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Dessutom hittar jag att förhållandet mellan storleken av summan av 

blockägarnas aktieandelar och bankernas avkastningar är U-format. 
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1 INLEDNING 

Under 2007 - 2009 såg investerarna en aktiemarknadskrasch som var av liknande 

omfattning som börskraschen i USA på 1930-talet under den stora depressionen 

(Eichengreen & O’Rourke 2009). Kraschen ledde till en finanskris som pågår ännu 

idag,  4  april  2010.  Krisen  har  inverkat  på  alla  länder  och  kallas  ofta  i  media  för  den  

globala finanskrisen (t.ex. Shah 2010). En finanskris har en negativ effekt på så gott 

som alla: på själva bankerna, på företag som banker lånar åt och på konsumenter som 

arbetar för företagen (Mishkin & Eakins 2006). Enda företagen som kan ha någon slags 

nytta  av  finanskriser  är  företag  som  säljer  billiga  varor,  som  Ikea  (The  Local  2008).  

Deras försäljning kan väl stiga då konsumenterna inte vill spendera pengar i samma 

omfattning som förut, alltså då konsumenterna väljer att köpa billigare varor. 

Följaktligen är det av stort intresse att förstå vad som orsakade den globala 

finanskrisen och hur man skulle ha kunnat lindra den, eller även hur man skulle ha 

kunnat hindra krisen. En orsak till finanskriser, enligt Mishkin (1992), kan vara en 

krasch av aktievärden på bankbranschen. Om bankernas aktievärden sjunker, minskar 

deras kapital. När bankkapitalet minskar betyder det att bankerna har mindre resurser 

att låna ut och svårare att få lån från andra banker. Det här medför att ekonomiska 

aktiviteten minskar. I mitten av år 2007 började bankernas aktievärden sjunka. Efter 

ett par månader började aktiemarknaderna sjunka runt hela världen. Vad skulle man 

ha kunnat göra för att motverka nedgången på bankbranschen? Ett alternativ som har 

forskats en hel del är bolagsstyrning. Skulle bankernas aktievärden ha sjunkit mindre 

om bankerna skulle ha tagit bättre hand om sin bolagsstyrning? 

Resultatet i Levine & Zervos (1998) indikerar att man kan åstadkomma ekonomisk 

tillväxt genom att utveckla bankbranschen. Dessutom, som bl.a. den globala 

finanskrisen har bevisat, beror varaktigheten i ekonomin delvis av finanssystemets 

stabilitet, speciellt av stabiliteten på bankbranschen. Ett sätt att stöda en framgångsrik 

bankbransch är god bolagsstyrning. Enligt Shleifer & Vishny (1997) består 

bolagsstyrning av olika metoder som företagets intressenter använder för att maximera 

företagets värde. Caprio, Laeven & Levine (2007) påpekar att banker är svåra att 

övervaka. Lagar som skyddar aktieägare är således inte av stor nytta. Följaktligen 

menar de att blockägare1 har en speciellt stor betydelse i banker. En blockägare är en 

aktieägare som innehar en tillräckligt stor del av företagets aktier att hon har finansiella 

                                                        
1 I litteraturen skrivs ofta att ägarstrukturen är koncentrerat om det existerar en blockägare bland ägarna. 
Följaktligen kommer jag att använda begreppen blockägare och ägarkoncentration som synonymer. 
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incentivet att övervaka ledningen, och makten att hålla koll på dem (Shleifer & Vishny 

1997). Om företaget ägs av flertal aktieägare och ingen av dem är en blockägare, 

uppkommer koordinationsproblem och problemet med fripassagerare (Grossman & 

Hart 1988). Minoritetsägare har inte finansiella incentivet att övervaka ledningen. 

Därutöver har de inte tillräckligt med makt att de skulle kunna hålla koll på ledningen. 

Således ökar ledningens möjligheter att expropriera2 aktieägarna. Om det finns en 

blockägare minskar problemet med fripassagerare, och koordinationsproblemet blir 

obefintligt. Men effekten av blockägare på bankernas avkastningar under den globala 

finanskrisen är inte så självklart. Blockägare kan nämligen ha inverkat på två olika sätt 

på bankernas avkastningar under nedgångsperioden; genom beslut före eller under 

nedgången. Banker med en hög skuldsättningsgrad och banker i ett finanssystem med 

depositionsförsäkring kan öka aktievärdet genom att öka risken av bankens tillgångar 

(Merton 1974; Merton 1977).  Det kan vara att banker med blockägare tog risker före 

krisen, vilka realiserades under krisen (Beltratti & Stulz 2009). Det här betyder att 

aktiviteterna av blockägare före krisen kan ha lett till att dessa banker hade sämre 

avkastningar under nedgången. Samtidigt förutspår traditionell teori att banker med 

blockägare hade högre avkastningar under nedgången (Beltratti & Stulz 2009; Lemmon 

& Lins 2003). Under börsnedgångar ökar ledningens incentiv att expropriera 

aktieägarna. Blockägare kan minska exproprieringen genom effektiv övervakning och 

kontroll av ledningen. Problemet är att bolagsstyrning, speciellt ägarstrukturen, i 

företag ändras inte betydligt med tiden (Adams & Mehran 2003; Caprio et al. 2007). 

Följaktligen speglas både effekten som blockägare hade före och under nedgången 

samtidigt på bankernas aktieavkastningar. Därför är det inte klart om blockägare hade 

en positiv eller en negativ effekt på bankernas avkastningar under nedgången under 

den globala finanskrisen. 

Tidigare forskning som studerar effekten av blockägare på bankernas aktieavkastningar 

under den globala finanskrisen är närapå icke-existerande. Mitton (2002) och Lemmon 

& Lins (2003) studerar inflytandet av bolagsstyrning på industriella företagens3 

aktieavkastningar under finanskrisen i östra Asien som pågick 1997 - 1998. Båda 

studier undersöker också påverkan av ägarkoncentration. Caprio et al. (2007) studerar 

ett internationellt sampel. De undersöker effekten av blockägare på bankernas Tobin’s 

Q och M-to-B4.  Iannotta, Nocera & Sironi (2007) har ett sampel från Europa och 

                                                        
2 Se avsnitt 3.1. för definition av expropriering. 
3 Def. Industriella företag: företag som inte är finansiella institutioner. 
4 Def. M-to-B: Marknadsvärde av utestående aktier dividerat med bokvärdet. 
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försöker ta reda hurdan effekt blockägare har på vinsten, före skatt, av banker. 

Dessutom undersöker icke-publicerade studien Fahlenbrach & Stulz (2009) effekten av 

högsta ledningens kompensationsstruktur på bankernas aktieavkastningar i USA under 

den globala finanskrisen. Medan icke-publicerade forskningen Cornett, McNutt & 

Tehranian (2010) studerar hur bolagsstyrning inverkade på bankernas 

aktieavkastningar i USA under krisen. Slutligen finns icke-publicerade undersökningen 

av  Beltratti  &  Stulz  (2009)  där  de  också  studerar  hur  bolagsstyrning  inverkade  på  

aktieavkastningarna under den globala finanskrisen av ett internationellt sampel av 

banker. Till skillnad från de andra undersökningarna studerar Beltratti & Stulz (2009) 

också effekten av blockägare. De definierar blockägare enligt Bankscope som någon 

som kontrollerar över 25 % av aktierna. Denna gräns är betydligt högre än i andra 

studier (t.ex. Caprio et al. 2007; Mitton 2002; La Porta, Lopez-de-Silanes & Shleifer 

1999). Därutöver skiljer de inte mellan typen av blockägare. Enligt Mehran (1995) och 

Bethel, Liebeskind & Opler (1998) inverkar inte alla typer av ägare i samma grad på 

företagets lönsamhet. De hävdar att vissa blockägare inte har någon slags effekt på 

lönsamheten. Ytterligare har Morck, Shleifer & Vishny (1988) påpekat att förhållandet 

mellan storleken av blockägaren och företagets lönsamhet kan vara icke-lineärt. 

Beltratti & Stulz (2009) tar inte i hänsyn icke-lineärheten. Således är deras 

undersökning inte heltäckande när det kommer till blockägares influens på bankernas 

avkastningar under den globala finanskrisen. Deras resultat är inte signifikant, vilket 

kan tyda på att deras definition på blockägare inte är optimal. I denna avhandling 

försöker jag att kontribuera till ämnet med en djupare och mera detaljerad 

undersökning. Jag definierar blockägare på ett mera traditionellt sätt, tar i beaktande 

typen av blockägare och icke-lineärheten av förhållandet mellan storleken av 

blockägaren och bankens lönsamhet. 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hurdan effekt blockägare hade på bankernas 

aktieavkastningar under nedgångsperioden under den globala finanskrisen. Perioden 

för nedgången på bankbranschen definieras som 1 juli 2007 - 28 februari 2009. Början 

av perioden definieras enligt Fahlenbrach & Stulz (2009) och Beltratti & Stulz (2009). 

Till  följd  av  brister  i  att  hur  Fahlenbrach & Stulz  (2009) och Beltratti  & Stulz  (2009) 

har definierat slutet av perioden, definieras slutet av perioden genom att se på värdet 

av Dow Jones US Financials Index. Undersökningen kommer att genomföras på 

marknaden i USA. Genom att studera endast en marknad har man mindre problem 

med att banker är reglerade på olika sätt i olika länder. Differenserna i regleringen kan 

leda till att man inte hittar signifikanta resultat. Problemen som är i grunden till den 
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globala finanskrisen uppkom dessutom ursprungligen i USA. Därtill finns det mindre 

problem med tillgängliga data för banker i USA. Där finns en stor mängd banker som är 

tvungna att rapportera årligen om deras aktieägarstrukturer till ”Securities and 

Exchange Commision" (SEC). Studien kommer att innehålla endast börsnoterade 

banker p.g.a. uppenbara problem med tillgängliga data för icke-börsnoterade bolag. 

Resultaten i Westman (2009) ger indikationer på att blockägare inte nödvändigtvis har 

en effekt på investeringsbankernas lönsamhet. Därför kommer investeringsbanker inte 

att inkluderas i undersökningen. Endast traditionella och diversifierade banker 

kommer således att inkluderas i studien. 

I kapitel 2 går jag först igenom bakgrund till den globala finanskrisen. Sedan ser jag 

teoretiskt på hur aktieavkastningarna av bankerna kan vara delorsaken till den globala 

finanskrisen. I kapitel 3 diskuteras teori om bolagsstyrning och blockägare, och hur 

blockägare kan ha inverkat på bankernas aktieavkastningar under den globala 

finanskrisen. I kapitel 4 ser jag på hur och varför bolagsstyrning i banker avviker från 

bolagsstyrning  i  industriella  företag.  I  kapitel  5  vänder  vi  oss  till  teori  om  hur  

bolagsstyrning kan ha haft inflytande på två olika sätt på bankernas aktieavkastningar 

under den globala finanskrisen. I kapitel 6 går jag igenom de viktigaste tidigare 

undersökningar som studerar blockägares effekt på företagens ekonomiska effektivitet 

under finanskris, och blockägares effekt på bankernas lönsamhet. I kapitel 7 

presenteras metoden som används i undersökningen, medan kapitel 8 presenterar och 

analyserar resultaten från undersökningen. Sista kapitlet sammanfattar avhandlingen. 
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2 GLOBALA FINANSKRISEN 

Den globala finanskrisen har varit den allvarligaste finanskrisen sedan den stora 

depressionen i USA på 1930-talet (Eichengreen & O’Rourke 2009). Den globala 

finanskrisen har dessutom varit den första världsomfattande finanskrisen. 

Aktiemarknaderna runt världen sjönk under flera månader i sträck. MSCI World-

aktieindexet sjönk 58 % och Dow Jones US Financials Index föll 75 %. (MSCI Barra 

2010). Flera länder har under krisen lidit av recession och av stigande arbetslöshet 

(Samuelson 2010). 

Lybeck (2009) och BBC (2009) presenterar faktorer om händelseförloppet före och 

under den globala finanskrisen. Problemen började med den s.k. subprimekrisen. I 

USA  hade  stora  mängder  av  konsumenter  lyft  bostadslån.  En  stor  del  av  dem  

kännetecknades av en obefintlig betalningsförmåga. Banker hade värdepapperiserat 

bostadslånen och sålt dem till marknaden. Efter starka höjningar i räntenivån år 2006 

märkte man att låntagarna inte kunde återbetala sina lån och värden av 

värdepapperiserade bostadslån började sjunka. Bankerna runt världen hade investerat i 

värdepappren och på sommaren 2007 hamnade första bankerna i problem p.g.a. sina 

investeringar, t.ex. New Century Financial, Bear Stearns och Nothern Rock. På 

marknaden spreds osäkerheten om att vilka banker och till vilken grad de hade 

investerat i värdepapperiserade bostadslån. I mitten av sommaren 2007 började värdet 

av aktierna på bankbranschen sjunka, speciellt i USA. Senare på hösten vändes hela 

aktiemarknaden till nedgång. I slutet av 2007 började det vara mera och mera klart att 

bankerna runt världen hade investerat i stora mängder i värdepapperiserade 

bostadslån. Det blev speciellt klart att situationen var väldigt allvarlig när en av 

världens största investeringsbanker, Lehman Brothers, gick omkull i september 2008. 

Under 2008 sjönk aktiemarknaderna radikalt runt världen. Flera länder visade tecken 

på recession och en växande arbetslöshet. Nedgången av aktiemarknaden var brantast 

efter Lehman Brothers tragedin. Enligt MSCI World-indexet fortsatt nedgången ända 

till  början  av  maj  2009  (MSCI  Barra  2010).  Flesta  länder  kom  bort  ur  recessionen  

under  2009.  Fastän  i  början  av  2009  vände  sig  börsen  uppåt  och  ekonomiska  

aktiviteten ökade fortsatt problemen, speciellt på bankbranschen. I USA under 2008 

gick  25  st.  banker  omkull,  flesta  efter  att  Lehman  Brothers  hade  gått  omkull  (FDIC  

2010). Under 2009 var talet 140 st. Medan i början av 2010, under januari, februari och 

mars,  gick  41  st.  banker  i  konkurs  i  USA  (FDIC  2010).  Dessutom  i  början  av  2010  
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visade PIGS5-länderna, speciellt Grekland, tecken på oförmåga att betala sina statslån 

(Budden 2010). 

Det finns flera definitioner på finanskris och således flera åsikter om tidpunkten för 

början av den globala finanskrisen. Jag definierar finanskris som Mishkin & Eakins 

(2006). Enligt dem är en finanskris en tid då det uppkommer stora störningar på 

finansiella marknaderna. Med störningar menar de skarpa nedgångar i värdet av 

tillgångar och många konkurser inom finansiella branschen och icke-finansiella 

branscher, eller båda. Om man antar att båda attributen, skarpa nedgångar och många 

konkurser, måste uppfyllas att en kris skall definieras som en finanskris kan man säga 

att den globala finanskrisen började i slutet av 2008 eller i början av 2009. Under 

denna tidsperiod ökade bankkonkurserna betydligt (FDIC 2010). Många definierar 

börsnedgången som finanskrisperioden eller åtminstone att finanskrisen skulle ha 

börjat då börsnedgången började (Fahlenbrach & Stulz 2009; Beltratti & Stulz 2009). 

Om man använder modellen av Mishkin & Eakins (2006) som presenterar orsaker till 

finanskriser kan man se det som att börsnedgången skulle vara en av orsakerna till den 

globala finanskrisen, framförallt nedgången på bankbranschen. Det här ger en vettig 

orsak att studera hur man skulle ha kunnat minska nedgången av aktievärden på 

bankbranschen. Jag kommer inte i denna avhandling att undersöka orsakerna till 

börsnedgången. Det är ett ämne för en annan avhandling. 

2.1. Bakomliggande orsaker för krisen 

Litteraturen presenterar flera orsaker till den globala finanskrisen: ökning i icke-

traditionella bankoperationer, brister i bankledningens lön och 

kompensationsstrukturen för ansvariga för utgivning av lån, avsaknader i 

lagstiftningen och fel i övervakningen, och obalanser i nationella och internationella 

ekonomin (Gorton 2009; Fahlenbrach & Stulz 2009; Kane 2008; Lim 2008; European 

central bank 2008). Som Westman (2009) konkluderar kan ingen av orsakerna ensam 

tänkas ha orsakat krisen. Mera troligt är det att den globala finanskrisen var resultatet 

av samtliga problem. 

Nedgången av aktievärden på bankbranschen kan också tänkas ha varit en av orsakerna 

till den globala finanskrisen. Mishkin (1992) skapar en modell som ordnar olika orsaker 

till finanskriser. En uppdaterad modell hittar man i Mishkin & Eakins (2006), vilken 

                                                        
5 Def. PIGS: Portugal, Italien (eller Irland), Grekland och Spanien. 
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kommer att refereras här. Modellen består av fem kategorier: ökning i räntor, ökning i 

osäkerhet, marknadseffekter på balansräkning, problem på banksektorn och problem 

med betalningsförmågan av stater. Av speciellt intresse är problem på banksektorn, 

men uppmärksamhet väcker också marknadseffekter på balansräkning. Dessa två 

orsaker förklarar varför nedgången av aktievärden på bankbranschen var också en av 

orsakerna till den globala finanskrisen. Ett problem på bankbranschen uppkommer då 

bankernas balansräkningar mattas. Orsaken till att bankernas balansräkningar mattas 

kan vara en skarp nedgång på aktiemarknaden eller endast inom bankbranschen. Om 

bankernas balansräkningar mattas minskar bankernas kapital. Det leder i sin tur till att 

bankerna har mindre tillgångar att låna ut. Om utlåning minskar avtar också 

investeringarna i ekonomin och följaktligen minskar ekonomiska aktiviteten. Så med 

andra ord om bankernas aktievärden minskar försvagas bankernas förmåga att ge lån 

åt investerare, vilket kan det leda till finanskris. 

