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Sammandrag: 

Avhandlingens syfte var att undersöka hur justeringshastigheten och faktorer som 

påverkar justeringshastigheten, skiljer mellan finansiellt bundna och icke-bundna 

företag. För att undersöka detta användes en tvåstegsmodell som baserar sig på 

partiella justeringsmodellen och dynamiska kapitalstrukturmodellen. För att 

undersöka effekten av finansiell bundenhet, användes KZ-indexet för att klassificera 

företagen i finansiellt bundna och icke-bundna. Som ett alternativt sätt att klassificera 

användes en modell som basera sig på återköp av skuld och aktiekapitel, och 

dividendutbetalningar. Datasamplet bestod av alla amerikanska aktiva och avnoterade 

företag för åren 1992 till 2011. I undersökningen användes både företagsspecifika 

variabler och makroekonomiska variabler, och dessutom kontrollerades för 

industrispecifika effekter. Empiriska delen av avhandlingen bestod av 6 olika 

modeller, där specifikationen mellan varje modell varierade med tanke på 

restriktioner, variabler och klassificiering av finansiell bundenhet. Modellen var 

känslig för specificering och statistiskt robustaste resultaten hittade med modell som 

använde bokvärden. Resultaten som erhölls tydde på att finansiellt bundna företag 

justerar långsammare än icke-bundna företag. Dessutom hittades resultat som tyder 

på att finansiellt bundna företagens justeringsprocess är pro-cyklisk medan icke-

bundna företagens justeringsprocess är counter-cyklisk, men att bundna företagen 

vore tvungna att justera vid sämre förhållanden på kapitalmarknaderna medan icke-

bundna företag hade möjlighet att tajma justeringen. 
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1 INLEDNING 

Kapitalstruktur är ett ämne som forskats mycket inom finansiell ekonomi. Tidigaste 

teoretiska referensramen för kapitalstruktur var teoremen av Modigliani och Miller. År 

1958 presenterade de teoremet om kapitalstrukturens irrelevans (Modigliani F. &., 

1958) och 1963 bevisade de hur skuld har en positiv effekt på företagsvärdet vid 

existens av skatter (Modigliani & Miller, 1963). Dessa teorier var väldigt förenklade 

synsätt på kapitalstruktur och flera olika teorier om kapitalstruktur har föreslagits 

sedan dessa, bl.a. Trade Off teorin, Pecking Order teorin och Market Timing teorin. 

 

Dessa olika teorier är inte nödvändigtvis exklusiva teorier utan kan även ses som 

komplement. Dessa teorier bygger inte endast på olika antaganden om vilka faktorer 

som påverkar kapitalstrukturen, utan vissa antar att det finns någon slags 

målsättningskapitalstruktur medan andra ser på kapitalstrukturens flexibilitet. 

Länge var fokus i forskning inom kapitalstruktur på determinanter för kapitalstruktur 

samt hur olika teorier håller då de testas empiriskt. Senare har man börjat och 

undersöka dynamiken inom kapitalstrukturen, hur kapitalstrukturen varierar under 

tiden. I dessa dynamiska modeller rekognoserar man att en 

målsättningskapitalstruktur varierar mellan olika företag och från period till period. 

Inom detta område har man undersökt vad justeringshastigheten är och vilka faktorer 

som påverkar justeringshastigheten. 

Ett annat ämne inom kapitalstruktur som senaste tiderna forskats i en hel del är 

finansiell bundna företag (”Financially constrained”). I tidigare forskning på 

justeringshastigheter har dividender ansetts som en huvudsaklig finansiell restriktion. 

Men inom forskning om finansiellt bundna företag, t.ex. (Korajczyk & Levy, 2003), 

företag som inte betalar dividender anses som finansiellt bundna. Därmed är det en 

klar skillnad på finansiell bundenhet i denna litteratur och 

justeringshastighetslitteraturen. (Korajczyk & Levy, 2003) finner att finansiellt bundna 

och icke-bundna företag väljer kapitalstrukturen på annorlunda sätt, därmed kunde 

man anta att justeringsprocessen även skiljer sig mellan dessa företag.  

Denna avhandling är den första i världen som gör en undersökning av denna karaktär, 

d.v.s. har finansiell bundenhet och justeringshastighet i fokus. 
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1.1. Syfte 

Syftet är att undersöka hur justeringshastigheten och faktorer som påverkar 

justeringshastigheten skiljer mellan finansiellt bundna och icke-bundna företag. 

1.2. Arbetets upplägg 

Till följande behandlas teori inom ämnet. Teoretiska referensramen är byggt kring teori 

om kapitalstruktur och justeringshastighet. Först behandlas olika teorier om påverkar 

kapitalstrukturen, sedan presenteras teori kring justeringshastighet och mer specifikt 

för olika faktorer som påverkar justeringshastighet. Därefter presenteras tidigare 

forskning. Efter tidigare forskning presenteras metoden som används varefter 

empiriska delen börjar. Vid empiriska delen presenteras först data och deskriptiv 

statistik för den. Sedan presenteras resultaten för de olika regressionerna varefter 

avhandlingen sammanfattas. 

1.3. Avgränsningar, problematik i undersökningen och övrigt 

För att erhålla samplet, har Compustat databasen använts. Samplet inkluderar alla 

aktiva och avnoterade företagen på amerikanska marknaden. Finansiella företag och 

reglerade industrier har exkluderats p.g.a. att de är till sin karaktär så annorlunda. 

Samplet sträcker sig från 1992 till 2011, valet har gjorts på basen av tillgänglighet av 

data. 

Det finns en viss problematik i undersökningen som relaterar till metoden. För det 

första, eftersom det används en tvåstegsmodell ökar risken för snedvridning av 

resultaten ifall man felspecificerar modellen i första steget. För det andra, är valet av 

klassificering av finansiell bundenhet viktigt för att kunna observera skillnader mellan 

grupperna och för att dessa skillnader faktiskt motsvarar skillnaden mellan finansiellt 

bundna företagen och icke-bundna. 

I arbetet används uttrycket målsättningskapitalstruktur och optimal kapitalstruktur 

som synonymer. 
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2 TEORIER OM KAPITALSTRUKTUR1 

Teorier som presenteras är Modigliani-Miller irrelevansteoremet, Trade-Off teorin, 

Pecking Order teorin, Market timing teorin och ”Inertia” teorin. De presenteras med 

fokus på kapitalstrukturen men även implikationer för justeringshastighet diskuteras. 

2.1. Modigliani-Miller irrelevansteorem 

Grunden för moderna kapitalstrukturteorin lades av Franco Modigliani och Merton H. 

Miller år 1958 i deras artikel ”The Cost Of Capital, Corporation Finance and the Theory 

of Investment”. De argumenterade att i perfekta kapitalmarknader påverkar inte valet 

av kapitalstruktur företagets värde. Antaganden de gjorde gällande perfekta 

kapitalmarknader var: (1) investerare och företag kan gå handel med samma 

värdepapper till samma pris, vilket är lika med nuvärdet av framtida kassaströmmarna, 

(2) det finns inga skatter, transaktionskostnader eller emissionskostnader och (3) 

företagens finansieringsbeslut varken påverkar kassaströmmarna som genereras av 

investeringar eller avslöjar ny information av dem (Berk & DeMarzo, 2007). Utifrån 

detta, härledde de två olika propositioner. 

 Deras första proposition säger att marknadsvärde av ett företag är 

oberoende av kapitalstrukturen, och ges av förväntade avkastningen diskonterat med 

en åt tillgången lämplig ränta. Matematiskt formuleras detta: 

   (     )  
  

  
 

Där Sj står för marknadsvärdet för aktierna, Dj står för marknadsvärdet för skulderna 

och Vj således för marknadsvärdet för totala tillgångarna. Xj står för förväntade 

avkastningen och rk för räntan för tillgångsklassen. Ekvationen kan formas om till: 

  

(     )
 

  

  
    

Då kan propositionen omformuleras till formen: genomsnittliga kapitalkostnaden för 

ett företag är oberoende av dess kapitalstruktur och är lika med diskonteringsräntan av 

en ren ”equity stream” för tillgångsklassen (Modigliani & Miller, 1958). 

                                                        

1 Eftersom avhandlingen är en fortsättning på kandidatavhandlingen, är den teoretiska referensramen ur 

(Nurmela, 2012) 
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 Denna proposition betyder att totala marknadsvärdet av företagets 

värdepapper är lika med marknadsvärdet av dess tillgångar oberoende om företaget är 

skuldsatt eller ej. I enlighet med detta, är det möjligt för en investerare att replikera 

icke-skuldsatt eget kapital genom att hålla en portfölj av både skuld och eget kapital. 

Matematiskt ser det ut: 

 

   
   

 

   
      

Där rs är förväntade avkastningen på eget kapital och rD är räntan på skuld (Berk & 

DeMarzo, 2007). Genom att omformulera ovanstående ekvation kan avkastningen på 

eget kapital härledas: 

             
 

 
 

Detta är Modigliani och Millers andra proposition: förväntade avkastningen på en aktie 

är lika med avkastningen på ”pure equity stream”, plus differensen mellan detta och 

räntan på skuld multiplicerat med skuld till eget kapital-förhållande (Modigliani & 

Miller, 1958). 

I denna Modigliani och Millers teoretiska kapitalmarknad kommer inga faktorer att 

påverka hur snabbt företag justerar sin kapitalstruktur. I denna värld har ett företag 

ingen nytta av att justera sin kapitalstruktur eftersom detta inte påverkar företagets 

värde. 

2.1.1. Modigliani-Miller vid existens av skatter 

Modigliani-Miller utvidgade sin teori att inkorporera företagsbeskattning. Annars 

antog de samma perfekta kapitalmarknad. Eftersom räntekostnader är avdragsbara i 

företagsbeskattningen får företagen ett skatteskydd som är följande: 

Skatteskydd=Skatteprocenten för Företag X Räntekostnader (Berk & DeMarzo, 2007). 

När detta appliceras i ursprungliga modellen av Modigliani och Miller fås följande 

ekvation: 
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Där VL är det skuldsatta värdet på företaget, Vu är icke-skuldsatta värdet på företaget, t 

är skattesatsen och D är nuvärdet av framtida räntekostnader vilket är lika med 

skulden (Modigliani & Miller, 1963). 

2.2. Trade-Off teorin 

Trade-off teorin är en teori om kapitalstruktur som väger nyttan av användning av 

skuld mot kostnader som medförs av användning av skuld. Grunderna för denna teori 

baserar sig på artikeln ”A State Preference Model of Optimal Financial Leverage” av 

Alan Kraus och Robert H. Litzenberger. Enligt denna teori är värdet av företaget lika 

med icke-skuldsatta värdet av företaget plus värdet av skatteskyddet, reducerat med 

värde för kostnader av finansiell distress som beror på användning av skuld: 

                                                            (Berk & 

DeMarzo, 2007)  

Enligt (Myers, Capital Structure Puzzle, 1984) kan detta tolkas att företagen lägger ett 

mål för sin skuldsättningsgrad på basen av hur de överväger skatteskyddet och 

kostnaderna av skuld, och därefter rör företagen stegvis mot denna skuldsättningsgrad. 

 Denna definition kan brytas ner i två skilda delar: (1) statiska trade-off teorin vilken 

innebär att företagens skuldsättningsgrad bestäms av en enperiodsmodell som 

överväger nyttan och kostnaderna med skuld (Bradley, Jarrel, & Kim, 1984), och (2) 

företagen företeer sig ha en målsättning på skuldsättningsgraden och avvikelser från 

den minskas stegvis genom tiden.  

Statiska trade-off modellen har utvidgats till en dynamisk trade-off modell som 

rekognoserar att företagen existerar i flera perioder. I denna modell beaktas 

förväntningar och kostnader för justering av kapitalstruktur (Frank & Goyal, 2007). 

Om man kopplar ihop ”mean-reversion” av den statiska modellen (Myers & Shyam-

Sunder, 1990) med den dynamiska modellen, antyder det att företagen skulle justera 

sin kapitalstruktur från period till period. Ifall företaget justerar sin kapitalstruktur, så 

enligt trade-off teorin är det p.g.a. att marginella justeringskostnaderna är mindre än 

marginalnyttan av justeringar (Myers, 1984). 
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Ifall trade-off teorin ”håller” och företag de facto har en målsättning för sin 

kapitalstruktur, kan man anta att det finns faktorer som påverkar kostnaderna för att 

justera kapitalstrukturen (Flannery & Rangan, 2006). 

2.3. Pecking Order teorin 

Enligt Pecking order teorin föredrar företagen intern finansiering framför extern 

finansiering och företagen justerar deras mål för dividend betalning enligt deras 

investeringsmöjligheter. Ifall interna kassaflöden inte räcker att täcka dividender och 

investeringsutgifter väljer företaget att i förstahand använda likvida medel, och om 

extern finansiering behövs, väljs de säkraste värdepappren först.  

Detta betyder att företag väljer använda först vinstmedlen, sedan skuld och till sist 

aktier. Enligt denna teori finns det ingen tydlig målsättning för skuldsättningsgraden, 

utan skuldsättningsgraden reflekterar kumulativa behovet av extern finansiering 

(Myers, 1984). 

Till viss mån kan pecking order teorin förklaras med beskattning och 

transaktionskostnader men en stor del av modellerna förklarar detta beteende med 

advers selektion och agentteori. 

Modellen för advers selektion baserar sig på teorier av (Majluf & Myers, 1984) och 

(Myers, 1984). Tanken bakom advers selektion är att det existerar 

informationsasymmetri, företagen själv vet rätta värdet för sina tillgångar och 

tillväxtmöjligheter medan investerare kan endast ”gissa”. Ifall företagen väljer att sälja 

aktier, kan en investerare anta att aktien är övervärderat. I motsats, skulle ett företag 

med undervärderade aktier inte sälja aktier utan välja skuldfinansiering (Frank & 

Goyal, 2007). 

Agentteorin förklarar enkelt varför företagen väljer intern framför extern finansiering. 

Enligt den vill inte ledningen välja extern kapital  eftersom den utsätter dem för 

monitorering, således prefererar de internt kapital. Valet mellan aktiekapital och skuld 

baserar sig långt på teorier om agentkostnader för aktiekapital (Jensen & Meckling, 

1976). 

(Drobetz & Wanzenried, 2007) arguementerar att Pecking Order teorin kan förklara en 

optimal kapitalstruktur då målet med kapitalstrukturen är att maximera finansiella 

flexibiliteten. 
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2.4. Market timing teorin 

Enligt market timing teorin utvecklas kapitalstrukturen efter kumulativa utfallen av 

tidigare försök att tajma aktiemarknaden. Detta betyder att företagsledningen försöker 

ta nytta av över- eller undervärdering på aktiemarknaden. Enligt denna teori finns det 

ingen pre-specifierad optimal kapitalstruktur utan den beror på vad företagsledningen 

ser att vara en ”lönsam” kapitalstruktur (Baker & Wurgler, 2002). Det finns även 

forskningsresultat som föreslår att det skulle finnas likadant market-timing fenomen 

på skuldmarknaden (Henderson, Jegadeesh, & Weisbach, 2004). 

Medan market timing teorin inte förutspår någon optimal kapitalstruktur, 

argumenterar (Drobetz & Wanzenried, 2007) att market timing-beteende hos 

företagsledningen betyder att makroekonomiska faktorer påverkar 

justeringshastigheten. 

2.5. ”Inertia” teorin 

Enligt (Welch, 2004) beror den observerade kapitalstrukturen endast på aktiekurserna. 

(Welch, 2004) menar att företagsledningen visar inaktivitet vid optimering av 

kapitalstrukturen och därmed är förändring i skuldsättningsgraden endast resultat av 

fluktuationer i aktiekurser. 

