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Syftet med denna rapport är att undersöka om Market Timing 
påverkar kapitalstrukturen i svenska företag och hur Sverige 
jämför sig med andra länder. 
 
Vi har utfört en kvantitativ studie på svenska börsnoterade 
företag. Genom regressionsanalys har vi försökt utreda 
Market Timings påverkan på företagens kapitalstruktur. 
 
Den teoretiska referensram vi arbetat utifrån har framförallt 
bestått av accepterade teorier angående ett företags 
kapitalstruktur. Fokus ligger på Pecking Order, Tradeoff-
teorin och Market Timing-teorin samt tidigare studier inom 
ämnet. 
 
Här redovisar vi resultaten från vår studie och de 
regressionsanalyser vi utfört. Utfallen från dessa analyseras 
sedan och jämförs med resultat från tidigare studier. 
 
Vår studie visar att Market Timing påverkar de svenska 
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historiska M/B påverkar skuldnivån, Market Timing har alltså 
en bestående effekt på företagens kapitalstruktur. Resultatet 
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visar på en stark signifikans mellan skuldnivå och M/B-
värden. 
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The purpose with this report was to examine whether or 
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We have conducted a quantitative study on listed 
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examined the impact of Market Timing on the firm’s 
capital structure.  
 
The theoretical framework we have used consists of 
accepted theories on capital structure. We will focus on 
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are presented in this chapter. The interesting results are 
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KAPITEL 1 

Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden till rapportens ämne och några av de 

viktigaste teorierna inom kapitalstrukturområdet diskuteras. Sedan följer en 

problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte och avslutningsvis presenteras rapportens 

fortsatta disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

När Franco Modigliani och Merton Miller för 50 år sedan lade fram sitt 

irrelevansteorem i artikeln The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment (1958), lade de grunden till ett forskningsområde som skulle bli ett av de 

mest omtalade inom företagsfinansiering, nämligen kapitalstrukturen. Miller och 

Modigliani hävdade i sin artikel att företagets värde inte påverkades av hur det är 

finansierat. Detta påstående reviderades i en kompletterande artikel några år senare av 

samma författare, där en kapitalstruktur bestående av 100 procent skulder förespråkades 

(Modigliani & Miller, 1963).  Dessa teorier har genom åren utvecklats och idag är det 

Pecking Order-, Tradeoff- och Market Timing-teorin som är mest framträdande inom 

kapitalstrukturforskningen. 

 

Enligt Modigliani och Millers första artikel ökade investerarnas avkastningskrav 

proportionerligt med en högre skuldsättningsgrad som en följd av den ökade finansiella 

risken. I en kompletterande artikel 1963 introducerade samma duo skatter i sin modell 

och fann då att en kapitalstruktur med 100 procent skulder var optimal tack vare de 

skatteavdrag som kan göras på räntebetalningarna (Modigliani & Miller, 1963). Även 

Tradeoff-teorin hävdar att den ökade risken för konkursrelaterade kostnader medför 

kostnad som måste beaktas i samband med högre skuldsättning. Risken och kostnaden 

måste dock vägas mot de skattefördelar som kan utnyttjas, det finns alltså enligt 

Tradeoff-teorin en optimal nivå av skulder i ett företag (Miller, 1977). Gemensamt för 
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dessa teorier är att kapitalstrukturen är en balansgång mellan skulders skattefördelar och 

de risker som en högre skuldsättningsgrad medför.  

 

Pecking Order-teorin menar att det finns en preferens att använda interna medel innan 

ett företag söker sig efter externt kapital. Om företaget behöver externt kapital är det 

enligt Myers & Majluf (1984) bättre att ge ut säkra värdepapper än riskfyllda, det vill 

säga hellre skulder genom lånemarknaden än eget kapital genom aktiemarknaden. Det 

är enligt Pecking Order-teorin denna ”hackordning” som i sin tur förklarar 

kapitalstrukturens utseende.   

 

En teori som under 1990 och 2000-talet fått allt starkare fäste både genom akademiska 

artiklar och empiriska studier är Market Timing (Lucas & McDonald 1990, Rajan & 

Zingales 1995, Baker & Wurgler 2002, Mahajan & Tartaroglu 2006). Enligt teorin är 

ledningen mer benägen att öka sitt egna kapital när denna typ av finansiering är 

fördelaktig, det vill säga när företaget är högt värderat. Graham och Harvey (2001) 

genomförde kring millennieskiftet en undersökning där de lät närmare 400 finanschefer 

på stora amerikanska företag svara anonymt på frågor kring bland annat sin 

kapitalstruktur. De fann att den nuvarande kostnaden för eget kapital och skulder är en 

viktig beslutsfaktor vid val av externt kapital.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Ett flertal studier har visat att det finns en stark relation mellan kapitalstrukturen och 

företagets Marknadsvärde/Bokförda värde (hädanefter benämnt M/B), det vill säga 

företagen föredrar att finansiera sig genom eget kapital när företaget är högt värderat 

och vice versa (Rajan & Zingales 1995, Baker & Wurgler 2002, Huang & Ritter 2005, 

Mahajan & Tartaroglu 2006).  En av de mest omskrivna studierna inom detta område 

står Malcolm Baker och Jeffrey Wurgler för. De har undersökt amerikanska företag som 

börsintroducerats under perioden 1968-1998 och följt hur dessa företags kapitalstruktur 

har utvecklats under åren efter en börsintroduktion. I undersökningen fann de en stark 

negativ korrelation mellan företagens skuldnivå och M/B-värde (Baker & Wurgler 

2002). Implikationen av resultatet är att amerikanska företag tenderar att minska sin 

skuldsättningsgrad när företagets tillgångar är högt värderade och vice versa.  
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Undersökningen testade även om det finns något samband mellan historiska M/B 

värden inom företaget och kapitalstrukturen. Detta testades genom måttet ”External 

Finance Weighted Average Market to Book – EFWAMB” vilket kommer att redogöras 

för under Kapitel 2 Metod 2.6.1. Studien visade på ett signifikant negativt samband 

mellan skuldnivån och EFWAMB vilket innebär att kapitalstrukturen i amerikanska 

företag även påverkas av historiska M/B-värden. Baker & Wurgler tolkade detta som att 

kapitalstrukturen är det kumulativa resultatet av tidigare försök att dra nytta av relativa 

inkorrekta prissättningar mellan externt kapital. Denna teori om kapitalstrukturers 

utseende kallas The Market Timing Hypothesis. (Baker & Wurgler 2002)  

 

Mahajan och Tartaroglu (2006) genomförde några år senare en internationell studie 

inom samma område där de undersökte om de resultat som Baker & Wurgler fann i 

USA var applicerbara även på andra länder. Denna studie undersökte om skuldnivån 

hos företag bland övriga G7-länder (Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och 

Storbritannien) var korrelerade med nuvarande och historiska M/B-värden. Resultatet 

visade att det negativa sambandet mellan skuldnivå och historiska M/b-värden även 

gällde i Kanada, Frankrike, Storbritannien och USA men författarna var inte lika 

övertygade som Baker & Wurgler om att den bestående effekten av Market Timing.  

 

Mahajan & Tartaroglus undersökning var dock genomförd med en något annorlunda 

metod, istället för att använda en längre tidsperiod och använda 

börsintroduktionsdatumet som referensår har de använt samma åttaårsperiod för 

samtliga företag. Då företags kapitalstrukturer tenderar att ha liknande utvecklingskurva 

vid de närmaste åren efter en börsintroduktion (Baker & Wurgler, 2002), anser vi att 

Mahajan & Tartaroglus metod är att föredra och det är även denna ansats vi kommer att 

använda i den här undersökningen  (Mahajan & Tartaroglu, 2006). 

 

I en ännu icke publicerad studie genomförd av Högfledt och Oborenko (2004) 

undersöktes utvecklingen bland svenska företags kapitalstruktur för perioden 1978-1997 

och de fann ett kortsiktigt samband mellan skuldnivå och M/B. Denna studie fokuserade 

dock på hur ägarstrukturen var relaterad till kapitalstrukturen, men testade även 

skuldnivåns korrelation med M/B-värden. Högfeldt och Oberonko testade även den 

långsiktiga påverkan enligt EFWAMB men fann ingen signifikans. Denna studie hade 
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även samma ansats som Baker och Wurgler vad gäller tidsperiod. De undersökte företag 

med kända börsintroduktionsdatum och använde dessa som referensår. 

 

Vi anser att en studie med fokus på Market Timings påverkan på den svenska 

marknaden genomförd med en liknande metod som Mahajan och Tartaroglu (2006) 

hade varit ett intressant komplement till kapitalstrukturforskningen och ett intressant 

jämförelsemått mot de länder som Mahajan och Tartaroglu undersökte. 

 

 

1.4 Frågeställning 

För att uppfylla vårt syfte har vi valt att arbeta utifrån ett par frågeställningar som vi 

försöker besvara i vår analysdel av uppsatsen (Kapitel 4 Empiri och Analys).  

Huvudfrågorna vi vill besvara är: 

• Påverkar Market Timing svenska företags kapitalstruktur? 

• Påverkar Market Timing svenska företags kapitalstruktur i annorlunda 

utsträckning än i G7-länderna? 

• Om Market Timing påverkar företagen kan då en bestående effekt utläsas? 