Dessutom, enligt Mishkin & Eakins (2006), kan nedgången av aktievärden på 

bankbranschen också kategoriseras som en marknadseffekt på balansräkningen. I det 

här fallet är det en marknadseffekt på bankernas balansräkningar. Då aktievärdet av 

banker sjunker betyder det att bankernas substansvärde minskar. Banksubstansvärdet 

fungerar, bl.a., som borgen för långivare. Ju lägre värde borgen av en bank har, desto 

svårare är det för banken att få lån från andra banker. Således minskar utlåningen åt 

banker med sjunkande substansvärde, vilka möjligtvis har lukrativa 

investeringsmöjligheter. Följaktligen minskar ekonomiska aktiviteten. Följaktligen 

inverkar nedgången av aktievärden på bankbranschen på bankernas utlåning genom att 

bankerna har mindre tillgångar att låna ut och genom att banker inte är villiga att låna 

åt andra banker med sjunkande substansvärde. Konklusionen är att nedgången av 

aktievärden på bankbranschen mellan mitten av 2007 och början 2009 kan tänkas vara 

en av orsakerna till den globala finanskrisen. Finanskriser leder till stora problem i 

välmående vilket man har sett också under den globala finanskrisen. 
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3 BOLAGSSTYRNING OCH FINANSKRISER 

3.1. Bolagsstyrning och blockägare 

Så hur skulle man ha kunnat avhjälpa nedgången av aktievärden på bankbranschen? 

Jensen & Meckling (1976) presenterar teori om hur agentkostnader påverkar negativt 

på företagens värde. Agentkostnader uppkommer då ägarna inte leder företaget. 

Ledningens främsta uppgift är att maximera värdet av ägarnas aktier. Om ledningen 

inte äger aktier i företaget kan deras målsättning sära från att maximera värdet av 

ägarnas aktier. Ledningens icke-värdemaximerande beteende kan antingen ta formen 

av expropriering av ägarna eller investering i icke-värdemaximerande projekt. Jag 

definierar expropriering som Caprio et al. 2007. Enklaste formen av expropriering är 

rent ut stöld. Medan ett mera komplicerat sätt är att ledningen eller blockägare 

underprissätter företagets produkter eller tillgångar och säljer dem till andra företag 

som de leder eller äger. De kan också anställa inkompetenta släktingar. Och slutligen 

kan ledningen eller blockägare ge kredit eller förmåner åt sig själva så att de tar nytta 

medan företaget skadas. Som t.ex. Mitton (2002) kommer jag att hänvisa med ordet 

expropriering till både expropriering och investering i icke-värdemaximerande projekt. 

Bolagsstyrning består av olika tekniker som intressenterna av företaget använder för att 

maximera värdet av företaget (Shleifer & Vishny 1997). Man försöker minimera 

agentkostnaderna, alltså man provar motverka expropriering. Ägarna skulle kunna 

övervaka ledningen hela tiden och se till att de fattar värdemaximerande beslut. Men i 

verkligheten har inte ägarna tid att övervaka ledningen kontinuerligt. De har inte heller 

nödvändigtvis kunskap att bestämma om ledningens beslut är värdemaximerande eller 

inte. Teorin föreslår flera mekanismer för bolagsstyrning; lagstiftning som skyddar 

ägarna från expropriering, blockägare, aktieandelar som ägs av ledningen, ledningens 

kompensation som är beroende av företagets framgång, hot av företagsköp, styrelsen 

och styrelsens olika egenskaper (Jensen & Meckling 1976; Shleifer & Vishny 1997; 

Fama 1980; Jensen 1993; Hermalin & Weisbach 2003). Flera undersökningar har 

studerat inflytandet av olika mekanismer för bolagsstyrning på företagens, också 

bankernas, lönsamhet. Lönsamhet definieras i studierna oftast som ROA, ROE, 

bolagsvärde, Tobin’s Q, M-to-B eller vinsteffektivitet. Resultaten från 

undersökningarna stöder vanligen teorier enligt vilka mekanismer för bolagsstyrning 

har en positiv effekt på företagens lönsamhet (t.ex. La porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer 

& Vishny 2002; Westman 2009; Caprio et al. 2007; Andres & Vallelado 2008; Bethel et 

al. 1998; Mehran 1995; Morck et al. 1988). 
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Shleifer & Vishny (1997) argumenterar att lagstiftning som skyddar aktieägare, och 

blockägare är de viktigaste mekanismerna för bolagsstyrning. De rekommenderar en 

blandning av dessa mekanismer som det mest effektiva sättet att styra företaget. 

Tekniken för bolagsstyrning som kommer att undersökas i den här studien är 

funktionen av blockägare. Jensen & Meckling (1976) var en av de första som föreslog 

blockägare som mekanism för bolagsstyrning. De menar att en blockägare skulle vara 

med i ledningen av företaget. Tanken är att man skulle göra ledningen till ägare genom 

att ge dem aktier. Således skulle man inte ha problemet med att ledningen och ägarna 

separeras. Ledningen skulle då tänka som en ägare och skulle ha incentivet att 

maximera företagets aktievärde. Ett problem som uppstår är att om ledningen har en 

för stor del av sin egendom fast i företaget är de inte diversifierade och vill inte ta för 

stora risker. Således skulle de inte alltid fatta värdemaximerande beslut. Shleifer & 

Vishny (1986) och Grossman & Hart (1988) betonar utomstående blockägare som 

mekanism för bolagsstyrning. Utomstående blockägare är huvudsakliga intresset i den 

här studien. Om ägarna skulle bestå endast av små aktieägare skulle problemet med 

fripassagerare uppstå och leda till att ägarna inte skulle ha incentivet att övervaka 

ledningen. Minoritetsägare litar på att andra ägare tar på sig dyra uppgiften av 

övervakning. Således övervakas ledningen endast svagt i bolag som ägs endast av små 

ägare. Fastän minoritetsägare skulle övervaka ledningen betyder det inte att de skulle 

ha tillräckligt med makt att de skulle kunna ha någon slags kontroll över dem. 

Blockägare har både finansiella incentivet att övervaka ledningen och makten att idka 

inflytande över företagets beslut (Shleifer & Vishny 1997). Tidigare undersökning har 

generellt implicerat att företag är lönsammare då det existerar en blockägare bland 

ägarna. Claessens, Djankov, Fan & Lang (2002) undersöker industriella företag på 

Asiatiska marknaden år 1996. De hittar att företagens Tobin’s Q och M-to-B ökar med 

kontrollerande aktieägarens6 dividendrättigheter. Kang & Shivdasani (1995) resultat 

visar att företag med blockägare är mera benägna att disciplinera ledningen efter dålig 

prestation, medan Yafeh & Yosha (2003) resultat implicerar att sådana företag 

spenderar mindre på R&D, annonsering och underhåll av ledningen. Båda 

undersökningar studerar japanska marknaden. Undersökningarna stöder hypotesen att 

blockägare inverkar positivt på företag. 

                                                        
6 Def. Kontrollerande aktieägare: äger över 10 % av kontrollrättigheterna. 
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3.2. Kostnaderna av blockägare 

Existensen av blockägare bland ägarna medför också kostnader till företaget. Ett 

problem är diversifieringsproblemet som diskuterades tidigare. Om blockägaren har en 

stor del av sin egendom fast i företaget måste han bära på företagsspecifikrisk. Om 

blockägaren inte är diversifierad vill hon inte nödvändigtvis att företaget investerar på 

alltför riskfyllda projekt. Det här kan leda till att företaget förbiser positiva NPV7-

projekt. Problemet är dock inte betydligt. Däremot ett betydligare problem uppstår från 

att blockägaren har makt över företaget (Shleifer & Vishny 1997). Nämligen 

blockägarens intressen behöver inte nödvändigtvis vara samma som minoritetsägarnas. 

Blockägare kan använda sin makt för att rent ut expropriera minoritetsägarna på ett 

likadant sätt som företagets ledning. Blockägarens expropriering maximerar 

blockägarens personliga egendom på minoritetsägarnas bekostnad. Barclay & 

Holderness (1989) studerar marknaden i USA och finner att block av aktier som är 

större än 5 % säljs med ett premium. Resultatet indikerar att även i USA där 

lagstiftningen skyddar ägare väl, kan blockägare expropriera minoritetsägarna. 

Följaktligen kan blockägare ha både en positiv och en negativ effekt på företagets 

lönsamhet. Men som vi såg i föregående kapitel har t.ex. Claessens et al. (2002) visat 

att blockägare har en positiv effekt på företagets värde. Med andra ord, positiva 

effekten av blockägare är troligtvis kraftigare än negativa effekten. Däremot påpekar 

Grossman & Hart (1988) att blockägarens incentiv att expropriera minoritetsägarna 

ökar då blockägarens kontrollrättigheter överskrider hennes dividendrättigheter. Då 

blockägaren har tillräckligt med kontrollrättigheter kan hon kontrollera företaget. Om 

han samtidigt har få dividendrättigheter kan han använda företaget till sin personliga 

nytta utan att han behöver betala i rättvis proportion. Blockägaren åstadkommer denna 

skillnad i allmänhet genom aktier som har extra rösträttigheter, genom 

pyramidägarstrukturer eller genom att hon äger aktier i flera företag som innehar 

varandras andelar. Skillnaden uppkommer också då blockägaren är av en viss typ. 

Olika typer av blockägare diskuteras i nästa avsnitt. Claessens et al. (2002) studerar 

skillnaden mellan dividend- och kontrollrättigheter. Deras resultat antyder på att ju 

större gapet är, desto mindre är företagets värde. Ett annat scenario, som framhävs av 

Morck et al. (1988), där blockägarens incentiv att expropriera minoritetsägarna ökar är 

då blockägarens andel av företagets aktier blir för stor. Då aktieandelen av en 

investerare ökar, växer samtidigt hans incentiv att övervaka företagets ledning. Efter att 

blockägaren äger en lämpligt stor andel av aktierna har hon nästintill total kontroll över 

                                                        
7 Def. NPV: Net Present Value. 
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företaget. Stora blockägare är oftast väldigt förmögna. När en blockägare har kontroll 

över företaget och är tillräckligt förmögen kan hon preferera att använda företaget för 

sin egen fördel på minoritetsägarnas bekostnad. Thomsen, Pedersen & Kvist (2006) 

undersöker blockägarnas influens på företagens Tobin’s Q i USA, Storbritannien och 

kontinentala Europa mellan 1990 - 1998. Deras resultat indikerar att blockägare i 

kontinentala Europa som äger över 10 % av aktierna, har en negativ effekt på 

företagens lönsamhet. De hittar inte någon slags samband med mindre blockägare eller 

blockägare på andra marknader, och företagens lönsamhet. Man kan konkludera att 

deras studieresultat stöder svagt hypotesen vilken yttrar att om blockägare blir för stora 

blir kostnaden av dem större än fördelen av deras övervakning och disciplin över 

ledningen. 

3.3. Typ av blockägare 

Alla slags blockägare har inte nödvändigtvis inflytande på företag. Mehran (1995) 

skiljer mellan fyra egenskaper hos blockägare som bestämmer över hur de inverkar på 

företag; långsiktig eller kortsiktig investerare, om de handlar med företaget, om de är 

finansiella institutioner och om de har speciell kunskap. En kortsiktig investerare 

övervakar inte företaget som en långsiktig investerare skulle göra. Det beror på att 

incentivet för investeringen för en kortsiktig investerare kan bero t.ex. på att denna kan 

använda företaget till sin nytta. Dessutom ser man inte effekten av nyttig övervakning 

på kortsikt, så det är sannolikare att en kortsiktig investerare inte övervakar företaget. 

Således kan man inte förvänta sig en positiv effekt av en blockägare som har en kort 

investeringshorisont. Om blockägaren handlar med företaget, har hon troligen tagit 

positionen i företaget p.g.a. att hon handlar med dem. Följaktligen är en sådan 

blockägare inte av den typen som skulle öka värdet av företaget. Finansiella 

institutioner kan ha lagliga barriärer som försvårar deras kontroll över ledningen. Då är 

det inte förnuftigt att förvänta sig att finansiella institutioner som är blockägare skulle 

hämta värde till företaget om de inte kan inverka på ledningen. Å andra sidan, en 

blockägare som har speciell kunskap, t.ex. av branschen där företaget är involverat, kan 

hämta en hel del värdeökande kunskap till företaget. 

Utöver Mehran (1995) skapar Bethel et al. (1998) ett annat ramverk av blockägare av 

olika typer. Positiv inverkan på företag har blockägare som är aktivister, finansiella 

eller strategiska investerare. Medan en negativ eller neutral effekt på bolag har 

blockägare som är grundaren, grundarfamiljen, en familjefond eller med i ledningen 
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eller styrelsen. Aktivister är individer som köper block i företag och meddelar ofta 

öppet att de kommer att försöka förbättra företaget. Alternativt, så är de redan kända 

aktivister. Finansiella blockägare är finansiella institutioner. Det har visats att de sätter 

sig emot beslut som kommer att minska aktievärdet och att de sätter inte up hinder 

som skulle göra köp av företaget svårare för utomstående bolag (Jarrell & Poulsen 

1987; Brickley, Lease, & Smith 1988). Dessutom kan de tänkas investera i företag som 

är undervärderade eller där ledningen är inkompetent. Strategiska blockägare är 

företag som köper block i andra företag p.g.a. strategiska skäl som t.ex. synergier, och 

kan därför tänkas ha en positiv effekt på företaget. Bethel et al. (1998) argumenterar att 

blockägare som är grundaren, grundarfamiljen eller en familjefond disciplinerar inte 

ledningen. Dessa blockägare kan tänkas stöda nyttan som familjen får ur företaget. 

Naturligtvis räknar de också med att ledningen inte heller disciplinerar ledningen, men 

de menar också att styrelsen inte skulle göra det. De hävdar att ledningen har ofta 

inflytande över styrelsen. Vilket betyder att styrelsen inte nödvändigtvis har inflytande 

över ledningen. 

En inverkande egenskap hos blockägaren som inte diskuteras i Mehran (1995) eller 

Bethel et al. (1998) är om blockägaren p.g.a. sin speciella karaktär har mindre 

dividend- än kontrollrättigheter (Grossman & Hart 1988). Shleifer & Vishny (1997) 

poängterar att p.g.a. att statsägda företag leds av byråkrater är staten som en ägare som 

har en stor del kontrollrättigheter, medan de inte skulle ha överhuvudtaget 

dividendrättigheter. Dessutom argumenterar Claessens, Djankov & Lang (2000) emot 

blockägare i ledningen, eftersom blockägaren har då också mera kontroll- än 

dividendrättigheter. 

Bethel et al. (1998) undersöker effekten på ROA och onormalavkastning av blockköp 

verkställda av aktivister, finansiella och strategiska investerare. De studerar företag i 

USA mellan 1980 - 1989. De hittar att alla blockägare ökar ROA, men endast aktivister 

har en positiv inverkan på onormalavkastning. Claessens et al. (2002) studerar familj, 

stat, sprittägda företag och finansiella institutioner, som blockägare. De finner att 

blockägare av alla typer har en positiv effekt på bolagets värde. Gorton & Schmid (1996) 

hittar resultat från tyska marknaden för åren 1974 och 1985 som indikerar att också 

banker som är blockägare påverkar positivt på företagens ROE och M-to-B. Morck et al. 

(1988) studerar marknaden i USA år 1980 och finner att ledningens ägarskap har en 

ökande positiv effekt på Tobin’s Q ända tills ägarskapet är 5 %. Efter det börjar positiva 

effekten sjunka tills den börjar öka igen vid 25 %. Vid 25 % är Tobin’s Q på samma nivå 
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som om ledningen skulle inte äga alls aktier i företaget. Ökningen efter 25 % har 

ifrågasatts av Kole (1995) och Shleifer & Vishny (1997). Så jag antar att ökningen efter 

25 % inte är signifikant. Resultatet ger indikationer på att en blockägare som är med i 

ledningen inte har en positiv effekt på företagets lönsamhet. Mitton (2002) som 

studerar krisen i Asien hittar att blockägare som är med i ledningen inte har en 

signifikant positiv effekt på företagens aktieavkastningar. Agrawal & Nasser (2009) 

undersöker självständiga styrelsemedlemmar som är också blockägare av företaget. 

Samplet tas ur företag inkluderade i S&P 1500 under åren 1998 - 2006. Deras resultat 

indikerar att sådana blockägare har en positiv effekt på företagens Tobin’s Q. 

3.4. Bolagsstyrning under finanskriser 

Effekten av bolagsstyrning på företagens aktieavkastningar är inte lika klart som dess 

effekt på andra mått på lönsamhet. Lemmon & Lins (2003) presenterar teori om varför 

bolagsstyrning inte har en tydlig effekt på aktieavkastningar under icke-krisperioder, 

men nog under krisperioder. Ledningens kompensation är beroende av deras 

expropriering av aktieägare och företagets framgång, framförallt om de är också 

aktieägare eller att deras lön är beroende av företagets framgång. Företagets framgång 

är beroende av mängden av positiva NPV-projekt som företaget kan investera i. Under 

icke-krisperioder finns det en hel del positiva NPV-projekt att investera i. Följaktligen 

kan man förvänta sig att ledningen får tillräckligt med kompensation genom företagets 

framgång så att de inte har incentivet att expropriera ägarna. Expropriering är under 

icke-krisperioder endast ett betydligt problem i företag som inte är framgångsrika. 

Således är expropriering klart obetydligare under icke-krisperioder. Lemmon & Lins 

(2003) hittar inte en signifikant inverkan av bolagsstyrning på aktieavkastningarna 

under en icke-krisperiod. Då en oväntad negativ chock överraskar en marknad kan 

aktiemarknaden vända sig till nedgång och vinsterna ändras till förluster. Ledningens 

aktieandelar minskar i värde och positiva NPV-projekt minskar. Det här leder till att 

betydelsen av expropriering ökar för ledningens kompensation. Följaktligen ökar 

finansiella incentivet för expropriering (Johnson, Boone, Breach & Friedman 2000). 