Enligt detta, borde vi inte observera faktorer som påverkar kapitalstrukturjusteringar 

utan vad som driver förändringen i kapitalstrukturen är förändringen i aktiepriset. 
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3 TEORI OM JUSTERINGSHASTIGHETEN 

Först presenteras allmän teori om justeringshastigheten och därefter gås de specifika 

faktorerna igenom.  

3.1. Allmänt 

Beroende på från vilken teori av kapitalstruktur man utgår, kan man teoretisera mellan 

olika faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Trade-off teorin är den ända som 

förespråkar för en målsättning för kapitalstrukturen. Oberoende av vilken av teorierna 

dominerar, ligger grunden för justeringshastigheten vid nyttan och kostnaderna för 

detta. Ifall nyttan att justera kapitalstrukturen överskrider kostnaderna för detta, är det 

lönsamt att justera kapitalstrukturen. Medan kostnaderna och nyttorna för justering 

varierar, kommer även justeringshastigheterna göra detta.  Högre justeringskostnader 

förutspår långsammare justeringshastigheter, och vice versa. (Flannery & Hankins, 

2007) 

Ett företag har fyra olika möjligheter att justera kapitalstrukturen: den kan minska på 

skulden eller verkställa en aktieemission vid för hög skuldsättning, och vid för liten 

skuldsättning kan den köpa tillbaka aktier eller ta mera skuld. P.g.a. friktioner på 

kapitalmarknader, kräver detta antingen finansiell flexibilitet eller extern finansiering. 

(Flannery & Hankins, 2007) 

Den finansiella flexibiliteten består av kassainflöden och finansiella restriktioner. 

Kassautflöden kan potentiellt begränsa flexibiliteten eftersom den minskar på mängden 

tillgängliga likvida medel och begränsar företagsledningens förmåga att ändra 

skuldsättningsgraden. Å andra sidan, kassainflöden antingen tar bort behovet för 

justering av kapitalstruktur eller minskar kostnaderna för extern finansering vilket 

påverkar justeringshastigheten. (Flannery & Hankins, 2007) 

Ifall företaget måste använda sig av extern finansiering kommer kostnader för extern 

finansiering påverka hur snabbt företagen justerar kapitalstrukturen. Kostnaderna för 

extern finansiering kommer från informationsasymmetri och tillgång till 

kapitalmarknader. Mindre informationsasymmetri och bättre tillgång till 

kapitalmarknader har positiv effekt på justeringshastigheten. (Flannery & Hankins, 

2007) 
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Nyttan av att justera kapitalstrukturen har positiv inverkan på justeringshastigheten. 

Ju större nytta, desto högre justeringshastighet förväntas. I enlighet med trade-off 

teorin, är nyttan av skuld en övervägning mellan skatteskyddet och kostnader för 

finansiell distress. Därmed borde höga kostnader för finansiell distress vid en ooptimal 

kapitalstruktur öka benägenhet för företag att justera kapitalstrukturen. Lika så, högt 

värde på skatteskydd, ökar benägenheten att justera kapitalstrukturen från en mindre 

optimal till mer optimal. (Flannery & Hankins, 2007) 

3.2. Faktorer som påverkar justeringshastigheten 

Faktorer som behandlas är distans från målskuldsättningsgraden, storlek på företaget, 

tillväxtpotential lönsamhet, likviditet och makroekonomiska faktorer. 

3.2.1. Distans från målskuldsättningsgraden 

Ifall fastna kostnader, t.ex. investeringsbankarvoden, är en stor del av kostnaderna för 

justering av kapitalstrukturen, kommer företagen att justera kapitalstrukturen endast 

om de ligger tillräckligt långt borta från den optimala. Ju större avvikelse från 

målskuldsättningsgraden företaget ligger, desto sannolikare är det att företaget justerar 

skuldsättningsgraden. 

Om fasta kostnaderna är mycket höga kan distansen ha negativ inverkan på 

justeringshastigheten. Höga fasta kostnader orsakar att företagen istället för att 

använda sig av den externa kapitalmarknaden, kommer de att justera internt. Detta kan 

uppnås t.ex. att justera på dividendpolitiken. Därmed, en större distans orsakar högre 

justeringskostnader och således har en negativ inverkan på justeringshastigheten. 

(Drobetz & Wanzenried, 2007) (Banerjee, Heshmati, & Wihlborg, 2000) (Mahakud & 

Mukherjee, 2011). 

3.2.2. Storlek på företaget 

Ifall kapitalstrukturjustering har höga fastna kostnader, är de relativt mindre för stora 

företag. Därmed borde storleken på företaget ha positiv inverkan på 

justeringshastigheten (Drobetz & Wanzenried, 2007) (Banerjee, Heshmati, & Wihlborg, 

2000). Dessutom existerar det frekvent mindre informationsasymmetri bland stora 

företag. Mindre informationsasymmetri påverkar minskande på justeringskostnader 

och därför positivt på justeringshastigheten. Dock har stora företag generellt sätt 
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mindre kassaflödesvolatilitet vilket reducerar på potentiella kostnader för distress. 

Detta skulle påverka negativt på justeringshastigheten (Flannery & Hankins, 2007) 

(Mahakud & Mukherjee, 2011). 

3.2.3. Tillväxtpotential 

Ett växande företag kan ha lättare att justera sin kapitalstruktur genom att variera på 

komposition av nya kapitalet det emitterar. Ett icke-tillväxande företag kan justera 

kapitalstrukturen endast genom att köpa tillbaka skuld med kapital från en ny 

aktieemission, eller vice versa. Dessa handlingar lider av informationsasymmetri och 

kan tolkas av marknaden som signaler. Detta kan leda till reducering i värdet. Dock, 

finns det också informationsasymmetri i tillväxtföretag men där är värdeminskningen 

mer osannolikhet p.g.a. tillväxtpotentialen.  Utöver, om kostnaderna för att samla 

extern kapital är fasta, blir relativa kostnaden mindre för företag med hög tillväxt. 

Detta betyder att tillväxtpotentialen borde ha positiv inverkan på justeringshastigheten 

(Banerjee, Heshmati, & Wihlborg, 2000). 

3.2.4. Lönsamhet  

Lönsamhet fängslar den andra sidan av finansiell flexibilitet. De har en positiv inverkan 

på den finansiella flexibiliteten. Lönsamhet påverkar de interna finansiella 

restriktionerna, en bra lönsamhet skapa tillgångar till återköp av aktier samt ger en bra 

finansiell stabilitet att emittera värdepapper till ett attraktivt pris. Utöver, ökad 

lönsamhet ökar potentiellt värdet på skatteskyddet av skuld och kan minimera ”asset 

substitution” problemet (Flannery & Hankins, 2007). 

3.2.5. Påtaglighet 

Påtaglighet antas allmänt minska på kostnaderna för finansiell distress. Eftersom 

kostnaderna för finansiell distress minskar med påtagligheten, torde det ha en negativ 

effekt på justeringshastigheten (Flannery & Hankins, 2007) . Enligt (Jensen & 

Meckling, 1976) minskar påtagligheten ”asset substitution”2 problemet, vilket antyder 

en positiv effekt på justeringshastigheten. 

                                                        

2 Byte av tillgångar med låg risk mot investeringar med hög risk, överför värde från borgenärer till 

aktieägare 
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3.2.6. Likviditet 

(Sibilkov, 2009) undersöker sambandet mellan likviditet och kapitalstruktur. Han 

finner att förhållandet är positivt. Detta ligger i linje med hypotesen om likviditet och 

kostnader för finansiell distress. Därmed är hypotesen att högre likviditet minskar 

kostnaderna för finansiell distress vilket betyder att förhållande mellan likviditet och 

justeringshastigheten är negativ. Å andra sidan, betyder mer likvida tillgångar att det 

finns mera tillgångar tillgängliga för justering vilket skulle öka justeringshastigheten. 

3.2.7. Makroekonomiska faktorer 

 (Baker & Wurgler, 2002) argumenterar att vid bra ekonomiska lägen är det högre 

aktivitet på kapitalmarknaden vilket leder till mera möjligheter att tajma 

kapitalmarknaden. Således är det förväntat att ha snabbare justering vid 

högkonjunktur. Enligt (Hackbarth, Miao, & Morellec, 2006) minskar tröskeln för 

omstrukturering vid bra makroekonomiska lägen. Detta betyder att bra 

makroekonomiskt läge borde öka justeringshastigheten för företagen. (Cook & Tang, 

2010) hävdar att förändringen i BNP är en bra direkt indikator på makroekonomiska 

förhållanden och använder själv denna som en variabel i sin undersökning. 

Andra makroekonomiska faktorn som används är terminspreaden, d.v.s. skillnaden 

mellan långa räntor och korta räntor. (Estrella & Hardouvelis, 1991) hävdar att 

terminspreaden har bra förklaringsgrad för det framtida makroekonomiska läget. 

(Drobetz & Wanzenried, 2007) menar att om ekonomin är annars i växtfas men att en 

dämpning är förväntad kommer marknaden att köpa tillgångar som avkastar i 

framtiden, t.ex. långa räntor. Därmed kommer de långa räntorna att pressas ner. 

Därmed kommer det att förväntas en positiv koefficient för effekten av terminspreaden 

på justeringshastigheten. 

Tredje makrovariabeln som används är defaultspreaden. Med defaultspreaden menas 

skillnaden i långa räntor mellan högt kreditratade och lågt kreditratade 

företagsobligationer. (Fama & French, 1989) har observerat att defaultspreaden är 

högre under lågkonjunktur och lägre under högkonjunktur. (Drobetz & Wanzenried, 

2007) hävdar att detta är en indikator för ekonomins läge och att defaultspreaden är en 

legitim proxy för allmän konkursrisk. Därmed är ett negativt förhållande förväntat 

mellan defaultspreaden och justeringshastigheten.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Metodiken i olika tidigare forskningar är väldigt lika. Själva empiriska specifikationen 

är så långt som lika i varje undersökning, medan själva estimeringsprocessen kan 

variera mellan olika undersökningar. Tyngdpunkten vid genomgång av tidigare 

forskning är på själva metodiken. 

4.1. (Drobetz & Wanzenried, 2007) 

(Drobetz & Wanzenried, 2007) använder sig av en dynamisk modell för att undersöka 

determinanter för tidsvarierande kapitalstrukturer och dess justeringsprocess. De 

lägger tyngden på att analysera vilka företagsspecifika faktorer och vilka 

makroekonomiska faktorer påverkar justeringshastigheten. 

4.1.1. Metod 

Modellen utgår ifrån en dynamisk modell för kapitalstruktur. Detta betyder att först 

estimeras en optimal eller målsättningskapitalstruktur, vilken varierar mellan företag 

och tidsperioder: 

    
  ∑      

 

   

 

Denna ekvation är en optimal kapitalstruktur vid frånvaro av asymmetrier och 

kostnader.  Eftersom justering är kostligt, kan det leda till att företagen justerar 

kapitalstrukturen endast partiellt mellan perioder: 

                      
          

δit är koefficienten som fångar justeringshastigheten: 

             

Zit är de olika faktorerna som antas påverkar justeringshastigheten. Inverkan av varje 

faktor estimeras skilt. När dessa tre ekvationer omformuleras till endast en ekvation 

erhålls estimeringsekvationen: 
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                                ∑      

 

   

   ∑         

 

   

          

Där dt och    är icke-observerbara tidsspecifika respektive företagsspecifika faktorer, 

och    är statistiska feltermen. För att estimera modellen används Generaliserade 

Momentmetoden (GMM). Detta tillåter att hela ekvationen estimeras på en gång. 

4.1.2. Data 

Datat består av Swiss Performance Index (SPI) som innefattar 253 företag. Till data har 

gjorts vissa justeringar. Alla finansiella institutioner har exkluderats eftersom banker 

och försäkringsbolag utsätts för specifika regleringar och lagar. Detta betyder att de 

utsätts starkt till exogena faktorer. Dessutom har flera mindre bolag lämnats bort från 

samplet eftersom det inte fanns all nödvändig data. Efter dessa justeringar består 

samplet av 90 företag. Samplet är för perioden 1991-2001. 

Faktorer för att estimera justeringshastigheten är distans mellan observerade och 

målstrukturen för kapital (|    
      |), tillväxtmöjligheter(market-to-book), storlek 

(ln (nettoförsäljning), terminstrukturen(skillnaden mellan Schweiziska masskuldebrev 

med maturitet över 5 år och tre månaders Eurodollar räntan), korta räntorna (tre 

månaders Eurodollar depositionsräntan för SFC), defaultspreaden (skillnaden i räntan 

mellan BAA och AAA ratade företagsobligationer) och ett slags politiskt riskpremium 

(skillnaden mellan tre månaders Eurodollar räntan och yielden på 90 dagars US T-bill). 

4.1.3. Resultat 

(Drobetz & Wanzenried, 2007) finner ett svagt positivt samband mellan distansen och 

justeringshastigheten vilket stöder hypotesen att avvikelserna från 

kapitalstrukturmålsättningen skall vara tillräckligt stort för att företag skall justera 

kapitalstrukturen. Dessutom stöder resultaten hypotesen att företag med bättre 

tillväxtsförutsättningar justerar snabbare kapitalstrukturen. Undersökningen hittar 

inte stöd för hypotesen för vad som berör storleken på företag. 

Resultaten på räntefaktorerna är hypotesenliga, men dock inte alltid statistiskt 

signifikanta. Detta stöder att justeringshastigheten är snabbare i bra ekonomiska lägen. 

Faktorerna som fångar räntespreaden har förtecken i motsats än vad förväntat och 

således svårare att tolka. 
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4.2. (Öztekin & Flannery, 2012) 

(Öztekin & Flannery, Institutional determinants of capital structure adjustment speeds, 

2012) undersöker hur kapitalstrukturens justeringsprocess varierar mellan länder och 

hur institutionella faktorer påverkar justeringshastigheten. 

4.2.1. Metod 

Specifikationen i (Öztekin & Flannery, 2012) utgår från partiella justeringsprocessen: 

                    (       
           )        

Specifikationen antar att varje företag i en viss grupp (land) justerar vid samma 

konstanta hastighet. Föregående ekvation kopplas ihop med ekvationen för 

målsättningskapitalstrukturen: 

       
                

där     och     är koefficientvektorer som estimeras och         är en vektor av 

företagsspecifika och makroekonomiska faktorer som bestämmer den optimala 

kapitalstrukturen. Den sammansatta specifikationen är följande: 

        (    )        (    )                      

Denna ekvation estimeras med både bias korrigerade LSDV (LSDVC) och 

Generaliserade momentmetoden (GMM).  

De använder sig även av en mer sofistikerad specifikation. Denna presenteras vid 

Metod-delen. 

4.2.2. Data 

Samplet sträcker sig från 1991 till 2006. Samplet består av företag i 37 olika länder där 

man kunnat identifiera information gällande institutionella faktorer. Företagsspecifika 

datan har samlats från Compustat Global Vantage. Reella BNP tillväxten samt 

inflationen har man erhållit från Världsbankens World Development Indicators 

Database. Totala samplet är en obalanserad panel med 15 177 företag och 105 568 

företagsår. Undersökningen använder både bokvärdesmässiga och 

marknadsvärdesmässiga (för aktiekapitalet) skuldsättningsgrader. 
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Variablerna som man använder för att estimera institutionella determinanters 

påverkan kan klassificeras till justeringskostnader och justeringsnyttor. De olika 

variablerna inom kostnaderna relaterar sig till ’ease of access’ till kapitalmarknaderna, 

asymmetrisk information mellan investerare och insiders, samt hur lagen eller 

reguleringar påverkar företagens finansiella flexibilitet. Justeringsnyttorna klassificeras 

grovt till variabler som påverkar kostnader för finansiell distress, skatteprocenten, 

’deviation penalties’ (relaterar till kovenanter). 

