkt samband mellan konkurrenters 

kapitalstruktur. Resultaten utmanar med andra ord samtliga av de klassiska finansiella 

synerna kapitalstruktur, som alla talar för att valet är oberoende av både ageranden och 

egenskaper av konkurrenter. Resultaten talar närmare bestämt för att man med den 

genomsnittliga skuldsättningsgraden bland ett bolags produktmarknadsrelaterade 

konkurrenter, kan förklara kapitalstrukturen i det ifrågavarande målföretaget, ett år i 

fram i tiden. Konkurrenternas bolagsspecifika egenskaper, liksom försäljning, M/B, 

påtaglighet, lönsamhet, marginell skattesats och capex uppvisade även signifikanta 

samband med de beroende variablerna. Variablerna inkluderades i modellerna på 

motsvarande sätt som den förklarande variabeln – som genomsnittliga, tidsfördröjda 

värdena. Den statistiska signifikansen för sambanden mellan dessa variabler och den 

beroende variabeln visar sig även starkt beroende av de olika segmenteringarna av 

samplet.  

8.1.1. Inledande analys av de bolagsspecifika egenskaperna 

För det grundläggande samplet finner studien att en högre försäljning ett år tillbaka 

bland jämförelsebolagen även är associerad med en högre skuldsättning i målföretaget 

det efterföljande året.  Koefficienten antar ett positivt värde och faller i linje med 

förväntningarna. Lutningskoefficienten för market-to-book måttet antar däremot ett 

positivt värde då den regresseras gentemot BV SSG(mf), medan sambandet mellan 
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M/B och MV SSG(mf) är negativt. Även detta faller i linje med förväntningarna 

beträffande förtecknen. Variabeln som representerar bolagens påtaglighet uppvisade 

även i enlighet med förväntningarna ett positivt samband med ett senare värde på 

skuldsättning. Lönsamheten uppvisade ett signifikant negativt samband med BV 

SSG(mf), trots att inget statistiskt signifikant samband med MV SSG(mf) 

dokumenterades.  

Koefficienterna för både den marginella skattesatsen och variabeln capex tyder på ett 

negativt samband med målföretags skuldsättning, trots att den senare nämnda endast 

uppvisade ett signifikant samband då samplet indelades i ledande målföretag och 

eftersläntrande konkurrenter.  I samband med det femte kapitlet om data diskuterades 

de alternativa synsätten som förklarades leda till olika förväntade förtecken för de två 

variablerna. Det negativa förhållandet mellan investeringar och skuldsättning tyder på 

att det senare av resonemangen, där det antogs att låga investeringar symboliserar 

slutet av en period med lågt investeringsintresse och en början till en kapitalisering av 

balansen för att kunna dra nytta av kommande investeringsmöjligheter, är närmare 

förknippat med verkligheten.  De dokumenterade sambanden faller även vackert i linje 

med resultaten i tidigare studier liksom Lemmon, Roberts och Zender (2008), Frank 

och Goyal (2009), Rauh och Sufi (2011) samt Leary och Roberts (2014) där samtliga 

koefficienter för de målföretagsspecifika variablerna antar samma förtecken.  

Då vi övergår till att analysera de dokumenterade sambanden mellan de 

produktmarknadsrelaterade konkurrenternas bolagsspecifika egenskaper i förhållande 

till målföretagets skuldsättning ett år senare i tiden, är sambanden inte lika entydiga. 

Nämnvärt är att påminna oss att MacKay och Phillips (2005) fann att bolags reella och 

finansiella egenskaper har ett invers förhållande till förändringar i motsvarande 

variabler hos sina konkurrenter inom en högt konkurrensutsatta bransch, och 

förklarade dessa dokumentationer med en modell där jämviktsprocessen driver bolag 

att reagera olika till gemensamma stötar i branschen. Även resultaten i Leary och 

Roberts (2014) studie talar för ett inverst samband mellan konkurrenternas och 

målföretagens bolagsspecifika egenskaper, då de regresseras gentemot målföretagets 

skuldsättning. Endast variabeln påtaglighet uppvisade ett relativt robust, positivt 

samband med målföretags skuldsättning, oberoende av vare sig variabeln 

representerade målföretagets eller konkurrenternas genomsnittliga värden. Resultaten 

i denna studie talar för mycket liknande mönster. Koefficienten framför 

jämförelsebolagens genomsnittliga försäljning antar ett negativt värde, och tyder på ett 
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motsatt samband än det som dokumenterades beträffande målföretagets egenskaper. 

Samma mönster dokumenteras även i samband med den beroende variabeln 

LS/BV(mf). Påtagligheten uppvisar fortsättningsvis ett positivt samband med variabeln 

BV SSG(mf), trots att förtecknet förändras i samband med att den beroende variabeln 

omdefinieras till MV SSG. Förtecknet för lönsamhet förändras till att vara positivt då 

den beroende variabeln utgörs av BV SSG, medan sambandet mellan lönsamhet och 

den beroende variabeln MV SSG fortsätter vara negativt. Marginella skattesatsen bland 

konkurrenterna uppvisar i regel även ett negativt förhållande till målföretagets 

skuldsättning, trots att den endast blir statistiskt signifikant då kravet på minimum 

antal jämförelsebolag per bolagspool höjs till tre och BV SSG utgör den beroende 

variabeln. Sambandet mellan konkurrenternas genomsnittliga investeringar och 

målföretags skuldsättning kan förklaras statistiskt signifikant i flera av modellernas och 

koefficienten uppvisar fortsättningsvis ett negativt förtecken.  