Under den globala finanskrisen minskade positiva NPV-projekten. Bankerna kunde 

inte låna mera med samma volym åt konsumenter, andra banker eller företag. Banker 

var osäkra på vilka andra banker som ägde värdepapperiserade bostadslån. De ville inte 

mera investera i dessa värdepapper eftersom de hade visat sig vara en dålig investering. 

Värdepapperiserade bostadslån var alltså indirekta lån åt konsumenter. Dessutom 

sjönk företagens aktievärden radikalt. Banker är mindre villiga att låna till företag då 
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deras aktier tappar värde, p.g.a. att företagens aktier fungerar som pant för lån 

(Mishkin & Eakins 2006). Således kan man förvänta sig att incentiven för 

expropriering ökade under den globala finanskrisen. Därutöver finns det en ytterligare 

orsak varför bolagsstyrning har mera inflytande under krisperioder på 

aktieavkastningar. Hypotesen presenteras i Rajan & Zingales (1998). Nämligen under 

börsnedgångar drar investerare ut sina investeringar från företag med svag 

bolagsstyrning. Investerare förstår att sannolikheten att företagsledningen exproprierar 

dem ökar under krisperioder. Båda hypoteserna förutspår att företag med sämre 

bolagsstyrning har sämre aktieavkastningar under finanskriser. Mitton (2002), 

Johnson et al. (2000) och Lemmon & Lins (2003) studerar inverkan av bolagsstyrning 

på aktieavkastningarna av företag under finanskrisen i östra Asien i slutet av 1990-

talet. Johnson et al. (2000) studerar bolagsstyrning på nationell nivå, medan Mitton 

(2002) och Lemmon & Lins (2003) studerar bolagsstyrning på företagsnivå. Både 

Mitton (2002) och Lemmon & Lins (2003) inkluderar variabler som beskriver 

ägarstrukturen i företagen. Johnson et al. (2000) resultat indikerar att företag i länder 

med bättre bolagsstyrning hade högre aktieavkastningar under krisen. Både Mitton 

(2002)  och  Lemmon  &  Lins  (2003)  hittar  att  företag  med  blockägare  och  bättre  

bolagsstyrning hade högre avkastningar under krisen. Alltså, de hittar bevis som ger 

indikationer på att ledningen exproprierade aktieägarna mindre i företag där 

bolagsstyrningen var bättre under krisen. Samtidigt kan resultaten indikera att 

investerare tog ut mindre pengar ur företag där bolagsstyrningen var väl hanterad. 

3.5. Expropriering i banker under den globala finanskrisen 

Det finns bevis för att ledningen i banker i USA exproprierade aktieägarna under den 

globala finanskrisen. Tyvärr uppkommer det i media endast begränsat med bevis för 

expropriering. Beroende på att endast expropriering i stora företag är värt för 

nyhetsbyråerna att rapportera om. Och dessutom har det inte ännu utkommit desto fler 

studier om den globala finanskrisen. 

Första anekdoten kommer från CNN (2009) och handlar om Merrill Lynch & Co. Inc. 

Investeringsbanken gjorde en förlust på över $ 15 miljarder under fjärde kvartalet av år 

2007. Det här hindrade inte Merrill Lynch att betala $ 3,6 miljarder åt sina anställda. $ 

121 miljoner gick åt fyra personer från högsta ledningen. Bonusen delades ut i smyg 

utan att transparent informera om bonusen. Fastän general juristen av New York hade 

begärt informationen. Strax efter att bonusen hade betalats var Merrill Lynch på väg i 
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konkurs och köptes av Bank of America. Det verkar som att högsta ledningen i Merrill 

Lynch ville få allt ut ur företaget innan de skulle få sparken. Nämligen oftast när ett 

företag blir uppköpt får högsta ledningen sparken. En effektiv blockägare skulle ha 

kunnat förhindra utbetalningen av överdrivet höga bonus. 

Andra exemplet för expropriering handlar om fallet med Washington Mutual Inc. Den 

rapporterades av Associated press (2010). Den traditionella, 113 år gamla banken 

Washington Mutual fortsatt att investera i subprimelån, även efter att nedgången på 

aktiemarknaden hade börjat och risken med lånen hade börjat realiseras. Två 

riskchefer i Washington Mutual hade varnat högsta ledningen om farorna med att 

investera i subprimelån och rekommenderat att banken inte skulle investera i dem. 

Andra riskchefen fick sparken från Washington Mutual på våren 2008. Banken gick i 

konkurs på hösten 2008. Antagligen ville högsta ledningen maximera risken av 

bankens tillgångar. Ett alternativ är att högsta ledningen anade att konkursen var nära 

och ville maximera risken för att de hade så lite att förlora, medan de hade ännu 

möjlighet att vinna en massa om risktagningen skulle visa sig lönsam. Å andra sidan, 

fick också aktieägarna nytta av risktagningen, för att de hade förlorat också största 

delen av sin investering i Washington Mutual. Följaktligen hade ägarna en bråkdel kvar 

av originella investeringen. Således hade de inte heller mycket att förlora, medan de 

hade mycket att vinna med en stor riskökning. Däremot skulle en blockägare ha kunnat 

sätta sig emot riskökningen. Om blockägaren äger en tillräckligt stor del av företaget, 

och åtminstone om hon har en stor del av sin personliga egendom investerat i företaget, 

kan det vara att fastän blockägaren har förlorat redan en hel del av sin investering har 

hon ändå en hel del kvar att förlora. I fallet av Washington Mutual skulle blockägaren 

ha haft incentivet att lyssna på riskcheferna och försökt förhindra investeringen i 

subprimelån. Eftersom då skulle blockägaren ha eliminerat risken av att förlora även 

mera av sin egendom. 

Tredje och mest traditionella exemplet på sätt hur ledningen kan expropriera ägarna 

kommer från artikeln av Gould & Bennet (2009) i New York Post. Ledningen av 

diversifierade banken Citigroup Inc. ville köpa ett privatflygplan som kostade $ 50 

miljoner. Eftersom Citigroup hade fått $ 45 miljarder stöd från staten kontaktades 

Citigroup av staten, som förbjöd dem att köpa flygplanet (Tapper 2009). I det här fallet 

skulle en blockägare, istället för staten, ha kunnat försöka förhindra ledningen från att 

köpa flygplanet. Hon skulle ha kunnat försöka övertala ledningen till att hålla sig till att 

använda de två äldre privatflygplanen, som ledningen hade tänkt sälja för $ 27 miljoner 
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styck. Naturligtvis, med avtalet skulle Citigroup ha gjort en vinst på $ 4 miljoner 

(27+27-50=4), och haft endast ett flygplan till deras användning. Å andra sidan, om de 

skulle ha bara sålt bort ena av de två gamla flygplanen skulle vinsten ha varit $ 27 

miljoner. Konklusionen som man kan dra från anekdoterna är att det verkar som att 

det förekom expropriering i bankerna under den globala finanskrisen. 

3.6. Samspelet med lag och blockägare 

Till skillnad från min undersökning studerar Mitton (2002), Johnson et al. (2000) och 

Lemmon & Lins (2003) marknader under utveckling. Jag studerar marknaden i USA. 

Marknader under utveckling har betydligt mindre utvecklad lagstiftning som skyddar 

aktieägare från expropriering, än lagstiftningen i USA (La Porta, Lopez-de-Silanes, 

Shleifer & Vishny 1998). Enligt La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny (2000) 

kan ledningen inte teoretiskt expropriera ägarna om lagstiftningen skyddar ägarna 

tillräckligt bra. I länder med dålig skydd av ägarna substitueras lagen med blockägare 

(La  Porta  et  al.  1998).  La  Porta  et  al.  (1998)  hittar  bevis  som  stöder  teorin.  Deras  

resultat indikerar att ju sämre lagstiftningen skyddar aktieägarna från expropriering, 

desto sannolikare är det att blockägare uppkommer i ägarstrukturen. Då är det oklart 

om man kan förvänta sig att blockägare har en effekt i USA där lagstiftningen redan 

skyddar ägarna effektivt. Två aspekter tyder på att blockägare ändå har en effekt på 

lönsamheten. Först kan man fråga sig att om lagstiftningen någonstans, ens i USA, är 

så effektiv på att skydda aktieägare att ledningen inte skulle kunna expropriera dem. 

Till  andra  argumenterar  Shleifer  &  Vishny  (1986)  att  det  är  alltid  bra  att  ha  en  

blockägare bland ägarna. Troligen övervakar blockägare ledningen och ser till att 

ledningen fattar värdemaximerande beslut. Empirisk forskning hittar resultat som 

både stöder och förkastar hypotesen att blockägare har en positiv inverkan också i USA. 

Barclay & Holderness (1991) finner att ett sampel av företag i USA under åren 1978 - 

1982 har onormala avkastningar efter att en investerare har köpt ett block av aktier i 

företaget.  Agrawal  & Nasser  (2009) studerar  företag i  S&P 1500,  som är  ett  index för  

aktiemarknaden i USA. De hittar att blockägare som inte är förbundna med ledningen 

och hör till styrelsen, har en positiv effekt på företagets värde. Därtill studerar Becker, 

Cronqvist & Fahlenbrach (2008) också företag i S&P 1500 mellan åren 1996 - 2001. De 

hittar att företag har högre ROA och ROS om det existerar en blockägare i 

ägarstrukturen. Å andra sidan finns det studier som hittar inget förhållande mellan 

existensen av blockägare och företagets lönsamhet i USA. T.ex. Mehran (1995) studerar 

marknaden i USA mellan 1979 - 1980. Han hittar inget förhållande mellan ROA eller 
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Tobin’s Q och blockägare av något slag. Thomsen et al. (2006) undersöker marknaden i 

USA mellan 1990 - 1998. De använder Grangers kausalitetstest och hittar inget 

förhållande mellan blockägare och Tobin’s Q. 

Konklusionen från teorin om blockägare, teorin om bolagsstyrning under finanskriser 

och teorin om lagar som skyddar aktieägare är att man kan förvänta sig att inflytandet 

av blockägare på företagens aktieavkastningar under den globala finanskrisen är 

obetydligare i USA än på marknader under utveckling. Men även i USA kunde 

blockägare inverka på avkastningarna. Inflytandet är generellt positiv men ju bredare 

gapet blir mellan blockägarens dividend- och kontrollrättigheter och ju större 

blockägaren blir, desto mera börjar positiva inverkan avta. Därutöver utgående från 

teorin och empirin kring typen av blockägare, verkar det som att en neutral inverkan 

kan väntas av blockägare som är med i ledningen, eller om staten är blockägaren. I 

nästa kapitel diskuteras möjligheten att blockägare kan ha en annorlunda effekt på 

lönsamheten av banker jämfört med industriella företag. 
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4 BANKER, BOLAGSSTYRNING OCH BLOCKÄGARE 

4.1. Bankbranschen 

Finanssystemet har enligt Merton (1995) sex huvudsakliga uppgifter. De består av 

uppehåll av betalningssystem, att hopknipa finansiella resurser, att flytta resurser över 

tid och plats, att handla med risk, att skapa information och att handla med 

asymmetrisk information. Banker är i centrum av detta finansiella system. Banker 

skiljer sig från industriella företag på fem sätt: banker har en betydlig inverkan på hela 

ekonomin, de är väldigt komplicerade, de är mest reglerade branschen, de är högt 

skuldsatta och de har mera intressenter än industriella företag. 

Bankbranschen påverkar hela ekonomin. Empirisk forskning har visat att ekonomiska 

tillväxten följer utvecklingen på bankbranschen (Levine & Zervos 1998). Därutöver är 

ekonomins stabilitet beroende av finanssystemets stabilitet som bl.a. den globala 

finanskrisen har bevisat. Den globala finanskrisen är ett bra exempel på hurdan 

inverkan bankbranschen kan ha på ekonomin: under krisen har flera länder lidit av 

recession och stigande arbetslöshet (Samuelson 2010). 

Därtill är banker mera komplicerade än industriella företag. Bankernas speciella 

karaktärsdrag gör dem svårare att förstå och övervaka (Morgan 2002). Bankernas 

komplexitet beror på fem aspekter enligt Levine (2004). Flesta banker är långivare, och 

deras kundbas kan variera ständigt. Således är det svårt att begripa kvaliteten av 

utgivna lånen. Till andra är finansiella produkter mer än sällan svåra att förstå. 

Värdepapperiserade bostadslån är ett bevis på finansiella produkternas komplexitet. 

Bostadslånen var överprissatta p.g.a. att de var svåra att förstå. Tredje orsaken är att 

det inte är alltid lätt att förstå finansiell information eller ens få tag på den. Fjärde 

orsaken är att bankerna kan lätt ändra på graden av risk av deras investeringar. Banker 

handlar på värdepappersmarknaderna där tillgångarna kan lätt säljas och köpas. 

Följaktligen kan bankerna också lätt ändra på deras riskprofil. Slutligen är det lättare i 

banker för ledningen och andra att erhålla extraförmåner. 

Till följd av bankernas centrala roll i ekonomin och speciella karaktärsdrag är 

bankbranschen den mest reglerade branschen. Bankreglerarnas primära motiv är att 

stöda ett stabilt finanssystem (Adams & Mehran 2003). Oftast tar lagstiftningen 

formen av depositionsförsäkring, restriktioner på investeringsobjekten, krav på eget 

kapital, övervakning över att bankerna följer lagstiftningen och över deras 
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riskhantering, krav för publicering av information, skydd för konsumenten och 

restriktioner för konkurrens på bankbranschen (Mishkin & Eakins 2006:513). Därtill är 

banker högt skuldsatta och har ett större antal intressenter än industriella företag 

(Adams & Mehran 2003). Nämligen utöver de traditionella intressenterna inkluderas 

också deponenter och reglerare som bankernas intressenter. 

4.2. Bolagsstyrning och bankbranschen 

Bankernas speciella karaktärsdrag kan ha en effekt på bankernas bolagsstyrning. 

Nämligen bankernas komplicerade natur invecklar deras övervakning (Levine 2004). 

Således kan ledningen i banker lättare expropriera aktieägare än ledningen i 

industriella företag (Andres & Vallelado 2008). Detta faktum ökar bl.a. styrelsens roll 

som övervakare av ledningen (Andres & Vallelado 2008). 

Adams & Mehran (2003) påpekar att en hög skuldsättningsgrad påverkar ledningens 

kompensation. En hög skulsättningsgrad leder till att aktieägare får nytta av en 

riskökning som beror på optionseffekten (Merton 1974). Så om ledningen äger aktier i 

banken har de incentivet att öka risken av bankens tillgångar. Riskökningen inverkar 

negativt på värdet av företagets lån. Således om företaget är högt skuldsatt och 

ledningen är aktieägare i företaget straffar långivare företaget med högre räntor. Det 

här gäller också om optioner ingår i ledningens kompensation. Följaktligen för att 

banken skulle kunna låna med lägre räntor har ledningen av banker lägre andel 

optioner och aktier än i industriella företag. Adams & Mehran (2003) studerar 

bankbranschen i USA mellan 1986 - 1996. De hittar att ledningen i banker har lägre 

andel av optioner och aktier än ledningen i industriella företag.  

Bankreglering har också en influens på bankernas bolagsstyrning. Bankreglering kan 

ses som en ytterligare mekanism för bolagsstyrning, eftersom bankerna övervakas av 

regleraren (Ciancanelli & Reyes 2001). Däremot kan bankreglering också öka på 

agentkostnaderna. Regleraren kan t.ex. ställa restriktioner på ägarskap för att minska 

på konkurrensen (Cole & Mehran 1998; Prowse 1997). Dessutom kan de också direkt 

reglera marknaden för att minska på konkurrensen (Ciancanelli & Reyes 2001). 

Konkurens över ägarskap av bolag är en mekanism för bolagsstyrning (Fama 1980). 

Bolag blir ofta uppköpta för att ledningen inte styr företaget på ett värdemaximerande 

sätt. I dessa fall blir ledningen efter uppköpet utsparkad. När det finns ett hot av att bli 

uppköpt har ledningen incentivet att styra företaget på ett värdemaximerande sätt. 

Konkurrensen över kontroll av företag försvagas naturligtvis då regleraren ställer 
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restriktioner på ägarskap. Då ökar betydelsen av andra mekanismer för bolagsstyrning. 

Adams & Mehran (2003) hävdar att ledningen i banker har lägre mängd aktieandelar 

och optioner än i industriella företag p.g.a. tre orsaker: restriktioner för optioner, 

reglering som lättare kategoriserar banker i konkurs och kapital krav. Som tidigare 

nämndes visar deras studie att ledningen i banker har lägre andel av optioner och 

aktier än ledningen i industriella företag. Andres & Vallelado (2008) påpekar dessutom 

att länder har annorlunda reglering för banker. Följaktligen krävs det expertis över 

lagstiftningen i banken då de investerar internationellt. Således behöver internationellt 

diversifierade banker större styrelser än industriella företag. Andres & Vallelado (2008) 

studerar bankernas styrelser i industriella länder under åren 1996 - 2006. Deras och 

Adams & Mehran (2003) resultat indikerar att banker har signifikant större styrelser 

än industriella företag. 

4.3. Bankbranschen och blockägare 

Bankreglering kan också influera på blockägares inverkan på bankers lönsamhet. 

Adams & Mehran (2003) förutspår att blockägare inte är lika vanliga på bankbranschen 

som på industriella branscher. Orsaken är att reglering försvagar verktygen som 

blockägare använder för att öka värdet av företaget. T.ex. blockägare försöker ofta köpa 

företag som är undervärderade, så för att reglering gör företagsköp tröga på 

bankbranschen lyckas inte blockägare alltid med sina köp alls eller med att köpa 

banken till ett undervärderat pris. Därutöver har blockägare svårare att få tag på 

information av banken p.g.a. att det finns bankreglering som gör angripandet av 

information svårare. Reglerare vill nämligen skydda utsläppet av viss information på 

marknaden för att det antas öka möjligheten för kris. Cole & Mehran (1998) 

argumenterar att reglerarens restriktioner på ägarskap har en effekt på blockägare. 