4.2.3. Resultat 

(Öztekin & Flannery, 2012) hittar resultat som tyder på att länders lagliga och 

finansiella institutioner har en signifikant effekt på både kostnaderna och nyttorna av 

justering.  De finner att högre aggregerade justeringskostnader reducerar 

justeringshastigheten med ungefär 12 %. 

4.3. (Cook & Tang, 2010) 

(Cook & Tang, 2010) använder sig av två partiella justeringsmodeller för att undersöka 

hur olika makroekonomiska faktorer påverkar justeringshastigheten. 

4.3.1. Metod 

Skribenterna använder sig av två olika metoder; en tvåstegs dynamisk partiell 

justeringsmodell och en ’integrerad dynamisk partiell justeringsmodel’ (integrated 

partial dynamic partial adjustment model). 

I tvåstegsmodellen estimerar man först optimala kapitalstrukturen med en quasi-

maximum likelihood metod: 

   
                    

där Macro representerar makrovariabler och X företagsspecifika variabler. För att 

estimera justeringshastigheten estimeras följande ekvation med OLS: 
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För att estimera hur makrofaktorer påverkar justeringshastigheten, delas samplet in 

bra och dåliga ekonomiska lägen på basen av makrofaktorer och sedan jämför man 

justeringshastigheterna mellan dessa. 

Den integrerade modellen estimerar ekvationerna i tvåstegsmodellen samtidigt genom 

att substituera första ekvationen till den andra och ordna om så att    
   är beroende 

variabeln: 

   
             

                           

Justeringshastigheten kan kalkyleras ut från koefficienten      . Likt som i 

tvåstegsmodellen, estimeras hur justeringshastigheten varierar mellan bra och 

ekonomiska lägen. 

För att definiera bra och dåliga makroekonomiska lägen, delas in samplet på basis av 

kvintiler av makroekonomiska faktorerna. 

4.3.2. Data 

Samplet utsträcker sig från 1977 till 2006. Makrofaktorerna som används i 

undersökningen är terminspreaden, defaultspreaden, BNP tillväxten och dividend 

yielden på marknaden. Dividend yielden har erhållits från CRSP medan andra av 

variablerna från FEDs och ’US Department of Commerce’ nätsidor.  

Företagsspecifika faktorerna är market to book ration, påtaglighet, EBIT,  

avskrivningar och storlek. Dessutom använder de R&D och försäljningskostnader som 

variabler för företagens unikhet. Dessutom använder de en dummy på basen av cash 

flow, som kontrollerar ifall justeringskostnaderna är ’sunk’ eller inkrementella. 

Företagsdata är samlat från Compustat och finansiella och ’regulated utility’ företag har 

exkluderats. 

De använder sig båda av bokvärdesmässiga och marknadsvärdesmässiga 

skuldsättningsgrader. Totala samplet vid användning av bokvärdesmässiga 

skuldsättningsgraden är 124 466 företagsår och vid användning av 

marknadsvärdesmässiga skuldsättningsgraden är samplets storlek 126 920 år. 

För robusthet delas samplet även in i finansiellt bundna och icke-bundna. Ett företag 

klassificeras som icke-bundet om den har en rating och har positiv skuld. Denna 



 

 

17 

sampelperiod sträcker sig från 1987 till 2006. Samplet för finansiellt bundna är 73 214 

företagsår vid användning av bokvärdesmässiga värden och 71 166 vid användning av 

marknadsvärdesmässiga värden. För icke-bundna är sampelstorleken 18 614 respektive 

18 335 företagsår. 

4.3.3. Resultat 

Oberoende av modellen eller på basen av vilken faktor det makroekonomiska läget är 

definierat, stöder resultaten att justeringen är snabbare vid bra ekonomiska lägen än 

vid dåliga ekonomiska lägen. De delar in samplet även i finansiellt bundna och icke-

bundna företag och finner att för båda samplen är justeringen signifikant snabbare i 

bra ekonomiska lägen. Resultaten är robusta för alternativa definitioner för 

makroekonomiska lägen (NBER) och eliminering av företag med ingen skuld. 

Robusthetstesten tyder också på att justeringshastigheten kan inte endast förklaras 

med företagsstorlek, distansen från målsättningskapitalstrukturen eller hur man 

definierar skuldsättningsgraden. 

4.4. (Korajczyk & Levy, 2003) 

(Korajczyk & Levy, 2003) undersöker hur makrofaktorer påverkar kapitalstrukturen. 

De delar samplet in i finansiellt bundna och icke-bundna företag. 

4.4.1. Metod 

(Korajczyk & Levy, 2003) använder sig av två ekvationer som de antar att beskriver 

företagens val av kapitalstruktur: 

      
                                    

och 

             (      
          )                                   

Första ekvationen beskriver företagets skuldsättningsgrad medan den andra 

ekvationen beskriver det förväntade valet av finansieringskanal (skuld eller 

aktiekapital). 



 

 

18 

MacroT representerar makrovariabler som beskriver skuldsättningsgrad, medan 

MacroI är beskriver val av finansieringskanal. X och Z är företagsspecifika variabler 

som beskriver skuldsättningsgrad respektive val av finansieringskanal. q är 

kvartalsdummy, medan fq är en finansiell kvartalsdummy och d86 är en ’pre-1986 Tax 

Act Dummy’. 

För att dela in samplet används två kriterier: 

Företaget har inte utfört ett återköp av aktiekapital eller skuld, eller betalat dividend 

Tobin’s Q är över ett 

Företag som fyller dessa två kriterier klassificeras som finansiellt bundna. 

4.4.2. Data 

Samplet sträcker sig från 1984 till 1999 och är samlat från Compustat och CRSP. För att 

företaget skall inkluderas i samplet måste företaget ha utfört en emission, repo eller 

betalat dividient;  eller måste ha skett en förändring på minst 5 % i bokvärdet av skuld. 

Finansiella och ’utility’ företag har ekluderats. Totala sampelstorleken är 5 623 

händelsekvartal. 

Variablerna som används för undersökning av målsättningskapitalstrukturen är 

påtaglighet, lönsamhet, alternativa skatteskydd och storlek som företagsspecifika 

faktorer.  Makrofaktorerna som används är aggregerade två åriga tillväxten i företagens 

resultat, två åriga avkastningen på marknaden och spreaden på kommersiella papper. 

Variablerna för att estimera val av finansieringskanal är olika proxyn för 

tillväxtpotential och ’net operating loss carry-forwards’, abnorma avkastningen för ett 

år samt en ’dilution’ dummy. ’Dilution’ dummyn får värdet ett ifall en aktieemission 

sänker EPS3 mer än en skuldemission. 

Makrovariabler som används för att estimera val av finansieringskanal är i fokus i 

undersökningen och baserar sig på teorier som relaterar finansieringsbeslut till advers 

selektion och konkurskostnader. De använder sig av ett mått som mäter hur 

marknaden reagerar till en aktieemission, 3 månaders marknadsavkastning, 

terminspreaden och defaultspreaden. 

                                                        

3 Earnings per share 
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4.4.3. Resultat 

Resultaten tyder på att finansiellt icke-bundna företag har en counter-cyklisk 

skuldsättningsgrad vilket stöder premissen att ledningen väljer skuldfinansiering då 

deras kompensation är låg. Finansiellt bundna företag har pro-cyklisk 

skuldsättningsgrad vilket stöder hypotesen att de lånar mera då värdet av ’collaterals’ 

är högt. 

Vad gäller valet av finansieringskanal, tyder resultaten att företag överväger hur mycket 

det avviker från målsättningsskuldsättningsgraden och marginalkostnaderna över att 

välja det ena över det andra. För finansiellt icke-bundna företag är resultaten starka 

vilket tyder på att de försöker tajma emissionerna till makroekonomiskt gynnsamma 

lägen. För finansiellt bundna är effekten marginell och endast svagt signifikant vilket 

tyder på att dessa företag tar vad de kan få. 
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5 METOD 

Modellen som används, följer specifikationen som (Öztekin & Flannery, 2012) 

presenterar. 

De utgår ifrån partiella justeringsmodellen: 

                       (       
           )        

Där         är olika företags, i, skuldsättningsgrad vid tidpunkten t. I (Öztekin & 

Flannery, 2012) modell representerar j olika länder eller grupper av länder med 

liknande institutionella förhållanden. I denna modell representerar j de två olika 

grupperna, finansiellt bundna och finansiellt icke-bundna företagen. Specifikationen 

tillåter att målsättningskapitalstrukturen,        
 , varierar från period. Denna 

specifikation antar att varje företag i en grupp har samma konstanta 

justeringshastighet, λj.        
  specificeras som en funktion av 

kapitalstruktursdeterminanter och företagsspecifika fasta effekter för att kontrollera för 

oobserverad heterogenitet: 

          
            

Där    är koefficientvektorer som estimeras och         är olika variabler som relaterar 

till kostnader och nyttor av att operera vid olika kapitalstrukturer. Faktorer som 

påverkar justeringshastigheten inkluderas i dessa variabler, för att inkorporera dessa 

variablers direkta effekter på kapitalstrukturen. Om man formulerar om ekvation 1 och 

2 får man följande ekvation: 

           (    )             
 (    )                

På basen av koefficienterna kan man kalkylera målsättningskapitalstruktur och således 

avvikelsen från denna: 

                    
            

Om man substituerar ekvation 4 in i ekvation 3 får man en ekvation som kan 

regresseras med OLS: 
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Denna förenkling tillåter att justeringshastigheten varierar mellan företag och period. 

Givet en estimerad målsättningskapitalstruktur kan justeringshastigheten tillåtas bero 

på olika faktorer: 

                      

Där   är en vektor av koefficienter och Z en vektor av variabler som påverkar 

justeringshastigheten. Genom att substituera ekvation 6 in i ekvation 5 får vi följande 

ekvation som estimeras: 

                                                  

Denna metod kräver alltså att först estimeras ekvation 3 med Generaliserade 

momentmetoden (GMM) varifrån koefficienterna erhålls så att man kan kalkylera 

ekvationerna 2 och 4. Därefter kan ekvation 7 estimeras. 

5.1. KZ-indexet 

Metoden för att klassificera företagen till finansiellt bundna respektive icke-bundna, är 

KZ-indexet som baserar sig på (Kaplan & Zingales, 1997). I denna undersökning 

används (Lamont, Polk, & Saá-Requejo, 2001) version av KZ-indexet. I denna metod 

kalkyleras ett värde för varje företag i varje period på basen av ett index. KZ-indexet är 

högre för finansiellt bundna företag.  Variablerna som används för att kalkylera KZ-

indexet är; kassaflöden till totala kapitalet (-), market to book förhållandet (+)4, skuld 

till totala kapitalet (+), dividender till totala kapitalet (-) och kassahållanden till 

kapitalet (-): 

                 
           

 
               

     

             
       

 
          

 
                         

Variablerna som ingår i de olika termerna presenteras närmare i datakapitlet. Efter att 

man erhållit ett KZ-värde för varje företag rangordnas de på basen av värdet. Detta är 

ett relativt sätt att rangordna företagen till finansiellt bundna och icke-bundna medan 

metoden d.v.s. de företag som är finansiellt bundna i förhållandet till resten av samplet. 

                                                        

4 Positiva koefficienten av market to book reflekterar faktumet att för att ett företag skall vara finansiellt 

bundet måste det ha investeringsmöjligheter 
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5.2. (Korajczyk & Levy, 2003) metod för att klassificera företag till 

finansiellt bundna 

(Korajczyk & Levy, 2003) utgår teoretiskt från att ett företag är finansiellt bundet om 

den inte har tillräckliga kassatillgångar för att utföra investeringar och har höga 

agentkostnader när de agerar på kapitalmarknaden. Empiriskt använder de en hög 

’retention rate’ kombinerat med existens av investeringsmöjligheter för att identifiera 

finansiellt bundna företag. Eftersom dividender och aktiåterköp ”tävlar” med 

investeringar om tillgångar, så kommer företag med investeringsmöjligheter och 

relativt höga finansieringskostander att behålla likvida medel för investeringar. Enligt 

denna logik definierar (Korajczyk & Levy, 2003) följande krav för att ett företag skall 

definieras som finansiellt bundet: 

(1) Företaget har inget (netto)återköp av skuld eller aktiekapital och betalar 

inte dividender 

(2) Företagets Tobin’s Q  är över 1 

(Korajczyk & Levy, 2003) använder Tobin’s Q som ett krav för att försäkra att företagen 

i samplet har investeringsmöjligheter och är inte i finansiell distress. 
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6 DATA 

Datasamplet består av publika företag på den amerikanska marknaden. Samplet är 

samlat från Compustat-databasen och inkluderar både aktiva och avnoterade företag. 

Samplet sträcker sig från 1992 till 2011. Datasamplet är avgränsat till år 1992 eftersom 

information på aktiedata inte finns tillgängligt för tidigare år. Observationerna är i 

varje års december. Från samplet har exkluderats företag med SIC-kod mellan 4900-

4999 (reglerad industri) och 6000-6999 (finansiella företag). För att minska effekten 

av uteliggare, har skuldsättningsgraden och variabler restrikerats. 

Skuldsättningsgradena har restrikterats från 0 % till 99. Percentilen, oberoende 

variablerna har restrikterats från 1. Till 99. Percentilen. 

6.1. Variabler 

Företagsspecifika variablerna som används är skuldsättningsgrad, lönsamhet, market 

to book, påtaglighet, skatter och storlek. Variablerna är specificerade enligt (Flannery & 

Hankins, 2007) och (Öztekin & Flannery, 2012).  

Skuldsättningsgraderna är definierade både som bokvärdesmässiga och 

marknadsvärdesmässiga. 

Lönsamhet är definierat som EBIT till totala tillgångar. Lönsamhetens inverkan på 

kapitalstrukturen är oklar, tidigare forskning har rapporterat både negativ och positiv 

effekt på skuldsättningsgraden. 

Market to book fungerar som ett proxy för tillväxt. Från ett teoretiskt perspektiv skulle 

man kunna anta att företag med större framtida tillväxtmöjligheter har lägre 

skuldsättningsgrader. Tidigare resultat varierar. 

Påtaglighet är fasta tillgångar genom totala tillgångar. Företag med mera fasta 

tillgångar antas ha högre kapitalstruktur. 

Storlek är naturliga logaritmen av totala tillgångar justerat till ”1986 dollarvärden” 

m.h.a. ’consumer price index’. Större företag tenderar ha högre skuldsättningsgrad 

p.g.a. mindre informationsasymmetri, bättre tillgång till kapitalmarknader osv. 

Skatter är definierat som totala inkomstskatter till inkomster före skatter.  Företag som 

betalar skatter har incentiv att öka sin skuldsättningsgrad p.g.a. skatteskyddet. 
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Andra variabler som används är industrimedian, inflation, tillväxten i reell BNP, 

terminspreaden och defaultspreaden. 

Industrimedianen är föregående årets medianskuldsättningsgrad för företagets 

bransch. Industrierna är klassificerade enligt (Fama & French, 1997) som finns 

tillgänglig på Kenneth Frenchs hemsida (French). 

Inflationen är definierad som förändringen i konsumentprisindexet. Tillväxten i reell 

BNP är definierad som förändringen i reella BNP. 

Som terminspreaden har använts skillnaden i räntan mellan 10-års treasury bill och 3-

månaders treasury note. 

Som defaultspreaden har använts skillnaden i yielden mellan Moody’s Aaa och Baa 

kreditratade företagsobligationer med en maturitet på 20 till 30 år. 

För räntorna och yielden har periodens medeltal använts istället för en snapshot. All 

makrodata är taget från Federal Reserve (FED) och Federal Reserve St. Louis (FRED). 