• Vad säger de övriga kontrollvariablerna, finns det stöd för Market Timing eller 

alternativa kapitalstrukturteorier? 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka om Market Timing påverkar kapitalstrukturen 

i svenska företag och hur Sverige jämför sig med andra länder.  

 

 

1.5 Avgränsningar 

Den viktigaste avgränsningen vi har gjort är att urvalet endast består av noterade 

svenska företag aktiva emellan 1997-2007. Eftersom ett av våra mål är att jämföra 

Sverige med exempelvis G7-länderna såg vi ett värde av att använda liknande 

avgränsningar som de tidigare internationella studierna om ämnet. Till sist har vi valt att 

fokusera på Market Timing och inte någon av de andra moderna teorierna inom 

kapitalstrukturområdet. 
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1.6 Målgrupp 

Huvudmålgruppen för vår uppsats är ekonomer med särskilt intresse för kapitalstruktur 

och Market Timing. Vår förhoppning är att denna uppsats skall bygga på den växande 

skaran studier om Market Timing och dess påverkan på företag ur ett nationellt 

perspektiv. Vi förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper inom ekonomi, för att 

förstå undersökningen krävs även vissa ekonometrikunskaper. 

 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 Metod 

I detta avsnitt presenterar vi det tillvägagångssätt som vi har använt oss av i studien. 

Urvalet presenteras och förklaras och de parametrar som ingår i undersökningen 

definieras.  Det teoretiska urvalet förklaras närmare. Studiens reliabilitet och validitet 

diskuteras löpande i kapitlet. 

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

Kapitlet presenterar inledningsvis de viktigaste teorierna om kapitalstrukturer för att ge 

en övergripande förståelse för problematiken. Fortsättningsvis avhandlas de teorier och 

studier som ligger till grund för den här rapporten och avslutningsvis summeras de 

tidigare studier som genomförts inom Market Timing. 

 

Kapitel 4 Empiri och Analys 

I det fjärde kapitlet presenteras resultatet av vår undersökning och analyseras utifrån de 

teorier och studier som presenterats i föregående kapitel. Anledningen till att empirin 

och analysen presenteras i samma kapitel är av hänsyn till läsaren då detta förenklar 

förståelsen av resultatet. 

 

Kapitel 5 Slutsats och resultatdiskussion  

I det avslutande kapitlet diskuterar vi resultatet från undersökningen och svarar på 

frågeställningen.  Slutligen ges förslag till fortsatt forskning inom området. 
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KAPITEL 2 

Metodval 
 
 

 

I följande avsnitt redogörs för det tillvägagångssätt och de metoder vi har använt oss av 

för att uppfylla rapportens syfte. Vi kommer att redogöra för händelseförloppet i vår 

datainsamling och de urval vi har gjort. Vidare förklaras det statistiska 

tillvägagångssättet som legat till grund för vår analys. Avslutningsvis ges kritik mot 

metodvalet samt exempel på alternativa handlingssätt.  

 

 

För att uppnå rapportens syfte ansåg vi att det fanns ett behov av en delvis deduktiv och 

delvis induktiv utgångspunkt. Vi har därför valt att utgå från ett abduktivt synsätt vilket 

enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är en kombination av en deduktiv och en induktiv 

ansats. Via detta angreppssätt kan frågorna gällande Market Timing i Sverige dels 

utredas genom våra empiriska resultat från den statistiska studien samt redan accepterad 

teori och tidigare studier.  

 

 

2.1 Angreppssätt 

Vanligtvis görs en uppdelning av metoder utifrån om de använder ett kvalitativt, 

kvantitativt eller ett kombinerat angreppssätt. Kvalitativt och kvantitativt är två skilda 

strategier för att utföra en studie och som namnen kanske avslöjar är den kvantitativa 

mer fokuserad på mängden observationer och hård data medan kvalitativa är dess 

motsats (Jacobsen, 2002). Eftersom vi utför en uppsats som tar upp ämnet 

kapitalstruktur och dess eventuella påverkan ur ett historiskt perspektiv är ett 

kvantitativt tillvägagångssätt att föredra. Vi kommer att behöva en mängd data från flera 

år och företag vilket resulterar i en stor summa observationer (mer om detta i avsnitt 2.3 

Urval) och för att göra en regression genomförbar måste vi arbeta från en kvantitativ 

ansats. Användningen av ett kvantitativt tillvägagångssätt är även väl använt av tidigare 

forskare inom ämnet tillika i de studier vi har för avsikt att jämföra vårt resultat med 

(Rajan & Zingales, 1995, Baker & Wurgler, 2002 mf.). 
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2.2 Informationsinsamling 

För att på ett godtagbart sätt och i linje med syftet ge sig i kast med uppsatsens 

frågeställningar samt att möjliggöra för jämförelser med tidigare studier, ansåg vi att 

användningen av såväl primär- som sekundärdata var nödvändig. Att använda båda 

typerna av data ger enligt Jacobsen (2002) en rättvisare återspegling av testobjekten 

med högre precision då de båda informationstyperna stärker samtidigt som de granskar 

varandra.  

 

 

2.2.1 Primärdata och Sekundärdata 

Våra primärdata utgörs av regressionsstudien som genomförts och diskuteras mer 

grundligt i avsnitten 2.3 Urval, 2.4 Datainsamling samt 2.6 Statistisk metod. 

Majoriteten av data tillika fundamentet i denna uppsats har varit sekundärdata. Den 

största delen av de sekundärdata vi använt kommer från vår informationsinsamling via 

Datastream. Ur nämnda data har vi utfört huvudparten av de statistiska testerna i 

uppsatsen likt regressionsanalyserna och signifikanstesterna. Vi har även fokuserat på 

att fördjupa oss i liknande studier på andra länder och förstå dessa. Vidare har flertalet 

vetenskapliga artiklar samt accepterad litteratur skapat den teoretiska referensram som 

har möjliggjort för en välbetänkt och meningsfull analys av studiens resultat. Även 

företagens årsredovisningar och andra finansiella rapporter har varit till hjälp för att 

fylla i de få luckor vi fann i våra data från Datastreams databas. Slutligen har råd, tips 

och värdefull information inhämtas från sakkunniga vid såväl Företagsekonomiska som 

Statistiska institutionen vid Lunds Universitet.  

 
 

2.3 Urval 

Som bas för urvalet har vi haft ett antal kriterier som har varit nödvändiga för att få 

möjlighet att följa upp vårt syfte. Första kriteriet var att företagen var listade vid 

antingen Large, Mid eller Small Cap listan vid OMX Stockholm vid utgången av 2007. 

För att möjliggöra för historiska jämförelser satte vi även som krav att företagen hade 

varit aktiva samt listade sedan 1997.  
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Då det behövs data från år t-1 för att få fram förändringen i eget kapital för år t och 

minst två års data för att räkna på historiska M/B värden kommer studiens 

observationsperiod utgöras av åren 2000-2007. En observationsperiod på åtta år för 

varje företag är acceptabelt för målet att jämföra med tidigare utländska studier på 

ämnet). Antalet år och företag resulterar även i tillräckligt med observationer för vår 

statistiska utredning. Vi behövde vissa data från varje företag och visade det sig att 

åtkomliga data om ett företag var för begränsade eliminerades det företaget. Detta för att 

skapa en grunddata som rättvist efterliknade verkligheten. Till sist har banker och andra 

finansiella institutioner eliminerats då kapitalstrukturen i denna typ av företag är starkt 

influerad av andra faktorer såsom regleringar i form av till exempel Basel II 

(Finansinspektionen, 2002). Genom eliminering undviker vi att våra resultat kommer att 

vara missvisande på grund av reglering, nationella förordningar och andra faktorer som 

kan orsaka eventuella Typ-1 eller Typ-2 fel, det vill säga förkastning av sann, eller 

accept av falsk hypotes (Körner & Wahlgren 2006). 

 

Studien omfattar efter att alla kriterier var mötta 97 företag och 846 företagsår vilket 

innebär att vi har observationer för varje företag i genomsnittligt 8,72 år vilket är mer än 

de 7 år vi satte som krav. Mängden observationer och företag är, statistiskt sett, mer än 

godkänt och gör det möjligt att i slutändan både jämföra Sverige mot andra länder samt 

de tre aktielistorna mot varandra. Se Bilaga 1 - Urvalet för mer information om urvalet. 

 

 

2.4 Datainsamling 

Huvudparten av de data som ingår i undersökningen är hämtade från Datastreams 

databas för företagsinformation. Vi sökte framförallt efter historiska balansräkningar, 

aktiekurser och resultaträkningar för de undersökta företagen. Resterande nödvändig 

information fann vi genom årsredovisningar samt direkta e-postförfrågningar till 

företagsrepresentanter.  
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2.5 Datatransformering 

Då vi har som mål att kunna jämföra våra resultat med tidigare studier behövde vi 

transformera ett antal parametrar och variabler så vår undersökning utan komplikationer 

kunde jämföras med tidigare studier på ett adekvat sätt. Exakt vilka åtgärder som 

vidtagits förklaras mer ingående i nästa avsnitt. 