Nämligen blockägares inverkan på banken försvagas då storleken av blockägaren 

begränsas. Det här kan ha en dålig inverkan på bankens lönsamhet. Om begränsningen 

är lägre än optimala storleken av blockägaren, maximeras inte värdet av banken. 

Således kan restriktioner på ägarskap vara dåligt för banker och följaktligen på hela 

ekonomin. Då ekonomins framgång är beroende dels av bankernas framgång (Levine & 

Zervos 1998). Adams & Mehran (2003) hittar inte stödande bevis för att blockägare 

skulle vara mindre vanliga på bankbranschen. Cole & Mehran (1998) studerar 

restriktioner  på  ägarskap  i  banker  i  USA  mellan  1983  -  1987.  De  hittar  en  positiv  

reaktion i bankernas lönsamhet då restriktionerna på ägarskap förkastas. 
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Bankernas komplexitet inverkar också på blockägare. Utöver att betydelsen av 

styrelsens övervakning ökar med bankernas komplexitet, ökar också blockägarens 

betydelse som övervakare (Caprio et al. 2007). På bankbranschen har lagar som 

skyddar aktieägare mindre betydelse än på andra branscher. Till följd av bankernas 

komplexitet är det nämligen svårt för små, osofistikerade investerare att identifiera 

expropriering. Således kan det vara att små aktieägare inte har nytta av lagar som 

skyddar dem från expropriering. I tidigare kapitel nämndes att lagstiftning som 

skyddar små aktieägare, och blockägare är substitut för varandra. Följaktligen om 

betydelsen av lagstiftning som skyddar aktieägare minskar, ökar blockägares betydelse 

som mekanism för bolagsstyrning. Caprio et al. (2007) studerar ett internationellt 

sampel av banker för år 2001. Deras resultat indikerar att lagstiftning som skyddar 

aktieägare, och blockägare har en likadan inverkan på varandra, och på företagens 

Tobin’s Q och M-to-B, som i industriella företag. De tolkar resultatet som att 

blockägare inte är viktigare i banker än i industriella företag. 

En fråga uppstår gällande bankernas komplexitet: är bankerna för komplicerade att 

övervaka även för blockägare? Om det skulle vara så skulle inte blockägare ha någon 

slags inverkan på bankernas lönsamhet. Det finns inte entydigt bevis över att banker 

skulle vara mera komplicerade än industriella företag (Westman 2009:10). Men 

Westman (2009) menar att speciellt investeringsbanker, men delvis också 

diversifierade banker, skulle vara mera komplicerade. Således menar hon att dessa 

banker är svårare att övervaka än traditionella banker. Investeringsbanker investerar 

ofta i komplexa produkter vars egenskaper kan lätt förändras samtidigt som deras 

värde skiftar starkt. Westman (2009) hittar resultat som indikerar att styrelsens 

aktieägarskap inverkar endast på traditionella bankernas lönsamhet, och inte på 

diversifierade bankernas eller investeringsbankernas lönsamhet. Resultaten ger 

indikationer på att investeringsbanker, och möjligen också diversifierade banker, är för 

svåra att övervaka även för styrelsen. Enligt Shleifer & Vishny (1986) inverkar 

blockägare och styrelsen likadant på företag, alltså genom övervakning och inflytelse på 

ledningen. Följaktligen kan jag förvänta mig att blockägare kan övervaka effektivt och 

inverka på ledningen i traditionella banker och också möjligen i diversifierade banker. 

Men troligen kan inte blockägare inverka på ledningen i investeringsbanker.  

Slutligen måste man ta i beaktande typen av blockägare i banker på ett annorlunda sätt 

än i industriella företag. Micco, Panizza & Yanez (2007) argumenterar att statligt 

ägarskap av banker har en negativ effekt i u-länder och en neutral effekt i i-länder. I u-
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länder använder staten bankerna för sina politiska och socialistiska ändamål. Å andra 

sidan, under politiska kampanjer i i-länder har statsägarskap också en negativ effekt. 

Micco et al. (2007) studerar ett internationellt sampel av banker mellan åren 1995 - 

2002. Deras resultat implicerar att statsägarskap inte har en effekt på bankernas ROA i 

i-länder, även under politiska kampanjer. Ett viktigt poäng att ta upp är att enligt 

Adams & Mehran (2003) övervakar inte bank-anknutna blockägare sina investeringar i 

banker. Då bank-anknutna blockägare investerar i andra banker är det för det mesta 

fråga om olika slags kortsiktiga investeringar. Det är oftast fråga om 

kapitalförvaltnings-, trust- och skyddsaktiviteter. Adams & Mehran (2003) studerar 

ämnet kvalitativt och drar konklusionen att bank-anknutna blockägare inte är 

blockägare som inverkar på bankernas lönsamhet. 

Efter att man tar i beaktande att jag kommer att studera bankbranschen ändras 

förväntningen av blockägares inverkan på bankers avkastningar under nedgången 

under den globala finanskrisen. Jag förväntar mig att blockägare kan inverka endast på 

traditionella och diversifierade bankers aktieavkastningar, men inte på 

investeringsbankers avkastningar. Effekten kan ännu förväntas vara positiv, och att ju 

bredare gapet blir mellan blockägares dividend- och kontrollrättigheter och ju större 

blockägaren blir, desto mera börjar positiva effekten avta. Dessutom kan jag ännu 

förvänta mig att om blockägaren är staten eller om blockägaren är med i ledningen 

inverkar hon inte på bankens avkastning. När det däremot kommer till banker kan jag 

förvänta mig att om blockägaren är bank-anknuten inverkar hon inte på bankens 

lönsamhet. 
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5 BOLAGSSTYRNING, BANKER OCH DEN GLOBALA 
FINANSKRISEN 

Effekten av bolagsstyrning på bankernas aktieavkastningar under den globala 

finanskrisen är inte lika klart som på industriella företagens aktieavkastningar. Beltratti 

& Stulz (2009) presenterar teori om hur bolagsstyrning kunde inverka på bankernas 

aktieavkastningar under den globala finanskrisen. De hävdar att det finns två vägar 

bolagsstyrning kunde inverka på avkastningarna under krisen: före och under krisen. 

Enligt Adams & Mehran (2005:2) ändras inte egenskaper av bolagsstyrning betydligt 

med tiden. Enligt Caprio et al. (2007) ändras inte ägarstrukturer heller betydligt med 

tiden. Således om man undersöker inverkan av bolagsstyrning på bankernas 

aktieavkastningar under den globala finanskrisen kan problem uppkomma. Eftersom 

värden för variablerna som beskriver bolagsstyrningen är nästintill identiska före och 

under krisen, leder det till att resultatet kan reflektera samtidigt effekten av bankernas 

bolagsstyrning från tiden före och under krisen. 

Resultaten kan alltså visa att banker med väl organiserad bolagsstyrning före 

nedgången kan ha haft sämre avkastningar under nedgången. John, Litov & Yeung 

(2008) visar att dålig bolagsstyrning gör det lättare för ledningen att ta mindre risk för 

att skydda sina förmåner av kontroll. Medan Merton (1977) visar att aktieägare är mera 

attraherade för att öka risken då bankernas deponenter är skyddade med 

depositionsförsäkring. Eftersom aktievärdet ökar vanligtvis då risken ökar p.g.a. 

optionseffekten. Dessutom hävdar Merton (1974) att företag med hög 

skuldsättningsgrad som banker kan också öka på värdet av aktierna genom att öka på 

företagets risk. Det här beror också på optionseffekten. Då bolagsstyrning handlar om 

att maximera värdet av aktierna leder god bolagsstyrning, speciellt i banker, till att 

banken tar mera risk. Laeven & Levine (2009) studerar inverkan av god bolagsstyrning 

på risktagande i banker. De visar att banker med blockägare är oftast mera utsatta för 

risk. Således skulle god bolagsstyrning, eller banker med blockägare, före den globala 

finanskrisen kunna vara en orsak till att bankerna tog mera risk före krisen. Vilket 

praktiskt taget betyder att bankerna med god bolagsstyrning köpte värdepapperiserade 

bostadslån. Riskerna med värdepapperiserade bostadslån realiserades under krisen och 

således kan det vara att banker med god bolagsstyrning hade sämre avkastningar under 

den globala finanskrisen. 
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Andra vägen hur bolagsstyrning kunde inverka på bankernas aktieavkastningar under 

den globala finanskrisen är att under krisen är det teoretiskt förväntat att i banker med 

god bolagsstyrning gjordes bättre beslut, vilket minskade nedgången av aktieprisen 

(Lemmon & Lins 2003). Det finns alltså två vägar som bolagsstyrning kunde inverka på 

bankernas aktieavkastningar under nedgångsperioden. Första kanalen förutspår att 

banker med blockägare före nedgångsperioden hade sämre avkastningar under 

nedgången. Medan andra kanalen förutspår att banker med blockägare under krisen 

skulle ha haft bättre avkastningar. Följaktligen om inte någondera av kanalen inverkar 

betydligt starkare på aktieavkastningarna blir resultaten av undersökningen icke-

signifikanta. Resultaten från tidigare studier indikerar inte entydigt vilken väg är 

starkare. Beltratti & Stulz (2009) visar resultat som indikerar att väl organiserad 

bolagsstyrning hade en dålig inverkan på bankernas aktieavkastningar under den 

globala finanskrisen. Dessutom får de flera icke-signifikanta resultat. Fahlenbrach & 

Stulz (2009) resultat indikerar också att inverkan var negativ. Däremot kommer 

Cornett et al. (2010) fram med resultat som visar att god bolagsstyrning hade en positiv 

effekt på bankernas aktieavkastningar under den globala finanskrisen. Empirin kring 

ämnet stöder således båda kanalerna genom vilka bolagsstyrning kan ha inverkat på 

bankernas aktieavkastningar under nedgångsperioden. 
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6 TIDIGARE FORSKNING: BLOCKÄGARE, BANKER OCH 
FINANSKRIS 

6.1. Blockägare och börsnedgång 

Mitton (2002) studerar effekten av god bolagsstyrning på aktieavkastningar av stora 

industriella företag under finanskrisen i östra Asien som pågick under 1997 - 1998. 

Samplet består av 398 företag från Indonesien, Korea, Malesien, Filippinerna och 

Thailand. Beroende variabeln är aktieavkastningen under krisperioden. 

Kontrollvariablerna är skuldsättningsgrad, totala tillgångar och industri och land 

indikatorvariabler. Han definierar bolagsstyrning med tre mekanismer; 

informationsflöde, koncentration av ägarstrukturen och graden av diversifiering. Han 

har två mått för ägarstruktur. Första är mängden av dividendrättigheter av största 

aktieägaren som äger minst 5 % av rättigheterna. Andra är summan av 

dividendrättigheterna av alla aktieägare som har i sin besittning över 5 % av företagets 

rättigheter. Data för ägarstrukturen är från närmaste tidpunkten före krisens början. 

Han har variabler som indikerar om det finns en skillnad mellan dividend- och 

rösträttigheterna av största blockägaren, och om företaget har en pyramidägarstruktur. 

Dessutom tar han i beaktande om blockägaren är associerad med ledningen. Hans 

resultat indikerar att informationsflöde och ägarkoncentration har en positiv influens 

på aktieavkastningarna. Medan diversifiering har en negativ influens på 

avkastningarna. Resultatet visar dessutom att om blockägare är med i ledningen 

inverkar de inte på aktieavkastningarna. Skillnaden mellan största blockägarens 

dividend- och rösträttigheter, eller existensen av en pyramidstruktur, har inte en effekt 

på aktieavkastningarna. 

Som Mitton (2002) undersöker Lemmon & Lins (2003) bolagsstyrning under 

finanskrisen i östra Asien. De studerar inflytandet av ägarstrukturen på 

aktieavkastningarna under 1997 - 1998 av 800 företag. Deras estimeringar indikerar på 

att företag där ledningsgruppen är blockägaren och äger mera kontrollrättigheter än 

medianen hade högre aktieavkastningar under krisen, givet att de inte hade separerat 

sina kontroll- och dividendrättigheter. Dessutom visar de att aktieavkastningarna var 

lägre under krisen i företag där ledningsgruppen hade en stor del av 

kontrollrättigheterna och hade färre dividend- än kontrollrättigheter. Å andra sidan 

hittar de inte sammanbandet då ledningsgruppen har få kontrollrättigheter. De tolkar 

resultatet som indikation på att ledningen och blockägare behöver kunna kontrollera 

bolagets tillgångar för att kunna expropriera aktieägare. 
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6.2. Blockägare i banker 

Caprio et al. (2007) studerar inverkan av ägarstrukturen och lagar som skyddar 

aktieägare på bankernas värde. Data består av 244 stora banker från 44 olika länder. 

Tidsperioden är 2001. Beroende variabeln är Tobin´s Q eller M-to-B. 

Kontrollvariablerna består av olika slags mått som beskriver landets bankreglering och 

tillväxten av bankens lån. Dessutom kontrollerar de för landet där banken är grundad 

och om staten äger banken. De definierar blockägare som en ägare som besitter 10 % 

eller mera av kontrollrättigheterna. De räknar både direkta och indirekta 

kontrollrättigheter. Oberoende variabeln som beskriver ägarstrukturen är direkta och 

indirekta dividendrättigheter som blockägaren besitter. Deras resultat tyder på att 

utvecklad lagstiftning som skyddar små aktieägare, och mera dividendrättigheter i 

blockägarens besittning inverkar positivt på bankernas värde.  De hittar också att när 

ena mekanismen för bolagsstyrning förstärks, försvagas effekten av den andra 

mekanismen. Resultatet indikerar på att lagstiftning som skyddar aktieägare, och 

blockägare har ett likadant samspel i banker som i industriella företag. Resultatet 

stöder inte deras hypotes enligt vilken blockägare har en starkare positiv effekt i banker 

än industriella företag. Därutöver indikerar resultatet på att bankreglering inte har en 

effekt på bankvärde. Och att blockägarens incentiv att expropriera minoritetsägare 

minskar när hennes dividendrättigheter ökar. Ytterligare är resultaten oberoende av 

typen av blockägaren. 

Iannotta et al. (2007) studerar också blockägare och banker. Deras sampel består av 

181 st. stora banker från 15 länder i Europa. Deras paneldataundersökning utförs på 

tidsperioden mellan 1999 - 2004. De definierar börsnoterade banker som sprittägda. 

Alltså de antar att börsnoterade banker inte har en blockägare. De skiljer mellan 

privatägda, statsägda och ”mutual” banker. Resultatet indikerar att privatägda banker 

har högre vinst före skatt än andra banker. Därutöver visas att sprittägda banker är lika 

lönsamma som banker med koncentrerat ägarskap, och att banker med koncentrerat 

ägarskap är mindre utsatta för risk. 

6.3. Blockägare i banker och den globala finanskrisen 

Beltratti & Stulz (2009) är enda studien där man undersöker också inverkan av 

blockägare på bankernas lönsamhet under den globala finanskrisen. Beltratti & Stulz 

(2009) undersöker inverkan av bolagsstyrning på aktieavkastningarna under den 

globala finanskrisen. Samplet innehåller 98 stora banker från 20 länder. De definierar 
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början av den globala finanskrisen som mitten av 2007, och ändpunkten som slutet av 

2008. Dessutom undersöker de effekten av bolagsstyrning på bankernas 

aktieavkastningar efter konkursen av Lehman Brothers i september 2008. De 

definierar blockägare som någon som kontrollerar direkt eller indirekt över 25 % av 

bankens aktier, alltså någon som besitter över 25 % av kontrollrättigheterna. De skiljer 

inte mellan typen av blockägare. De har en variabel som indikerar om det inte existerar 

en blockägare bland ägarna. Beroende variabeln är aktieavkastningen under 

krisperioden. Kontrollvariablerna består bl.a. av skuldsättningsgrad, totala 

depositioner, korta lån, långa lån, föregående årets aktieavkastning, likviditet och 

storlek. Deras resultat visar att blockägare inte inverkade på bankernas 

aktieavkastningar under nedgången. Det obetydliga resultatet kan bero på deras 

definition av blockägare. En ägare måste besitta 25 % av kontrollrättigheterna för att 

kategoriseras som en blockägare. Andelskravet är oftast lägre i tidigare undersökningar 

(t.ex. Caprio et al. 2007). Eftersom både styrelsen och blockägare inverkar på ledningen 

genom övervakning och inflytande, är det värt att nämna att deras variabel som mäter 

graden på hur vänlig styrelsen är mot aktieägarna, är negativ och signifikant. Därutöver 

tyder deras resultat på att sensitiviteten av ledningens kompensation till bankens 

lönsamhet inte inverkar på bankernas avkastningar under nedgångsperioden. 

Fahlenbrach & Stulz (2009) studerar påverkan av verkställande direktörens 

kompensation på aktieavkastningarna under den globala finanskrisen av 98 banker 

belägna i USA.  De definierar krisperioden som 1.7.2007 - 31.8.2008. Enligt studien 

inverkade ledarnas optioner inte på aktieavkastningarna, medan ju mera ledaren ägde 

av bankens aktier, desto lägre var aktieavkastningen under den globala finanskrisen. 

Cornett et al. (2010) undersöker hur intern bolagsstyrning inverkade i USA på 

bankernas aktieavkastningar under den globala finanskrisen, och under en tidsperiod 

före krisen. Deras data består av börsnoterade företag från USA som äger banker, 

”Bank Holding Company” (BHC). Tidsperioden för den globala finanskrisen är år 2008. 

Samplet består av 302 banker. Beroende variablerna är förändring i bankernas 

onormalaktieavkastningar från 2007 till 2008, och onormalaktieavkastningarna under 

2008. Kontrollvariablerna är storlek, M-to-B och föregående årets aktieavkastning. 

Variablerna som beskriver bolagsstyrningen är styrelsens självständighet, 

styrelsemöten, styrelsens aktieandelar, ledningens aktieandelar, sensitiviteten av 

ledningens ersättning till bankens lönsamhet, och indikatorvariablerna som anger om 

verkställande direktören är också styrelsens ordförande, om det existerar en ”Golden 
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parachute” och om nomineringskommittén är vänlig mot verkställande direktören. 