Företagsspecifika variablerna är definierade nedan, siffrorna representerar Compustat 

id-nummer: 

     
                                                 

                
 

     
                                                 

                                                                                                  
 

          
                                                                                    

                
 

           
                             

                        
 

              

 
(                                               )                                                                         
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6.1.1. KZ-indexet 

Variablerna i KZ-indexet är definierade på följande vis: 

Kassaflöde = Income Before Extraordinary Items (18) + Depreciation and 

Amortization (14) 

Q = (Total Assets (6) + Marknadsvärde på aktiekapitalet – Total Common Equity (60) 

– Deferred Taxes (74))/Total Assets (6) 

Skuld = Long-Term Debt (9) + Debt in Current Liabilities (34) 

Total Kapital = Long-Term Debt (9) + Debt in Current Liabilities (34)+ Total 

Stockholders' Equity (216) 

Dividender = Dividends-preferred (19) + Dividend-common (21) 

Kassa = Cash and short-term investments (1) 

K = Net property, plant and equipment (8) 

Variabeln K är fördröjd på ett år. 

6.2. Deskriptiv statistik 

Till följande presenteras deskriptiva statistiken (för modellerna 3 och 4). 

Tabell 1 Deskriptiv statistik: BLEV, 0 % till 99. percentilen, förklarande variablerna 
restrikterade från 1. till 99. percentilen 

 

Följande tabell visar deskriptiva statistiken för modell 3 och 4 vid användning av 

MLEV: 

BLEV Totala tillgångar LN(Totala tillgångar) Lönsamhet MTOB Påtaglighet Skatter Likviditet

 Mean  0.262858  1147.145  4.351093 -0.104500  2.177112  0.276322  0.185009  0.838911

 Median  0.193136  118.8365  4.314005  0.052926  1.285235  0.204710  0.229186  0.517570

 Maximum  4.787966  47799.69  10.06138  0.435455  64.65862  0.926928  1.324841  34.60870

 Minimum  0.000000  0.079000 -2.878626 -7.239767  0.236118  7.91E-06 -1.358865  0.035694

 Std. Dev.  0.344085  3454.034  2.247146  0.555145  3.395987  0.233752  0.253210  1.639662

 Skewness  4.599744  5.989098 -0.000655 -5.440821  7.691830  0.976142 -0.854013  9.593775

 Kurtosis  39.74720  47.68402  2.650383  43.99327  90.35479  3.001466  7.604654  128.3465

 Jarque-Bera  5245596.  7823279.  446.8252  6575727. 28759707  13932.62  88171.38 58780104

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

 Observationer 87732 87732 87732 87732 87732 87732 87732 87732
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Tabell 2 Deskriptiv statistik: MLEV, 0 % till 99. percentilen, förklarande variablerna 
restrikterade från 1. till 99. percentilen 

 

Ur deskriptiva statistiken ser man att observationerna varierar en del mellan BLEV och 

MLEV modellen. Därmed skiljer sig den deskriptiva statistiken en del mellan dessa två 

modeller. Dock är inte dessa skillnader i data signifikanta, t.e.x. den ena modellen lider 

inte mera eller mindre av extremvärden än den andra. 

Om man jämför BLEV och MLEV, observerar man snabbt att BLEV värden är högre. 

Detta beror på att MLEV använder marknadsvärdet av aktier medan BLEV bokvärdet, 

och marknadsvärdet tenderar överskrida bokvärdet. Detta är även vad market-to-book 

visar, d.v.s. marknadsvärdet av tillgångarna överskrider bokvärdet av tillgångarna. 

Överlag ser deskriptiva statistiken ut som förväntat, d.v.s. det finns inte några 

orationella eller ologiska värden. Kanske mest förvånande är att lönsamhetens 

medelvärde är negativt. Lönsamheten har negativ skevhet vilket betyder att 

fördelningen är förvrängd mot vänster. Lönsamhetens kurtosis är hög vilket tyder på 

att det är vissa extremvärden som driver lönsamhetens medelvärdet till ett negativt 

värde. 

Generellt sätt kan man konstatera att variablerna lider av skevhet och kurtosis, vilket är 

väldigt typiskt för företagsspecifik data. 

6.3. Skuldsättningsgradens variation över tiden 

Till följandepresenteras hur skuldsättningsgraden varierat över tiden. 

Figur 1 BLEVs variation under tiden, 0 % till 99. percentilen 

MLEV Totala tillgångar LN(Totala tillgångar) Lönsamhet MTOB Påtaglighet Skatter Likviditet

 Mean  0.167378  1150.759  4.342302 -0.108274  2.211594  0.274415  0.185985  0.840990

 Median  0.111990  117.9830  4.305338  0.053477  1.290615  0.203433  0.232872  0.515724

 Maximum  0.757854  47799.69  10.06138  0.435455  64.65862  0.926928  1.324841  34.60870

 Minimum  0.000000  0.079000 -2.878626 -7.239767  0.236118  7.91E-06 -1.358865  0.035694

 Std. Dev.  0.177078  3464.319  2.258360  0.571976  3.511602  0.232331  0.253224  1.698529

 Skewness  1.114468  5.972973 -0.009571 -5.461656  7.607653  0.985278 -0.861275  9.696598

 Kurtosis  3.492121  47.42597  2.662804  43.72100  87.17446  3.033677  7.614379  127.7954

 Jarque-Bera  18904.63  7678817.  413.8708  6449357. 26547646  14093.11  88021.17 57871178

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

 Observationer 87079 87079 87079 87079 87079 87079 87079 87079
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Figur 2 MLEVs variation under tiden, 0 % till 99.percentilen 

 

Som man ser från figurerna, är skuldsättningsgraden mätt i bokvärden mer stabil 

genom tiden. Drivande faktor för detta är att aktiekursen, och såväl marknadsvärde på 

företaget är en volatil variabel som drivs av makroekonomiska faktorer. Dock, är 

trenden samma för skuldsättningsgraden oberoende om man använder 
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marknadsvärdesmässiga eller bokvärdesmässiga skuldsättningsgrader. Den extra 

volatiliteten i MLEV orsakar utmaning i estimeringen. 

När man ser hur skuldsättningsgraden har utvecklats kan man observera på vissa 

ställen counter-cyklisket. T.ex. vid åren 2003-2008 är det väldigt tydligt. Vid BLEV är 

inte effekten lika stark men i MLEV är det väldigt tydligt, där lägsta 

skuldsättningsgraden observeras under 2003 till 2007 då det varit högkonjunktur och 

sedan 2007-2008 skjuter skuldsättningsgraderna upp till högsta observerade nivåerna. 

Där ser man problematiken med MLEV tydligt, vad som driver upp 

skuldsättningsgraderna vid åren 2007 och 2008 är inte faktumet att företag skulle ha 

aktivt försökt höja skuldsättningsgraden utan orsaken är att börsen rasade och 

aktiekapitalets värde sjönk signifikant vilket höjde skuldsättningsgraden. 
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7 RESULTAT 

Till följande presenteras resultat från de olika regressionerna som utförts. För 

estimering av kapitalstukturen med GMM har ’White period instrument weighting 

matrix’, ’white period standard errors & covariances’ använts och fast effekt på 

tvärsnittet (orthogonal deviations). För estimering av justeringshastigheten har Newey-

West HAC-robusta medelfel använts. 

När justeringshastigheten utförs, körs två modeller. En enkel basmodell med endast de 

förklarande variablerna; företagsspecifika variabler; makrovariabler och 

bundenhetsdummyn, samt en mer komplicerad modell där företagsspecifika 

variablerna och makrovariablerna låter samverka med bundenhetsdummyn. Genom 

denna samverkan kan vi observera ifall effekten av samtliga företaggsspecifika eller 

makrovariabler skiljer sig mellan finansiellt bundna och icke-bundna företag. I texten 

refereras detta som ”skillnad mellan grupperna”. Med basmodellen observeras ifall 

finansiellt bundna företag justerar snabbare eller långsammare, och med den mer 

komplicerade modellen observeras ifall olika variabler har olika effekter på de två 

grupperna. Åtminstone på basen av (Korajczyk & Levy, 2003), kunde man förvänta 

skillnad mellan grupperna för makrovariablerna. 

I resultatdelen presenteras en modell där endast företagsspecifika variabler används, 

och en där makrovariabler inkluderas. Båda resultaten presenteras eftersom det ger 

extra robusthet åt resultaten. Dock, om resultaten skulle skilja sig mellan modellerna 

skulle det kunna ge extra information. Användning av båda modellerna är motiverat 

eftersom tidigare forskning använder sig både av modeller med endast 

företagsspecifika variabler och modeller som inkluderar makrovariabler. Utöver dessa 

två modeller, körs samma test med (Korajczyk & Levy, 2003) sätt att definiera 

finansiellt bundna företag. Dessa är endast robusthetstest för att se ifall vi observerar 

samma effekter med KZ-indexet och (Korajczyk & Levy, 2003) metod. 

Resultatredovisningen börjar från ”Modell 3”. Detta är eftersom första testen som 

gjordes, hade olika restriktioner på variabler. Dessa test var inte robusta i första steget 

av estimeringen, d.v.s. estimering av optimala kapitalstrukturen. I två första 

modellerna var J-statistikan signifikant, vilket betydde att man kunde förkasta 

modellerna. För transparens, och för den intresserade, har resultaten och diskussionen 

lämnats kvar i appendix. 
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7.1. Modell 3 –Endast företagsspecifika variabler 

Tredje modellen som estimerades har skuldsättningsgraden restrikerad från 0 % till 99. 

Percentilen. Valet mellan att restriktera skuldsättningsgraden till dessa jämfört med 1. 

Till 99. Percentilen beror på två saker. Genom att restriktera från 1. Percentilen förloras 

många observationer eftersom flera företag har en skuldsättningsgrad på noll. Andra 

orsaken är att en skuldsättningsgrad på noll är en valid skuldsättningsgrad. Detta 

betyder alltså att det finns en faktisk orsak varför företaget har ingen skuld, d.v.s. det 

skiljer sig från negativ skuld eller extremt höga skuldsättningsgrader, som beror på 

negativt bokvärde på aktiekapital, i att dessa är förvrängningar i balansräkningen mer 

än de är reella skuldsättningsgrader. 

Tabell 3 Modell 3, koefficienterna för målsättningskapitalstrukturen 

 

Som man kan läsa ur tabellen är modellens J-statistika, vid användning av BLEV, icke-

signifikant. Detta betyder alltså att modellen kan inte förkastas utan att den är valid, 

d.v.s. data förklarar modellen. Dock kan vi konstatera att flesta variabler är inte 

signifikanta. Å andra sidan, är modellens J-statistika, vid användningen signifikant 

vilket betyder att data kan inte förklara modellen. Detta är egentligen ganska logiskt 

när man ser på koefficienterna. För BLEV är lev(-1), lnassetseflated och taxes 

signifikanta medan resten är inte. Kapitalstrukturens variation, mätt i bokvärden, är 

mycket beroende av skuldens mängd medan vid användning av marknadsvärden är 

kapitalstrukturen mycket beroende av aktiekursens aktuella svängningar vilket leder 

till att det skapas mycket noise. 

Tabell 4 Modell 3, BLEV, justeringshastighet, basmodell 

MLEV BLEV

LEV(-1) 0.519797 0.0000 0.524030 0.0000

Lönsamhet 0.067120 0.0222 0.008235 0.7866

Likviditet -0.016682 0.0474 -0.009449 0.3288

Storlek 0.092318 0.0000 0.046384 0.0021

Skatter 0.344731 0.0000 0.307498 0.0001

Påtaglighet 0.383258 0.0026 0.039810 0.7814

MTOB 0.013665 0.0011 -0.005331 0.1530

Bunden 0.042128 0.2569 -0.011529 0.8352

Prob (J-stat) 0.000000 0.702520
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När basmodellen för justeringshastigheter med BLEV estimeras observeras avvikelsen, 

likviditeteten, storleken och bundenhets-dummyn ha signifikant effekt på 

justeringshastigheten. Avvikelsen, likvidititeten och bundenhets-dummyn har en 

negativ effekt på justeringshastigheten medan storleken har en positiv effekt på 

justeringshastigheten. Modellens justerade förklaringsgrad är 4.6 %. 

Tabell 5 Modell 3, BLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

 

När interaktionsvariabeln inkluderas är avvikelsen, likvidititeten och storleken 

signifikanta variabler medan i bundenhets-dummyn inte är mer signifikant. Avvikelsen 

och likviditeten har negativ effekt och storleken positiv effekt på justeringshastigheten, 

detta skiljer sig inte från basmodellen som estimerades. Denna modell observerar inga 

signifikanta skillnader mellan finansiellt bundna och icke-bundna. 

Tabell 6 Modell 3, MLEV, justeringshastighet, basmodell 

Koefficient Prob

Avvikelse -0.372309 0.0000

Lönsamhet 0.013602 0.5655

Likviditet -0.019347 0.0003

Storlek 0.036380 0.0000

Påtaglighet -0.037691 0.3727

MTOB 0.003677 0.2536

Bunden -0.077472 0.0221

Justerade R^2 0.045777

Koefficient Prob Differens Prob

Avvikelse -0.380515 0.0000 0.024541 0.8045

Lönsamhet 0.007723 0.7784 0.020377 0.7021

Likviditet -0.020229 0.0019 0.003878 0.7502

Storlek 0.040853 0.0000 -0.013347 0.2386

Påtaglighet -0.126251 0.2002 0.133024 0.2170

MTOB 0.005215 0.1921 -0.004635 0.5068

Bunden -0.032278 0.4876

Justerade R^2 0.046483
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Vid användning av MLEV, är basmodellen signifikant för varje variabel. Avvikelsen och 

likviditeten har en positiv effekt vilket skiljer sig från modellen med BLEV. Lönsamhet, 

storlek, påtaglighet, tillväxtpotential (10 %:s nivå) och bundenhets-dummyn har 

negativ effekt. Storlekens effekt är motsatt vad den är vid användning av BLEV. 

Modellens förklaringsgrad är 1.3 %. 

Tabell 7 Modell 3, MLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

 

När interaktionsvariabel inkluderas, förlorar tillväxtpotentialens effekt sin signifikans. 

Koefficienternas förtecken (+-) ändras inte förutom för bundenhets-dummyn vilken är 

i denna modell positiv. Denna modell observerar signifikanta skillnader mellan 

grupperna för storleken och tillväxtpotentialen. Storlekens skillnad är av negativ 

karaktär vilket betyder att förtecknet för koefficienten inte skiljer sig mellan bundna 

och icke-bundna företag. Tillväxtpotentialens signifikans tyder på att denna variabel är 

signifikant endast för finansiellt bundna företag eftersom baskoefficienten var icke-

signifikant. Modellens förklaringsgrad är 1.5 %. 

Koefficient Prob

Avvikelse 0.172386 0.0000

Lönsamhet -0.027853 0.0000

Likviditet 0.003533 0.0004

Storlek -0.016768 0.0000

Påtaglighet -0.039445 0.0000

MTOB -0.000440 0.0562

Bunden -0.007459 0.0001

Justerade R^2 0.012931

Koefficient Prob Differens Prob

Avvikelse 0.167384 0.0000 -0.014458 0.4570

Lönsamhet -0.024666 0.0000 0.000399 0.9587

Likviditet 0.003869 0.0035 -0.002024 0.3230

Storlek -0.012927 0.0000 -0.006056 0.0048

Påtaglighet -0.044119 0.0000 0.001310 0.8803

MTOB 0.000339 0.4803 -0.001624 0.0019

Bunden 0.027274 0.0000

Justerade R^2 0.015237
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7.1.1. Diskussion 

Som redan nämndes tidigare, är målsättningskapitalstrukturens estimering robust för 

denna modell. Dock är J-statistikan signifikant för MLEV, men variablerna som 

används är samma som för BLEV och variablerna är signifikant. En möjlig förklaring är 

att när man beskriver skuldsättningsgraden är det så mycket noise från aktiepriset 

vilket inte kan beaktas i denna modell och därför förblir J-statistikan signifikant. 