Den slutsatsen vi kan dra utgående från sambanden mellan de målföretags- och 

jämförelsebolagsspecifika egenskaperna då vi jämför resultaten med de som 

dokumenterats i tidigare forskningar, är att måttet BV SSG som beroende variabel ger 

upphov till de mest liknande resultaten. Detta stärks dock exempelvis av Graham och 

Harvey’s (2001) bevis som talar för att bolagsledningen tenderar fokusera på bokförda 

värden vid valet av kapitalstruktur. Faktumet att både målföretagens och 

konkurrenternas bolagsspecifika egenskapers statistiska anknytning till de beroende 

variablerna, mycket långt avspeglar de resultat som den tidigare forskningen funnit, ger 

oss en viss försäkran om att modellerna som har byggts tjänar vårt syfte. Ifall vi jämför 

resultaten för de produktmarknadsförknippade konkurrenternas, bolagsspecifika 

egenskapers inverkan på målföretagens skuldsättning, med de uppvisade statistiska 

signifikanserna i exempelvis Leary och Roberts (2014) studie, ser vi att robustheten 

bland variablerna följer ett mycket liknande mönster och är kraftigt beroende av 

modellspecificeringen. Slutsatsen är att målföretagen inte endast är beroende av de val 

deras produktmarknadsförknippade konkurrenter gör beträffande skuldsättning, utan 

dessutom är är beroende av de bolagsspecifika egenskaperna bland jämförelsebolagen. 

De två huvudsakliga förklarande variablerna BV SSG(jb) och MV SSG(jb) uppvisar 

starka, statistiskt signifikanta samband med den beroende variabeln då den senare 

nämnda även är definierad i enlighet med den förklarande variabeln. Endast i modellen 

där ett krav på minimum 23 jämförelsebolag per branschpool ställs, tappar den 

förklarande variabeln MV SSG(jb) signifikans. Dessa resultat faller i linje med all 
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tidigare forskning inom ämnet. Slutsatsen som kan dras är att det förekommer ett 

statistiskt signifikant, härmande beteende beträffande de 

produktmarknadsförknippade konkurrenternas val av kapitalstruktur. De korsvisa 

sambanden mellan bolagens LS/BV och alternativa mått på skuldsättning ett år senare 

kan förklaras vara ett resultat av en viss heterogenitet i samplet, som i sin tur ger 

upphov till en viss endogenitet. En del av bolagen har antagligen sådana 

bolagsspecifika egenskaper som väger tyngre än en vilja att planlöst härma sina 

konkurrenters ageranden, vilket gör dessa förhållanden svårare att tyda. För att få en 

djupare förståelse för vi diskussionen vidare till att analysera resultaten av modellerna 

som byggt på de alternativa vidaresegmenteringarna av samplet.  

8.1.2. Inverkan av relativ positionering inom branschen 

Leary och Roberts (2014) dokumenterade att det härmande beteendet huvudsakligen 

återfanns bland små, olönsamma bolag, och mera finansiellt bundna företag. 

Författarna fann att de både mindre och mindre lönsamma bolagen hade en kraftigare 

tendens att se upp till sina branschmässiga ledare, medan de större och lönsammare 

bolagen inte visades vara beroende av de tidigare nämnda.  Avhandlingen finner liksom 

författarna mycket svaga samband mellan de ledande spelarna och de relativt sett 

sämre presterande branschkonkurrenterna. I samband med denna segmentering visar 

de egna bolagsspecifika kontrollvariablerna allt viktigare.  Denna modell är den enda 

som uppvisar statistiskt signifikant samband för alla de bolagsspecifika 

kontrollvariablerna och den beroende variabeln. Dessa resultat faller i sig även i linje 

med vad de olika beteendemässiga ideologierna kunde föreslå, att det endast är de 

relativt sätt mindre informerade företagsledarna som kunde ha en tendens av att härma 

mera framgångsrika och informerade bolag. 

I motsats till det tidigare nämnda, finner vi inte vid första åsyn i studien lika entydiga 

bevis för de eftersläpande bolagens tendens att härma sina branschledare. Sambandet 

mellan bolagens totala skuldsättningar kan inte förklaras signifikant i de huvudsakliga 

modellerna, där både den förklarande och beroende variabeln har samma definition på 

skuldsättning. En intressant iakttagelse kan dock för det första göras beträffande 

sambandet mellan de eftersläpande målföretagens total bokförda skuldsättning och de 

ledande konkurrenternas LS/BV –förhållanden. En ökning i de ledande bolagens 

LS/BV(jb) kan associeras med en senare minskning i både de eftersläpande 

målföretagens totala bokförda skuldsättning och deras LS/BV -förhållande. Vad detta 
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indikerar på är att då de ledande företagen ett år tidigare har valt att öka på sina 

långfristiga skulder, har de eftersläpande bolagen däremot valt att minska på sin 

skuldsättning ett år senare, och vice versa. Hur kunde detta fenomen då förklaras?  

Ifall vi tänker ett steg vidare och accepterar att dynamiken inte är lika entydig som man 

gärna kunde förvänta sig, finner vi ett antal förklaringar till det dokumenterade 

beteendet, som i grund och botten är mycket naturliga och även kan förankras i 

näringslivet.  

En tänkbar lösning återfinns därmed eventuellt i naturen av kapitalmarknaderna och i 

företagsledarnas risk-aversion. Låt oss anta att de ledande bolagen representerar en 

grupp med betydligt bättre förutsättningar att bli beviljade långa lån, dessutom till en 

betydligt lägre lånekostnad. De ledande bolagen har potentiellt samtidigt en större vilja 

att lyfta det externa kapitalet, eftersom de kan förväntas besitta värdefull information 

om lukrativa investeringar, och dessutom vara mindre risk-aversa gentemot den risken 

dessa investeringar kommer med. Riktigt små och olönsamma bolag har först och 

främst mycket svårare att överhuvudtaget kunna lyfta långfristigt, externt kapital. 

Kredit-institutioner är naturligtvis medvetna om de hypotetiskt svåra förhållandena 

som råder bland dessa bolag. Samtidigt vet företagsledarna bland de eftersläntrande 

bolagen att den minst attraktiva situationen man vill finna sig i är en svår marknad 

komponerad med en tungt skuldsatt balansräkning. Eftersom förhållandet mellan de 

ledande bolagens LS/BV(jb) och tre av de fyra alternativa definitionerna på 

målföretagets skuldsättning ett år senare både är negativt och statistiskt signifikant, 

kunde man tolka det som att de målföretagsspecifika verksamhetsförknippade 

utmaningarna väger tyngre än en vilja att blint härma de ledande bolagens ageranden. 