Oberoende variablerna är förändringen från 2007 till 2008 i värden av variablerna som 

beskriver bolagsstyrningen. I motsats till Beltratti & Stulz (2009) och Fahlenbrach & 

Stulz (2009) tyder resultatet av Cornett et al. (2010) på att väl organiserad intern 

bolagsstyrning hade en positiv influens på bankernas aktieavkastningar under 

nedgången, framför allt i stora banker. De hittar därutöver till skillnad från Lemmon & 

Lins (2003) att bolagsstyrning har en effekt på aktieavkastningarna under icke-

krisperioder. 
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7 METODOLOGI 

7.1. Data 

Datasamplet består av börsnoterade banker i USA. Gertner & Kaplan (1996) påpekar 

att optimal bolagsstyrning kan variera inom diverse industrier. Därutöver är, enligt 

Adams & Mehran (2005), bankbranschen homogen och dessutom måste banker 

rapportera till lagstiftaren enligt utsatta regler. Eftersom jag studerar endast en 

industri, bankbranschen, minskar således möjligheten av att onödig störning i data 

skulle sänka signifikansen av resultaten. Samma kan man argumentera med att jag 

studerar endast marknaden i USA. I ett internationellt sampel är homogeniteten lägre. 

Landsspecifika olikheter kan sänka signifikansen av resultaten. Marknaden i USA är 

dessutom tillräckligt stort att samplet blir måttligt omfattande. Därtill finns 

informationen lättare tillgänglig för denna marknad. Homogeniteten av samplet ökar 

därutöver med att jag inte inkluderar investeringsbanker. Samplet innehåller endast 

traditionella och diversifierade banker. Investeringsbanker inkluderas inte eftersom 

resultaten av Westman (2009) implicerar att icke-traditionella banker, alltså 

investeringsbanker, är för komplexa för styrelsen att övervaka. Vilket betyder att 

styrelsen inte kan inverka på bankernas lönsamhet. Eftersom blockägare inverkar på 

ledningen på samma sätt som styrelsen, alltså genom övervakning och inflytande, kan 

man tänka sig att blockägare kan inte heller övervaka investeringsbanker effektivt 

(Hermalin & Weisbach 2003; Shleifer & Vishny 1986). Samplets heterogenitet minskar 

ytterligare genom att jag studerar endast börsnoterade banker. Nämligen Loderer & 

Waelchli (2006) hävdar att agentproblemet i noterade och icke-noterade banker 

avviker från varandra. Tidsperioden för nedgången av bankernas aktier i USA kommer 

att definieras som 1 juli 2007 till 28 feb 2009. Fahlenbrach & Stulz (2009) och Beltratti 

& Stulz (2009) definierar början av den globala finanskrisen som 1 juli 2007. 

Dessutom, enligt BBC (2009), kom varningssignalerna för krisen i juli 2007, och 

omfattningen av problemen på bankbranschen började bli uppenbara i augusti 2007. 

Genom att se på Dow Jones US Financials Index kan man därutöver se att nedgången 

på bankbranschen i USA började i juli 2007. Jämfört med tidigare studierna kommer 

jag inte att definiera slutet av nedgången till 31 december 2008, utan till 28 februari 

2009. Tidpunkten bestämmer jag genom att se på Dow Jones US Financials Index. 

Fahlenbrach & Stulz (2009) och Beltratti & Stulz (2009) definierar slutet av perioden 

till 31 december 2008. Deras orsak är dels för att de inte hade data tillgängliga, men 

också  för  att  i  slutet  av  perioden  efter  att  Lehman  Brothers  hade  gått  i  konkurs  i  
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september 2008 inverkades aktieavkastningarna av hotet av nationalisering. Trots 

detta hot hittar Beltratti & Stulz (2009) att bolagsstyrning hade en effekt på bankernas 

aktieavkastningar efter Lehman Brothers konkurs, fastän inte en lika signifikant effekt 

som före konkursen. Dessutom är det intressant att deras period slutar 31 december 

2008 och inte då hotet av nationalisering började i september eller oktober 2008. Det 

verkar som att orsaken till att deras undersökningsperiod slutar före börsnedgången 

tog slut är att de inte hade data tillgängliga. Således är det befogat att slutet av min 

undersökningsperiod är 28 februari 2009. Dow Jones US Financials Index sjönk 75 % 

under definierade perioden. Då aktier av små banker inte nödvändigtvis har en hög 

transaktionsvolym, kan det vara att aktiepriserna av små banker inte reflekterar riktiga 

värdet av aktierna. Dessutom har små banker lägre likviditet, vilket kan vålla resultaten 

(Laeven & Levine 2009). Därutöver hittade inte Cornett et al. (2010), som studerade 

bankbranschen i USA, att bolagsstyrning skulle ha haft en effekt på minsta bankerna på 

börsen. Följaktligen tar jag inte med i min undersökning banker från två minsta 

storlekskategorierna specificerade i Cornett et al. (2010); bankerna i mitt sampel måste 

ha över $ 1 miljard totalt kapital. Jag tar inte heller med banker vars blockägare är 

”Bank Holding Company” (BHC). Då skulle jag vara tvungen att ta reda på egenskaper 

av deras ägarstrukturer, vilket inte lyckas alltid för att de är ofta inte börsnoterade. I 

mitt sampel fanns endast två BHC. Data för undersökningen kommer från Thomson 

Financial, Worldscope och SEC. Monetära värden kalkyleras i Förenta Staternas dollar. 

Efter att jag har tagit i beaktande alla restriktioner, utom restriktionen att 

investeringsbanker inte skall inkluderas, har jag data tillgängliga för 151 st. banker. 

Bankerna presenteras i Bilaga 1. Slutliga samplet innehåller endast banker med 

”Industry classification benchmark” (ICB) koden 8355 (banker) och ”Standard industry 

classification” (SIC) koderna 6021 (”national commercial banks”), 6022 (”state 

commercial banks”), 6029 (”commercial banks, not elsewhere classified”), 6035 

(”savings institution, federally chartered”) och 6036 (“savings institutions, not federally 

chartered”). Följaktligen innehåller samplet inte investeringsbanker. Jag har inte 

tillgång  till  ICB  och  SIC  koderna  för  år  2007,  således  är  koderna  från  år  2010.  Ett  

möjligt problem som uppkommer i data är dilemmat med överlevnadsbias. Efter att jag 

hade inlagt restriktionerna i Thomson Financial fanns det inte banker i samplet som 

hade gått i konkurs under valda nedgångsperioden. Det här är inte nödvändigtvis ett 

problem.  I  själva  verket  var  det  endast  43 st.  banker  som gick i  konkurs  i  USA under  

definierade nedgångsperioden (FDIC 2010). Däremot fanns det 8615 st. banker i USA i 

juni  2007  (FDIC  2007).  Det  här  betyder  att  under  0,5  %  av  bankerna  i  USA  gick  i  
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konkurs under nedgångsperioden. Jag antar således inte att mitt sampel skulle lida av 

överlevnadsbias. 

7.2. Beroende variabler 

Jag kommer att jämföra medeltal med t-test i avsnittet som presenterar deskriptiva 

statistiken, men huvudsakliga metoden för undersökningen kommer att vara 

regressionsanalys. Regressionerna är tvärsnittsregressioner. Alla modeller estimeras 

med minsta kvadrat metoden. T.ex. Mitton (2002), Beltratti & Stulz (2009) och Cornett 

et al. (2010) använder tvärsnittsregressioner för att undersöka effekten av 

bolagsstyrning på aktieavkastningar under en krisperiod. Beroende variabeln i 

regressionerna kommer att vara köp-och-håll aktieavkastningen för definierade 

nedgångsperioden, 1.7.2007 - 28.2.2009. AVK kalkyleras som aritmetisk avkastning. 

En annan möjlighet skulle vara att bygga portföljer enligt olika kontrollvariabler och 

kalkylera onormala avkastningar. Denna metod har vissa föredelar, men för den här 

studien är köp-och-håll metoden ett bättre alternativ (Fahlenbrach & Stulz 2009). 

Nämligen enligt Fahlenbrach & Stulz (2009) är köp-och-håll metoden ett bättre 

alternativ att använda då det finns flera faktorer som kan inverka på avkastningarna. 

Data för aktieavkastningarna är hämtat från Thomson Financial. Aktiepriset justeras 

för dividender. Eftersom dividendinformationen är årliga data vet jag inte exakt när 

dividenden betalades. Undersökningsperioden börjar efter första hälften av 2007 och 

slutar efter första 1/6 av 2009. Således antar jag att hälften av dividenden för år 2007 

betalades efter början av undersökningsperioden, och att 1/6 av dividenden för år 2009 

betalades före slutet av perioden. Dividendinformationen hämtas från Thomson 

Financial. Data justeras också för aktiefördelningar. För att kalkylera värdet för en aktie 

använder jag totala värdet av utestående aktier och dividerar värdet med antalet av 

utestående aktier. Informationen hämtas från Thomson Financial. 

7.3. Oberoende variabler 

Jag använder fyra variabler för att beskriva ägarkoncentrationen i bankerna. Första är 

en indikatorvariabel, BLOCK_5, som tar värdet 1 då banken har en ägare som besitter 

över 5 % av aktierna, annars tar variabeln värdet 0. Värdet 0 indikerar följaktligen att 

banken är spritt ägd. Aktier definieras som stamaktier. Bethel et al. (1998) och SEC 

definierar blockägare som BLOCK_5. Andra variabeln, BLOCK_10, skiljer sig från 

BLOCK_5 endast genom att andelen av aktierna som ägaren skall besitta är 10 %. Jag 
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använder också 10 % som gräns för att den används ofta i tidigare undersökningar 

(t.ex. Caprio et al. 2007; La Porta et al. 2002). Dessutom finns det en viss andel av 

företagets aktier som en ägare måste besitta för att kunna kontrollera företaget. Caprio 

et  al.  (2007:589)  hävdar  att  denna  andel  är  i  medeltal  10  %.  Beltratti  &  Stulz  (2009)  

använder också en indikatorvariabel för att beskriva ägarstrukturen. Men de använder 

25 % som gräns. Som tidigare diskuterades, är gränsen för hög. Särskilt för min studie 

som  utförs  på  marknaden  i  USA.  I  USA  är  nämligen  stora  blockägare  sällsynta  (La  

Porta et al. 2002). Tredje och fjärde oberoende variablerna i min studie mäter 

ägarkoncentrationen av bankens ägarstruktur. Tredje variabeln, BLOCKAND, kommer 

att vara inspirerad av Mitton (2002). Värdet av variabeln är andelen av bankens aktier 

som bankens största aktieägare besitter. BLOCKAND tar ett värde endast om andelen 

är över 5 %. Fjärde variabeln, BLOCKSUM, kommer också från Mitton (2002). 

BLOCKSUM definieras som summan av andelen av aktier av alla ägare som äger över 5 

% av bankens aktier. Skillnaden med variablerna i Mitton (2002) och mina variabler är 

att han kalkylerar andelen av kontrollrättigheter, medan jag räknar stamaktier. Det här 

betyder att jag inte tar i beaktande skillnaden mellan blockägares dividend- och 

kontrollrättigheter. Orsaken är att jag inte har tillgång till dessa data. Dessutom är det 

för tidskrävande att bygga en databas där man tar i beaktande pyramidstrukturer, 

korsande innehav o.s.v. Det här behöver inte vara ett betydligt problem för att enligt La 

Porta et al. (1999) och Claessens et al. (2000) är inte sådana ägarstrukturer lika vanliga 

i USA som i mindre utvecklade länder. Jag kommer däremot att beakta hypotesen 

enligt vilken positiva effekten av blockägare börjar avta efter att andelen av aktier som 

blockägaren besitter är tillräckligt stort (Morck et al. 1988). Hypotesen förutspår att 

förhållandet mellan blockägares storlek och bankens lönsamhet är icke-lineärt. För att 

ta i hänsyn icke-lineärheten skapar jag variablerna BLOCKAND^2 och BLOCKSUM^2. 

De definieras som kvadraten av BLOCKAND och BLOCKSUM. För att ta icke-

lineärheten i beaktande skall kvadrerade variabeln vara samtidigt i modellen med icke-

kvadrerade variabeln. Till exempel McConnell & Servaes (1995), Westman (2009) och 

Andres & Vallelado (2008) använder denna metod för att ta i omtanke icke-lineärheten 

av förhållandet mellan variabler för bolagsstyrning och variabler som mäter bolagets 

lönsamhet. 

Informationen om blockägare kommer från SEC:s ”proxy statement”. Det är SEC 

formuläret Def 14A. Företag lämnar in Def 14A årligen, oftast i mars. Informationen om 

ägarkoncentrationen är från formulären som är utgivna år 2007. Således speglar 

informationen ställningen av ägarstrukturen snart innan att nedgången av 
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aktiepriserna på bankbranschen hade börjat. Till exempel Mitton (2002) använder 

information från en tidpunkt som ligger före början av nedgången. 

Kausalitetsproblemet8 lindras genom att man använder värden från tiden före 

nedgången. I Def 14A formuläret måste företagen presentera information om alla ägare 

som äger över 5 % av företagets aktier. Informationen består bl.a. av ägarens andel och 

namnet på ägaren. Informationen i Def 14A tar i beaktande faktumet att blockägare kan 

äga dividendrättigheter i en bank via andra institutioner som besitter aktier i banken. 

Def 14A formuläret hämtas från hemsidan av SEC. 

7.4. Oberoende variabler: typ av blockägare 

Jag beaktar typen av blockägaren. Jag kommer inte att räkna med dotterbolag eller 

”Employee Stock Ownership Plan” (ESOP) fonder som blockägare. Dotterbolag 

kontrolleras av moderbolaget, därför kan man inte förvänta sig att ett dotterbolag 

skulle övervaka och disciplinera ledningen i moderbolaget. Adams & Mehran (2003) 

räknar inte heller dotterbolag som blockägare. När SEC rapporterar en ESOP-fond som 

en blockägare, innehåller rapporterade andelarna ofta också aktieandelarna som 

ledningen äger. Ytterligare enligt Bethel et al. (1998) ökar ledningens 

kontrollrättigheter med ESOP-fonder. Det här beror på att det är ledningen som oftast 

väljer ESOP-fondens förvaltare. Följaktligen har ledningen kontroll över ESOP-fonden. 

Därmed räknar jag inte med ESOP-fonder som övervakande och disciplinerande 

blockägare. Jag räknar inte staten heller som en övervakande och disciplinerande 

blockägare. I USA är staten sällan blockägare i företag. I mitt sampel finns inte en enda 

bank där staten skulle vara en blockägare. 

Morck et al. (1988) och Mitton (2002) har visat att blockägare som är med i ledningen 

inte ökar lönsamheten i företag. Jag kommer att ta i beaktande deras resultat. Jag 

skapar en indikatorvariabel som tar värdet 1 då blockägaren är associerad med 

ledningen, BLOCK_LED. För att bestämma om blockägaren är associerad med 

ledningen använder jag nästan samma teknik som Mitton (2002). Han klassar en 

blockägare som associerad med ledningen om hela namnet av en ägare 

överensstämmer med ett namn av en medlem i högsta ledningen eller styrelsen. Jag 

finner att deras kriterium för strängt. Mitt kriterium skiljer sig från deras genom att jag 

inte ser en blockägare som är en styrelsemedlem som att denne skulle vara associerad 

med ledningen. Enligt teorin, som presenteras i Hermalin & Weisbach (2003), präglas 

                                                        
8 Kausalitetsproblemet diskuteras i avsnitt 7.6. 
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självständiga styrelsemedlemmar inte av intressekonflikter som skulle minska deras 

vilja att övervaka och disciplinera ledningen, och således inverkar de positivt på 

företagens lönsamhet. En självständig styrelsemedlem definieras oftast i litteraturen 

som en medlem som inte är med i företagets ledning (Hermalin & Weisbach 2003). 

Dessutom hittar Agrawal & Nasser (2009) resultat som indikerar på att självständiga 

styrelsemedlemmar som är blockägare har en positiv effekt på företagens värde. 

Därutöver beaktar jag om en blockägare är bank-anknuten. Enligt Adams & Mehran 

(2003) är bank-anknutna ägare ofta kortsiktiga ägare då de investerar i andra banker. 

Jag beaktar deras observation med att inlägga en indikatorvariabel, BLOCK_FIN, i 

regressionerna. Den tar värdet 1 då blockägaren är bank-anknuten, annars tar den 

värdet 0. Adams & Mehran (2003) definierar inte bank-anknuten i deras studie. Men 

med bank-anknuten menar de generellt banker. Jag definierar BLOCK_FIN 

följaktligen som banker som tar depositioner. Deras SIC-koder väljer jag enligt 

Fahlenbrach & Stulz (2009). SIC-koderna skall vara mellan 6000 - 6300, men inte SIC-

koderna 6282, 6211 och 6199. Om jag inte hittar SIC-koden för en blockägare, 

bestämmer jag över värdet för BLOCK_FIN genom att se på blockägarens beskrivning 

av sig själv på deras hemsida. Informationen om typen av blockägaren hämtas från Def 

14A formulären. SIC-koderna kommer från Thomson Financial. 

7.5. Kontrollvariabler 

Jag väljer och definierar kontrollvariablerna från de mest använda och signifikanta 

variablerna i tidigare undersökningarna (Mitton 2002; Lemmon & Lins 2003; 

Westman  2009;  Beltratti  &  Stulz  2009;  Cornett  et  al.  2010;  Caprio  et  al.  2007).  

Därutöver väljer jag dem utgående från tre faktor modellen utvecklad i Fama & French 

(1993), och fyra faktor modellen presenterad i Carhart (1997). Jag kontrollerar inte för 

CAPM-beta p.g.a. att både Mitton (2002) och Lemmon & Lins (2003) hittar inte någon 

relation med CAPM-beta och aktieavkastningar under krisperioder. 