BLEV basmodellen och modellen med interaktionsvariabeln har både signifikant 

negativ effekt för avvikelsen och likviditeten och positiv effekt för storleken. Detta kan 

tolkas som att fasta kostnaderna för att justera externt är höga vilket leder till att 

företag väljer att justera internt istället för externt men att större företag justerar 

snabbare p.g.a. att justeringskostnaderna är relativt mindre för dem och mindre p.g.a. 

mindre informationsasymmetri. Basmodellen hittar en signifikant negativ effekt för 

finansiellt bundna företagen. Detta är vad som kan förväntas intuitivt. Finansiellt 

bundna företag borde ha mindre möjligheter för justering för de har inte samma 

tillgång till kapitalmarknader. Dock, när interaktionsvariabeln inkluderas förlorar 

bundenhetsdummyn sin signifikans. Detta kunde man tolka att skillnaden i 

justeringshastigheten mellan finansiellt bundna och icke-bundna företag kan förklaras 

med de övriga förklarande variablerna. Men modellen hittar ändå inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna för de olika variablerna. Hur skall detta tolkas? Man 

kunde ju tolka detta som att finansiellt bundna företag inte justerar långsammare. Inte 

nödvändigtvis, vid basmodellen tvingas båda grupperna ha samma koefficient för de 

olika variablerna. Samma variabler har effekt på finansiell bundenhet, men eftersom 

koefficienten är samma för båda grupperna snedvrider de resultaten lite. Då tar 

bundenhetsdummyn att fasta på det faktum att finansiellt bundna företag justerar 

långsammare än vad som indikeras av koefficienterna för de övriga variablerna 

antyder. Varför den mer komplicerade modellen inte hittar resultat som skulle stöda 

basmodellens resultat, är svårt att förklara. Om man vänder på frågeställningen, d.v.s. 

tänker inte på att varför finansiellt bundna företag justerar långsammare, utan varför 

icke-bundna företag justerar snabbare blir resultaten lättare att tolka. Eftersom i den 

mer komplexa modellen skiljes effekten av variablerna åt mellan grupperna, d.v.s. den 

modellen är mer flexibel i detta kontext, kan man lättare tolka resultaten tillsammans. 

Om man ser på basmodellen och den mer komplexa modellen, kunde man argumentera 

att effekten vissa variabler har på icke-bundna företag är bakomliggande orsaken varför 

bundna företag justerar långsammare, jämfört med icke-bundna. D.v.s. vi hittar stöd 
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för att finansiellt bundna företag justerar långsammare, men denna modell kan inte 

förklara hur olika faktorer påverkar denna specifika gruppens justeringshastighet. 

För MLEV är alla variabler signifikanta på 1 %:s nivå, förutom tillväxtpotentialen vilken 

är signifikant på 10 %:s nivå. När interaktionsvariabeln inkluderas förblir 

tillväxtpotentialen icke-signifikant. För basmodellen är har bundenhetsdummyn 

negativ effekt medan i den mer komplexa modellen är koefficienten positiv. Detta 

skulle tyda på att finansiellt bundna företagens långsammare justering kunde förklaras 

med variation i de övriga variablerna. Skillnaden mellan grupperna är signifikant för 

storleken och tillväxtpotential. För storleken är den negativa effekten av storlek endast 

starkare för finansiellt bundna företag. För tillväxtpotentialen är inte baskoefficienten 

signifikant, d.v.s. för icke-bundna företag har tillväxtpotentialen inte effekt på 

justeringshastigheten medan för bundna skulle den enligt resultat vara negativ. Enligt 

teorin borde man observera en positiv effekt mellan tillväxtpotential och 

justeringshastigheten. Generellt sätt har tidigare forskning hittat ett inget samband 

eller ett positivt samband, men (Banerjee, Heshmati, & Wihlborg, 2000) hittade en 

negativ effekt mellan dessa variabler på amerikanska marknaden. Dock kan de inte 

förklara varför en sådan negativ effekt observeras. Därmed är det frågan om, är denna 

negativa effekt för finansiellt bundna företagen endast en anomali som finns i datan 

eller är det en riktig effekt? Det kan även bara vara en snedvridning i 

estimeringsprocessen, t.ex. en effekt av att estimeringen av kapitalstrukturen inte är 

robust. Ekonomiskt intuitivt kan inte detta förklaras. Det negativa sambandet mellan 

storlek och justeringshastigheten tyder på att större företag skulle justera långsammare 

för de har mindre kostnader för finansiell distress. För finansiellt bundna företag är 

denna effekt starkare. Intuitivt är justeringskostnader högre för finansiellt bundna och 

därmed observerar vi en starkare effekt för finansiellt bundna företagen. Positiva 

koefficienten för bundenhetsdummyn i den mer komplexa modellen är svår att förklara 

rationellt. Som tidigare nämnts, finns det alltid möjligheten för anomalier eller 

snedvridningar i estimeringen. I MLEV modellerna bör man också minnas att, eftersom 

faktorer som driver aktiepriset kan uppvisa i resultaten att ha effekt på justeringen 

fastän de egentligen inte har det. 

Om man jämför BLEV och MLEV modellerna, måste man tolka resultaten med en viss 

kritik. För basmodellerna observeras motsatta effekter av avvikelse, lönsamhet, 

likviditet och storlek. För modellen med interaktionsvariablerna observeras motsatta 

effekter för avvikelse, likviditet och storlek. Därmed kan man vara försiktig när man 
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tolkar resultaten eftersom det finns en viss osäkerhet kring resultaten. P.g.a. 

inkonsistens mellan modellerna kan man spekulera om modellen i sig, eller någondera 

av modellerna (BLEV eller MLEV) är icke-robust. Som helhet, är BLEV modellen 

konsistent genom estimeringsprocessen och därmed kunde man kanske anse att dessa 

resultat är mer godtyckliga. MLEV modellen är möjligtvis snedvriden eftersom det är 

svårt att estimera en målsättningskapitalstruktur, och observera egentliga justeringar 

(gentemot ”justeringar” p.g.a. förändring i aktiepriset”), p.g.a. volatilitet i aktieprisen. 

 

7.2. Modell 4 – Företagsspecifika och makroekonomiska variabler 

Modell 4 inkluderar variablerna som tar i beaktande industrispecifika effekter och 

makroekonomiska effekter. Övrigt har samma restriktioner på variablerna som i modell 

3. Modellen inkluderar bundenhets-dummyn som en interaktionsvariabel för 

makrovariablerna p.g.a. (Korajczyk & Levy, 2003) observerar i sin undersökning att 

makroekonomiska lägets effekt skiljer mellan finansiellt bundna och icke-bundna 

företag. 

Tabell 8 Modell 4, koefficienterna för målsättningskapitalstrukturen 

 

MLEV BLEV

LEV(-1) 0.361038 0.0000 0.503943 0.0000

Lönsamhet -0.073610 0.0108 -0.019863 0.5329

Likviditet -0.002757 0.7134 0.000519 0.9593

Storlek 0.095363 0.0000 0.052569 0.0070

Skatter 0.232665 0.0000 0.290895 0.0005

Påtaglighet 0.392166 0.0008 -0.113023 0.4564

MTOB 0.006717 0.0876 -0.010742 0.0121

Bunden -0.134871 0.0380 -0.266107 0.0374

Industrimedian 0.456254 0.0000 0.361021 0.0111

Tillväxt i BNP 0.817491 0.1153 -3.268708 0.0226

Inflation -1.646142 0.0201 1.344263 0.4265

Terminspread 0.010729 0.1893 0.050074 0.0383

Defaultspread -0.052364 0.0531 -0.194117 0.0098

Bunden*BNP -1.420317 0.1035 5.598639 0.0220

Bunden*Inflation 2.769552 0.0146 -2.040019 0.4646

Bunden*Terminspread -0.022658 0.0873 -0.084270 0.0349

Bunden*Defaultspread 0.007450 0.8645 0.298621 0.0150

Prob (J-stat) 0.000000 0.894145
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För modell 4, vid användning av BLEV, är lev(-1), storleken(+), skatter(+), 

tillväxtpotential(-), bundenhetsdummyn(-), industrimedianen, tillväxten i reell BNP(-), 

terminspread(+) och defaultspreaden(-) signifikanta. Skillnaden i makrovariabler 

mellan två grupperna är signifikant för tillväxten i reell BNP(+), terminspreaden(-) och 

defaultspreaden(+). Dessutom är skillnaden i dessa variabler tillräckligt stor så att de 

två grupperna har olika förtecknen för koefficienten. Detta är vad som förväntas enligt 

(Korajczyk & Levy, 2003) resultat.  Modellens J-stat är insignifikant vilket betyder att 

modellen kan ej förkastas. 

Vid användning av MLEV är lev(-1), lönsamhet (-), storlek (+), skatter (+), påtaglighet 

(+), tillväxtpotential (+) (10 %:s nivå), bundenhets-dummyn (-), industrimedianen, 

inflationen (-) och defaultspreaden (-) signifikanta. Skillnaden i makrovariablerna 

mellan grupperna är signifikant för inflationen (+) och termspreaden (-). Inflationen 

har olika förtecken för koefficienterna för bundna och icke-bundna företag. Modellens 

J-statistika är signifikant vilket betyder att modellen kan förkastas. Samma argument 

gäller som för modell 3. 

Tabell 9 Modell 4, BLEV, justeringshastighet, basmodell 

 

Vid användning av BLEV, visar basmodellen signifikanta resultat på avvikelsen (-), 

storlek (+), påtaglighet (-), bundenhetsdummyn (-), reell BNP tillväxt (-), 

terminspreaden (+) och defaultspreaden (-). Modellens förklaringsgrad är 5.3 %. 

Tabell 10 Modell 4, BLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

Koefficient Prob

Avvikelse -0.437540 0.0000

Lönsamhet -0.011782 0.5756

Likviditet -0.004679 0.3796

Storlek 0.084252 0.0000

Påtaglighet -0.122632 0.0318

MTOB 0.001223 0.5979

Bunden -0.126899 0.0036

BNP -2.567820 0.0000

Terminspread 0.048778 0.0002

Defaultspread -0.317953 0.0000

Justerade R^2 0.052661
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När interaktionsvariabeln inkluderas är avvikelsen (-), storleken (+), bundenhets-

dummyn (-), reell BNP tillväxt (-), terminspreaden (+) och defaultspreaden (-) 

signifikanta variabler. Signifikant skillnad mellan grupperna existerar för storlek (-) (10 

%:s nivå), reell BNP tillväxt (+), term spreaden (-) och defaultspreaden (+). Skillnaden 

mellan grupperna för storleken är inte tillräckligt stor för att koefficienterna är att 

effekten skulle vara motsatt. För makrovariablerna är skillnaden i grupperna tillräckligt 

stör för att effekten för grupperna är av motsatta riktningar. D.v.s variablerna har 

negativ effekt för den ena gruppen medan den är positiv för den andra. Modellens 

förklaringsgrad är 6.0 %. 

Tabell 11 Modell 4, MLEV, justeringshastighet, basmodell 

 

Modell 4:s basmodell, vid anvädning av MLEV, tyder på signifikanta effekter för 

avvikelse (+), likviditetet (+), storlek (-), påtaglighet (-), tillväxtpotential (-), 

Koefficient Prob Differens Prob

Avvikelse -0.513582 0.0000 0.107736 0.2487

Lönsamhet -0.018263 0.4492 0.014152 0.7657

Likviditet -0.007603 0.2473 0.002885 0.8102

Storlek 0.104089 0.0000 -0.035869 0.0745

Påtaglighet -0.052326 0.5615 -0.049210 0.6685

MTOB 0.003269 0.2549 -0.005279 0.2607

Bunden -0.560902 0.0000

BNP -4.502225 0.0000 9.157617 0.0000

Terminspread 0.103680 0.0000 -0.125153 0.0000

Defaultspread -0.487378 0.0000 0.657635 0.0000

Justerade R^2 0.060478

Koefficient Prob

Avvikelse 0.215947 0.0000

Lönsamhet 0.003024 0.2542

Likviditet 0.002683 0.0466

Storlek -0.026561 0.0000

Påtaglighet -0.080329 0.0000

MTOB -0.000569 0.0309

Bunden 0.040241 0.0000

BNP 1.238976 0.0000

Terminspread -0.015422 0.0000

Defaultspread 0.043068 0.0000

Justerade R^2 0.032526
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bundenhets-dummyn (+), tillväxt i reell BNP (+), terminspreaden (-), defaultspreaden 

(+). Modellens förklaringsgrad är 3.3 %. 

Tabell 12 Modell 4, MLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

 

När interaktionsdummyn inkluderas i modellen är avvikelsen (+), lönsamheten (+), 

storleken (-), påtagligheten (-), tillväxtpotentialen (-) (10 %:s nivå), 

bundenhetsdummyn (+), tillväxten i reell BNP (+), termspreaden (-) och 

defaultspreaden (+) signifikanta. Signifikanta skillnad mellan grupperna finns i för 

avvikelsen (-) (10 %:s signfikans), lönsamheten (-), storleken (+), påtagligheten (+), 

tillväxten i reell BNP (-), terminspreaden (-), defaultspreaden (+). Endast för 

lönsamheten är effekten mellan grupperna motsatta. Modellens förklaringsgrad är 3.5 

%. 

7.2.1. Diskussion 

Jämfört med modell 3, observerar vi inte någon förändring i MLEV J-statistika fastän 

vi inkluderar makrovariablerna och industrispecifika variablerna. För BLEV är J-

statistikan fortfarande god. Egentligen är det inte så förvånande att J-statistikan inte 

förbättras för modellen som används använder sig av laggade värden på 

makrovariablerna. För att bra kunna förklara MLEV, kan man tänka sig att man borde 

inkludera aktiedata för att kunna korrekt estimera skuldsättningsgraden. Men detta 

betyder inte att estimeringen skulle vara bättre för det. Man borde få noise, som 

påverkar skuldsättningsgraden, reducerad. Men eftersom estimeringen för BLEV tyder 

på att variabelvalen är godtycklig, kan och måste dessa variabler även användas för 

MLEV. För att MLEV och BLEV skall vara jämförbara, måste samma variabler 

Koefficient Prob Differens Prob

Avvikelse 0.232406 0.0000 -0.040742 0.0849

Lönsamhet 0.012096 0.0005 -0.017875 0.0023

Likviditet 0.002474 0.1483 1.77E-05 0.9948

Storlek -0.032691 0.0000 0.006664 0.0064

Påtaglighet -0.103966 0.0000 0.030311 0.0041

MTOB -0.000850 0.0570 -0.000109 0.8358

Bunden 0.113650 0.0000

BNP 1.669031 0.0000 -1.253033 0.0000

Terminspread -0.020360 0.0000 -0.072587 0.0000

Defaultspread 0.068964 0.0000 0.006638 0.0000

Justerade R^2 0.035227
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användas för estimeringen. Dessutom är variablerna för MLEV signifikanta. Vad som 

är ”positivt” gällande estimeringen av kapitalstrukturen är att vi observerar effekten 

som förväntas enligt (Korajczyk & Levy, 2003) d.v.s. att makrovariabler påverkar 

finansiellt bundna och icke-bundna på olika sätt. 