 

 

2.5.1 Förtydliganden av parametrar och begrepp 

För att förenkla för kommande jämförande studier samt för vår egen jämförelse med 

tidigare studier har vi valt att i så stor utsträckning som möjligt använda samma 

parametrar och begrepp som de studier vi vill jämföra vårt resultat med. (Baker & 

Wurgler, 2002, Mahajan & Tartaroglu, 2006) 

 

Det bokförda värdet av det egna kapitalet (EK) definieras som totala tillgångar minus 

totala skulder och preferens aktierna plus uppskjutna skatter. Skuldernas bokförda värde 

(S) definieras som totala tillgångar minus det bokförda värdet av EK.  En förändring av 

det EK (e) beräknas genom skillnaden i EK mellan de båda åren minus skillnaden i 

balanserade vinster. Skuldernas nettoförändring (s) beräknas endast genom skillnaden i 

de bokförda värdena av S. e och s divideras med totala tillgångar för att få jämförbara 

siffror mellan företag och år.  

 

 

2.6 Statistisk metod 

Målet med vårt statistiska arbete var, som tidigare nämnts, att utreda huruvida Market 

Timing påverkar svenska företags kapitalstruktur. Vi har i likhet med tidigare studier 

(Baker & Wurgler, 2002, Mahajan & Tartaroglu, 2006, Rajan & Zingales, 1995) använt 

oss av regression för att klargöra för eventuell signifikans mellan de beroende och 

oberoende, förklarande variablerna. Innan vi mer ingående tydliggör för vår statistiska 

metod tänker vi förklara de olika variablerna vi har använt oss av för att göra det möjligt 

att utföra de önskade regressionerna.   
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Som vi tidigare nämnt har vi valt att skapa så lika variabler som möjligt gentemot de 

tidigare studierna vilket kan förklara eventuella frågetecken. Likt Rajan och Zingales 

(1995) använder vi oss av ett antal kontrollvariabler vid regressionen nämligen 

LogSales, PPE/TA, EBITDA/TA, M/B 

 

 
Beroende variabler 

Förändringen av Eget Kapital (e) – e har vi räknat ut den genom att låta förändringen 

av det bokförda värdet av eget kapital subtraheras med förändringen i balanserad vinst 

(Rajan & Zingales, 1995). Vi behövde även skapa en laggad version av variabeln för att 

undvika för autokorrelation i vår regressionsanalys (se 2.6.3 Autokorrelation).  

 

Skuldnivå Bokfört Värde – Detta är definierat som skulder dividerat totala tillgångar och 

ger alltså ett svar som betecknar hur mycket av totala tillgångar som utgörs av skulder. 

Även denna variabel behövdes laggas på grund av autokorrelation. 

 

Marknadsmässig Skuldnivå – För att räkna ut detta ändrar vi likt Mahajan och 

Tartaroglu (2006) på nämnaren för att återspegla marknadsvärdet. Detta gör vi genom 

att subtrahera det bokförda värdet av eget kapital från det totala kapitalet för att sedan 

addera den summan med marknadsvärdet för det egna kapitalet. Marknadsvärdet har vi 

erhållit från Datastream. Vi räknade för varje företag och tidpunkt ut marknadsvärdet av 

deras egna kapital genom att multiplicera börskursen med antalet utestående aktier 

(samt tagit hänsyn till om olika aktietyper fanns). 

 

 

Förklarande och kontrollerande variabler 

M/B – Marknads- mot bokfört värdet av det egna kapitalet är med då det ofta ses som en 

förklaring till hur företag agerar vid en investeringsmöjlighet (Rajan & Zingales, 1995). 

Denna variabel borde enligt Market Timing-teorin visa på ett negativt samband med 

skuldnivån och förändringar i det egna kapitalet. 
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EFWAMB – Detta är ett mått på hur historiska M/B-värden influerar nutida 

kapitalstruktur och ser matematiskt ut så här: 

∑
∑
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Vi har räknat ut detta mått med start för det första året i vår studie som i formeln står 

som år s och r. e och d är förändringen i eget kapital respektive förändringen av skulder 

under gällande år. Likt Mahajan och Tartaroglu (2006) har vi även använt oss av ett 

golvvärde på 0 och ett takvärde på 10. Detta betyder att negativa tal omvandlas till 0 tal 

över 10 transformeras till 10.  

Antagandet är att ett företag som konsekvent väljer tidpunkten för att ta upp mer eget 

kapital när M/B-värdet är högt borde ha en starkt negativ korrelation mellan EFWAMB 

och skuldnivån. (Bie & Haan 2007).  

 

LogSales – Denna kontrollvariabel söker enligt Rajan & Zingales (1995) efter en effekt 

på ett företags skuldnivå beroende på storlek. Stora företag är mer diversifierade och 

således säkrare låntagare. (Mahajan
 
& Tartaroglu 2006).  

 

PPE/TA – Rajan och Zingales (1995), Baker och Wurgler (2002) mf. Ansåg att 

materiellitet var något som borde påverka ett företags skuldnivå. Detta testades med 

PPE, (Property, Plant och Equipment) i förhållande till totala tillgångar. Hög andel 

materiella tillgångar borde leda till högre värde vid konkurs och därför tros ett företag 

med hög andel materiella tillgångar kunna bära mer skulder. (Baker & Wurgler, 2002). 

 

EBITDA/TA – Lönsamhet var även något som ansågs kunna påverka ett företags 

skuldnivå (Rajan & Zingales, 1995). Baker & Wurgler (2002) definierade lönsamhet 

som en procentsatts genom att låta resultatet innan finansiella poster inklusive 

av/nedskrivning divideras med företagets totala tillgångar. 
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2.6.1 Regressionsanalys och Test av Signifikans 

Vi använde oss av regressionsanalys för att testa ovan nämnda variablers förklarande 

signifikansnivå. Regressionerna gjordes i enighet med accepterade statistiska 

tillvägagångssätt och genomgående med en signifikansnivå på 95 procent. Detta betyder 

att vi har reducerat risken för Typ 1-fel till enbart fem procent (Dahmström, 2005) 

vilket är en accepterad och tillika vanlig signifikansnivå (Blom, 2005).   

 

 

2.6.2 Autokorrelation 

Enda problemet vi stötte på under regressionsanalysen var uppkomsten av 

autokorrelation. Detta statistiska fenomen uppstår oftast då samma eller liknande objekt 

undersöks vid olika tidpunkter som i en tidsserie. Problemet är att det tredje villkoret, 

att residualerna är oberoende, ej håller (Durbin & Watson 1950-51). Resultatet av stark 

autokorrelation är att en regression har faktorer som har ett korrekt väntevärde men som 

tillsammans saknar den önskade precisionen. Detta faktum kan leda till Typ 1 och Typ 2 

fel, det vill säga förkastning av sann hypotes eller acceptans av falsk hypotes (Körner & 

Wahlgren 2006).  

 

Existensen av autokorrelation testas enkelt med Durbin-Watsons test för autokorrelation 

(d). Regressionens autokorrelation mäts på en skala mellan 0 till 4 där d = 2 är en 

indikation på minimal autokorrelation, d > 3 tyder på problem med negativ 

autokorrelation samt d < 1 pekar på problem med positiv autokorrelation (Ramanathan, 

2002). 

 

Att rensa för autokorrelation är en komplicerad process utan att förändra de data som 

undersökningen baseras på . I vår utredning har vi tagit hänsyn till autokorrelation 

genom att transformera den beroende variabeln genom laggning vilket innebär att 

residualernas mönster bryts genom tidsförskjutning vilket i de flesta fallen eliminerar 

autokorrelationen utan att betydande påverka själva regressionen. Genom att kombinera 

dessa två metoder kommer vi minimera autokorrelationen samtidigt som signifikanta 

variabler i regressionen kommer att visa sig. Dock bör det påpekas att det enbart i vissa 

fall uppstod autokorrelation och i de fall där det inte uppstod något behövde heller inte 

någon extrainsats utföras för att rensa för autokorrelationen.  
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2.7 Metodkritik 

 

2.7.1 Källkritik 

Torsten Thurén (1997) har identifiera fem kriterier, vilka är väsentliga för att kritiskt 

granska källorna vid en akademisk studie: 

• Identifikationen av källan – Sanningshalten, avsikten med studien och bedömning 

av upphovsmannen är viktiga enligt detta kriterium.  

• Samtidighetskriteriet – Här bedöms hur aktuell informationen är dels utifrån vårt 

perspektiv samt dels utifrån källans perspektiv. 

• Tendenskriteriet – Detta kriterium behandlar frågor som upphovsmannens 

fallenhet att påverka en opinion eller opinionens påverkan på upphovsmannen. 

Exempel på detta kan vara texter som skrevs i propagandasyfte eller av personer 

starkt drivna av en fråga. 

• Beroendekriteriet – Här sker en granskning för att undvika att ens källor är för 

beroende av andra rådande verk och därför inte är acceptabla på egen hand.  

• Urvalskriteriet – Till sist bedöms källans egna urval av källor samt metod för 

samling av empiri. (Thurén 1997) 

 

Vi har genomgående tagit reda på avsikten med artiklarna vi har använt som källor för 

att undvika feltolkningar. Vidare har varje källa bedömts grundligt så att faktas som 

hämtats är aktuell och vi har därför undvikit att använda äldre studier om nyare fanns. 