Jag använder fem kontrollvariabler. Storlek, STOR, definieras som totalt kapital. Totalt 

kapital kalkyleras med att summera marknadsvärdet av utestående aktier 1 juli 2007, 

och bokföringsvärdet av främmande kapital 1 januari 2007. STOR kan förväntas vara 

negativt eftersom Fama & French (1993) visar att små företag avkastar bättre än stora 

företag. Dessutom har stora banker p.g.a. ”too-big-to-fail” regleringen incentivet att ta 

mera risk än små banker (Beltratti & Stulz 2009). Därför kan man förvänta sig att stora 

banker investerade mera omfattande i värdepapperiserade bostadslån före den globala 
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finanskrisen, och således hade stora banker sämre avkastningar under 

börsnedgångsperioden. MB definieras som marknadsvärdet av egna kapitalet 1 juli 

2007, dividerat med bokföringsvärdet av egna kapitalet 1 januari 2007. Företag med låg 

MB värde klassificeras som värdeföretag. Värdeföretag har avkastat mera historiskt, 

således  förväntar  jag  mig  att  MB  kommer  att  vara  negativt  (Fama  &  French  1993).  

Avkastningen av föregående år, MOM, definieras som köp-och-håll aktieavkastningen 

under en tidsperiod på ett år som börjar ett år före undersökningsperiodens start. 

MOM är alltså en variabel som tar i beaktande ”momentum”-effekten. MOM baserar 

sig alltså på anomalin vilken går ut på att aktier som har avkastat bättre i det förflutna 

avkastar också bättre i framtiden (Carhart 1997). Därför kan man förvänta sig att MOM 

kommer att vara positivt. Skuldsättningsgraden, eller i banksammanhang 

bankkapitalet, CAP, definieras som värdet av Tier 1 kapitalet 1 juli 2007. Ett företag 

som är finansierat endast med eget kapital kan inte gå i konkurs. Om företaget tar lån, 

och således ökar på sin skuldsättningsgrad, ökar sannolikheten för konkurs. 

Följaktligen förväntas att CAP kommer att vara positivt. Dessutom kontrollerar jag för 

depositioner. DEPOSIT är en speciell kontrollvariabel för banker. DEPOSIT definieras 

som värdet av totala depositioner 1 juli 2007, dividerat med värdet av totalt kapital. 

Totalt kapital definierades i början av detta stycke. Depositioner är ett stabilare och 

säkrare sätt att finansiera bankoperationer än kortfristiga lån. Framför allt då 

marknaden för kortfristiga lån fungerade uselt under nedgångsperioden under den 

globala finanskrisen (Beltratti & Stulz 2009). Följaktligen kan man tänka sig att banker 

med mera depositioner hade mindre finansieringsproblem under nedgången. Man kan 

förvänta sig därför att DEPOSIT kommer att vara positivt. Depositioner används som 

kontrollvariabel i flera undersökningar (t.ex. Beltratti & Stulz 2009; Westman 2009). 

Depositioner har oftast en signifikant positiv inverkan på bankernas lönsamhet. 

Marknads- och bokföringsvärden hämtas från Thomson Financial. Värdet för Tier 1 och 

för totala depositioner hämtas från Worldscope. 

7.6. Specifikation av modellerna 

Jag estimerar tio modeller. Kontrollvariablerna ingår i alla modeller. Beroende 

variabeln, bankernas aktieavkastningar under nedgångsperioden, är naturligtvis också 

alltid med. Ekvationen för fyra första modeller presenteras i Ekvation (1). 
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Modellerna 1 - 4 innehåller kontrollvariablerna och enbart en av variablerna som 

beskriver ägarkoncentrationen i bankerna. I modellerna står i  för observationen för 

variabeln för bank i . mBLOCK  är  BLOCK_5,  BLOCK_10,  BLOCKAND  eller  

BLOCKSUM. Andra ekvationen alltså modellerna 5 - 8 är en expansion av modellerna 1 

- 4. 

1 , 2 3
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AVK BLOCK BLOCK LED BLOCK FIN
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  (2) 

Jämfört med Ekvation (1) innehåller Ekvation (2) också båda variabler som indikerar 

om blockägaren är associerad med ledningen eller om hon är bank-anknuten. 

Modellerna 9 och 10 presenteras i Ekvation (3) och (4). 
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Modellerna 9 och 10 är som modellerna 7 och 8. Skillnaden är att modellerna 9 och 10 

tar i hänsyn möjligheten att förhållandet mellan AVK och BLOCKAND eller 

BLOCKSUM inte är lineärt. Således innehåller modell 9 och 10 variablerna 

BLOCKAND^2 och BLOCKSUM^2. Jag estimerar inte modeller där det skulle 

inkluderas mera än en av variablerna som beskriver ägarstrukturen i bankerna. I panel 

C i Tabell 1 presenteras en korrelationsmatris mellan variablerna. Korrelationerna 

mellan oberoende variablerna är över 0,5. Höga korrelationen kan tolkas som att det 

uppkommer multikollinearitet mellan oberoende variablerna. Dessutom är det inte 

teoretiskt relevant att inkludera alla oberoende variabler samtidigt i en modell. 

Oberoende variablerna beskriver ju i princip samma sak. 

Ett betydligt problem i studier om bolagsstyrning är kausalitetsproblemet, speciellt i 

ägarskapsdata (Demsetz & Lehn 1985). Kausalitetsproblemet uppkommer på två sätt. 

För det första uppkommer det när beroende variabeln inverkar på en oberoende 

variabel. För det andra uppkommer problemet då en okänd variabel inverkar samtidigt 

på beroende variabeln och på en oberoende variabel. Första alternativet diskuteras 
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oftare i krisstudierna, således koncentrerar jag mig också på den. Enligt Mitton (2002), 

Lemmon & Lins (2003) och Beltratti & Stulz (2009) är kausalitetsproblemet inte ett 

betydligt problem i finanskrisdata. En kris är oftast följden av en exogen chock. 

Följaktligen om man använder data för bolagsstyrning från tiden före krisen är det inte 

logiskt att kausalitetsproblemet skulle uppkomma. Om bankernas ledning eller 

blockägare inte kunde förutse den globala finanskrisen och nedgången av aktiepriserna, 

hade de inte heller incentivet att sälja sina aktier före krisen började. Fahlenbrach & 

Stulz (2009) får resultat som indikerar att ledningen i bankerna i USA inte kunde 

förutspå den globala finanskrisen eller börsnedgången. Deras resultat visar nämligen 

att ledningen inte sålde sina aktieandelar i bankerna under en tidsperiod innan 

nedgången av aktievärden inleddes. Man kan tolka det som bevis för att den globala 

finanskrisen orsakades av en exogen chock. Jag använder data för ägarstrukturen från 

tiden före nedgångsperioden. Därför plågar inte problemet med kausala oberoende 

variabler metoden som jag använder. 
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8 RESULTAT 

8.1. Deskriptiv statistik 

Innan vi vänder oss till resultaten från regressionerna tar vi en titt på deskriptiva 

statistiken. Den presenteras i Tabell 1 på s. 41. I panel A kan man se att 76,8 % av 

bankerna hade en blockägare som ägde minst 5 % av bankens aktier. Medan 20,5 % av 

bankerna hade en blockägare som ägde minst 10 % av aktierna. 11,3 % hade en 

blockägare som var associerad med ledningen, och endast 4,6 % av blockägarna var 

bank-anknutna. Största blockägaren av banken ägde i medeltal 7,7 % av bankens aktier. 

Blockägarna i en bank ägde tillsammans i medeltal 13 % av bankens aktier. Största 

blockägaren i samplet ägde 66,1 % av bankens aktier. Under nedgångsperioden 

avkastade bankernas aktier i medeltal -51,2 %. Fastän nedgången var kraftig på 

bankbranschen, fanns det bankaktier som avkastade positivt. Högsta avkastningen i 

samplet är 16,3 %. Bankernas totala kapital var i medeltal värt c. 22 miljarder dollar. 

Medianen för totala kapitalet var bara c. 3 miljarder. Skillnaden kan förklaras med att 

största banken i samplet är rejält större än övriga banker. Största bankens totala kapital 

var värt c. $ 1543 miljarder. Övriga variabler hade inte stora skillnader mellan deras 

medeltal och medianer. Medeltalet av bankernas M-to-B värde är 1,88. Avkastningen 

var i medeltal -3,8 % under året innan nedgången började. Det kan tyda på att 

subprimekrisen inverkade på bankerna redan före den definierade nedgångsperioden. 

Tier 1 bankkapitalet var i medeltal 11,1 % i bankerna. Det är ett relativt högt medeltal då 

Tier 1 minikravet för bankerna är 4 % enligt Basel bestämmelserna (Fahlenbrach & 

Stulz 2009). Depositionerna utgjorde i medeltal 70,9 % av bankernas totala 

finansiering. 

I panel B i Tabell 1 presenteras resultaten från t-testen. I AVK: Indikator = 1 kolumnen 

visas medeltalet av avkastningen för banker där indikatorvariabeln har värdet 1. I AVK: 

Indikator = 0 kolumnen visas medeltalet av avkastningen för banker där 

indikatorvariabeln har värdet 0. I kolumnen AVK: högre medianen presenteras 

medelavkastningen för banker som hade en blockägare, eller en grupp av blockägare, 

som ägde en större andel av bankens aktier än medeltalet. I kolumnen AVK: lägre 

medianen presenteras medelavkastningen för banker som hade en blockägare, eller en 

grupp av blockägare, som ägde en mindre andel av bankens aktier än medeltalet. Man 

kan se från resultaten i panel B att banker som hade mera koncentrerade 

ägarstrukturer hade i medeltal sämre avkastningar under nedgångsperioden. 

Differensen mellan grupperna är signifikant för BLOCK_5 (p-värde: 0,022), 



 

 

39

BLOCKAND (p-värde: 0,064) och BLOCKSUM (p-värde: 0,004). Differensen är inte 

signifikant för BLOCK_10, BLOCK_LED eller BLOCK_FIN. Enligt Shleifer & Vishny 

(1997) kan blockägare expropriera minoritetsägare. Resultaten kan således tyda på att 

blockägare exproprierade minoritetsägarna under nedgången. Och att denna 

expropriering inverkade starkare på aktieavkastningarna än effekten av blockägares 

åtgärder att stoppa ledningen från att expropriera dem. Det här är ändå en osannolik 

förklaring för att tidigare forskning har generellt indikerat på att blockägare inverkar 

positivt eller inte alls på företagens lönsamhet (t.ex. Caprio et al. 2007; Claessens et al. 

2002; Thomsen et al. 2006). Beltratti & Stulz (2009) hittar inte ett signifikant 

förhållande mellan ägarkoncentration och bankernas avkastningar under den globala 

finanskrisen. Medan mina resultat är signifikant negativa. Å andra sidan indikerar 

deras resultat på att styrelsens goda egenskaper relaterade till bolagsstyrning inverkar 

signifikant negativt på bankernas avkastningar. Därutöver indikerar resultaten av 

Fahlenbrach & Stulz (2009) att sensitiviteten av ledningens lön till bankens lönsamhet 

hade också en negativ effekt på avkastningarna. Deras resultat är således liknande till 

resultaten  som  visas  i  panel  B  i  Tabell  1.  De  tolkar  inte  deras  resultat  som  att  god  

bolagsstyrning inverkar negativt på bankernas lönsamhet. Snarare är det fråga om att 

det var banker med god bolagsstyrning som investerade i värdepapperiserade 

bostadslån före nedgångsperioden. Eftersom det verkade vara en god investering. Men 

sedan realiserades riskerna med värdepapperiserade bostadslån, och bankerna som 

hade investerat mera i dem hade sämre avkastningar under nedgångsperioden. 

Följaktligen ser det ut som att banker med goda egenskaper relaterade till 

bolagsstyrning skulle ha presterat sämre under nedgången. 

Resultatet i panel B indikerar att banker som hade blockägare investerade i 

värdepapperiserade bostadslån. De kan ha gjort det för att det ansågs som en god 

investering, eller för att maximera aktievärdet genom att öka risken. Beltratti & Stulz 

(2009) hävdar att bankerna gjorde denna investering för att det ansågs som en god 

investering. Deras regressioner indikerar att bankaktier som avkastade bra före 

nedgångsperioden avkastade dåligt under nedgången. De tolkar fyndet som bevis för 

att bankerna investerade i värdepapperiserade bostadslån för att det ansågs som en god 

investering. Å andra sidan kan banker öka sitt aktievärde genom att öka risken av deras 

tillgångar (Merton 1974; Merton 1977). Banker har oftast en hög skuldsättningsgrad 

och skyddas med depositionsförsäkringssystemet. Dessa egenskaper framkallar 

optionseffekten, vilket betyder att företaget kan öka sitt aktievärde genom att öka sin 

risk. Således verkar det som att blockägare ville att bankerna skulle öka risken av sina 
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tillgångar genom att investera i värdepapperiserade bostadslån. Både effekten av höga 

skuldsättningsgraden och existensen av depositionsförsäkringssystemet verkar ha ökat 

incentiven av blockägare att öka risken av bankens tillgångar genom att övertyga 

bankens ledning att investera i värdepapperiserade bostadslån. Mest sannolikt är det 

att blockägare ville att banken skulle investera i värdepapperiserade bostadslån för att 

det ansågs som en god investering och för att öka risken av bankens tillgångar. 

Resultaten i panel B kan följaktligen tänkas stöda också Laeven & Levine (2009) som 

hittar att banker med blockägare är mera utsatta för risk. 

Panel C i Tabell 1 består av en korrelationsmatris där korrelationerna mellan 

variablerna presenteras. Av främsta intresse i matrisen är naturligtvis korrelationen 

mellan AVK och variablerna som beskriver bankernas ägarstrukturer. Slutsatsen från 

korrelationsmatrisen är att korrelationerna stöder resultaten i panel B. Nämligen 

tecknen framför korrelationerna mellan AVK och variablerna som beskriver bankernas 

ägarstrukturer stöder tecknen framför differenserna mellan olika grupper i panel B. Av 

intresse är också korrelationerna mellan kontrollvariablerna och variablerna som 

beskriver bankernas ägarstrukturer. Korrelationerna mellan dessa variabler är inte 

höga så de kan endast tolkas som indikativa. Det mest avvikande värdet från noll är -

0,18, medan andra mest avvikande värdet är 0,12. Om man ser på tecknen framför 

variablerna som beskriver bankernas ägarstrukturer som en helhet kan man se vissa 

likheter. Negativa korrelationerna indikerar att större banker hade mindre blockägare. 

Det är inte överraskande för att det kräver ju mera kapital för att kunna äga, t.ex. 5 %, 

av ett stort företag. Banker med blockägare verkar ha haft högre M-to-B värde. Enligt 

matrisen ser det ut som att ägarkoncentration hade en negativ effekt på bankernas 

avkastningar före nedgångsperioden. Det här är emot vad Beltratti & Stulz (2009) 

hittade. I avsnitt 8.4. kontrolleras robustheten av MOM variabeln vilket kan förklara 

negativa förhållandet. Banker med blockägare hade dessutom lägre värden för Tier 1 

bankkapitalet. Däremot hade de förhållandevis mera depositioner. Det kan betyda att 

blockägare anser att det är värdemaximerande att ha mindre bankkapital och mera 

depositioner. Men korrelationerna för Tier 1 bankkapitalet och depositioner är väldigt 

låga, och har inte samma tecken, således är det inte ändamålsenligt att dra några 

slutsatser ur dem. Till följande vänder vi oss till multipel regressionerna som 

förhoppningsvis belyser oss mera om effekten av ägarkoncentration på bankernas 

aktieavkastningar under börsnedgången. 
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Tabell 1 Deskriptiv statistik 

Panel A: Deskriptiv statistik  

 
Panel B: T-test 

 
Panel C: Korrelationsmatris 

Panel A presenterar deskriptiv statistik för samplet av undersökningen. BLOCK_5 och BLOCK_10 är indikatorvariabler 
som tar värdet 1 då banken har en ägare som äger av bankens aktier över 5 % och 10 %, respektive. BLOCK_ LED och 
BLOCK_FIN är indikatorvariabler som visar om blockägaren är associerad med ledningen eller är en bank. BLOCKAND 
antyder hur många procent största blockägaren i banken äger av bankens aktier. BLOCKSUM antyder hur många 
procent alla blockägare gemensamt äger av bankens aktier. AVK är köp-och-håll aktieavkastningen för banken mellan 1 
juli 2007 och 28 februari 2009. STOR (Mil.) är bankens totala kapital i miljoner förenta staternas dollar. MB är bankens 
market-to-book värde. MOM är bankens aktieavkastning ett år före studieperiodens början. CAP är 
skuldsättningsgraden, definierad enligt Basel bestämmelserna, alltså Tier 1 -kapitalet. DEPOSIT är bankens totala 
depositioner dividerat med totalt  kapital.  I  panel B presenteras resultat från t-test.  I  AVK: Indikator = 1 kolumnen är 
medeltalet av avkastningen av banker där indikatorvariabeln är 1. I AVK: Indikator = 0 kolumnen är medeltalet av 
avkastningen av banker där indikatorvariabeln är 0. AVK: högre medianen kolumnen presenteras medeltalet av 
avkastningen av banker som har en blockägare/grupp av blockägare som har en större andel av bankens aktier än 
medeltalet. AVK: lägre medianen kolumnen presenteras medeltalet av avkastningen av banker som har en 
blockägare/grupp av blockägare som har en mindre andel av bankens aktier än medeltalet. AVK differens: p-värde 
kolumnen presenterar p-värdet av t-test som testar om värdena i kolumnerna avviker signifikant. I panel C introduceras 
en korrelationsmatris mellan de olika variablerna. Statistisk signifikans indikeras för 1 %, 5 % och 10 % nivå med ***, ** 
och *, respektive. 