Denna tankeställning stöds även av det statistiskt signifikanta, negativa förhållandet 

mellan de ledande bolagens capex(jb) och målföretagens skuldsättningsgrad. Högre 

investeringar bland de ledande företagen associeras med en lägre skuldsättning bland 

de eftersläntrande målföretagen, samtidigt som den egna målföretagsspecifika 

kontrollvariabeln capex(mf) inte uppvisar något statistiskt signifikant samband.  

Trots att inte en förändring i de ledande jämförelsebolagens totala skuldsättningar ett 

år tidigare kan associeras med en förändring i de eftersläntrande bolagens motsvarande 

mått ett år senare, visar sig dessutom förhållandet mellan de ledande bolagens BV 

SSG(jb) och målföretagens LS/BV positivt och statistiskt signifikant. Hur kan vi då 

tolka detta? Även detta samband kan resoneras bottna sig i ett mycket naturligt 

mönster. Om vi antar att de tidigare diskuterade sambandet representerar ett beteende 
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bland branschbolagen under förhållandevis sämre tider, där endast de ledande bolagen 

har möjligheten och mage för att ta på sig risken beträffande nyinvesteringar, kan vi nu 

gå vidare till att förknippade det positiva dokumenterade sambandet till förhållandevis 

makroekonomiska uppgångar. Resultaten tyder på att en höjning i de ledande 

konkurrenternas totala skuldsättning kan associeras med en höjning i de eftersläpande 

branschbolagens LS/BV –förhållande, trots att inte förhållandet BV SSG(jb) – BV 

SSG(mf) kan förklaras statistiskt signifikant. Vad detta närmare beskrivet betyder är att 

en ökning i de ledande bolagens totala skulder till bolagens bokförda värden, leder till 

en ökning i de långfristiga, räntebärande skulderna dividerat med totalt bokfört värde 

bland de eftersläpande konkurrenterna. Ifall vi alltså antar att detta statistiska 

samband bottnar sig i observationer som utspelat sig under högkonjunkturer kan vi 

även resonera enligt följande. Under tiderna av makroekonomisk uppgång växer de 

ledande bolagens kortfristiga skulder förhållandevis kraftigare än bolagsvärdet som ett 

resultat av kraftigt växande leverantörsskulder. Bolagen kan dra nytta av de 

investeringar som gjorts under de tidigare åren och förse sina kunder med stora 

volymer, samtidigt som behovet för ytterligare långfristiga lån är lågt. De eftersläpande 

bolagen som antingen inte hade möjligheten eller viljan att lyfta långfristiga lån under 

det svåra marknadsläget har nu betydligt bättre förutsättningar att bli beviljat lån och 

dessutom till bättre villkor. Eftersom bolagen fortfarande representerar de mindre och 

mindre lönsamma bolagen, löper dessa potentiellt risk för att inte kunna ta del av den 

växande efterfrågan på marknaden, varmed även leverantörsskulderna inte ökar i takt 

med de beviljade lånen.  

Diskussionen kring sambanden rör sig naturligtvis på en ganska hypotetisk nivå. Vi 

finner trots detta liksom diskuterat förhållandevis starka bevis, både bland resultaten i 

de korsvisa estimaten och bland den statistiska signifikansen i kontrollvariablerna, för 

att det kunde ligga en viss sanning i resonemangen. Hur förhåller sig de 

dokumenterade sambanden då till varandra? Vi vet att undersökningsperioden 

omfattar drastiska kast i marknadsförhållandena, både i samband med IT-bubblan och 

den finansiella krisen, varefter risken är stor att konjunktursvängningarna och de 

individuella utmaningarna påverkar sambanden kraftigt. Estimaten kan bygga på 

signifikanta samband som härrör sig till vissa tidsperioder och ge upphov till samtida 

statistiskt signifikanta samband, trots att de parallellt dokumenterade bottnar sig i 

mönster som har skapats inom totalt olika marknadslägen. Ifall resonemangen dock 

avspeglar verkligheten, kan även en parallell dras till den av både Leary och Roberts 

(2014) utvecklade hypotesen om ett inlärningsmotiv och den av Hong och Stein (1999) 
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utvecklade teorin om ett gradvist informationsöverskridande. De eftersläntrande 

bolagen väljer att öka på sina långfristiga skulder ett år efter att efterfrågan på de 

ledande bolagens produkter har ökat på deras leverantörsskulder och därmed totala 

skuldsättning.  

8.1.3. Inverkan av nivån av konkurrens inom branschpoolerna 

Studier finner betydande skiljaktigheter i resultaten då samplet turvis indelats i 

koncentrerade och konkurrensutsatta branschpooler. MacKay och Phillips (2005) 

dokumenterade högre nivåer och mindre utspridd skuldsättning inom koncentrerade 

branscher. Författarna fann även att de strategiska skuld-interaktionerna var märkbart 

kraftigare inom mindre konkurrensutsatta branscher. Resultaten i denna avhandling 

faller i linje med de tidigare bevisen och talar för att en vilja att härma sina 

produktmarknadsrelaterade konkurreter är betydligt starkare inom koncentrerade 

branscher. Dessa resultat ligger i sin tur i strid med den i teori-avsnittet gjorda 

tolkningen av Zwiebel’s (1995) föreslagna hypotes om en statistisk dominans, och hur 

den kunde förhålla sig till företagsledare och kapitalstruktur. Förväntningarna om att 

en förhållandevis större motvilja för stokastisk dominans uppvisas i snävare, mera 

utspridda branscher, omkullkastas av resultaten vilka däremot föreslår att bolag inom 

högt konkurrensutsatta branscher kan antas ha en större vilja att gå sin egen väg och 

bortse ifrån sina konkurrenters val av kapitalstruktur.  