Om vi ser på BLEV modellerna, är estimeringen relativt konsistent mellan basmodellen 

och den mer komplicerade modellen. Båda modellerna observerar signifikant negativ 

effekt för  avvikelsen, bundenhetsdummyn, tillväxten i reell BNP och defaultspreaden 

och signifikant positiv effekt för storleken och terminspreaden. Bundenhetsdummyn är 

signifikant i båda modellerna vilket tyder starkt på att finansiellt bundna företag 

justerar långsammare än icke-bundna företagen. Företagsspecifika variablerna tyder på 

att fasta kostnaderna för justering är höga vilket får företag att välja intern justering 

istället för extern justering men att större företag har bättre förutsättningar för 

justering för kostnaderna för justering är mindre för dem. Resultaten för 

makrovariablerna är intressanta.  Tillväxten i reell BNP har negativ effekt vilket strider 

mot hypotesen att justeringshastigheten är snabbare i bra ekonomiska lägen. Även för 

terminspreaden och defaultspreaden är koefficienterna emot hypotesen att företag 

justerar snabbare i bra marknadslägen. Om man beaktar skillnaden i grupperna, är 

effekterna motsatta för alla tre variabler. D.v.s. för icke-bundna företag är tillväxten i 

reell BNP negativ, terminspreaden positiv och default spreaden negativ medan för 

bundna företag är effekten av tillväxten i reell BNP positiv, terminspreaden negativ och 

defaultspreaden positiv. Hur borde detta tolkas? (Korajczyk & Levy, 2003) fann att 

bundna företag har pro-cyklisk kapitalstruktur medan icke-bundna har counter-

cyklisk. Om vi antar att högre skuldsättningsgrad är närmare optimum kunde man 

tolka resultaten gällande tillväxten i reell BNP att bundna företag justerar mot 

optimum då de har möjlighet d.v.s. i bra marknadslägen medan icke-bundna företagen 

justerar mer aktivt mot optimum då det finns mera osäkerhet och mera risk att avvika 

vid optimum och därför observeras negativ koefficient. Gällande terminspreaden och 

defaultspreaden kan man konstatera att koefficienterna tyder för icke-bundna företag 

att de tar nytta av lämpliga förhållanden på kapitalmarknader. Men hur skall resultaten 

för bundna företag tolkas isåfall? Samma argument kan användas som användes för 

icke-bundna företagen. Icke-bundna företag försöker dra nytta, eller agera vid lämpliga 

tidpunkter på kapitalmarknader medan de undviker att avvika från optimum vid sämre 

ekonomiska lägen. Men, koefficienterna för bundna företag kunde tyda på att bundna 

företag måste justera sin kapitalstruktur då det börjar observeras osäkerhet på 

kapitalmarknaderna för att det är kostsamt att avvika från optimum och man väljer att 
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justera vid olämpliga marknadslägen för att undvika att finansieringskanalerna läggs 

fast. (Drobetz & Wanzenried, 2007) fann liknande resultat gällande terminspreaden 

och defaultspreaden, och de försökte förklara sina observationer genom en sådan 

argumentation. 

Modellerna för MLEV är konsistenta för avvikelsen, påtagligheten, storleken, 

tillväxtpotentialen, makrofaktorerna och bundenhetsdummyn. Lönsamheten är 

signifikant i den mer komplexa modellen och där observeras en signifikant skillnad 

mellan bundna och icke-bundna företagen. För storlek och påtaglighet observeras 

skillnad mellan grupperna men inte skillnader som skulle tyda stöda resultaten för 

olika hypoteser mellan grupperna. Lönsamheten är intressant för den tyder att 

lönsamheten har negativt samband med justeringshastigheten för finansiellt bundna 

företagen. Detta samband kan inte intuitivt förklaras. För makrovariablerna finns det 

signifikant skillnad mellan grupperna, men effekten av makroekonomiska lägen har 

inte olika slags effekter på justeringshastigheten utan dessa är endast olika starka för de 

respektive grupperna. D.v.s. totala koefficienten för finansiellt bundna och icke-bundna 

är av samma förtecken, deras effekt är bara större för den ena gruppen än den andra. 

Koefficienterna för makrovariablerna är intressanta jämfört med BLEV modellen. 

Resultaten för tillväxten i BNP tyder på att företag justerar snabbare vid bra 

makroekonomiska lägen medan resultaten för terminspreaden och defaultspreaden 

tyder på att företagen justerar snabbare vid sämre förhållanden på kapitalmarknaden. 

Hur dessa resultat kan förklaras intuitivt diskuterades vid diskussionen om BLEV 

modellen. Vad som är intressant, var att vid BLEV modellen observerades dessa 

resultat endast för finansiellt bundna företag medan i MLEV modellen observerades 

liknande resultat för båda grupperna, finansiellt bundna och icke-bundna. Varför 

observeras motsatta effekter för icke-bundna företag beroende på om man använder 

MLEV eller BLEV? För det första måste man komma ihåg att MLEV modellen är inte 

lika robust som BLEV modellen i första skedet i estimeringen. För det andra, kan 

volatiliteten i aktiepris även orsak snedvridning i andra skedet. Detta händer inte i 

BLEV modellen. Därmed då dessa två olika modeller tyder på olika saker, är BLEV 

modellen mer pålitlig. Därmed skall man inte heller fästa för mycket uppmärksamhet 

på faktumet att enligt MLEV modellen skulle finansiellt bundna justera snabbare. Detta 

är såklart en reell möjlighet, men mer sannolikt är det att estimeringen är snedvriden 

eller att det har att göra med förändringar i aktiepris. 
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Om man jämför MLEV och BLEV modellerna hittar vi konsistens för makrofaktorers 

effekt på finansiellt bundna företagen och påtaglighetens effekt. Avvikelsen och 

bundenhetsdummyn har varit konstant negativa för BLEV modellerna för modell 3 och 

4 medan för MLEV modellerna har de varit konstant positiva. Som tidigare 

diskuterades, BLEV modellen är mer robust och mer uppmärksamhet skall fästas till 

dessa resultat. 

7.3. Modell 5 – Företagsspecifika variabler endast, (Korajczyk & Levy, 

2003) metod för klassificering av finansiell bundenhet 

Modell 5 är samma modell som modell 3, men här har använt (Korajczyk & Levy, 2003) 

metod för att klassificera företagen till finansiellt bundna. 

Tabell 13 Modell 5, koefficienterna för målsättningskapitalstrukturen 

 

För modell 5, BLEV, är lev(-1),  storleken (+) och skatter (+) signifikanta. Modellens J-

statistika är icke-signfikant vilket tyder på att modellen passar data och kan inte 

förkastas. Som vid andra modeller, vid användning av MLEV är J-statistikan 

signfikant. Signifikanta variablerna är le(-1),  likviditet (-), storlek (+), skatter (+), 

påtaglighet (+), tillväxtpotentialen (+) och bundenhets-dummyn (+) signfikanta. 

Tabell 14 Modell 5, BLEV, justeringshastighet, basmodell 

MLEV BLEV

LEV(-1) 0.637391 0.0000 0.507676 0.0000

Lönsamhet -0.003109 0.9212 -0.019887 0.5337

Likviditet -0.019417 0.0237 0.002945 0.7296

Storlek 0.091202 0.0000 0.038073 0.0096

Skatter 0.321547 0.0000 0.384563 0.0000

Påtaglighet 0.368884 0.0027 -0.099614 0.4939

MTOB 0.029450 0.0000 -0.001791 0.6538

Bunden 0.101759 0.0000 0.010710 0.7043

Prob (J-stat) 0.000000 0.655643
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Vid användning av BLEV, har basmodellen signifikanta koefficienter för avvikelse (-) 

storlek (+), påtaglighet (-), tillväxtpotential (+) (10 %:s nivå) och bundenhetsdummyn 

(+). Modellens förklaringsgrad är 4.5 %. 

Tabell 15 Modell 5, BLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

 

När interaktionsvariabeln inkluderas är baskoefficienten signifikant för avvikelsen (-) 

storleken (+), påtagligheten (-), tillväxtpotentialen (+) och bundenhetsdummyn (+). 

Jämfört med basmodellen har varken signifikanta koefficienterna eller dess förtecken 

ändrats. Signfikant skillnad mellan grupperna finns för storleken (-). Totala effekten för 

bundna medan för icke-bundna är den positiv. Dock är negativa effekten ekonomiskt 

icke-signifikant i förhållande till koefficienterna storlek eftersom baskoefficienten är 

0.021 och skillnaden mellan icke-bundna och bundna är -0. 023 d.v.s. totala effekten 

för bundna är 0.02. 

Tabell 16 Modell 5, MLEV, justeringshastighet, basmodell 

Koefficient Prob

Avvikelse -0.269066 0.0000

Lönsamhet -0.036237 0.1719

Likviditet -0.009157 0.1394

Storlek 0.019480 0.0000

Påtaglighet -0.118055 0.0140

MTOB 0.007848 0.0509

Bunden 0.045682 0.0001

Justerade R^2 0.045063

Koefficient Prob Differens Prob

Avvikelse -0.267239 0.0000 0.015582 0.8875

Lönsamhet -0.035943 0.1928 0.032425 0.7554

Likviditet -0.008775 0.1706 -0.018039 0.4387

Storlek 0.021038 0.0000 -0.022612 0.0014

Påtaglighet -0.147228 0.0116 0.113745 0.1651

MTOB 0.008806 0.0464 -0.010682 0.1629

Bunden 0.162532 0.0000

Justerade R^2 0.045756
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Vid användning av MLEV, är alla koefficienter signifikanta, men bundenhetsdummyn 

endast på 10 %:s nivå. Avvikelse, likviditet och bundenhets-dummyn har positiva 

koefficienter medan lönsamhet, storlek, påtaglighet och tillväxtpotential har negativa 

koefficienter. Modellens förklaringsgrad är 1.8 %. 

Tabell 17 Modell 5, MLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

 

När interaktionsvariabeln inkluderas förändras inte koefficienternas signifikans, men 

bundenhetsdummyn signifikans förbättras. Förtecknen på koefficienterna har inte 

heller förändrats. Signifikans skillnad mellan grupperna finns för avvikelsen (-), 

storleken (+), påtagligheten (+) och tillväxtpotentialen (-). När totala effekten för 

finansiellt bundna summeras, kan det konstateras att dessa variablers totala effekt 

närmar sig noll jämfört med baskoefficienten vilket tyder på att dessa faktorer inte är 

ekonomisk signifikanta för finansiellt bundna företag. Modellens förklaringsgrad är 1.5 

%. 

Koefficient Prob

Avvikelse 0.181395 0.0000

Lönsamhet -0.016344 0.0000

Likviditet 0.003613 0.0001

Storlek -0.017838 0.0000

Påtaglighet -0.046289 0.0000

MTOB -0.005379 0.0000

Bunden 0.002261 0.0641

Justerade R^2 0.017649

Koefficient Prob Differens Prob

Avvikelse 0.240757 0.0000 -0.219965 0.0000

Lönsamhet -0.013106 0.0000 -0.001867 0.6455

Likviditet 0.004003 0.0001 0.000557 0.7968

Storlek -0.023368 0.0000 0.015875 0.0000

Påtaglighet -0.069711 0.0000 0.068609 0.0000

MTOB -0.006649 0.0000 0.005003 0.0000

Bunden 0.053996 0.0000

Justerade R^2 0.015237
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7.3.1. Diskussion 

Eftersom denna modell är annars lika specificerad som modell 3, men den använder 

endast alternativt sätt att definiera finansiellt bundna företag, är vi intresserade hur 

variablernas effekt skiljer sig mellan dessa modeller. 

I basmodellen hittar vi skillnad i signifikans för likviditet och tillväxtpotential,  där 

likviditeten är signifikant i modell 3 men inte i modell 5, medan tillväxtpotentialen är 

signifikant i modell 5 men inte i modell 3. Det som kanske intresserar mera är att i 

modell 3 har bundenhetsdummyn negativ effekt medan i modell 5 har den positiv 

effekt. För modellen med interaktionsvariabeln, är avvikelse, storlek, påtaglighet, 

tillväxtpotential och bundenhetsdummyn signifikanta i modell 5 medan i modell 3 är 

avvikelse och likviditet signifikanta. I modell 3 observeras ingen skillnad mellan 

grupperna medan i denna modell är skillnaden i storlekens effekt signifikant. Dock blir 

den totala effekten för finansiellt bundna företag ekonomiskt marginell. 

Bundenhetsdummyn tyder igen på att finansiellt bundna företag skulle justera 

snabbare. 

I basmodellen för MLEV observeras inga större skillnader jämfört med modell 3. Enda 

skillnaden är att i denna modell är tillväxtpotentialen starkare signifikant, och 

bundenhetsdummyn svagare signifikant jämfört med modell 3. Om man jämför med 

modell 3, har signifikansen för variablerna ökat: tillväxtpotentialen har blivit 

signifikant och dessutom har skillnaden mellan grupperna för avvikelse och påtaglighet 

blivit signifikanta. Dock är inte skillnaden tillräckligt stor för att man kunde säga att det 

finns någon teoretisk skillnad på faktorernas inverkan på justeringshastigheten och 

därmed berättar modell 5 inte mera jämfört med modell 3. 

7.4. Modell 6 – Företagsspecifika och makrovariabler, (Korajczyk & Levy, 

2003) metod för klassificering av finansiell bundenhet 

Modell 6 är samma som modell 4 men här används (Korajczyk & Levy, 2003) metod för 

att klassificera företagen till finansiellt bundna. 

Tabell 18 Modell 6, koefficienterna för målsättningskapitalstrukturen 
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För BLEV är signifikanta determinanterna för skuldsättningsgraden lev(1-), skatter (+), 

påtaglighet (-), tillväxtpotential (-) och industrimedianen. J-statistikan är icke-

signifikant vilket tyder på att modellen passar data. För MLEV är signifikanta 

determinanter för skuldsättningsgraden lev(-1), lönsamhet (-), storlek (+), skatter (+), 

påtaglighet (+) (10 %:s nivå), tillväxtpotential (+) (10 %:s nivå), bundenhetsdummyn (-

), industrimedianen, tillväxten i reell BNP (-), inflation (+), terminspreaden (-), 

defaultspreaden (-).  Signifikant skillnad mellan grupper för makrovariabler existerar 

för tillväxten i reell BNP, inflationen och defaultspreaden. Skillnaden är även 

tillräckligt stor för att effekten för grupperna är olika. 

Tabell 19 Modell 6, BLEV, justeringshastighet, basmodell 

MLEV BLEV

LEV(-1) 0.457601 0.0000 0.486602 0.0000

Lönsamhet -0.087270 0.0046 -0.047083 0.1714

Likviditet -0.011790 0.1484 0.009423 0.3008

Storlek 0.050606 0.0001 0.014549 0.4296

Skatter 0.243526 0.0000 0.369704 0.0000

Påtaglighet 0.219849 0.0564 -0.371753 0.0252

MTOB 0.008473 0.0538 -0.009811 0.0209

Bunden -0.197379 0.0101 -0.208461 0.1596

Industrimedian 0.324283 0.0003 0.278676 0.0309

Tillväxt i BNP -1.457694 0.0000 -0.504085 0.4130

Inflation 2.069049 0.0000 0.394698 0.5808

Terminspread -0.008915 0.0163 -0.010526 0.1898

Defaultspread -0.088219 0.0000 -0.024910 0.3970

Bunden*BNP 6.830268 0.0000 3.086262 0.2188

Bunden*Inflation -9.595267 0.0000 -0.870467 0.7405

Bunden*Terminspread 0.016726 0.2369 0.027345 0.3343

Bunden*Defaultspread 0.296214 0.0000 0.085885 0.4906

Prob (J-stat) 0.000000 0.709623
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Justeringshastighetens basmodell för BLEV hittar signifikanta koefficienter för 

avvikelsen (-), lönsamhet (-), storlek (+), påtaglighet (-), bundenhetsdummyn (+) (10 

%:s nivå), tillväxten i reell BNP (-), terminspreaden (+) och defaultspreaden (-). 