För varje källa har vi även studerat artiklar som författarna har jämfört sin studie med 

för att avhålla oss från beroendekriteriet. Slutligen har vi kontinuerligt granskat våra 

källors metodval och val av källor för att endast nyttja fullgoda källor i denna uppsats. 

 

 

2.7.2 Reliabilitet 

Med tanke på vår kritiska ansats vad gäller all litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

tidigare studier tror vi att tillförlitligheten i dessa källor är mycket hög och vi är 

övertygade om att resultaten skulle ha blivit samma oberoende för vem som utför den 

upprepande studien.  
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Att likt vår studie använda sig av historiska data kan uppvisa smärre brister. All data 

måste samlas och transformeras noggrant och med en kritisk antydan. Viktigt för 

tillförlitligheten i vår studie har urvalet varit. Genom vårt noga överlagda urval har vi 

minimerat de risker som uppkommer vid en studie baserad på historiska data. 

 

De data vi har studerat kommer till stor del från Datastreams databas. Att inhämta 

majoriteten av uppgifterna från en källa har både för- och nackdelar. Den största 

fördelen vi har identifierat är att alla värden har varit framtagna på samma sätt vilket har 

eliminerat risken för variabelskillnader. Dock finns det nackdelar med att uteslutande 

använda data från en källa vilket är att om den är inkorrekt så blir hela studien felaktig. 

Detta var något vi insåg tidigt och vi jämförde därför våra data med samma data från 

andra källor genom ett slupmässigt stickprov. Eftersom vi inte fann några skillnader 

antar vi att våra data från Datastream är fullt tillförlitlig.  

 

Det statistiska arbetet har vi utfört i den senaste versionen av SPSS (v16.0.1) med 

modultilläggen avancerade modeller, avancerad regression samt trendanalys. SPSS är 

ett accepterat program för statistisk datahantering och med de modultillägg vi hade var 

det fullt tillräckligt för vår studie och dess krav. 

 
 

2.7.3 Validitet 

Vår studie baseras som redan nämnts på ett par tidigare studier angående market timing 

och eftersom vi har skildrat deras tillvägagångssätt på den svenska marknaden är vi 

övertygande om att vi mäter det vi i syftet utgav oss för att mäta. Vidare eliminerar vi 

risken för egna tolkningar genom att vi inte baserar något på intervjustudie eller 

liknande där risk för missförstånd uppkommer. Slutligen anser vi att vårt metodupplägg 

går hand i hand med det som nästan blivit ett praxis vid test av kapitalstruktur och 

baserat på allt detta är vi säkra på att vår validitet är hög. 
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2.7.4 Urvalskritik 

Vi undersöker Market Timing under perioden 2000-2007 vilket skapligt replikerar en 

konjunkturcykel. Dock kan en lång observationsperiod leda till något missvisande 

resultat på grund av att endast framgångsrika företag överlever under en så lång period. 

Detta betyder att vissa variabler kan bli något högre än förväntat eftersom de företag 

som går dåligt under en längre period ofta köps upp eller upphör med sin verksamhet. 

Vi kommer att ta hänsyn till detta när vårt resultat analyseras. Dock anser vi att detta 

lilla dilemma inte kommer att påverka huruvida Market Timing påverkar 

kapitalstrukturen eller inte, utan endast vid jämförelser bör detta havas i åtanke. 

 

 

2.8 Alternativa Metodval 

Vid regressionsanalyser krävs det att antalet observationer är högt, vilket vi har. Vidare 

är det viktigt för att rättvist kunna jämföra med exempelvis Mahajan
 
och Tartaroglu 

(2006), att data finns från åtminstone åtta år, vilket vår undersökning också uppfyller. 

Det finns flera alternativa metodval vi kunde ha gjort, dock hade en jämförande studie 

av vår art varit omöjlig utan en regressionsanalys. 

 

För att verkligen förstå Market Timing och dess påverkan på ett företags kapitalstruktur 

hade det varit en tänkbarhet att kombinera regressionsanalysen med mer kvalitativ data. 

Genom att intervjua väl valda representanter från de mest intressanta företagen hade 

analysen potentiellt blivit djupare men dock inte bättre ur ett jämförande perspektiv. 

 

Det mest intressanta hade dock varit att utöka urvalet till Skandinavien eller hela 

Norden för att även kunna jämföra mellan länderna och på så sätt skapa en ännu större 

förståelse för ämnet. Detta hade dock krävt liknande antal observationer för varje land 

vilket hade blivit en mycket stor databas och insamlingen hade inte bara blivit otroligt 

tidskrävande utan även kantad av svårigheter som språkskillnader och ej tillräckligt med 

listade företag på exempelvis Island. 
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KAPITEL 3 

Teoretisk Referensram 
 

 

I detta kapitel kommer de teorier som är mest väsentliga för denna studie att redogöras 

för. Inledningsvis presenteras de mest centrala teorierna inom kapitalstrukturområdet 

som efter hand smalnar av till Market Timing. Avslutningsvis diskuteras tidigare studier 

inom området och deras applicerbarhet på vår studie.  

 

Med kapitalstruktur avses den kombination av skulder och eget kapital som företaget 

använder sig av för att finansiera sina tillgångar. Detta kapitel kommer att utgöra 

referensram och ligga till grund för analysen av vår undersökning. 

 

 

3.1 Modigliani & Miller  

När Modigliani och Miller lade fram sitt irrelevansteorem 1958 lade de grunden för vad 

som skulle bli ett av finansvärldens mest omdebatterade områden, nämligen 

kapitalstrukturen. Irrelevansteoremet som först presenterades i The Cost of Capital, 

Corporation Finance and theory of investment (1958) säger att kapitalstrukturen inte 

har någon påverkan på företagets värde. Det är detta som Modigliani och Miller kallar 

Proposition I. Teoremet bygger dock på ett flertal antaganden som inte stämmer 

överrens med verkligheten, bland annat perfekt information, inga konkursrelaterade 

kostnader, inga transaktionskostnader, inga skatter och en perfekt marknad. 

Implikationen av detta är att företagets värde inte påverkas av hur det är finansierat och 

det är således endast operationella aspekter som är intressanta ur ett värdeskapande 

perspektiv. (Modigliani & Miller 1958) 

 

Proposition II lades fram i samma artikel och hävdar att den förväntade avkastningen på 

eget kapital ökar proportionerligt i takt med skuldsättningsgraden.  En högre belåning 

ökar den finansiella risken och detta är något som investerare vill bli kompenserade för 

genom en högre avkastning. Detta innebär liksom i proposition I att marknadsvärdet 

förblir oförändrat vid ett skift i kapitalstrukturen. (Modigliani & Miller, 1958) 
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Fem år efter sitt första teorem förfinade Modigliani och Miller sin modell genom att ta 

bort ett antagande, nämligen det om en skattefri värld. Detta innebar i sin tur att de 

räntebetalningar som betalades till kreditgivarna blev avdragsgilla, detsamma gällde 

dock inte utdelningen till aktieägarna. En del av de kassaflöden som tidigare betalats till 

staten kunde nu omdirigeras till kreditgivare och ägare, vilket i sin tur innebär att ju 

större andel lån ett företag har ju mer fördel kan de dra av skatteskölden.  Implikationen 

av denna ansats blir att varje företag borde vara finansierat genom 100 procent lånat 

kapital (Modigliani & Miller, 1963). Detta är dock ingenting som existerar i 

verkligheten på grund av kostnader för finansiell stress.  

 

 

3.2 Kostnad för finansiell stress 

Baxter och Nevins (1967) var de första som introducerade begreppet Bankruptcy Cost, 

eller på svenska, konkursrelaterade kostnader och de utvecklade genom detta begrepp 

Modigliani och Miller modell ifrån 1963. Det finns alltid en risk att ett företag inte 

kommer att kunna klara att betala sina åtaganden till sina långivare och det är denna risk 

som kallas konkursrisk. Denna risk varierar givetvis mellan företag men är en risk som 

är påtaglig likväl för företagets aktieägare som långivare. (Jensen & Meckling, 1976) 

 

Konkursrelaterade kostnader kan delas upp i två delar; direkta och indirekta kostnader. 