Kan vi då även anta att de olika intressenternas översyn och riktlinjer är snävare bland 

bolag inom koncentrerade branscher? Kan vi föreställa oss att de koncentrerade 

branscherna representerar nya bolag inom omogna produktmarknader, där de 

konkurrerande bolagen har en större motvilja att vilja stå ut vad beträffar 

kapitalstruktur? Resultaten kan trots de intuitiva antaget argumenteras rätt naturligt – 

i en ny bransch där efterfrågan bland kunderna fortfarande tar sin form, är riskerna 

även mycket större att bli utspelad av sina produktmarknadsrelaterade konkurrenter 

ifall man väljer en förhållandevis högre skuldsättningsgrad samtidigt som 

konkurrenterna avstår ifrån ytterligare hävstång. Ifall ett bolag som valt att gå sin egen 

väg och öka på skuldsättningen samtidigt stöter på en avtagande efterfråga och får 

likviditetsproblem, har konkurrenterna en allt större möjlighet att med hjälp av 

strategisk prissättning spela ut den ifrågavarande spelaren och själv växa på 

marknaden. På motsvarande sätt känns det även naturligt att man inom mera 

koncentrerade branscher är allt mer medvetna om de val ens konkurrenter gör, där 
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valet av kapitalstruktur står som en av de viktigaste grunderna för 

produktmarknadsförknippad konkurrens (Bolton & Scharfstein, 1990) (Chevalier & 

Scharfstein, 1996).  

8.1.4. Inverkan av antalet jämförelsebolag i branschpoolen 

Den slutliga segmenteringen av samplet följde de olika kraven på ett minimum antal 

jämförelsebolag per branschpool, för ett givet målföretag ett givet år. Resultaten talar 

för en stark tendens bland bolagen att härma sina konkurrenter, både i modellerna som 

byggde på ett lägre krav och ett högre krav för antalet jämförelsebolag. Trots att de 

alternativa definitionerna på skuldsättning inte uppvisar en växande robusthet i 

samband med att antalet konkurrenter i branschpoolen ökar, uppvisar dock 

lutningskoefficienten för BV SSG stiga i enlighet med att kravet på antalet bolag höjs. 

Dessa resultat faller i linje med Rauh och Sufi’s (2011) dokumentationer, där ett 

minimum antal på 25 jämförelsebolag uppvisade de starkaste sambanden bland 

konkurrenterna. Hypotesen om ett flockbeteende kan förknippas till resultaten 

beträffande måttet på den totala, bokföringsmässiga skuldsättningen, där ett ökat antal 

konkurrenter leder till en växande tendens att åka på snålskjuts av information. Det 

finns en risk att förändringar i ett genomsnittligt värde som bygger på mycket få 

konkurrenter inte utgör en ändamålsenlig referenspunkt för ett målföretag att följa och 

härma.  Däremot skulle faktumet att ett lägre antal bolag konkurrerar inom samma 

produktmarknad kunna förväntas öka på benägenheten av företagsledare att härma 

dessa, eftersom konkurrenterna i dessa situationer vore lättare att identifiera. 

Resultaten talar dels för att ett större antal konkurrenter per branschpool skulle stärka 

bolagens tendens att härma varandra, då lutningskoefficienten för BV SSG även ökar. 

Eftersom de alternativa måtten på bolagens skuldsättning tappar sin förutspående 

förmåga i takt med att antalet jämförelsebolag ökar, tyder detta därmed på ett motsatt 

mönster. 

8.1.5. Besvarandet av forskningsfrågorna i avhandlingen 

Den första hypotesen i forskningen var fastslagen i enlighet med intresset att 

undersöka vare sig de studerade målföretagen i sitt val av kapitalstruktur kan 

konstateras beroende av dess produktmarknadsrelaterade konkurrenter. Som ett 

resultat av de dokumenterade, statistiskt signifikanta sambanden mellan 

jämförelsebolagens bolagsspecifika egenskaper och målföretags skuldsättning, kan vi 
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fälla den första hypotesen som stod i enlighet med att: ”Bolagens val av 

kapitalstruktur är oberoende av dess produktmarknadsförknippade konkurrenter”.  

Den andra större forskningsfrågan i avhandlingen byggde på intresse att undersöka 

vare sig målföretagens val av kapitalstruktur var drivet av dess 

produktmarknadsrelaterade konkurrenters skuldsättning. Hypotesen ställdes upp 

enligt följande: ”Bolagens val av kapitalstruktur är oberoende av dess 

branschmässiga konkurrenters skuldsättning”.  De statistiskt signifikanta sambanden 

mellan målföretagens senare skuldsättningsgrader och de tidsfördröjda värdena för 

branschpoolernas skuldsättning fäller även den andra hypotesen.  

Den tredje forskningsfrågan, definierad i enlighet med Leary och Roberts’ (2014) 

förfaranden, grundade sig i intresset att studera vare sig jämförelsebolagen inverkan på 

valet av ett målföretags kapitalstruktur var oberoende av bolagens relativa egenskaper 

inom branschpoolen: ”Inverkan av jämförelsebolagens kapitalstruktur på ett 

målföretags skuldsättning är oberoende bolagens relativa egenskaper inom 

branschpoolen”. Utgående från resultaten i modellspecificeringen där samplet 

indelades i ledande och eftersläntrande bolag kan vi även förkasta den nollhypotesen i 

den tredje forskningsfrågan och dra slutsatsen att bolagets relativa egenskaper inom en 

bransch även styr företagsledningens benägenhet att följa sina konkurrenter. 

Den fjärde forskningsfrågan utgick ifrån Rauh och Sufi’s (2011) föreslagna 

undersökning av den eventuella inverkan av den konkurrensmässiga miljön inom en 

branschpool och dess tänkbara effekt på det studerade sambandet. Hypotesen ställdes 

upp enligt följande: ”Inverkan av jämförelsebolagens kapitalstruktur på ett 

målföretags skuldsättning är oberoende av den konkurrensmässiga miljön inom 

branschpoolen”. Avhandlingen fann signifikanta skiljaktigheter beroende på den 

rådande graden av konkurrens inom en branschpool, och nollhypotesen i den fjärde 

forskningsfrågan kan sålunda även förkastas.   

Den sista större forskningsfrågan fastslogs utgående från ett intresse att studera vare 

sig minimum antalet jämförelsebolag per branschpool inverkade på de dokumenterade 

resultaten. Hypotesen lydde: ”Inverkan av jämförelsebolagens kapitalstruktur på ett 

målföretags skuldsättning är oberoende av antalet produktmarknadsrelaterade 

konkurrenter som kan förknippas till målföretaget”. Även i samband med denna 

segmentering av ursprungssamplet fann vi starkt avvikande resultatet beroende på hur 
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kravet på minimum antal jämförelsebolag per branschpool ställdes. Sålunda kan även 

den sista nollhypotesen förkastas. 