Modellens förklaringsgrad är 4.9 %. 

Tabell 20 Modell 6, BLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

 

När interaktionsvariabeln inkluderas hålls signifikansen och koefficienterna för övrigt 

lika som i basmodellen men bundenhetsdummyn får negativt förtecken och blir mer 

signfikant. Signifikans skillnad mellan grupperna existerar för lönsamhet (+) (10 %:s 

nivå), storlek (-), lönsamhet (+) och defaultspreaden (+). Intressanta med denna 

modell är att där det observeras en signifikant skillnad mellan grupperna får finansiellt 

bundna företag en koefficient summa som är av motsatt tecken än baskoefficienten. 

Modellens förklaringsgrad är 5.2 %. 

Koefficient Prob

Avvikelse -0.349988 0.0000

Lönsamhet -0.055032 0.0190

Likviditet 0.003064 0.5845

Storlek 0.034779 0.0000

Påtaglighet -0.249219 0.0000

MTOB -0.000781 0.7658

Bunden 0.029006 0.0818

BNP -1.901136 0.0003

Terminspread 0.040542 0.0003

Defaultspread -0.209644 0.0000

Justerade R^2 0.048685

Koefficient Prob Differens Prob

Avvikelse -0.353429 0.0000 -0.034491 0.7267

Lönsamhet -0.063209 0.0108 0.185641 0.0812

Likviditet 0.002800 0.6295 -0.001878 0.9079

Storlek 0.039366 0.0000 -0.022683 0.0200

Påtaglighet -0.228643 0.0000 -0.044239 0.5420

MTOB 0.000581 0.8553 -0.003760 0.3569

Bunden -0.321143 0.0001

BNP -2.412893 0.0001 6.503229 0.0000

Terminspread 0.035135 0.0107 0.022844 0.2111

Defaultspread -0.224703 0.0000 0.292690 0.0000

Justerade R^2 0.051644
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Tabell 21 Modell 6, MLEV, justeringshastighet, basmodell 

 

Justeringshastigheten basmodell för MLEV hittar signifikanta resultat för avvikelsen (-

), lönsamhet (-1), likviditet (+) (10 %:s nivå), storlek (-), påtaglighet (+), 

bundenhetsdummyn (+), tillväxten i reell BNP (+), terminspreaden (-) och 

defaultspreaden (+). Modellens förklaringsgrad är 3.1 %. 

Tabell 22 Modell 6, MLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

 

När interaktionsvariabeln inkluderas förblir baskoefficienternas förtecken och 

signifikans lika som i basmodellen, förutom att lönsamheten förlorar sin signifikans. 

Bundenhetsdummyns koefficientens storlek ökar även signifikant till basmodellen. 

Skillnad mellan grupperna observeras för avvikelsen (+), tillväxtpotentialen, tillväxten i 

reell BNP (-), terminspreaden (+) och defaultspreaden (-). För tillväxten i reell BNP och 

Koefficient Prob

Avvikelse -0.132604 0.0000

Lönsamhet -0.013001 0.0000

Likviditet 0.002921 0.0727

Storlek -0.004825 0.0000

Påtaglighet 0.040773 0.0000

MTOB 2.00E-06 0.9936

Bunden 0.018910 0.0000

BNP 2.310812 0.0000

Terminspread -0.024284 0.0000

Defaultspread 0.087727 0.0000

Justerade R^2 0.031320

Koefficient Prob Differens Prob

Avvikelse -0.081416 0.0001 0.060871 0.0378

Lönsamhet -0.004432 0.2377 -0.004530 0.5031

Likviditet 0.003105 0.0773 0.003459 0.4738

Storlek -0.010083 0.0000 -0.001722 0.3355

Påtaglighet 0.020053 0.0036 -0.009093 0.4430

MTOB -0.000310 0.4157 -0.001477 0.0030

Bunden 0.255510 0.0000

BNP 2.611834 0.0000 -3.224405 0.0000

Terminspread -0.026723 0.0000 0.009593 0.0000

Defaultspread 0.111080 0.0000 -0.190311 0.0000

Justerade R^2 0.034966
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defaultspreaden är skillnaden så stor att koefficienternas förtecken för de två olika 

grupper är olika. D.v.s. tillväxten i reell BNP och default spreaden har negativ effekt på 

finansiellt bundna företag medan de har positiv effekt på icke-bundna företag.  

7.4.1. Diskussion 

Vid jämförelse av BLEV basmodellerna för modellerna 4 och 6 finns det vissa skillnader 

i signifikans i variablerna. I denna modell har lönsamheten blivit mer signifikant 

medan bundenhetsdummyn har blivit svagare signifikant. Dessutom är 

bundenhetsdummyns koefficient positiv i modell 6. När interaktionsvariabeln 

inkluderas blir, jämfört med modell 4, lönsamheten negativt signifikant och 

påtagligheten negativt signifikant. Dock i basmodellen hade bundenhetsdummyn 

positiv koefficienten men i mer komplicerade modellen är den negativt signfikant vilket 

är i enlighet med förväntade och modell 4. Gällande skillnaden i grupper finns det inga 

tydliga skillnader, förutom för terminspreaden är inte skillnaden signifikant. Annars är 

dessa resultat i enlighet med modell 4. 

För MLEV basmodellen skiljer sig modellerna i signifikansen för koefficienterna för 

lönsamhet och tillväxtpotential. I modell 6 är lönsamheten signifikant medan 

tillväxtpotentialen är icke-signifikant. Dock, kan det spekuleras att 

bundenhetsdummyn skulle fånga en del av signifikans eftersom denna hade kravet att 

tobin’s q är över 1. Dessutom är avvikelsen av motsatta tecken. Makrovariablerna är 

även av samma signifikans och förtecken. I interaktionsmodellen observeras skillnader 

i likviditet där variabeln blivit mer signifikant, men förblir dock ännu svagt signifikant.  

Dessutom har koefficientens förtecken för påtagligheten fått motsatt koefficient. 

Tillväxtpotentialen är inte signifikant för icke-bundna företag medan den är signifikant 

för bundna företag, till motsats till modell 4. Makrofaktorernas koefficienter har hållits 

konstant för icke-bundna företagen medan för bundna företagen har tillväxten i reell 

BNP negativ effekt medan defaultspreaden har positiv effekt. Terminspreaden har 

dessutom kraftigare effekt i modell 3 
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8 SAMMANFATTANDE DISKUSSION ÖVER RESULTATEN 

Vilka slutsatser kan man dra från resultaten som erhållits i undersökningen? Som 

förväntat, tyder resultaten på att de finansiellt bundna företagen justerar långsammare 

än de icke-bundna företagen. Resultaten tyder på att flera faktorer har en signifikant 

effekt på justeringshastigheten. För företagsspecifika variablerna hittades inte i lika hög 

grad skillnader mellan finansiellt bundna företag och icke-bundna företag. För 

makrofaktorer hittas signifikanta resultat vilket tyder på att marknadsläget påverkar 

annorlunda justeringsprocessen för finansiellt bundna och icke-bundna företagen. 

Metoden har även flera kritiska steg vilka kan snedvrida resultaten. Eftersom modellen 

är en tvåstegs-modell där andra steget är egentliga undersökningsobjektet, har första 

steget väldigt stor effekt på de erhållna resultaten. Därmed är det viktigt att man gör 

allt korrekt i första skedet av estimeringen. När man tolkar resultaten måste man alltid 

vara kritisk och beakta ifall första steget av estimeringen möjligtvis snedvrider 

resultaten. Detta var en sak som orsaka problem i denna undersökning. Två första, 

exkluderade, modellerna måste man vara skeptisk mot eftersom J-statistikan tyder på 

att estimeringen av kapitalstrukturen är inte robust. Modellerna 3 och 4 (och 5 och 6) 

därmed är robusta för BLEV modellen. Dock är inte estimeringen för MLEV robust i 

dessa modeller, inte i allafall om man ser på resultaten isolerat. När man mäter 

skuldsättningsgraden med marknadsvärden är den väldigt känslig för aktiekursen, 

vilken kan variera mycket på kort tid, och därmed är det väldigt svårt att estimera 

någon målsättningskapitalstruktur där måttet är skuldsättningsgrad. Men eftersom när 

kapitalstrukturen estimeras med BLEV är resultaten robusta, kan man tänka sig att 

samma faktorer påverkar oberoende om kapitalstrukturen mäts i BLEV eller MLEV. 

Därmed kan man anta att estimeringen med MLEV är inte robust p.g.a. att den inte 

beaktar tillräckligt bra hur marknadsvärdet av aktiekapitalet varierar. Därmed måste 

man vara kritisk mot resultaten som erhålls när man använder MLEV. 

Vad säger resultaten då? Om man ser på modellerna 3 och 4, speciellt BLEV, tyder 

resultaten på att finansiellt bundna företag justerar kapitalstrukturen långsammare än 

icke-bundna. Skillnaden kan inte heller förklaras med variation i andra variabler utan 

det verkar som att faktumet att finansiellt bundna företag har sämre tillgång till kapital 

påverkar justeringshastigheten signifikant, och finansiellt bundna företagen avviker 

från optimum mer än icke-bundna. Varför tyder resultaten, för MLEV, att finansiellt 

bundna företag justerar snabbare än icke-bundna? Antingen är inte estimatet pålitligt 
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eller sen justerar finansiellt bundna faktiskt snabbare. Varför finansiellt bundna företag 

skulle justera snabbare är svårt att förklara. En möjlig förklaring vore att det är frågan 

om en exogen justering, d.v.s. att justering är inte en egentlig justering utan beror på 

variation i aktiepriset. Men, eftersom beroende på om man använder BLEV eller MLEV 

är resultaten så olika måste man tolka dem försiktigt och lägga mera tyngd på BLEV 

modellerna eftersom dessa har mer robusthet i första skedet av estimeringen. Gällande 

olika faktorerna som påverkar justeringshastigheten är de mest intressanta 

makrovariablerna. Där observeras tydliga skillnader mellan finansiellt bundna och 

icke-bundna företag. Där tyder resultaten på att finansiellt bundna företag skulle 

optimera snabbare i bra ekonomiska lägen medan icke-bundna företag skulle justera 

snabbare vid dåliga ekonomiska läget, detta stöder en hypotes om att bundna företagen 

försöker dra nytta av marknadsläget medan icke-bundna företag väljer att justera vid 

mera adversa ekonomiska förhållande. Gällande variablerna som tar fasta i 

förhållanden på kapitalmarknaderna hittas resultat som tyder på att icke-bundna 

företag försöker dra nytta av bra förhållanden på kapitalmarknaderna medan bundna 

företag justerar vid sämre förhållanden. En intuitiv förklaring vore att icke-bundna 

företag lägger mera fokus på kapitalstrukturen vid dåliga ekonomiska lägen men 

försöker dra nytta av bra förhållande på kapitalmarknaderna medan bundna företag 

skulle generellt sätt närma mot optimum vid bra ekonomiska lägen men att de 

”tvingas” mot optimum då läget på kapitalmarknaderna är oroliga, för då är avvikelse 

från optimum kostsamt. 

När (Korajczyk & Levy, 2003) metod användes istället för KZ-index för att klassificera 

företagen till finansiellt bundna och icke-bundna skilde sig resultaten. Dessa två 

metoder fångar inte alltså samma effekter av finansiell bundenhet. Men p.g.a. att KZ-

indexet är ett allmänt accepterat mått i forskningsvärlden, ger det trovärdighet åt 

resultaten oberoende. 
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9 SAMMANFATTNING 

Avhandlingens syfte var att undersöka hur justeringshastigheten och faktorer som 

påverkar justeringshastigheten, skiljer mellan finansiellt bundna och icke-bundna 

företag. För att undersöka detta, användes en dynamisk modell för kapitalstruktur av 

(Öztekin & Flannery, 2012) . I denna modell estimeras först en optimal kapitalstruktur 

för varje företag i varje period, varefter man kan estimera faktorer som påverkar 

justeringshastigheten. För att estimera optimala kapitalstrukturen användes GMM 

medan för att estimera faktorer som påverkar justeringshastigheten användes OLS. 

Datasamplet bestod av alla aktiva och avnoterade företag i Compustat-databasen. 

Samplet sträckte sig från 1992 till 2011. Företagsspecifika variablerna som användes 

var lönsamhet, likviditet, storlek, skatter, påtaglighet och tillväxtpotential. Som 

makrovariabler användes inflation, tillväxten i reell BNP, terminspreaden och 

defaultspreaden. För att beakta industrispecifika faktorer räknades industrimedianer 

för skuldsättningsgrad. För skuldsättningsgrad användes både marknadsvärdesmässiga 

och bokvärdesmässiga värden. För att indikera att ett företag är finansiellt bundet 

användes dummyn baserade på (Lamont;Polk;& Saá-Requejo, 2001) variation av KZ-

indexet och (Korajczyk & Levy, 2003) metod för att klassificera företag i finansiellt 

bundna företag. 

Empiriska delen bestod av 4 olika modeller med olika variabler och olika sätt att 

klassificera företag till finansiellt bundna. Modellen var väldigt känslig för hur man 

restriktera värden av olika variablerna, bästa resultaten erhölls när både beroende 

variabeln och oberoende variablerna restrikterades så att uteliggarna exkluderas. När 

estimeringen utfördes med bokvärdesmässiga skuldsättningsgrader, var 

estimeringsprocessen robust. Undersökningen hittade tecken på att finansiellt bundna 

företag justerar långsammare än icke-bundna. Dessutom tydde resultaten på att 

bundna företags justeringsprocess är pro-cyklisk medan icke-bundna företags 

justeringsprocess är counter-cyklisk medan gällande kapitalmarknaderna försöker 

icke-bundna tajma kapitalmarknaderna mean bundna företagen är tvungna att justera 

vid sämre förhållanden. När (Korajczyk & Levy, 2003) metod användes, hittades inte 

liknande resultat som med KZ-indexet. 
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APPENDIX 1 EXKLUDERADE RESULTATEN 

Modell 1 

I första modellen används skuldsättningsgrader där 1. percentilen är nedre gränsen och 

99. percentilen övre gränsen. 

Tabell 23 Modell 1, koefficienterna för målsättningskapitalstrukturen 

 

För modell 1, är signfikanta variablerna för BLEV lev(-1), storleken (+), påtaglighet (+) 

(10 %:s nivå), tillväxtpotential (-), och bundenhetsdummyn (+) (10 %:s nivå). J-

statistikan är signifikant vilket betyder att modellen kan förkastas. 

För MLEV är signifikanta variablerna lev(-1), likviditet (-), storlek (+), skatter (+). 

Påtaglighet (+), tillväxtpotential (+) och bundenhetsdummyn (+). Även för MLEV, är J-

statistikan signifikant. 

Även fast alla variabler inte är signifikanta, används de i estimeringsprocessen eftersom 

de används i andra skedet då justeringshastigheter estimeras. Genom att ha dessa 

variabler i första skedet, kommer även att direkta effekterna av dessa variabler på 

kapitalstrukturen beaktas. J-statistikan tyder på att dessa modeller kan inte förklara 

den beroende variabeln d.v.s. modellen som används är inte den korrekta för att 

estimera kapitalstrukturer. Oberoende, givet data är detta bästa estimatet vi kan göra 

av en målsättningskapitalstruktur och på basen av dessa koefficienter utförs 

regressionen att estimera justeringshastigheten. 