Med de direkta kostnaderna avses de kostnader som är direkt relaterade till konkursen 

såsom bland annat juridiska avgifter och dröjsmålsräntor. När ett företag hamnar i 

finansiell stress påverkas även den operationella delen av firman. Leverantörer kan 

vägra leverera eller kräva kortare betalningstid, kunder kan vända sig till konkurrenter 

då de är oroliga för garantier och så vidare. Dessa kostnader benämns indirekta 

kostnader och är givetvis svåra att mäta men måste trots det beaktas när ett företag 

beslutar hur mycket finansiell risk de vill utsätta sig för.  (Ross et al, 2005) 

 

Kostnaden för finansiell stress beror alltså på två faktorer. Dels vilka kostnader, både 

direkta och indirekta som uppstår vid finansiell stress och dels sannolikhetsfaktorn att 

ett företag går i konkurs. Sannolikheten för konkurs varierar konstant med både interna 

faktorer, makrofaktorer och även med skuldnivån och det är denna variation som 

utvecklas vidare i Tradeoff-teorin.  (Ross et al, 2005) (Bradley et al, 1984) 
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3.3 Tradeoff-teorin 

Modigliani och Miller visade i sin artikel från 1963 att i en värld utan 

informationsasymmetri och kostnader för finansiell stress, är en finansiering med 100 

procent lånat kapital att föredra. Detta är dock ingenting som observeras i verkligheten 

på grund av kostnader som uppkommer vid finansiell stress och det är denna balansgång 

som är grunden i Tradeoff-teorin. (Jensen & Meckling, 1976) 

 

Ett företag med 100 procent eget kapital i sin kapitalstruktur kommer för varje extra 

lånad krona att åtnjuta ett skatteavdrag i form av avdragsgilla räntebetalningar. För varje 

extra lånad krona kommer dock risken att företaget inte kommer att kunna betala sina 

skulder och därmed gå i konkurs också att öka. Vid en kapitalstruktur med hög andel 

eget kapital kommer risken för konkurs att öka ytterst lite för varje lånad krona och 

marginalfördelen med lånat kapital är därmed stor. Risken ökar dock successivt och då 

skattefördelen är linjär innebär detta att det finns en nivå där skattefördelen för en extra 

lånad krona är exakt lika stor som den kostnad en högre risk för med sig. Det är vid 

denna nivå som företaget når sin optimala kapitalstruktur och följaktligen sitt högsta 

värde. (Miller, 1977) 

 

Tradeoff-teorin kombinerar alltså Modigliani och Miller (1963) teorier där 

skattefördelarna pekar på en kapitalstruktur med 100 % skulder och teorier om 

kostnader för finansiell stress där - i en värld utan skatter, 100 % eget kapital är att 

föredra. Implikationen av detta är att det finns en optimal kapitalstruktur där företagets 

värde är maximerat. Tradeoff-teorin ger en förklaring till varför kapitalstrukturer ser ut 

som de gör och skiljer sig åt mellan företag och länder. Först och främst ger olika 

skattesatser skilda fördelar vad gäller skatteavdrag. För det andra skiljer sig åt gällande 

risk och även gällande förväntningar på framtiden. (Bie & Haan, 2007) 
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Enligt Tradeoff-teorin har varje företag en optimal skuldnivå som ledningen, ceteris 

paribus, vill behålla. Om ett företag ökar sin vinst ett år borde företagets värde öka 

vilket gör att företaget i marknadstermer sänker sin skuldnivå och borde enligt Bie & 

Haans (2007) resonemang göra att företaget vill ta upp nya lån och återgå till en optimal 

skuldnivå. Tradeoff-teorin bestrider alltså Modigliani och Millers irrelevansteorem, men 

även Market Timing där en ökad vinst leder till incitament att sänka sin skuldnivå. Detta 

kommer utvecklas vidare i Kapitel 3.5 Market timing. (Hovakimian et al, 2004) 

 
 

3.4 Pecking Order 

Enligt Pecking Order-teorin finns det en klar hackordning efter vilken företaget önskar 

finansiera sig. Att finansiera sig genom interna medel är att föredra och om externt 

kapital behövs är lånat mer fördelaktigt än eget kapital. Den första som observerade 

detta var Donaldson (1961) men det var Myers (1984) som utvecklade modellen och 

anses som dess upphovsman. Teorin grundar sig i informationsasymmetri och att det 

finns en intressekonflikt mellan ledningen och ägarna som skapar agentkostnader. Det 

finns två typer av vad Myers (1984) benämner agentkostnader; dels skuldrelaterade och 

dels kostnader relaterade till eget kapital. De skuldrelaterade agentkostnaderna 

uppkommer som en följd av intressekonflikten mellan företagets långivare och dess 

aktieägare. De som är relaterade till eget kapital hänvisar till den mer traditionella 

agentrelationen den mellan ägare och ledning (Ross et al, 2005).  

 

De skuldrelaterade kostnaderna grundar sig på att aktieägare och långivare har olika 

intressen och det finns, från långivarnas perspektiv, en risk att aktieägare investerar i 

alltför riskfyllda projekt på grund av att skulden gör Payoff-strukturen konvex (Koskela 

& Stenbacka, 2004). Till denna grupp ingår även övervakningskostnader och direkta 

kontraktsrelaterade kostnader. De eget kapital-relaterade agentkostnaderna är de 

kostnader som uppkommer när ägaren vill försäkra sig om att ledningen arbetar efter 

ägarnas intresse, till exempel i form av aktieoptioner och andra incitamentsprogram 

(Jensen & Meckling, 1976). Att öka skuldsättningen kan också vara ett sätt att minska 

agentproblemet då räntebetalningarna gör att ledningen har mindre kapital att investera 

på ett felaktigt sätt och får dessutom ytterligare en övervakare i form av långivaren. 
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Kostnader för agentproblem grundar sig enlig Pecking Order-teorin i den 

informationsasymmetri som finns mellan insiders och outsiders (Myers & Majluf, 

1984). Om ett företag tvingas att söka externt kapital på låne- eller aktiemarknaden är 

det naturligt att ledningen vet mer om det egna företaget än de som tillhandahåller 

kapitalet och detta måste de kompenseras för genom en rabatt. Ju större 

informationsasymmetri ju större blir denna rabatt, därav är den mindre för lån då banker 

är mer välinformerade än investerarna. Om ett företag hamnar i en situation där de 

behöver gå längst ner i hackordningen, det vill säga till aktiemarknaden, är det enligt 

Myers och Majluf (1984) fördelaktigt att göra detta när insiders har ett relativt litet 

informationsövertag. Pecking Order hävdar alltså att företag inte tar hänsyn till om de 

anser sig över eller undervärderade vid val av extern finansiering utan strävar istället för 

att minska Adverse Selection-kostnader som uppkommer i samband med 

informationsasymmetrin.(Myers and Majluf, 1984) 

 

I motsats till Tradeoff-teorin finns det enligt Pecking Order ingen optimal 

kapitalstruktur. Det finns två typer av eget kapital, en som är överst i hackordningen och 

en som är längst ner. Skulle det dessutom finnas en optimal kapitalstruktur skulle 

kostnaderna för att avvika från denna vara små i jämförelse med de Adverse Selection-

kostnader som uppkommer i samband med att företaget söker nytt kapital på aktie- och 

lånemarknaden. (Bie & Haan, 2007) 

 

 

3.5 Market Timing 

Denna teori bygger på antagandet att företaget väljer det finansieringsalternativ som är 

billigast vid tillfället då kapitaltillskott behövs. När företagets aktie är högt värderad 

jämfört med det bokförda värdet och tidigare noteringar, är ledningen mer benägen att 

ge ut nya aktier och vid motsatt tillstånd är det fördelaktigt att återköpa aktier.  I motsats 

till Tradeoff-teorin finns det alltså ingen optimal skuldnivå, kapitalstrukturen är istället 

en funktion av tidigare försök att dra fördel av felprissättningar i marknaden. (Baker & 

Wurgler, 2002) 

 

 



Market Timing – En studie över Market Timing-teorins applicerbarhet på den svenska marknaden 
 

 

 26

Flera undersökningar har under åren visat att en ökning av det egna kapitalet tenderar att 

föregås av en ökning av aktiekursen och att nyemissioner sker i högre utsträckning när 

företagens M/B ligger på en relativt hög nivå.  (Marsh 1982, Asquith & Mullins 1986, 

Lucas & McDonald 1990 mf.). Detta bekräftades av Graham & Harvey (1999) genom 

en anonym enkätundersökning där de fann att en majoritet av finanscheferna i 

amerikanska företag erkände att ledningens syn på företagets värdering var en viktig 

eller mycket viktig aspekt vid valet av extern finansiering. Huang & Ritter (2005) fann 

dessutom att nyemissioner är starkt negativt korrelerad med aktiemarknadens 

riskpremie. Dessa undersökningar har genomförts på amerikanska företag och fram till 

Baker & Wurglers artikel Market Timing and Capital Structure (2002) var det ingen 

som hade försökt påvisa om ovanstående fenomen ger någon bestående effekt på 

företagets kapitalstruktur.  De utvecklade ett mått på huruvida även historiska M/B-

värden påverkar kapitalstrukturen och fann ett starkt samband mellan dessa, läs mer om 

detta i nästa avsnitt nedan. Detta fenomen och förklaring av företagens kapitalstruktur 

var Baker och Wurgler först med att formulera och denna hypotes kallas The Market 

Timing Hypothesis. (Baker & Wurgler, 2002) 

 

Förespråkare för Pecking Order-teorin anser dock att samband mellan M/B-värden och 

skuldnivå kan förklaras av andra faktorer. Företag med höga M/B-värden kan antingen 

vara utsatta för färre informationsasymmetrier eller befinna sig i en expansionsfas och 

vill som en följd av detta spara lånekapacitet till framtiden. (Frank & Goyal, 2003) 

Dock anser förespråkare för Market Timing att korrelationen mellan M/B och skuldnivå 

är en följd av ledningens försök att dra fördel av relativa felprissättningar mellan eget 

och lånat kapital. 

 

 

3.6 Tidigare studier inom Market Timing 

Flera studier har genom åren visat att företag är mer benägna att genomföra 

nyemissioner när företaget är högt värderat (Marsh, 1982) (Asquith & Mullins, 1986). 