8.2. Eventuella brister i undersökningen 

Trots att strävan i avhandlingen har varit att så noggrant som möjligt undersöka 

inverkan av de produktmarknadsrelaterade konkurrenternas inverkan på ett 

målföretags val av skuldsättning är det viktigt att hålla i minne de eventuella bristerna 

och andra faktorer som kan tänkas påverka undersökningen. Först och främst 

karateriseras den undersökta perioden av häftiga kast i marknaden och präglas av både 

aggressiva uppgångar och dykningen i börsen. Speciellt de marknadsbaserade måtten 

på skuldsättning lider av detta fenomen, då undersökningen inte beaktade för den 

rådande marknadskonjunkturen. Trots en att kontrollvariabeln som fångar upp 

bolagets marknadsvärde i förhållande till dess bokförda värde inkluderats i modellerna, 

löper estimaten risk för att ha påverkats av de häftiga kasten. En annan tänkbar 

bristfällighet kan förknippas med undersökningens data. Då i stort sätt ingen av de 

inkluderade bolagsspecifika variablernas feltermer kunde förklaras normalfördelade, 

lider även tillförlitligheten av resultaten. Undersökningar som bygger på tidsfördröjda 

värden löper också risk för en viss endogenitet som ofta är svårt att kringgå. Den 

potentiella effekten av detta är dock viktig att betona. Något som naturligtvis vore 

mycket ovälkommet är att något mänskligt fel skulle ha skett i samband med skapandet 

av den omfattande datafilen. Eftersom mellanstegen dock var många och samplet 

mycket stort, finns det naturligtvis en liten risk att något obemärkt gått fel i ett tidigare 

mellanskede som även skulle förvränga resultaten. Resultaten faller dock i linje med 

den tidigare forskningen, vilket tyder på att risken ändå är förhållandevis liten för 

några större bristfälligheter uppstod i samband med konstruerandet av datafilen. En 

tänkbar bristfällighet kunde även växa fram som ett resultat av att de olika 

segmenteringarnas robusthet inte granskades för dess känslighet gentemot antalet 

jämförelsebolag per branschpool. Eftersom endast ursprungssamplets robusthet 

gentemot detta testades finns det en risk för att resultaten i de andra 

modellspecificeringarna kunde ha variera i enlighet med att extremt glesa branscher 

hade uteslutits.  
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8.3. Förslag på fortsatt forskning 

Avhandlingen har undersökt vare sig målföretag är beroende av dess 

produktmarknadsrelaterade konkurrenter, och genom en vidare segmenteringar 

samplet strävat efter att finna ytterligare svar på varför ett härmande beteende kan 

resoneras förekomma. Eftersom data bygger på den unika indelningen av bolag i 

oberoende, målföretagsspecifika jämförelsebolagspooler utgående från Hoberg och 

Phillips forskning, är möjligheten till fortsatt forskning även relativt obegränsad.  

Först och främst föreslår jag en fortsatt studie där resultaten av författarnas unika 

indelningar jämförs med resultaten som erhålls från exempelvis en SIC3 klassificering, 

med precis samma förfaranden, definitioner, segmenteringar och tidsperiod 1996-2011 

som utgångspunkt. En motsvarande undersökning skulle möjliggöra en intressant 

grund för diskussion och allt mer exakta slutsatser kunde dras beträffande egenskapen 

av Hoberg och Phillips unika sätt att matcha ihop bolag med deras konkurrenter. 

En annan dimension man kunde tillföra undersökningen är att segmentera samplet 

utgående från standardavvikelsen av målföretags skuldsättning inom en branschpool 

och belysa diskussionen kring vare sig ett bolags förhållande till branschmedeltalet en 

given tid förklarar ett senare härmande beteende. En segmentering av samplet 

utgående från den rådande markandscykeln kunde ge oss en vidare möjlighet för 

resultatdiskussion. Ifall dessa två indelningar dessutom kombinerades kunde både de 

av Chevalier och Scharfstein (1996) och Campello (2003) föreslagna egenskaperna av 

ett relativt högre skuldsatt bolags tendens att härma sina konkurrenter studeras, 

samtidigt som även argumentet om att detta sker under recessioner kunde ses över. 

Mera konkreta definitioner på skuldebrevsemitteringar och en noggrannare definition 

för när ett bolag gjort ett aktivt beslut att öka skuldsättningsgraden kunde även öka på 

förståelsen för bolag och dess ställning till sina konkurrenters ageranden. 

Avslutningsvis kunde man köra samtliga modeller som utgår ifrån de olika 

segmenteringarna, med olika krav på minimum antalet jämförelsebolag per 

branschpool. En undersökning av variablerna i samma tidperspektiv (med andra ord 

inte tidsfördröjda) eller till och med som tidigare värden gentemot framtida 

branschmässiga värden, kunde vara informativ beträffande vare sig företagsledare även 

försöker ta ställning till vad dess konkurrenter kan förväntas göra i framtiden. Man 

kunde finna det speciellt ändamålsenligt som ett test för robusthet av resultaten att öka 

på tidsfördröjningarna, då även Lemmon, Roberts och Zender (2008) finner att 
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inställningen till korttids kapitalstruktur och en längre tids kapitalstruktur skiljer sig 

betydande.  

Som en sista kommentar kunde nämnas att den nya indelningen av bolag i unika 

jämförelsebolagsgrupper motiverar till en möjlighet att studera om egentligen vilka 

som helst tidigare berörda, mera avgränsade samband mellan bolag och dess 

konkurrenters inverkan på kapitalstruktur. Denna avhandling strävade efter att beröra 

de större obesvarade frågorna kring konkurrenters inverkan av kapitalstruktur och 

kombinera de föreslagna inriktningarna med det unika datasamplet av egenartade 

produktmarknadsrelaterade branschpooler.  
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9 SAMMANFATTNING 

Forskningen beträffande kapitalstruktur utgick en lång tid ifrån en vilja att utgående 

från olika kombinationer av de alternativa, traditionella synsätten studera valet av en 

optimal kapitalstruktur. Efter en period av tystnad har intresset för forskning kring vad 

som i själva verket styr valet av kapitalstruktur vaknat åter. Ett flertal forskningar på 

den akademiskt erkänt högsta nivån har under det senaste decenniet funnit ett 

signifikant samband mellan ett målföretags val av kapitalstruktur och dess 

konkurrenters egenskaper och ageranden.  Gemensamt för flera av dessa forskningar är 

att de förbiser det bevisade värdet i att allt noggrannare kunna förknippa bolag med 

deras produktmarknadsrelaterade konkurrenter. 