Observationer: 151 Mängd Andel Medeltal Median STDA Min. Max.
BLOCK_5 116 76.8 %
BLOCK_10 31 20.5 %
BLOCK_LED 17 11.3 %
BLOCK_FIN 7 4.6 %
BLOCKAND 7.7 % 7.3 % 8.1 % 66.1 %
BLOCKSUM 13.0 % 8.0 % 13.5 % 66.1 %
AVK -51.2 % -53.9 % 26.2 % -94.8 % 16.3 %
STOR (Mil.) 22 032 2 873 127 795 1 001 1 543 336
MB 1.88 1.84 0.63 0.09 4.32
MOM -3.8 % -4.3 % 12.3 % -34.2 % 39.6 %
CAP 11.1 % 10.4 % 4.1 % 4.0 % 52.5 %
DEPOSIT 70.9 % 72.3 % 9.0 % 45.3 % 97.1 %

AVK: Indikator = 1 AVK: Indikator = 0
AVK: högre 
medianen

AVK: lägre 
medianen

AVK differens: 
p-värde

BLOCK_5 -54.2 % -41.6 % 0.022**
BLOCK_10 -53.6 % -50.7 % 0.587
BLOCK_LED -46.5 % -51.8 % 0.492
BLOCK_FIN -60.8 % -50.8 % 0.368
BLOCKAND -55.1 % -47.2 % 0.064*
BLOCKSUM -57.2 % -45.0 % 0.004***

BLOCK_
5

BLOCK
_10

BLOCK
_LED

BLOCK
_FIN

BLOCK
AND

BLOCK
SUM AVK STOR MB MOM CAP

BLOCK_10 0.27 1.00
BLOCK_LED 0.20 0.41 1.00
BLOCK_FIN 0.12 -0.11 -0.08 1.00
BLOCKAND 0.53 0.62 0.30 -0.06 1.00
BLOCKSUM 0.54 0.61 0.36 -0.08 0.81 1.00
AVK -0.20 -0.04 0.06 -0.08 -0.08 -0.13 1.00
STOR -0.18 -0.05 -0.05 0.00 -0.10 -0.11 -0.13 1.00
MB -0.02 0.05 0.05 0.12 0.02 0.05 0.12 0.04 1.00
MOM -0.11 -0.14 -0.08 0.03 -0.05 -0.05 0.12 0.15 0.33 1.00
CAP -0.11 -0.02 -0.03 -0.09 -0.06 -0.04 0.33 -0.09 -0.14 0.10 1.00
DEPOSIT 0.07 0.05 0.10 -0.11 -0.03 0.03 0.01 -0.29 -0.15 -0.34 -0.09
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8.2. Multipel regression 

Tabell 2 på s. 49 presenterar resultaten från regressionsanalysen. Tabell 2 innehåller 

alla  tio  modeller  som  är  definierade  i  Ekvation  (1),  (2),  (3)  och  (4).  Man  kan  se  från  

tabellen att BLOCK_5, BLOCKAND och BLOCKSUM är signifikant negativa. BLOCK_5 

är märkbart signifikant med p-värden 0,019 och 0,015. BLOCKAND och BLOCKSUM 

är signifikanta i modellerna nio och tio där icke-lineärheten tas i beaktande. Deras p-

värden är 0,025 och 0,010, respektive. BLOCKSUM är signifikant, med p-värdet 0,051, 

också i modell åtta där icke-lineärheten tas inte i beaktande. BLOCK_10 är inte 

signifikant i regressionerna. Resultaten från regressionsanalysen påminner om 

resultaten från t-testen i panel B i Tabell 1. Regressionsanalysen visar också att 

blockägare hade en negativ influens på bankernas avkastningar under 

nedgångsperioden. Resultaten i min undersökning avviker från resultaten av Beltratti & 

Stulz (2009). De hittar inget signifikant förhållande mellan blockägare och bankernas 

aktieavkastningar. Deras icke-signifikanta resultat beror troligen på att deras definition 

på blockägare är en investerare som äger över 25 % av aktierna. Det här är en högre 

andel än vad tidigare undersökningar har använt (t.ex. Mitton 2002; Bethel et al. 1998; 

Claessens et al. 2002). Oftast är andelen 5 % eller 10 %. Jag definierar blockägare mera 

i consensus med tidigare forskning. Följaktligen är det inte förvånande att Beltratti & 

Stulz (2009) hittar inte signifikanta resultat, medan resultaten i min studie är 

signifikanta. Men å andra sidan indikerade deras resultat på att styrelsens goda 

egenskaper relaterade till bolagsstyrning hade en negativ effekt på bankernas 

avkastningar. Dessutom indikerade resultaten av Fahlenbrach & Stulz (2009) på att 

sensitiviteten av ledningens lön till bankens lönsamhet hade också en negativ influens 

på avkastningarna. Mina resultat antyder också att en mekanism för bolagsstyrning 

inverkade negativt på avkastningarna. Således kan mina resultat tänkas stöda deras 

negativa resultat. 

Variablerna i Tabell 2 som beskriver ägarstrukturen är alltså alla negativa. Det här 

indikerar att blockägare hade en negativ effekt på bankernas aktieavkastningar under 

nedgångsperioden. Resultatet kan tolkas likadant som resultaten i Tabell 1. Det var 

banker med blockägare som investerade i värdepapperiserade bostadslån före 

nedgången. Bankerna satsade på värdepappren för att de ansågs som en investering 

som skulle maximera aktievärdet. Men sedan under nedgången förverkligades riskerna 

med dessa värdepapper. Dessutom indikerar resultatet att bankernas aktieavkastningar 
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inverkades starkare av effekten av blockägare före nedgången än under den9. Det 

negativa resultatet kan också tyda på att ledningen inte exproprierade ägarna under 

nedgången. Det är nämligen möjligt att lagstiftningen i USA skyddar aktieägarna så bra 

att blockägare inte hade något att motverka. Lagen i USA är i själva verket den mest 

effektiva lagen när det kommer till att skydda aktieägare (La Porta et al. 1998). Vissa 

studier som undersöker marknaden i USA hittar inget förhållande mellan 

ägarkoncentration och lönsamhet (t.ex. Thomsen et al. 2006; Mehran 1995). 

Följaktligen kan det vara att endast effekten av blockägare före nedgångsperioden 

inverkade på avkastningarna under nedgången. Effekten av ägarkoncentration före 

nedgången var alltså att banker med blockägare investerade i värdepapperiserade 

bostadslån. Mot detta påstående strider anekdoterna från USA om hur bankernas 

ledning exproprierade ägarna under nedgångsperioden. De presenterades i avsnitt 3.5. 

Därutöver finns det studier som undersöker marknaden i USA och hittar en positiv 

effekt av ägarkoncentration (t.ex. Barclay & Holderness 1991; Agrawal & Nasser 2009; 

Becker et al. 2008). 

Faktumet att BLOCK_10 inte är signifikant tyder på att banker som har en blockägare 

som äger mellan 5 % och 10 % av aktierna avkastade lika dåligt som banker med 

blockägare med över en 10 % andel. Detta tyder på att storleken av blockägaren är icke-

lineärt sammanbunden till avkastningen under nedgångsperioden. Jag estimerar 

modell 6 i Tabell 2 så att jag inte inkluderar banker där blockägaren har en andel 

mellan 5 % och 10 %. BLOCK_10 är negativ och signifikant i modellen med p-värdet 

0,010. Sedan estimerar jag modell 6 i Tabell 2 så att bankerna som inte har en 

blockägare exkluderas från samplet. I den här modellen är BLOCK_10 inte signifikant. 

Resultaten från omformulerade modellerna tyder på att banker utan blockägare hade 

bättre avkastningar under nedgången än andra banker. De indikerar därutöver att 

avkastningarna i banker med blockägare var oberoende av blockägarens storlek. 

Icke-lineärheten indikeras klarare av att BLOCKAND^2 och BLOCKSUM^2 är 

signifikanta med p-värden 0,017 och 0,015. Signifikansen av BLOCKAND och 

BLOCKSUM  ökar  tydligt  då  man  insätter  BLOCKAND^2  och  BLOCKSUM^2  i  

modellerna. Tecknen framför BLOCKAND och BLOCKSUM förblir ändå negativa. 

Fyndet indikerar att BLOCKAND inte är signifikant i modell tre för att förhållandet 

mellan den och AVK inte är lineärt. Både BLOCKAND^2 och BLOCKSUM^2 är 

positiva. Detta tyder på att förhållandet mellan storleken av blockägaren och bankernas 

                                                        
9 Se deskriptiv statistik -avsnittet för djupare analys. 
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avkastningar är U-format. Formen betyder att förhållandet är först negativt. Alltså ju 

större blockägaren är, desto sämre var avkastningen under nedgångsperioden. Efter en 

viss punkt, längst nere på U, blir förhållandet positivt. Alltså ju större blockägaren blir, 

desto högre var avkastningen. Men förhållandet behöver inte nödvändigtvis vara U-

format. Det kan vara att förhållandet efter en viss punkt inte är positivt, utan neutralt. 

Jag estimerar två versioner av modell 8 i Tabell 2. Första modellen har med endast 

blockägare som äger över 10 % av aktierna. Medan andra modellen har med endast 

ägare som besitter över 15 % av aktierna. I första regressionen är BLOCKSUM positiv, 

och i andra är den negativ, men den är i båda klart icke-signifikant. Det här indikerar 

att förhållandet mellan storleken av blockägaren och bankernas avkastningar är först 

negativt och sedan neutralt. Resultatet från omformulerade modellerna visar att 

förhållandet är L-format och inte U-format. Men man kan inte pålitligt säga att 

förhållandet är L-format. Samplet är nämligen väldigt litet. Det finns alltså inte många 

banker där värdet för BLOCKSUM är över 10 % eller 15 %. Dessutom beskriver man 

oftast i tidigare undersökningar att förhållandet är U-format mellan företagens 

lönsamhet och mekanismer för bolagsstyrning (t.ex. McConnell & Servaes 1995; 

Westman 2009; Andres & Vallelado 2008). Således antar jag att förhållandet är U-

format. 

Det finns tre möjliga förklaringar till att förhållandet är icke-lineärt mellan bankernas 

avkastningar under nedgångsperioden och blockägarens storlek. Enligt Morck et al. 

(1988) ökar blockägares incentiv och förmåga att expropriera minoritetsägarna med 

dess storlek. Således är första alternativet att stora blockägare förhindrade ledningen 

från att investera i värdepapperiserade bostadslån för att de ville använda bankens 

tillgångar till sin egen fördel på minoritetsägarnas bekostnad. Följaktligen gjorde stora 

blockägare på misstag ett bra investeringsbeslut. När stora blockägare exproprierar 

minoritetsägare leder det vanligtvis till att lönsamheten av företaget sjunker. Men i det 

här fallet kan det ha lett till högre lönsamhet i bankerna i form av högre avkastningar 

under nedgångsperioden. 

Andra alternativet är att stora blockägare förhindrade ledningen från att investera i 

värdepapperiserade bostadslån för att de hade en stor del av sin egendom investerad i 

bankens aktier. Enligt Shleifer & Vishny (1997) kan stora blockägare ha en stor andel av 

sin egendom fast i företaget. Om ett projekt som har ett positivt NPV ökar rejält risken 

av bankens tillgångar, kan det vara att en stor blockägare vill inte att banken investerar 

i projektet. Följaktligen kan det vara möjligt att stora blockägare tyckte att 
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värdepapperiserade bostadslån medförde för mycket risk. Och således var motvilliga till 

att banken skulle investera i dem. Det här kan ha lett till att banker med stora 

blockägare avkastade bättre under börsnedgången. 

Tredje och mest intressanta möjligheten som förklaring är att stora blockägare kunde 

inverka positivt på bankernas avkastningar. Stora blockägare kan ha gjort det på två 

olika sätt; de kan ha varit motvilliga till bankens överdrivna investeringar i 

värdepapperiserade bostadslån, eller så kan det vara att stora blockägare kunde inverka 

på bankernas aktieavkastningar under nedgången. Enligt Rubin (2007) och Edmans 

(2009) är stora blockägare mera informerade än små ägare. Edmans (2009) menar att 

små ägare gör sina investeringsbeslut utgående från bokslutsinformation, medan 

tillräckligt stora ägare har finansiella incentivet att söka information även om operativa 

sidan. Det här kan betyda att stora blockägare hade incentivet att söka information om 

värdepapperiserade bostadslån, som snarare hör till operativa sidan. Således är det 

möjligt att stora blockägare insåg risken med bostadslånen och följaktligen ville inte att 

bankerna skulle investera i dem i samma grad som banker med mindre eller inga 

blockägare. Denna förklaring kan inte jämföras med resultaten av Beltratti & Stulz 

(2009). Emedan de inte har mer än en indikatorvariabel som beskriver ägarstrukturen 

i banken. Andra alternativet är att tillräckligt stora blockägare hade informationen, 

finansiella incentivet och makten att förhindra ledningen från att expropriera ägarna. 

Traditionell teori om blockägare menar att blockägare har tillräckligt med makt och ett 

finansiellt incentiv att de kan och vill inverka på företaget så att aktiepriset skulle 

maximeras (Shleifer & Vishny 1986). Som redan nämndes är stora blockägare 

dessutom mera informerade och sofistikerade än mindre ägare (Rubin 2007; Edmans 

2009). Därutöver påpekar teori om bolagsstyrning under krisperioder att villigheten av 

ledningen att expropriera ägarna ökar under krisperioder (Lemmon & Lins 2003). 

Således kan icke-lineära relationen också tyda på att tillräckligt stora blockägare kunde 

förhindra exproprieringen. Följaktligen hade stora blockägare en positiv effekt på 

bankernas avkastningar under nedgångsperioden. Om förklaringen stämmer, stöder 

mina resultat i viss omfattning resultaten av Mitton (2002) och Lemmon & Lins 

(2003), som finner att företag med blockägare hade högre avkastningar under krisen i 

Asien 1997 - 1998. Resultatet stöder också Cornett et al. (2010) som finner att väl 

organiserad bolagsstyrning under den globala finanskrisen hade en positiv effekt på 

bankernas aktieavkastningar. Dessutom stöder den hypotesen av Shleifer & Vishny 

(1986), enligt vilken blockägare har en positiv influens på företagens lönsamhet även i 

USA där lagstiftningen effektivt skyddar aktieägarna från expropriering. Däremot 
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strider resultatet fyndet av Beltratti & Stulz (2009) som hittar inget förhållande mellan 

blockägare och bankernas avkastningar under den globala finanskrisen. Men, som 

tidigare diskuterades, beror deras icke-signifikanta resultat antagligen på att de hade 

inte definierat blockägare i enlighet med tidigare forskning. Konklusionen är att icke-

lineärheten indikerar att det är möjligt att stora blockägare hade en positiv inverkan 

antingen på bankernas avkastningar under börsnedgången eller en negativ effekt på 

storleken av bankernas investeringar på värdepapperiserade bostadslån före 

nedgången, eller båda. 

Indikatorvariablerna BLOCK_LED och BLOCK_FIN är i Tabell 2 båda långtifrån 

signifikanta. Tecknet framför BLOCK_LED är nog förväntat för att den är motsatt från 

tecknen av variablerna som beskriver ägarstrukturen. Tecknet framför BLOCK_FIN är 

inte förväntat. Nämnvärt av resultaten från regressionerna är att då man insätter 

BLOCK_LED och BLOCK_FIN i modellerna ökar signifikansen av variablerna som 

beskriver ägarstrukturen. Till exempel p-värdet av BLOCKAND ökar från 0,326 till 

0,220. Det verkar som att blockägare som är associerade med ledningen hade en 

annorlunda effekt på bankernas avkastningar än andra blockägare. Men man kan inte 

dra slutsatsen att dessa blockägare skulle ha haft en positiv effekt på bankernas 

avkastningar för att variablerna är avsevärt obetydliga, med p-värden som är över 

0,200. Följaktligen indikerar icke-signifikansen av BLOCK_LED och BLOCK_FIN att 

resultaten är oberoende av typen av blockägaren. Resultatet stöder således inte 

hypotesen av Claessens et al. (2000) och Bethel et al. (1998) vilken förutspår att 

blockägare som är associerade med ledningen inverkar svagare på företagens 

lönsamhet än andra blockägare. Dessutom stöder resultatet inte Adams & Mehran 

(2003) som hävdar att bank-anknutna blockägare har inte en effekt på bankernas 

lönsamhet. Mitton (2002) hittar att blockägare som är associerade med lednigen har en 

annorlunda effekt än icke-associerade blockägare. Mina resultat motsäger således deras 

resultat. Adams & Mehran (2003) kvalitativa studie visar att bank-anknutna blockägare 

inte har en effekt på bankernas lönsamhet. Mina resultat visar att sådana blockägare 

har samma effekt som andra blockägare. Däremot stöder mina resultat Claessens et al. 

(2002) som finner att blockägare av alla typer har en effekt på företagens lönsamhet. 

Indikationerna av att BLOCK_FIN inte är signifikant skall tolkas med försiktighet. Då 

variabeln kan lida av ekonometriska problem. De diskuteras efter nästa stycke. 

Kontrollvariablerna storlek, M-to-B och Tier 1 bankkapital är signifikanta på 5 % nivå. 