Dock var Rajan & Zingales (1995) och framförallt Baker & Wurgler (2002) som gjort 

Market Timing till en alltmer accepterad teori. I detta avsnitt kommer vi att redogöra för 

de mest relevanta studierna som gjorts angående ämnet och dessa är de studier vilka vi 

kommer att använda som ramverk till vår analys. 
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Rajan och Zingales (1995) fann även de att skuldnivån och M/B-värden var negativt 

korrelerade. Traditionellt hade detta förklarats genom att företag med höga M/B-värden 

har högre kostnad för finansiell stress och därigenom en lägre optimal skuldnivå enligt 

Tradeoff-teorin.  Rajan och Zingales menade dock att om denna förklaring stämmer, 

borde denna utveckling drivas av företag med låga M/B-värden. Studien visade dock att 

det snarare var företag med höga M/B-värden som drev utvecklingen och drog 

paralleller till sammanfallandet mellan nyemissioner och höga M/B-värden.  

 

Baker och Wurgler (2002) är de som har haft störst inverkan på Market Timing teori och 

var, som sagt, de som först formulerade The Market Timing hypothesis. Även de 

undersökte M/B-värden och ett antal kontrollvariablers påverkan på kapitalstrukturen. 

De utvecklade dessutom ett mått på hur även historiska M/B-värden påverkar 

kapitalstrukturen och fann ett starkt samband mellan dessa.  Måttet kallade de för 

External Finanace Weighted Average Market to Book- EFWAMB som nämndes i avsnitt 

2.6 Statistisk Metod. 

 

Baker och Wurgler tolkade resultatet från sin studie som att företagens kapitalstruktur är 

ett resultat av tidigare försök att dra fördel av relativa felprissättningar mellan eget och 

lånat kapital. Det är denna förklaring av kapitalstrukturers utseende som kallas Market 

Timing Hypothesis (Baker & Wurgler, 2002). Studien genomfördes på över 2000 

företag och under en längre period men innehöll endast amerikanska företag vilket 

lämnade frågan obesvarad om resultatet var applicerbart även på andra marknader.  

 

Den enda enligt vår vetskap undersökningen som genomförts på den svenska 

marknaden är en ännu icke publicerad studie genomförd av Högfeldt och Oberonko 

(2004) under perioden 1978-1997. Denna studie använde en liknande ansats som Baker 

och Wurgler då de använde en längre tidperiod och endast företag med kända 

börsintroduktionsdatum och använde även dessa som referensår i undersökningen. 

Högfeldts och Oberonkos studie hade även en något annorlunda inriktning då de lade 

stor vikt vid ägarstrukturen och dess påverkan på kapitalstrukturen. Resultatet visade på 

ett samband mellan skuldnivå och kortsiktiga M/B-värden, dock fanns det ingen 

signifikans mellan historiska M/B-värden och skuldnivån. Författarna fann att det 

svenska börsklimatet där många företag använder A och B-aktier skapar vad de 
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benämner en Enhanced Pecking Order, där stora agentrelaterade kostnader gör att det 

blir stora skillnader i kostnader mellan internt och externt kapital.  

 

Mahajan och Tartaroglu (2006) genomförde några år senare en undersökning där de 

undersökte skuldnivåns relation till M/B och EFWAMB bland G7 länderna. (Frankrike, 

Tyskland, USA, Japan, Italien, Kanada och Storbritannien). De fann liksom studier före 

dem att företag tenderar att öka det egna kapitalet då företaget är högt värderat. De 

ställde sig dock tveksamma till Baker och Wurglers tolkning av resultatet och anser att 

eftersom alla länder i studien utom Japan återbalanserar sin kapitalstruktur kan ingen 

bestående effekt av Market Timing utläsas. 

 

 

Ovan har resultaten från Mahajan och Tartaroglus studie sammanfattats där stjärnorna 

symboliserar ett signifikant resultat och – ett resultat utan statistisk säkerhet. Dessa 

resultat kommer vi senare i arbetet jämföra med vår studie på Sverige (se Kapitel 4 – 

Empiri & Analys). Författarnas tillvägagångssätt påminner mycket om vårt vilket gör 

det utförbart att jämföra mellan länderna. 

 

Bie och Haan publicerade 2007 en studie där de undersökte den holländska marknaden. 

Även de fann samband mellan höga M/B-värden och lägre skuldnivåer dock var de 

liksom Mahajan och Tartaroglu tveksamma till den bestående effekten då de inte fann 

någon signifikans för Baker och Wurglers mått EFWAMB och skuldnivå i sin 

undersökning. 
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KAPITEL 4 

Empiri och Analys 
 

 

I detta avsnitt kommer resultaten från den genomförda studien att presenteras. Vi 

kommer även att lägga fram de regressioner vi gjort på våra data.  Resultaten från 

studien och regressionsanalyserna kommer att analyseras dels utifrån andra teorier 

inom kapitalstrukturer och dels tidigare studier om Market Timing.  

 

 

4.1 Presentation av Resultaten 

Då de tidigare studier som genomförts inom området använt måttet skuldsättning, det 

vill säga skuldernas procentandel av kapitalet används detta mått även i denna rapport. 

Detta trots att det i Sverige är vanligare att man talar om soliditet, det egna i förhållande 

till det totala kapitalet. Nedan har studiens grunddata för de olika variablerna 

presenterats vilket ger en god grund för att senare analysera regressionsanalysen samt 

möjliggör för ytterligare jämförelser med tidigare studier.  

 

Tabell 1 – Variabelpresentation 

 

 

Vi finner att den genomsnittliga skuldnivån under den undersökta perioden har varit 

55,6 procent med ett medianvärde på 59,2 procent för det bokförda värdet och för 

marknadsvärdet har medelvärdet varit 43,7 procent med näst intill identiskt 

medianvärde. Detta värde ligger någonstans mitt emellan länder där företagen har nära 

kontakt med banker som Tyskland och Japan som således har höga skuldnivåer och 

länder där eget kapital dominerar exempelvis Kanada och USA. (Mahajan & Tartaroglu, 

2006) 
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Att M/B-värdet är så högt som 2,56 kräver en närmare förklaring då den skiljde sig från 

tidigare studier. Den tidigare undersökningen på G7 länderna, visserligen under en 

något annorlunda tidsperiod, visade på lägre värden överlag, men framförallt på en 

betydligt lägre standardavvikelse. Det höga värdet skulle kunna vara ett resultat av att 

undersökningen innehåller fler små företag, vilket även påvisas i LogSales-variabeln 

som är 6,3 vilket kan jämföras med G7 länderna där samtliga länder utom Italien hade 

ett genomsnitt över 11 (Mahajan och Tartaroglu, 2006). Men efter en jämförelse mellan 

de olika börslistorna kunde vi fastslå att så icke var fallet.  

 

               Tabell 2 - Listskillnader 

 

 

Istället förklarar vi skillnaderna med att det är ett resultat av att vår undersökning endast 

innehåller företag, som har varit noterade under en längre tid och då har haft högre 

M/B-värden än genomsnittet på grund av bättre tillväxtmöjligheter eftersom samtliga 

har överlevt. Ytterligare en potentiell anledning är att företag med lägre M/B löper 

större sannolikhet att bli uppköpta. Undersökningen är dessutom utförd så, att ett litet 

och ett stort företag väger lika tungt, då bådas agerande är lika intressanta för studiens 

syfte.  Att standardavvikelsen är hög är ett direkt resultat av att populationen, det vill 

säga de svenska företag som mötte alla kriterier, var färre än för exempelvis USA och 

Storbritannien vilket resulterar i en högre spridning. 

 

PPE/TA och EBITDA/TA är endast med som kontrollvariabler, vilket förklaras närmare 

i avsnitt 2.6 Statistisk Metod. Resultatet från dessa är ganska väntade, förutom möjligen 

ett något lågt EBITDA/TA värde jämfört med exempelvis G7-länderna. Denna skillnad 

visade sig, efter en uppdelning mellan de olika listorna, bero på att företagen 

registrerade på Small Cap i vår studie, visade upp betydande lägre värden är de övriga 

företagen vilket drog ner medelvärdet. Anledningen till detta är möjligtvis att många 
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företag på denna lista befinner sig i en mognadsfas vilket ha effekt på dess lönsamhet 

(se Bilaga 2 – Resultaten med listmässig uppdelning). Sveriges PPE/TA låg i samma 

nivå som alla de andra länder vi jämfört med förutom Kanada där andelen materiella 

tillgångar var större.  

 

 

4.2 Marknadsvärdet/Bokförda värdets påverkan på 

kapitalstrukturen 

Genom regressionsanalys i enlighet med avsnitt 2.6 Statistisk metod har M/B testats mot 

både den bokförda samt den marknadsmässiga skuldnivån. Vi testade efter ett eventuellt 

samband tillsammans med tidigare nämnda kontrollvariabler och i följande avsnitt 

redogörs för studiens resultat på såväl kort sikt som ur ett mer långsiktigt perspektiv. 

Signifikansen visas i tabellerna genom 0- (-), 1- (*), 2- (**) eller 3-stjärning (***) 

signifikans där 0 visar på ingen signifikans och 3-stjärnig visar på kraftig signifikans.  