När justeringshastigheten estimeras, utförs två regressioner. Första regressionen har 

endast variablerna i sin basform. Andra regressionen har variablerna, plus variablerna 

multiplicerade med bundenhetsdummyn, som oberoende variabler. Genom att 

MLEV BLEV

LEV(-1) 0.317202 0.0000 0.357888 0.0000

Lönsamhet -0.000339 0.4170 -0.006540 0.5916

Likviditet -0.000617 0.0482 -0.000105 0.2674

Storlek 0.105180 0.0021 0.066064 0.0000

Skatter 0.006008 0.0000 0.003396 0.4569

Påtaglighet 0.644395 0.0413 0.232092 0.0892

MTOB 0.000238 0.0000 -0.003993 0.0022

Bunden 0.057606 0.0143 0.094196 0.0827

Prob (J-stat) 0.000000 0.000470
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inkludera denna interaktionsterm kan vi se skillnaden mellan bundna och icke-bundna 

företag. 

Tabell 24 Modell 1, BLEV, justeringshastighet, basmodell 

 

När basmodellen estimeras är distansen(-), storleken(+) och påtagligheten(+) 

signifikanta variabler. Modellens förklaringsgrad är 6.4 %. 

Tabell 25 Modell 1,BLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

 

När interaktionsvariabeln inkluderas blir påtagligheten insignifikant. Enda variabeln 

som skiljer sig signifikant mellan bundna och icke-bundna företag, är storleken (-), och 

den även endast på 10 %:s nivå. Modellens förklaringsgrad är 6.5 %. Jämfört 

basmodellen, har förklaringsgraden inte förändrats mycket även fast flera variabler har 

inkluderats. 

Tabell 26 Modell 1, MLEV, justeringshastighet, basmodell 

Koefficient Prob

Avvikelse -0.189248 0.0000

Lönsamhet 0.001907 0.1340

Likviditet -1.90E-05 0.1969

Storlek 0.015901 0.0000

Påtaglighet 0.069445 0.0001

MTOB 0.000330 0.1209

Bunden -0.005755 0.7971

Justerade R^2 0.064146

Koefficient Prob Difference Prob

Avvikelse -0.194737 0.0000 0.020997 0.5992

Lönsamhet -0.002060 0.6794 0.004675 0.3660

Likviditet -1.49E-05 0.4159 -4.69E-05 0.3923

Storlek 0.025641 0.0010 -0.015670 0.0888

Påtaglighet 0.048517 0.4038 0.007825 0.8968

MTOB -0.000305 0.6114 0.000785 0.2197

Bunden 0.030192 0.2297

Justerade R^2 0.064929



 

 

54 

 

När basmodellen estimeras med marknadsvärden är endast bundenhetsdummyn (+) 

signifikant på 1 %:s nivå, och tillväxtpotentialen (-) är signifikant på 10 %:s nivå. 

Modellens förklaringsgrad är 0.18 % vilket är marginellt. 

Tabell 27 Modell 1, MLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

 

När interaktionsvariabeln inkluderas är bundenhetsdummyn (+) signifikant på 1 %:s 

nivå, lönsamhet signifikant (+) på 5 %:s nivå och tillväxtpotentialen (+) signifikant på 5 

%:s nivå. För lönsamhet (-) och tillväxtpotential (-) finns det en signifikant skillnad (5 

%) mellan finansiellt bundna och icke-bundna företag. Modellens förklaringsgrad är 

0.99 %. 

Diskussion 

Om man ser på estimeringen av målsättningskapitalstrukturen, måste man vara 

skeptisk när man tolkar resultaten eftersom J-statistikan är signifikant. En 

felestimering av kapitalstrukturen kan snedvrida resultaten och därmed kan inte de 

erhållna resultaten nödvändigtvis tolkas som hemskt robusta.  

Koefficient Prob

Avvikelse 0.022918 0.2795

Lönsamhet 5.57E-06 0.5306

Likviditet 1.31E-05 0.2966

Storlek -0.002928 0.1595

Påtaglighet 0.004865 0.6550

MTOB -6.52E-06 0.0804

Bunden 0.009211 0.0000

Justerade R^2 0.001756

Koefficient Prob Differens Prob

Avvikelse 0.102233 0.1919 -0.083325 0.3036

Lönsamhet 0.000219 0.0474 -0.000219 0.0478

Likviditet 6.03E-05 0.1881 -5.34E-05 0.2604

Storlek -0.002026 0.7812 -0.832400 0.4052

Påtaglighet -0.044092 0.2507 0.027841 0.4859

MTOB 7.60E-05 0.0894 -9.40E-05 0.0366

Bunden 0.058544 0.0000

Justerade R^2 0.009871



 

 

55 

Om man ser på basmodellen för BLEV, är avvikelsen, storleken och påtaglighet 

signifikanta variabler. Denna modell tyder inte på att finansiell bundenhet skulle 

påverka justeringshastigheten. Avvikelsens negativa koefficient tyder på att 

justeringens höga kostnader skulle ha negativ effekt på justering, t.ex. företag väljer att 

justera dividendpolitiken istället för extern finansiering. Storlekens effekt stöder 

hypoteserna om att justeringskostnaderna är relativt mindre för större företag vilket 

ger större företag bättre förutsättningar att justera externt. Andra möjliga förklaringen 

är att större företag lider av mindre informationsasymmetri vilket ger bättre tillgång till 

kapital och minskar justeringskostnader. Påtaglighetens koefficient tyder på att det 

skulle minska ’asset substitution problemet’, men denna koefficient förblir icke-

signifikant i modellen med interaktionsvariabeln så alltför starka tolkningar kan inte 

dras. I interaktionsmodellen hittas en svagt signifikant liten skillnad i storlekens effekt 

mellan de två grupperna. Denna skillnad är inte tillräcklig för att man kunde dra 

slutsatser om storlekens effekt mellan dessa grupper. Modell 1, vid användning av 

BLEV, tyder alltså inte på att det skulle finnas någon skillnad i justeringsprocessen 

mellan finansiellt bundna och icke-bundna företag.  

Basmodellen för MLEV visar endast signifikant effekt på bundenhetsdummyn. Dock är 

koefficienten positiv vilket skulle betyda att finansiellt bundna företag justerar 

snabbare kapitalstrukturen. Modellens förklaringsgrad är dock endast 0.18 %. När 

interaktionsvariabeln förblir bundenhetsdummyn signifikant med en positiv 

koefficient. Detta är intuitivt motstridigt eftersom man skulle förvänta sig att finansiellt 

bundet företag inte skulle ha möjligt att justera. Dock p.g.a. modellens svaghet kan man 

inte dra större tolkningar. När interaktionsvariabeln inkluderas tyder resultaten för 

lönsamhet att bättre lönsamhet ökar justeringshastigheten. Effekten kan komma från 

en ökad finansiell flexibilitet och faktumet att lönsammare företag har mer värde av 

skatteskydd. Skillnaden i grupperna är signifikant men summan av koefficienterna för 

bundna företagen blir noll d.v.s. lönsamheten har inte effekt för finansiellt bundna. 

Tillväxtpotentialen är svagt signifikant och finansiellt bundna skiljer sig signifikant från 

icke-bundna, men p.g.a. koefficienterna är marginella jämfört t.ex. med BLEV och 

baskoefficientens svaga signifikans, kan man inte dra större slutsatser. Modellens 

förklaringsgrad är även endast 0.99 % vilket är marginellt. 

Modell 2 
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I andra modellen som estimerades hade skuldsättningsgradens nedre gräns restrikerats 

till 0 % och övre gränsen restrikterats till 99. percentilen. Följande tabell visar de 

estimerade koefficienterna för målsättningskapitalstrukturen: 

Tabell 28 Modell 2, koefficienterna för målsättningskapitalstrukturen 

 

Från resultaten kan läsas att endast storlek (+) och påtaglighet (+) är en gemensam 

signifikant variabel när man estimerar kapitalstrukturen. Förutom dessa variabler, är 

även likviditet (-), skatter(+) och bundenhetsdummyn(+) signifikant när man estimerar 

med marknadsvärden. För MLEV, är J-statistikan signifikant. För BLEV, är J-

statistikan signfikant på 5 %:s nivå men inte på 1 %:s nivå. Dock, signifikansen är ännu 

så hög att man måst med en viss kritik granska resultaten. 

Tabell 29 Modell 2, BLEV, justeringshastighet, basmodell 

 

När basmodellen estimeras är avvikelsen (-), lönsamheten (+) och påtagligheten (+) 

signfikanta variabker. Denna modell kan förklara 5.8 % av variationen.  

Tabell 30 Modell 2, BLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

MLEV BLEV

LEV(-1) 0.384608 0.0000 0.396637 0.0000

Lönsamhet -0.000337 0.4206 -0.000710 0.6827

Likviditet -0.000395 0.0091 -0.000101 0.3272

Storlek 0.090012 0.0000 0.060859 0.0000

Skatter 0.005191 0.0239 0.003665 0.4930

Påtaglighet 0.494859 0.0000 0.342287 0.0048

MTOB 0.000148 0.1236 -0.001301 0.2513

Bunden 0.071852 0.0089 0.028680 0.5950

Prob (J-stat) 0.000000 0.013013

Koefficient Prob

Avvikelse -0.171153 0.0020

Lönsamhet 0.000356 0.0001

Likviditet -1.55E-05 0.4610

Storlek 0.001038 0.9248

Påtaglighet 0.134950 0.0000

MTOB 6.57E-06 0.9503

Bunden 0.063307 0.2203

Justerade R^2 0.058086
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När interaktionsvariabeln inkluderas är avvikelsen (-), likviditeten (-), storleken (+), 

påtagligheten (+), tillväxtpotentialen (-) och bundenhetsdummyn (+) signifikanta. 

Dock har lönsamheten förlorat sim signifikans från basmodellen. Signifikant skillnad 

mellan grupperna finns för avvikelsen (+), storleken (-) och tillväxtpotentialen (+). För 

storleken och tillväxtpotentialen är variablernas effekt motsatta för de olika grupperna. 

Modellens förklaringsgrad är 7.4 %. 

Tabell 31 Modell 2, MLEV, justeringshastighet, basmodell 

 

När man estimerar basmodellen med marknadsvärden, är lönsamhet (-), storlek (-), 

påtaglighet(+) och bundenhetsdummyn (+) signifikanta. Modellens förklaringsgrad är 

0.10 %. 

Tabell 32 Modell 2, MLEV, justeringshastighet, interaktionsvariabel inkluderad 

Koefficient Prob Differens Prob

Avvikelse -0.253561 0.0000 0.185849 0.0001

Lönsamhet -0.001662 0.4017 0.002852 0.1533

Likviditet -3.46E-05 0.0035 1.46E-05 0.7887

Storlek 0.025838 0.0000 -0.044266 0.0000

Påtaglighet 0.120344 0.0076 -0.114450 0.0257

MTOB -0.000150 0.0465 0.001137 0.0008

Bunden 0.188005 0.0001

Justerade R^2 0.073803

Koefficient Prob

Avvikelse -8.15E-05 0.6686

Lönsamhet -1.40E-06 0.0000

Likviditet -1.74E-07 0.7956

Storlek -0.000717 0.0171

Påtaglighet 0.021377 0.0000

MTOB -5.31E-08 0.3983

Bunden 0.010851 0.0000

Justerade R^2 0.001045
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När interaktionsvariabeln inkluderas är storleken (+), tillväxtpotentialen (+) och 

bundenhetsdummyn (+) signifikanta. Jämfört med basmodellen har lönsamheten och 

påtagligheten förlorat sin signifikans. Dessutom har förtecknet på storlekens koefficient 

förändrats. Detta förklaras med att skillnaden mellan grupperna är signifikant för 

storleken (-) och tillväxten (-). Skillnaden för storleken är så pass stor att storleken har 

en positiv effekt på justeringshastigheten för icke-bundna företagen medan den har 

negativ effekt på justeringshastigheten för finansiellt bundna företagen. Modellens 

förklaringsgrad är 0.79 %. 

Diskussion 

Jämfört med modell 1, visar J-statistikan en aning förbättring. Dock är den ännu starkt 

signifikant vilket tyder på att optimala kapitalstrukturen inte nödvändigtvis kan 

förklaras med denna kombination av sampel och variabler. Jämfört med modell 1 har 

det inte heller skett förändringar i variablernas signifikans eller koefficienternas 

förtecken. 

Jämfört med modell 1, är det vissa skillnader med för BLEV basmodellen. 

Lönsamheten har blivit signifikant med positiv variabel och storleken har blivit icke-

signifikant. Detta skulle tyda på att, jämfört med modell 1, har tillgång till 

kapitalmarknader och justeringskostnader medan finansiell flexibilitet är av större 

betydelse. Detta ligger i enlighet med pecking order teorin vilken säger att företag 

föredrar intern finansiering framför extern finansiering. Förutom detta, skiljer sig inte 

modell 1 och 2 nämnvärt från BLEV basmodellen. Jämfört med första modellen har 

förklaringsgraden sjunkit en aning.  Men när interaktionsvariabeln inkluderas, 

observeras tydlig förändring både till basmodellen och till modell 1. När 

interaktionsvariabeln inkluderas är alla variabler signifikanta förutom lönsamheten, 

vilken var signifikant i basmodellen. Bundenhetsdummyn har signifikant positiv 

Koefficient Prob Differens Prob

Avvikelse 0.031347 0.2006 -0.032416 0.1857

Lönsamhet -0.000130 0.1688 0.000122 0.1980

Likviditet 1.29E-05 0.1744 -1.77E-05 0.0625

Storlek 0.004540 0.0330 -0.011765 0.0000

Påtaglighet 0.005619 0.6018 -0.007337 0.5073

MTOB 2.99E-07 0.0000 -1.67E-05 0.0000

Bunden 0.064133 0.0000

Justerade R^2 0.007890
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koefficient. Dessutom observeras signifikanta skillnader mellan grupperna för 

avvikelse, storlek, påtaglighet och tillväxtpotential. Av dessa är kanske mest intressanta 

storleken. Detta skulle tyda på att för icke-bundna företag stöder koefficienten för 

hypotesen att justeringskostnaderna är relativt mindre för stora företag och att större 

företag har mindre informationsasymmetri vilket minskar kostnaderna för justering, 

medan för bundna företag skulle negativa koefficienten tyda på att större företag med 

mindre kassaflödesvolatilitet har mindre behov för justering p.g.a. mindre kostnader 

för finansiell distress. Man skulle kunna tolka detta så att finansiellt bundna företag 

kanske vill undvika justering, t.ex. p.g.a. höga justeringskostnader, ifall riskerna eller 

kostnaderna för att avvika från optimum inte är höga. Dock måste resultaten tolkas 

kritisk, även om modellens förklaringsgrad har ökat, p.g.a. möjliga snedvridningar i 

första skedet. 

MLEV basmodellen har förbättrats i jämförelse med modell 1 i variablernas signifikans. 

Förklaringsgraden har sjunkit och är ännu mer marginell. Jämfört med modell 1 har 

koefficienten för lönsamhet blivit negativt signifikant, storleken positivt signifikant och 

påtagligheten positivt signifikant. Dessa koefficienters signifikans har observerats i 

modellerna med BLEV. När interaktionsvariabeln inkluderas, har bundna och icke-

bundna företag signifikant skillnad i koefficienterna och effekterna är motsatta. 

Likviditeten har svagt signifikant, men ekonomiskt marginell, skillnad mellan 

grupperna för likviditet och signifikant, men ekonomiskt marginell, skillnad mellan 

grupperna för tillväxtpotential. Bundenhetsdummyn positivt signifikanta koefficient är 

förbryllande. Modellens förklaringsgrad är dock ännu låg och 

målsättningskapitalstrukturens estimering har inte varit tillräckligt robust så en viss 

kritik måste användas för dessa resultat och istället försöka förbättra estimeringen. 
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