Syfte med avhandlingen var att studera inverkan av de produktmarknadsrelaterade 

konkurrenternas skuldsättning på ett målföretags val av kapitalstruktur. Ett intresse i 

avhandling var även att med hjälp av olika segmenteringar av både bolagen och 

branschpoolerna utgående från relativa egenskaper, analysera forskningsfrågan vidare i 

en strävan att förhoppningsvis lära oss mer om vad som egentligen driver det 

härmande beteendet bland bolagen.  För att undersöka sambanden och bygga vidare på 

dokumentationerna i den tidigare forskningen tillämpades Gerard Hoberg och Gordon 

Phillips förfarande att skapa unika poler av jämförelsebolag för ett givet målföretag 

utgående från erbjudna produkter. En undersökning som byggt på en motsvarande 

kombination av forskningsfrågan och de tillämpade förfaranden har inte tidigare 

genomförts. 

Datasamplet utgick ifrån de årliga branschpooler som Hoberg och Phillips (2010) 

definierat för bolagen på den amerikanska börsmarknaden under tidsperioden 1996-

2011. Det slutliga samplet var ett resultat av ett omfattande sammanfogande av bolag 

med dess driftsvariabler, där även avgränsningarna och segmenteringarna ökade på 

mångfalden av data. Basmodellen som tillämpades i den empiriska delen för att finna 

svar på forskningsfrågan utgick från en multipel OLS med fasta effekter, där de 

inkluderade förklarande variablerna tidsfördröjdes med ett år. Den empiriska delen 

bestod av 224 regressioner, med alternativa indelningarna av samplet som helhet och 

med olika variabelkombinationer beträffande både den förklarande och beroende 

variabeln. Modellen visade sig känslig för specificeringen av både samplet och 

variabelkombinationen.  
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Resultaten tyder på en signifikant inverkan av de produktmarknadsrelaterade 

branschpoolernas egenskaper och ageranden vid valet av ett målföretags 

kapitalstruktur. Både jämförelsebolagens bolagsspecifika egenskaper och 

skuldsättningsgrader visade sig statistiskt signifikanta determinanter för ett senare 

värde på ett målföretags skuldsättning. Då modellen specificerades i enlighet med 

bolagens relativa positionering inom branschpoolen fann vi särskilt intressanta 

resultat. Trots att resultaten beträffande sambandet mellan eftersläntrande bolag och 

ledande konkurrenter ligger i strid med Leary och Roberts’ (2014) dokumentationer, 

gav resultaten upphov till en intressant resultatdiskussionen. En potentiell risk som 

kan antas vara associerad med indelningen av bolag i ledare och eftersläntrade är att 

segmenteringen leder till en viss endogenitet i modellspecifieringen. Det kunde med 

andra ord att utgångspunkten för analysen i sig dikterar resulataten, ifall de 

bolagsspecifika särdragen visar sig väga tyngre än en villighet att blint följa sina relativt 

mera framgångsrika konkurrenter. Både resultaten i de korsvisa regressionerna och de 

uppvisade sambanden mellan kontrollvariablerna och den beroende variabeln i 

basmodellen stöder en tolkning av att den föreslagna endogeniteten balanserar ut både 

viljan och benägenheten att härma sina konkurrenter. Resultaten utgående från de 

andra modellspecificeringarna motsvarade både förvätningarna, den föreslagna teorin 

och bevisen i de tidigare forsknignarna. De dokumenterade sambanden talade vidare 

för estimatens känslighet för både modellspecificering, indelning av branschpoolerna 

utgående från relativa egenskaper och vidaresegmenteringar. 
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Appendix – Bilaga 1: Minimum 3 jämförelsebolag 
 

  
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

  
(1) (2) (3) (4) 

              Bilaga 1: Min. 3 Jämförelsebolag   

          Målföretagets kontrollvariabler 

       

 
Sales 0.084 

 
0.099 

 
0.047 

 
0.049 

 

  
(4.15) *** (2.02) ** (2.61) *** (1.96) ** 

 
M/B 0.004 

 
-0.012 

 
0.001 

 
-0.005 

 

  
(4.07) ***  (-5.12) *** (1.37) 

 
 (-4.90) *** 

 
Tangibility 0.165 

 
0.542 

 
0.098 

 
0.203 

 

  
(2.60) *** (2.54) ** (1.78) * (3.35) *** 

 
Profitability -0.218 

 
0.062 

 
-0.139 

 
-0.261 

 

  
 (-3.55) *** (0.00) 

 
 (-2.87) ***  (-2.54) ** 

 
Marginal tax-rate 0.000 

 
0.001 

 
0.001 

 
0.004 

 

  
 (-0.10) 

 
(0.92) 

 
(0.79) 

 
(0.79) 

 

 
Capex -0.019 

 
0.023 

 
0.009 

 
-0.014 

 

  
 (-0.85) 

 
(0.39) 

 
(0.61) 

 
 (-0.66) 

 Jämförelsebolagens variabler 
       

 
Sales -0.017 

 
0.010 

 
-0.002 

 
-0.009 

 

  
 (-2.18) ** (0.40) 

 
 (-0.32) 

 
 (-1.09) 

 

 
M/B -0.002 

 
-0.019 

 
-0.004 

 
-0.012 

 

  
 (-0.67) 

 
 (-2.23) **  (-2.01) **  (-3.47) *** 

 
Tangibility 0.063 

 
-0.226 

 
0.080 

 
-0.005 

 

  
(1.73) *  (-1.95) * (2.82) ***  (-0.11) 

 

 
Profitability 0.016 

 
0.203 

 
-0.043 

 
0.066 

 

  
(0.27) 