 

För alla regressioner testades det för eventuell autokorrelation som beskrevs i avsnitt 

2.6.3 Autokorrelation. Efter viss variabeltransformering uppvisades klart godkända 

värden i Durbin-Watson testerna för alla regressionerna. Nedan redovisas de exakta 

värdena från testerna vilka alla visar på låg autokorrelation.  

 

             Tabell 3 – Durbin-Watson 
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4.2.1 M/B och kapitalstrukturen på kort sikt 

Vad som kan utläsas från tabell 4 och 5 nedan är att samtliga oberoende variabler var 

signifikanta. Intressant är att den för undersökningen viktigaste variabeln, M/B visade 

sig vara positivt korrelerad med skuldnivå enligt bokfört värde och negativt med 

marknadsvärdet. Anledningen till detta är att marknadsvärdet av det egna kapitalet finns 

med i nämnaren när skuldnivån enligt marknadsvärde räknas ut och i täljaren av M/B-

värdet. Det är dock marknadsvärdet som är intressant i det här fallet då teorin bygger på 

att företagen ger ut nya aktier när marknadsvärdet är högt.   

 

  Tabell 4 – Skuldnivå Bokförd (kort sikt)    Tabell 5 – Skuldnivå Marknad (kort sikt) 

 

 

 

 

 

Det finns alltså ett signifikant negativt samband mellan företagens M/B-värden och 

skuldnivå. Detta innebär att ett högt M/B-värde korresponderar med en lägre skuldnivå 

och alltså en högre soliditet. Detta är i linje med Market Timing-teorin som visar på ett 

samband mellan dessa.  

 

Detta samband förstärks ytterligare av resultatet i Tabell 6 nedan, där (-(e/TA)) visade 

sig negativt korrelerad med M/B-värden. 

 

                   Tabell 6 – Test på -(e/TA) 

 

 

Resultatet är i linje med såväl tidigare studier på den amerikanska marknaden (Rajan 

och Zingales, 1995 och Baker & Wurgler, 2002) som internationella studier (Mahajan 

& Tartoroglu, 2006). På en undersökning bland G7-länderna visade samtliga länder 

utom Japan på samma samband mellan M/B-värde och skuldnivå. Att det inte fanns 
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något signifikant samband i Japan är troligtvis en följd av att landet under den 

undersökta perioden inte visade någon tillväxt, vilket gör att landet inte är ett bra 

jämförelsemått för Sverige. Även undersökningen som utfördes på den holländska 

marknaden visade på detta samband. Att tidigare studier på samtliga marknader utom 

den japanska visade på detta samband gör att resultatet av denna variabel var väntad.  

 

Vi kan alltså konkludera att den negativa relationen mellan M/B-värden och skuldnivå 

är i linje med Market Timing-teori. Sambandet är signifikant och resultatet visar även 

att det egna kapitalet ökar i samband med höga M/B-värden (tabell 6). Förespråkare för 

Pecking Order-teorin menar dock att det finns alternativa anledningar till sambandet 

mellan M/B-värden och skuldnivå som inte är relaterat till Market Timing. Frank och 

Goyal (2003) lyfter bland annat fram att företag med högre M/B-värden kan vara utsatta 

för färre informationsasymmetrier, de lägger dock inte fram några övertygande belägg 

för detta. Ytterligare en anledning som lyfts fram av Frank och Goyal (2003) är att 

företag med höga M/B-värden oftast står inför en expansionsfas och vill därmed spara 

sin lånekapacitet till ett senare skede i verksamheten.  

 

Vi anser dock att den förklaring som är mest trolig ur ett Pecking Order perspektiv är 

att ökade vinster och därav internt tillförda medel har lett till en ökad aktiekurs och 

därav ett högre M/B-värde. En stor andel internt tillförda medel gör dessutom att 

företaget inte behöver gå längre ned i hackordningen vid behov av kapital. Vi menar 

emellertid att dessa förklaringar överskuggas av Market Timing-teori och att det är 

ledningens vilja att ge ut nya aktier när företaget är högt värderat som förklarar 

relationen mellan skuldnivå och M/B-värden. 
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4.2.2 Kommentar till kontrollvariablerna 

Resultaten från tabell 4, 5 och 6 uppvisar även ett negativt samband mellan skuldnivån 

enligt marknadsvärdet och EBITDA/TA, vilket är ett mått på företagets lönsamhet. 

Detta är i linje med Pecking Order-teorin som presenterats i Kapitel 3.3 Pecking Order 

då högre lönsamhet borde innebära mer internt tillförda medel och alltså en lägre 

skuldnivå. Resultatet talar dock emot Tradeoff-teorin där högre lönsamhet är förenligt 

med en högre skuldnivå då en hög lönsamhet borde innebära en minskad risk för 

konkurs och alltså minska sannolikheten för finansiell stress. Företaget kan då öka sin 

skuldnivå och dra fördel av den ökade skatteskölden.  

 

LogSales, vilket är den av de oberoende variablerna som testar kapitalstrukturens 

relation till företagets storlek, visar en positiv korrelation till skuldnivån både i bok- och 

marknadstermer. Innebörden av detta är att större företag har högre skuldnivå än små. 

Detta är i motsats till resultatet från lönsamhetsvariabeln, i enighet med Tradeoff-teorin. 

Större företag löper i regel mindre risk för konkurs och kan därmed bära en högre 

skuldnivå. 

 

Något överraskande visade både EBITDA/TA- och LogSales-variabeln på en väldigt 

hög signifikans, både när skuldnivån är räknat i bok- och marknadsvärde. En möjlig 

förklaring till relationen mellan M/B och skuldnivå skulle alltså kunna vara den ovan 

beskrivna att ökad lönsamhet leder till ökad aktiekurs som i sin tur ger ett högre M/B-

värde. Vår tolkning är dock den att den ökade lönsamheten leder till ökad aktiekurs som 

ledningen vill dra nytta av och ökar sitt egna kapital när priset för detta är relativt lågt. 

Att vår undersökning visade på ett enstjärnigt positivt samband mellan (e) och 

EBITDA/TA motsäger detta, fast då studier bland G7-länderna visade på en blandning 

mellan positiv och negativ relation mellan de båda variablerna, trots att samtliga visade 

negativ korrelation mellan M/B och skuldnivå, anser vi att detta inte är den drivande 

faktorn. 

 

Att PPE/TA-variabeln visade ett kraftigt positivt samband med skuldnivån är logiskt, 

framförallt ur långivarens perspektiv. Variabeln kontrollerar hur likvida tillgångar 

företaget har och ju högre andel av tillgångarna som kan användas som säkerhet, ju mer 

kan företaget låna till attraktiva räntor. Detta resultat är även i linje med samtliga 

tidigare studier.  
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4.2.3 M/B och kapitalstrukturen på lång sikt  

För att testa M/B-värdens långsiktiga påverkan på kapitalstrukturen har vi använt Baker 

och Wurglers mått EFWAMB, vilket beskrivs närmare i avsnitt 2.6 Statistisk Metod och 

3.4.1 Tidigare studier inom Market Timing. Enligt Baker och Wurgler (2002) kommer 

företag som ökar sitt egna kapital när M/B-värdet är relativt högt att anta höga 

EFWAMB-värden. Det skall dock poängteras att detsamma gäller för företag som ökar 

sina skulder under dessa förhållanden. Om företagen systematiskt höjer sitt egna kapital 

när marknaden är fördelaktig kommer EFWAMB att visa på ett signifikant negativt 

samband med företagets skuldnivå. 

 

Tabell 7 – Skuldnivå Bokförd (lång sikt)      Tabell 8 – Skuldnivå Marknad (lång sikt) 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från vår undersökning visar ingen signifikans mellan EFWAMB och 

skuldnivå enligt bokvärde. Den visar dock på ett starkt negativt samband mellan 

skuldnivån enligt marknadsvärdet och EFWAMB vilket enligt Baker och Wurgler 

(2002) innebär att kapitalstrukturen även påverkas av historiska försök att välja externt 

kapital efter marknadsförutsättningar. Resultatet är i linje med studier rörande USA, 

Kanada, Frankrike, Japan och Storbritannien, medan det inte fanns någon signifikans 

mellan marknadsmässig skuldnivå i Tyskland, Italien och Holland (Mahajan & 

Tartaroglu, 2006, Bie & Haan, 2007). 

 

Att Japan visade på en signifikans mellan skuldnivå och EFWAMB men inte M/B gör 

att resultatet från den japanska marknaden blir något svårt att tyda. Att det inte fanns 

någon signifikans mellan skuldnivå och EFWAMB i Tyskland är troligen ett resultat av 

att den nära relationen som många företag har till banker, gör att priset på eget kapital 

blir mindre viktigt vid kapitalstrukturbeslut. Att Italien och Holland visade på samma 

resultat som Tyskland skulle enligt Baker och Wurgler (2002) innebära att Market 

Timing Hypothesis inte gäller i dessa marknader. Troligen innebär detta att det i Holland 
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och Italien finns andra aspekter som är viktigare än priset på externt kapital vid valet av 

kapitalstruktur. 

 

Sverige sållar sig till USA, Kanada, Frankrike och Storbritannien vad gäller den 

långsiktiga påverkan av Market Timing. En tolkning av detta resultat är att Sverige 

liksom exempelvis USA har en stark aktiemarknad och dess förväntningar gör att priset 

på eget kapital för ett företag varierar kraftigt och att företagen är medvetna om detta. 

 

Innan vi kan konkludera att Baker och Wurglers Market Timing Hypothesis stämmer på 

den svenska marknaden behöver vi dock närmare undersöka relationen till de övriga 

kontrollvariablerna. Baker och Wurgler (2002) fann att EFWAMB hade en större 

förklaringssignifikans än M/B-värden i sin studie över den amerikanska marknaden. Vår 

undersökning visar på en trestjärnig signifikans mellan EFWAMB och den 

marknadsmässiga skuldnivån men det kan inte förbises att samtliga kontrollvariabler, 

inklusive den oviktade M/B visade på en klart högre signifikans och hade alltså en 

högre förklaringsförmåga än EFWAMB vilket kan utläsas i tabell 7 och 8.  

 
 

4.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet från vår undersökning har visat på ett starkt negativt samband både för de 

nuvarande och de historiska M/B-värden i förhållande till den marknadsmässiga 

skuldnivån. Detta visar att Market Timing har en påverkan på svenska kapitalstrukturer, 

inte bara på kort sikt, utan även under längre perioder. Då vår undersökning - i motsats 

till Baker och Wurglers, inte innehåller företagsåren direkt följande på en 

börsintroduktion, kan vi inte dela upp resultatet årsvis och undersöka hur ihållig M/B-

värdenas påverkan är på kapitalstrukturen. Med andra ord: hur länge EFWAMB är 

signifikant negativt korrelerad med skuldnivån. Kontentan är att Market Timing 

påverkar svenska företags kapitalstruktur, framförallt kortsiktigt, men även i ett längre 

tidsperspektiv. 

 

Ur ett helhetsperspektiv placerar detta Sverige bland länder med en stark aktiemarknad 

såsom USA och Storbritannien. På andra sidan finns länder där företagen av tradition 

har nära relation till bankerna, framförallt Tyskland. 
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KAPITEL 5 

Slutsats 
 
 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta de resultat som uppsatsen genererat och 

svara på frågeställningarna. Inledningsvis diskuteras Market Timing-teorins 

applicerbarhet i Sverige och kontrollvariablerna. Fortsättningsvis jämförs våra resultat 

med studier gjorda på andra marknader och avslutningsvis ges förslag till fortsatt 

forskning. 

 

 

5.1 Slutsats och resultatdiskussion 

Vår undersökning har visat att det finns belägg för Market Timing-teorins påverkan på 

svenska företags kapitalstruktur. Marknadsvärdet i förhållande till det egna kapitalet 

visade sig vara negativt korrelerat med skuldnivån, vilket innebär att företag med höga 

M/B-värde har högre andel eget kapital i sin kapitalstruktur. Detta i kombination med 

att en ökning av det egna kapitalet var korrelerat med höga M/B-värde, visar att Market 

Timing existerar bland svenska företag. 

 

Även måttet för historiska M/B-värden EFWAMB visade på en negativ korrelation med 

skuldnivån, vilket innebär att även denna variabel påverkar kapitalstrukturen. EFWAMB 

tyder på tidigare försök, att anpassa en ökning eller minskning av det egna kapitalet till 

rådande marknadsförhållande. Att EFWAMB var signifikant innebär att Market Timing 

även har en bestående effekt och att kapitalstrukturen även påverkas av historiska M/B-

värden. 

 

Vidare var en högre lönsamhet starkt korrelerad med kapitalstrukturen vid samtliga 

regressioner och i samtliga fall starkt negativt korrelerad med skuldnivån. Denna 

företeelse har flera potentiella förklaringar. Enligt Pecking Order-teorin är detta logiskt, 

då en högre lönsamhet innebär mer internt tillförda medel och alltså behövs inget 

externt kapital och andelen eget kapital ökar. Resultatet motsäger dock Tradeoff-teorin, 

där en högre lönsamhet borde innebära att företaget kan bära en tyngre skuldbörda, utan 
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att öka risken för finansiell stress. Den optimala skuldnivån skjuts alltså uppåt. Utfallet 

är dock i linje med Market Timing, då den högre lönsamheten leder till ökad aktiekurs, 

som i sin tur innebär att det är fördelaktigt att öka det egna kapitalet.  

 

Att stora företag visade sig signifikant positivt korrelerade med skuldnivån är i enlighet 

med Tradeoff-teorin, då stora företag generellt är mer diversifierade och löper mindre 

risk för konkurs och kan således klara av en högre skuldnivå. Detsamma gäller för 

företag med högre andel materiella tillgångar, vilket också visade sig signifikant i vår 

regressionsanalys. 

 

Resultaten från den svenska marknaden, som visar på både långsiktig och kortsiktig 

påverkan av M/B på kapitalstrukturen, är i linje med resultat från Kanada, Frankrike, 

USA och Storbritannien. Dessa länder, framförallt USA, karaktäriseras av en stark 

aktiemarknad, vilket troligen är en anledning till att Market Timing visar sig mest 

signifikant i dessa länder. Resultat från Tyskland, Italien och Japan var mer otydliga och 

visade inte på samma bestående effekt av Market Timing som övriga länder. Dessa 

länder, framförallt Tyskland karaktäriseras av att företagen har nära kontakt med 

banker. Detta faktum borde vara en avgörande faktor till varför Market Timing inte var 

lika signifikant på dessa marknader. En intressant aspekt är att i de länder där Market 

Timing visade sig ha störst påverkan var också skuldnivån generellt lägre. Detta är 

möjligen ett tecken på att marknader där lån dominerar, är priset på eget kapital inte 

relevant i samma utsträckning och Market Timing är därför inte lika viktigt och visar sig 

också mindre signifikant.  
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5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att ytterligare studier på andra marknader, till exempel de övriga länderna i 

Norden, skulle vara ett intressant tillskott till denna studie och öka kunskapen om 

Market Timings påverkan på kapitalstrukturen. Även studier där ytterligare 

uppdelningar mellan företagen kunde göras skulle vara av intresse. Exempel på sådana 

uppdelningar är efter storlek eller bransch.  

 

Man skulle också kunna tänka sig fortsatta studier, som specifikt analyserar varje 

nyemission och om företagens utveckling under perioden före en nyemission följer 

specifika mönster. En sådan studie hade kunnat kompletteras med en undersökning av 

bolagens återköpsprogram. 

 

Till sist kan ett mer kvalitativt angreppssätt svara på vissa följdfrågor som vi funderat 

över. Till exempel hur medvetna företagsledarna själva är om hur Market Timing 

påverkar kapitalstrukturen och om detta är något de aktivt diskuterar vid ett eventuellt 

behov av nytt kapital. En undersökning av denna typ hade potentiellt kunnat öka 

förståelsen för de resultat som denna rapport har presenterat. 
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Appendix 
 

Bilaga 1 - Urvalet 

Large Cap tot. 30 Mid Cap tot. 25 Small Cap tot. 42
Assa Abloy 1 Active Biotech 1 Acando 1

Atlas Copco 2 Atrium Ljungberg 2 Artimplant 2

Axfood 3 Avanza 3 Bergs Timber 3

Electrolux 4 B and B Tools 4 Biolin 4

Elekta 5 Beijer Alma 5 Biophausia 5

Ericsson 6 Betsson 6 Bong Ljungdahl 6

Fabege 7 Bilia 7 Boras W afveri 7

Getinge 8 Cardo 8 Brio 8

Hennes and Mauritz 9 Cloetta Fazer 9 Concordia 9

Hexagon 10 Fagerhult 10 Consilium 10

Holmen 11 Fast Partner 11 CTT Systems 11

Hufvudstaden 12 Gunnebo 12 Doro 12

JM 13 Haldex 13 Duroc 'B' 13

Lundbergforetagen 14 Heba 14 Elanders 14

MTG 15 Hoganas 15 Elektronikgruppen 15

NCC 16 Munters 16 Expanda 16

Sandvik 17 New W ave Group 17 Feelgood Svenska 17

SAS 18 Nibe Industrier 18 Geveko 18

SCA 19 Peab 19 HL Display 19

Scania 20 Semcon 20 IBS 20

Seco Tools 21 Skanditek 21 Intellecta 21

Securitas 22 Skistar 22 Kabe Husvagnar 22

Skanska 23 Tricorona 23 Know IT 23

SKF 24 W allenstam 24 Medivir 24
Ssab 25 ÅF 25 Modul 1 Data 25

Swedish Match 26 Nolato 26

TELE2 27 OEM 27

Trelleborg 28 Ortivus 28

Volvo 29 Partnertech 29
Vostok Gas 30 Proact IT Group 30

Profilgruppen 31

Rorvik Timber 32

Rottneros 33

Scribona 34

Sintercast 35

Svedbergs 36

Teleca 37

W edins 38

W estergyllen 39

Xano Industri 40

Xponcard 41
Zodiak Tele 42  
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Bilaga 2 - Resultaten med listmässig uppdelning 
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Bilaga 3 – Regressionsanalyserna 

 

Skuldnivå Bokförd (kort sikt) 

 

 

 

 

 

Skuldnivå Marknad (kort sikt) 
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Skuldnivå Bokförd (lång sikt) 

 

 

 

 

 

Skuldnivå Marknad (lång sikt) 
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Test på -(e/TA) 

 

 

 

 

 