 
(1.43) 

 
 (-0.87) 

 
(1.01) 

 

 
Marginal tax-rate -0.066 

 
0.330 

 
-0.037 

 
0.050 

 

  
(-2.25) ** (1.51) 

 
(-1.52) 

 
(1.18) 

 

 
Capex -0.074 

 
-0.022 

 
-0.088 

 
-0.046 

 

  
 (-1.66) *  (-0.24) 

 
 (-2.12) **  (-1.01) 

 

 
JB's Ø-SSG 0.102 

 
0.203 

 
-0.028 

 
0.022 

 

  
(3.59) *** (3.09) ***  (-1.99) ** (0.48) 

 

          

 
Obs. 5 812 

 
5 812 

 
5 812 

 
5 812 

 

 
Grupper 487 

 
487 

 
487 

 
487 

 

 
Adj. R^2 0.074 

 
0.051 

 
0.034 

 
0.027 

 

 
        

 

 

 
 
        

 

 
Förklarande, genomsnittliga JB värden 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

Beroende, MF värden 
    BV SSG   0.066 -0.032 0.008 

 
  (3.05)*** (-1.82)* (0.33) 

MV SSG 0.194   -0.016 0.048 

 
(2.45)**   (-0.21) (0.86) 

LS/BV 0.101 0.066   0.010 

 
(3.98)*** (3.29)***   (0.46) 

LS/MV 0.097 0.121 -0.049   

 
(2.35)** (3.56)*** (-2.16)**   
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Appendix – Bilaga 2: Minimum 8 jämförelsebolag 
 

  
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

 

  
(1) (2) (3) (4) 

 
               Bilaga 2: Min. 8 Jämförelsebolag     

           Målföretagets kontrollvariabler 

        

 
Sales 0.080 

 
0.070 

 
0.042 

 
0.043 

  

  
(3.35) *** (1.26) 

 
(1.91) * (1.53) 

  

 
M/B 0.005 

 
-0.015 

 
0.001 

 
-0.006 

  

  
(3.18) ***  (-4.12) *** (0.95) 

 
 (-3.71) *** 

 

 
Tangibility 0.112 

 
0.640 

 
0.064 

 
0.197 

  

  
(1.43) 

 
(1.91) * (0.94) 

 
(2.35) ** 

 

 
Profitability -0.233 

 
0.077 

 
-0.130 

 
-0.228 

  

  
 (-3.02) *** (0.00) 

 
 (-2.31) **  (-2.14) ** 

 

 
Marginal tax-rate -0.001 

 
0.001 

 
0.000 

 
-0.002 

  

  
 (-0.43) 

 
(0.67) 

 
 (-0.19) 

 
 (-1.03) 

  

 
Capex -0.020 

 
0.017 

 
-0.005 

 
-0.022 

  

  
 (-1.19) 

 
(0.23) 

 
 (-0.27) 

 
 (-0.88) 

  Jämförelsebolagens variabler 
        

 
Sales -0.026 

 
-0.004 

 
-0.008 

 
-0.026 

  

  
 (-2.25) **  (-0.12) 

 
 (-0.94) 

 
 (-1.75) * 

 

 
M/B -0.003 

 
-0.027 

 
-0.007 

 
-0.013 

  

  
 (-1.07) 

 
 (-1.98) **  (-2.73) ***  (-2.84) *** 

 

 
Tangibility 0.083 

 
-0.391 

 
0.137 

 
-0.053 

  

  
(1.44) 

 
 (-2.18) ** (3.03) ***  (-0.79) 

  

 
Profitability -0.034 

 
0.116 

 
-0.155 

 
0.058 

  

  
 (-0.49) 

 
(0.67) 

 
 (-2.36) ** (0.62) 

  

 
Marginal tax-rate -0.061 

 
0.259 

 
-0.037 

 
0.011 

  

  
(-1.44) 

 
(1.23) 

 
(-0.92) 

 
(0.19) 

  

 
Capex -0.099 

 
0.098 

 
-0.141 

 
-0.041 

  

  
 (-1.63) 

 
(0.97) 

 
 (-2.44) **  (-0.65) 

  

 
JB's Ø-SSG 0.157 

 
0.178 

 
-0.036 

 
0.047 

  

  
(3.56) *** (2.82) ***  (-2.01) ** (0.17) 

  

           

 
Obs. 4 230 

 
4 230 

 
4 230 

 
4 230 

  

 
Grupper 429 

 
429 

 
429 

 
429 

  

 
Adj. R^2 0.088 

 
0.050 

 
0.040 

 
0.026 

  

 

                
  

 
 

 
       

  

 
Förklarande, genomsnittliga JB värden 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

Beroende, MF värden 
    BV SSG   0.084 -0.031 0.021 

 
  (3.81)*** (-1.53) (0.74) 

MV SSG 0.191   0.023 0.090 

 
(2.16)**   (0.26) (1.61) 

LS/BV 0.134 0.098   0.031 

 
(3.24)*** (4.31)***   (1.12) 

LS/MV 0.089 0.131 -0.054   

 
(2.04)** (3.55)*** (2.19)**   
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Appendix – Bilaga 3: Minimum 15 jämförelsebolag 
 

  
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

 

  
(1) (2) (3) (4) 

 
               Bilaga 3: Min. 15 Jämförelsebolag     

           Målföretagets kontrollvariabler 

        

 
Sales 0.091 

 
0.066 

 
0.053 

 
0.034 

  

  
(3.21) *** (1.52) 

 
(1.85) * (1.21) 

  

 
M/B 0.005 

 
-0.012 

 
0.001 

 
-0.005 

  

  
(2.40) **  (-3.09) *** (0.68) 

 
 (-2.73) *** 

 

 
Tangibility 0.147 

 
0.253 

 
0.125 

 
0.194 

  

  
(1.53) 

 
(1.71) * (1.61) 

 
(2.16) ** 

 

 
Profitability -0.189 

 
0.063 

 
-0.117 

 
-0.121 

  

  
 (-3.01) *** (0.00) 

 
 (-2.20) **  (-2.04) ** 

 

 
Marginal tax-rate -0.002 

 
0.001 

 
-0.001 

 
-0.003 

  

  
 (-1.82) * (0.07) 

 
 (-0.57) 

 
 (-2.61) ** 

 

 
Capex -0.010 

 
0.015 

 
0.004 

 
0.005 

  

  
 (-0.66) 

 
(0.51) 

 
(0.24) 

 
(0.24) 

  Jämförelsebolagens variabler 
        

 
Sales -0.017 

 
0.025 

 
-0.005 

 
-0.008 

  

  
 (-1.01) 

 
(0.78) 

 
 (-0.45) 

 
 (-0.41) 

  

 
M/B -0.005 

 
-0.013 

 
-0.009 

 
-0.012 

  

  
 (-1.52) 

 
 (-1.24) 

 
 (-2.63) ***  (-1.77) * 

 

 
Tangibility 0.127 

 
-0.261 

 
0.166 

 
-0.090 

  

  
(1.39) 

 
 (-1.44) 

 
(2.24) **  (-0.91) 

  

 
Profitability -0.056 

 
0.070 

 
-0.102 

 
0.006 

  

  
 (-0.71) 

 
(0.52) 

 
 (-1.37) 

 
(0.07) 

  

 
Marginal tax-rate -0.064 

 
-0.003 

 
-0.035 

 
0.006 

  

  
(-1.14) 

 
 (-0.03) 

 
(-0.71) 

 
(0.11) 

  

 
Capex -0.157 

 
0.068 

 
-0.176 

 
-0.043 

  

  
 (-2.42) ** (0.69) 

 
 (-2.58) ***  (-0.63) 

  

 
JB's Ø-SSG 0.169 

 
0.146 

 
-0.025 

 
0.036 

  

  
(2.55) ** (3.62) ***  (-1.06) 

 
(0.27) 

  

           

 
Obs. 2 919 

 
2 919 

 
2 919 

 
2 919 

  

 
Grupper 343 

 
343 

 
343 

 
343 

  

 
Adj. R^2 0.090 

 
0.033 

 
0.044 

 
0.015 

  

 

                
   

 
 

 
Förklarande, genomsnittliga JB värden 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

Beroende, MF värden 
    BV SSG   0.069 -0.033 0.007 

 
  (2.87)*** (-1.25) (0.25) 

MV SSG 0.135   -0.058 0.058 

 
(1.08)   (-1.80)* (1.32) 

LS/BV 0.178 0.079   0.018 

 
(2.62)*** (4.01)***   (0.76) 

LS/MV 0.105 0.095 -0.034   

 
(1.50) (3.18)*** (-1.94)*   
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Appendix – Bilaga 4: Minimum 23 jämförelsebolag 
 

  
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

 

  
(1) (2) (3) (4) 

 
               Bilaga 4: Min. 23 Jämförelsebolag     

           Målföretagets kontrollvariabler 

        

 
Sales 0.113 

 
0.018 

 
0.056 

 
0.002 

  

  
(3.35) *** (0.40) 

 
(1.59) 

 
(0.05) 

  

 
M/B 0.005 

 
-0.009 

 
0.001 

 
-0.004 

  

  
(2.36) **  (-3.08) *** (0.65) 

 
 (-2.73) *** 

 

 
Tangibility 0.208 

 
0.176 

 
0.148 

 
0.116 

  

  
(2.07) ** (1.47) 

 
(1.93) * (1.82) * 

 

 
Profitability -0.192 

 
0.060 

 
-0.113 

 
-0.088 

  

  
 (-3.21) *** (0.00) 

 
 (-2.13) **  (-1.49) 

  

 
Marginal tax-rate -0.004 

 
0.001 

 
-0.001 

 
-0.004 

  

  
 (-2.86) *** (0.01) 

 
 (-1.07) 

 
 (-2.66) *** 

 

 
Capex -0.012 

 
0.017 

 
0.022 

 
0.022 

  

  
 (-0.67) 

 
(0.50) 

 
(1.26) 

 
(0.82) 

  Jämförelsebolagens variabler 
        

 
Sales -0.023 

 
0.090 

 
-0.015 

 
0.034 

  

  
 (-1.01) 

 
(2.56) **  (-0.82) 

 
(2.15) ** 

 

 
M/B -0.004 

 
-0.008 

 
-0.008 

 
-0.004 

  

  
 (-1.13) 

 
 (-1.04) 

 
 (-2.11) **  (-1.63) 

  

 
Tangibility 0.158 

 
-0.125 

 
0.192 

 
-0.038 

  

  
(1.01) 

 
 (-0.62) 

 
(1.55) 

 
 (-0.50) 

  

 
Profitability -0.057 

 
-0.189 

 
-0.074 

 
-0.163 

  

  
 (-0.58) 

 
 (-1.50) 

 
 (-0.79) 

 
 (-2.28) ** 

 

 
Marginal tax-rate -0.056 

 
0.091 

 
-0.039 

 
0.037 

  

  
(-0.82) 

 
(0.99) 

 
(-0.63) 

 
(0.76) 

  

 
Capex -0.149 

 
0.050 

 
-0.174 

 
-0.036 

  

  
 (-1.87) * (0.45) 

 
 (-2.04) **  (-0.48) 

  

 
JB's Ø-SSG 0.233 

 
-0.005 

 
-0.007 

 
-0.041 

  

  
(2.43) **  (-0.01) 

 
 (-0.24) 

 
(0.25) 

  

           

 
Obs. 2 098 

 
2 098 

 
2 098 

 
2 098 

  

 
Grupper 271 

 
271 

 
271 

 
271 

  

 
Adj. R^2 0.115 

 
0.070 

 
0.047 

 
0.045 

  

 

                
   

 
 Förklarande, genomsnittliga JB värden 

 
BV SSG MV SSG LS/BV LS/MV 

Beroende, MF värden 
    BV SSG   0.108 -0.024 0.009 

 
  (3.18)*** (-0.71) (0.23) 

MV SSG 0.019   -0.093 -0.077 

 
(0.13)   (-2.41)** (-1.25) 

LS/BV 0.227 0.143   0.040 

 
(2.23)** (5.66)***   (1.28) 

LS/MV 0.045 0.010 -0.048   

 
(0.63) (0.17) (-1.97)**   

 