Variablerna MOM och DEPOSIT är däremot inte signifikanta. Icke-signifikansen av 



 

 

47

DEPOSIT förvånar inte för att den är svagt signifikant både i Westman (2009) och 

Beltratti & Stulz (2009). Tecknen framför kontrollvariablerna är inte förväntade tecken 

för MB och MOM. Förväntade tecknet för MB är negativt medan det i Tabell 2 är 

positivt. Resultatet tyder på att tillväxtföretag presterade bättre under 

nedgångsperioden än värdeföretag. Teori och resultatet av Lemmon & Lins (2003) 

förutspår tvärtom (Fama & French 1993). Resultatet kan bero på ekonometriska 

problem. Resultatens robusthet kontrolleras i avsnitt 8.4 och 8.5. Förväntade tecknet 

för  MOM  är  enligt  traditionell  teori  positivt  (Carhart  1997).  Å  andra  sidan  visar  

resultaten av Beltratti & Stulz (2009) ett negativt förhållande mellan föregående års 

avkastning och avkastningen under nedgången. Följaktligen förväntar jag mig att 

tecknet framför MOM är negativt.  Således är tecknet i Tabell 2 framför MOM inte 

förväntat, då den är positivt. Beltratti & Stulz (2009) tolkar deras fynd som stödande 

bevis för att negativa effekten av väl uppbyggd bolagsstyrning på bankernas 

avkastningar, kan förklaras med att bankerna investerade i värdepapperiserade 

bostadslån för att det ansågs som en värdemaximerande investering. Således avkastade 

värdepapperiserade bostadslånen oförväntat dåligt efter att riskerna med dem 

förverkligades. Eftersom orsaken till nedgången av aktiepriserna på bankbranschen 

berodde till största delen på negativa avkastningarna av värdepapperiserade 

bostadslån, betyder negativa förhållandet mellan tidigare avkastningarna och 

avkastningarna under nedgången att investeringen i bostadslånen ansågs på 

marknaden som en värdemaximerande investering, och att betydligt negativa 

avkastningarna från värdepappren var oförväntade. I Tabell 2 ser man att MOM 

variabeln är positiv och inte signifikant. Resultatet stöder inte ovannämnda 

förklaringen till negativa resultatet av effekten av blockägare. Men det finns ett par 

orsaker varför jag hittar inte en negativ effekt av tidigare avkastningen, som Beltratti & 

Stulz (2009). Nämligen MOM variabeln i Tabell 2 skiljer sig från deras variabel. MOM 

definieras som avkastningen mellan 1.7.2006 - 1.7.2007. Deras variabel definieras å 

andra sidan som aktieavkastningen för år 2006. Som vi såg i Tabell 1 var medelvärdet 

av MOM negativt. Det kan tyda på att negativa effekten av värdepapperiserade 

bostadslånen började inverka på bankerna redan före nedgångsperioden. Det här kan 

förklara varför MOM variabeln i Tabell 2 inte är signifikant och positiv, som resultatet i 

Beltratti & Stulz (2009). 

Ekonometriska problemen i modellerna är rätt låga. Från korrelationsmatrisen i panel 

C i Tabell 1 ser man att korrelationerna mellan variablerna inte är höga. Endast 

variablerna som beskriver ägarstrukturen har sinsemellan högre korrelationer. Men de 
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inkluderas inte samtidigt i någon modell. Följaktligen kan multikollinearitet inte 

förväntas vara ett problem. Heteroskedasticitet uppkommer i feltermen. Därför 

använder jag t-värden som är korrigerade för heteroskedasticitet enligt metoden som är 

utvecklad av Andrews (1991). Metoden korrigerar också för autokorrelation, fastän 

autokorrelation inte förkommer vanligtvis i tvärsnittsdata. P-värden är då korrigerade, 

och heteroskedasticitet är inte ett problem. I Tabell 2 sammanförs resultaten av Jarque 

& Bera (1987) testet. Den provar om feltermen är normalfördelad. Som man kan se från 

tabellen, kan normalitet endast förkastas i två modeller, och bara på 10 % nivå. 

Följaktligen är inte icke-normalitet heller ett problem i modellerna. Däremot kan 

variablerna BLOCK_FIN och möjligen BLOCK_LED lida av obetydlig variation. I 

Tabell 1 ser man att BLOCK_FIN har endast sju observationer och BLOCK_LED har 17. 

Samplet består av 151 st. observationer. Speciellt verkar BLOCK_FIN lida av obefintlig 

variation. Det kan förklara varför tecknet framför BLOCK_FIN inte är det förväntade 

tecknet, och att variabeln inte är signifikant på någon nivå. Således kan BLOCK_FIN 

deklareras till en oanvändbar variabel. BLOCK_5 har 35 observationer som har värdet 

noll. I princip kan också 35 observationer vara för få. Jag estimerar modell 5 i Tabell 2 

på nytt efter att jag har tagit slumpmässigt bort 35 observationer av BLOCK_5 som har 

värdet ett. Således ökar andelen av observationer som har värdet noll, från c. 23 % till c. 

30  %.  BLOCK_5  är  ändå  negativ  och  signifikant  på  1  %  nivå.  Sedan  estimerar  jag  

modell  5  i  Tabell  2  så  att  jag  tar  bort  från  samplet  två  banker  med  högsta  

avkastningarna, och slumpmässigt fyra banker som har värdet noll för BLOCK_5. 

BLOCK_5 är ännu också signifikant. Följaktligen anser jag att BLOCK_5 har tillräckligt 

med variation. Extremvärden i data kan vara ett problem i modellerna. Tecken på 

extremvärden syns speciellt i variabeln för bankernas storlek, STOR. I Tabell 1 ser man 

att medeltalet för STOR är betydligt högre än dess median. Värdena är 22 032 och 2873 

miljoner dollar, respektive. Detta tyder på att det finns några få extremt stora banker i 

samplet. Detta kan betyda att estimerade värden i regressionerna för variabeln STOR är 

beroende av extrema värden. Därutöver kan modellerna vara fel specificerade. I 

synnerhet kan det vara att det fattas variabler från modellerna, eller så kan det vara att 

modellerna innehåller för många variabler. Icke-signifikanta värden för olika variabler 

skulle indikera just detta. I nästa avsnitt diskuteras det största ekonometriska 

problemet i undersökningen. Nämligen problemet som uppkommer för att 

egenskaperna av bolagsstyrning i företag inte förändras märkbart med tiden (Adams & 

Mehran 2005:2; Caprio et al. 2007). Brist av variationen i egenskaperna av 

bolagsstyrning är orsaken till att resultatet i Tabell 2 indikerar att korrelationen är 

negativ mellan bankernas avkastningar och ägarkoncentrationen. 
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Tabell 2 Bankernas aktieavkastningar under börsnedgången och blockägare  

I tabellen presenteras resultat från tio tvärsnittsregressioner, estimerade med OLS. Beroende variabeln i modellerna är 
AVK,  som  är  köp-och-håll  aktieavkastningen  för  banken  mellan  1  juli  2007  och  28  februari  2009.  BLOCK_5  och  
BLOCK_10 är indikatorvariabler som tar värdet 1 då banken har en ägare som äger av bankens aktier över 5 % och 10 %, 
respektive.  BLOCKAND antyder hur många procent största blockägaren i  banken äger av bankens aktier.  BLOCKSUM 
antyder  hur  många  procent  alla  blockägare  gemensamt  äger  av  bankens  aktier.  BLOCK_  LED  och  BLOCK_FIN  är  
indikatorvariabler  som  visar  om  blockägaren  är  associerad  med  ledningen  eller  är  en  bank.  BLOCKAND^2  och  
BLOCKSUM^2  är  kvadrerade  värden  av  BLOCKAND  och  BLOCKSUM.  STOR  är  bankens  totala  kapital  i  miljoner  
förenta  staternas  dollar.  MB  är  bankens  market-to-book  värde.  MOM  är  bankens  aktieavkastning  ett  år  före  
studieperiodens början. CAP är skuldsättningsgrad, definierad enligt Basel bestämmelserna, alltså Tier 1 -kapitalet. 
DEPOSIT är bankens totala depositioner dividerat med totalt kapital. I parentesen visas p-värden för t-test, som testar 
om koefficienten är olika från noll. P-värden är korrigerade för heteroskedasticitet, enligt Andrews (1991). Jarque & Bera 
(1987) testet provar om feltermen från regressionen är normalfördelad. Statistisk signifikans indikeras för 1 %, 5 % och 
10 % nivå med ***, ** och *, respektive. 

8.3. Problemet med variablerna 

Syftet med avhandlingen är att försöka ge svar på hurdan effekt koncentrerad 

ägarstruktur hade på bankernas aktieavkastningar under börsnedgången under den 

globala finanskrisen i USA. Resultaten från simpla t-testen där skillnaden i medeltal 

undersöktes, och resultaten från tvärsnittsregressionerna som inte tog i beaktande 

icke-lineärheten mellan storleken av blockägaren och bankernas avkastningar, visar att 

banker som hade blockägare hade sämre avkastningar under den globala finanskrisen. 

Resultaten liknar resultaten av Beltratti & Stulz (2009) och Fahlenbrach & Stulz 

(2009). De hittar en negativ effekt av goda egenskaper i bankernas bolagsstyrning, på 

deras aktieavkastningar under den globala finanskrisen. Endast Beltratti & Stulz 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Konstant -0.88 -0.99 -0.97 -0.96 -0.85 -0.96 -0.92 -0.91 -0.89 -0.86

[0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]***
BLOCK_5 -0.12 -0.12

[0.019]** [0.015]**
BLOCK_10 -0.03 -0.06

[0.5912] [0.2461]
BLOCKAND -0.22 -0.32 -1.43

[0.326] [0.220] [0.025]**
BLOCKSUM -0.25 -0.35 -1.16

[0.117] [0.051]* [0.010]***
BLOCKAND^2 2.27

[0.017]**
BLOCKSUM^2 1.76

[0.015]**
BLOCK_LED 0.08 0.08 0.07 0.10 0.10 0.09

[0.253] [0.250] [0.323] [0.207] [0.131] [0.148]
BLOCK_FIN -0.05 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.09

[0.590] [0.289] [0.305] [0.277] [0.259] [0.228]
STOR -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

[0.001]*** [0.003]*** [0.003]*** [0.003]*** [0.001]*** [0.002]*** [0.002]*** [0.002]*** [0.000]*** [0.000]***
MB 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07

[0.040]** [0.029]** [0.032]** [0.026]** [0.049]** [0.024]** [0.032]** [0.026]** [0.030]** [0.032]**
MOM 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 0.16 0.16 0.09 0.11

[0.506] [0.456] [0.426] [0.442] [0.472] [0.471] [0.412] [0.415] [0.685] [0.596]
CAP 2.02 2.16 2.13 2.12 1.99 2.13 2.08 2.07 2.06 2.00

[0.002]*** [0.000]*** [0.001]*** [0.001]*** [0.003]*** [0.001]*** [0.001]*** [0.001]*** [0.001]*** [0.002]***
DEPOSIT 0.18 0.19 0.17 0.18 0.14 0.15 0.12 0.13 0.15 0.13

[0.450] [0.421] [0.477] [0.442] [0.558] [0.554] [0.637] [0.608] [0.542] [0.566]
Observationer 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
R² 0.18 0.15 0.16 0.17 0.20 0.17 0.17 0.19 0.20 0.22
Justerad R² 0.15 0.12 0.12 0.13 0.15 0.12 0.12 0.14 0.15 0.17
F-test 5.43 4.33 4.42 4.83 4.31 3.52 3.57 4.06 3.84 4.31

[0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.001]*** [0.001]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]***
Jarque-Bera 3.55 4.18 4.34 4.70 3.41 4.17 4.34 4.79 4.21 4.40

[0.170] [0.124] [0.115] [0.095]* [0.182] [0.124] [0.114] [0.091]* [0.122] [0.111]
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(2009) studerar också effekten av ägarkoncentration. Men deras resultat är inte 

signifikanta. Deras obetydliga resultat beror inte på att blockägare inte skulle ha haft en 

influens på bankernas avkastningar, utan på att deras definition för blockägare inte är 

konsistent med tidigare undersökning. Jag definierar blockägare mera i konsensus med 

tidigare forskning, vilket förklarar varför mina resultat är betydligt signifikanta. 

Problemet är att mina resultat och resultaten av tidigare studierna är negativa; enligt 

resultaten hade bankerna med väl organiserad bolagsstyrning sämre avkastningar 

under den globala finanskrisen. Man skulle kunna tolka det som att blockägare i 

bankerna exproprierade minoritetsägarna hellre än att de skulle ha försökt skydda 

värdet av aktierna genom att se till att ledningen inte exproprierar dem. Det kan vara 

delorsaken till att resultaten är negativa, men huvudsakliga orsaken är ett 

ekonometriskt problem. Problemet är att mekanismer för bolagsstyrning inte ändras 

avsevärt med tiden (Adams & Mehran 2005:2; Caprio et al. 2007). Bankerna har 

samma värden för variablerna före och under nedgångsperioden. Följaktligen speglas 

effekten av god bolagsstyrning före nedgångsperioden på bankernas aktieavkastningar 

under nedgången. Banker med god bolagsstyrning före nedgångsperioden investerade i 

värdepapperiserade bostadslån för att marknaden ansåg det som en god investering 

(Beltratti & Stulz 2009). Bostadslånen avkastade väl före nedgångsperioden. Men 

riskerna realiserades med investeringarna, och under nedgången hade bankerna med 

värdepapperiserade bostadslån oförväntat dåliga avkastningar. Stödande bevis för att 

bankerna med värdepapperiserade bostadslån avkastade bättre före nedgångsperioden 

är negativa förhållandet, som Beltratti & Stulz (2009) hittar, mellan bankernas 

avkastningar före nedgången och under nedgången. Resultatet som uppkommer för att 

variablerna är stabila, är att det ser ut som att banker med god bolagsstyrning under 

nedgångsperioden hade sämre avkastningar under nedgången.  

Cornett et al. (2010) använder ett annorlunda sätt att studera hurdan effekt 

bolagsstyrning hade på bankernas avkastningar under den globala finanskrisen. En 

positiv förändring i företagets egenskaper relaterade till bolagsstyrning kan förväntas 

ha en positiv effekt på företagets lönsamhet. Därför utnyttjar de förändringen i 

variablerna som beskriver bolagsstyrningen. De använder värden från år 2007 och 

2008, och estimerar regressioner där beroende variablerna är avkastningen under 

2008 eller förändringen i avkastningen från 2007 till 2008. På det här sättet 

uppkommer inte problemet med att variablerna som beskriver bolagsstyrningen skulle 

spegla deras inverkan före krisen. Förändringen i variablerna som beskriver 
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bolagsstyrningen mellan 2007 och 2008 kan nämligen inte tänkas ha ett samband med 

variablernas värden från tiden före krisen. Jag estimerar modeller där jag använder 

förändringen i variablerna som beskriver ägarstrukturen. Resultaten visas inte här. 

Värden kommer från SEC Def 14A formulären från år 2007 och 2008. Beroende 

variablerna i modellerna är bankernas avkastningar under senare hälften av 

nedgångsperioden, 1.5.2008 - 28.2.2009, och förändringen mellan avkastningarna 

under första hälften och senare hälften av nedgången. Tekniken skiljer sig från 

tekniken av Cornett et al. (2010) endast med att de konstruerar sina beroende variabler 

genom att de använder avkastningarna för år 2007 och 2008. Således är skillnaden 

tämligen trivial. Mina resultat visar samma som deras restultat. Deras restultat 

indikerar att en positiv förändring i bankernas bolagsstyrning hade en positiv effekt på 

bankernas avkastningar under år 2008 i USA. Mina resultat visar att en förändring i 

existensen eller storleken av blockägaren hade också en positiv effekt på bankernas 

avkastningar under senare hälften av nedgångsperioden. Mina resultat skiljer sig från 

Cornett et al. (2010) resultat i att jag inte hittar någon effekt av förändringen i 

bolagsstyrningen på förändringen i avkastningarna. De drar slutsatsen att god 

bolagsstyrning hade en positiv effekt på bankernas avkastningar under 

nedgångsperioden. Jag drar inte denna slutsats. Min slutsats är att man inte kan lita på 

resultaten tillräckligt för att man skulle kunna dra någon slags slutsatser från dem. 

Problemet med regressionerna är kausalitet. Cornett et al. (2010) nämner att de inte tar 

ställning till frågan om kausalitet mellan förändringen i en mekanism för 

bolagsstyrning och avkastningen under 2008. Nämligen det är inte nödvändigtvis så att 

en förbättring i bolagsstyrningen från 2007 till 2008 ledde till en förbättring i 

avkastningen under 2008. En mera trolig och logisk förklaring är att i banker där 

aktien avkastade dåligt under 2007 försämrades bolagsstyrningen mera, än i banker 

där avkastningen var högre. Det är t.ex. logiskt att blockägare sålde en större del av sina 

andelar i banker med sämre avkastningar. Kausalitetsproblemet uppkommer inte 

starkt i studier som undersöker effekten av god bolagsstyrning på företagens 

aktieavkastningar under krisperioder. Detta beror på att kriser uppkommer oftast efter 

oförväntade chocker (Mitton 2002). Om man använder förändringen i variablerna som 

beskriver bolagsstyrningen och förändringen i avkastningarna, i mitten av krisen är det 

inte mera fråga om en oförväntad chock. Således är det möjligt att blockägare 

förväntade att avkastningarna för bankerna som hade sämre avkastningar under 2007 

skulle också ha sämre avkastningar under år 2008. Och balanserade sina investeringar 

enligt dessa förväntningar. Bankerna som hade sämre avkastningar under 2007 hade 

också sämre avkastningar under 2008. Åtminstone kan man dra denna slutsats från 
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mina estimeringar där momentumvariabeln är signifikant positiv. Resultaten visas 

alltså inte här. Beroende på detta kausalitetsproblem visar resultaten att i banker där 

blockägaren försvann eller där hon minskade sina andelar, var avkastningarna sämre 

under 2008. Konklusionen är att tekniken som Cornett et al. (2010) använder, och som 

jag replikerade här, lider av ett märkbart kausalitetsproblem. Följaktligen tycker jag att 

det inte är värt att dra någon slags slutsatser från dessa resultat. Slutsatsen av 

diskussionen i detta avsnitt är att det inte i tidigare undersökningar används en 

ekonometrisk metod som skulle förbigå problemet med att egenskaperna för 

bolagsstyrning i bankerna är rejält stabila med tiden. Eller en metod som inte skulle 

präglas av problemet med kausalitet. Nu vänder vi oss till att studera robustheten av 

resultaten som presenterades i avsnitt Multipel regression, och korrigerar för 

ekonometriska problemen som kan korrigeras. 

8.4. Kontroll av robusthet 

I Tabell 3 på s. 55 presenteras tio ytterligare modeller: modellerna 11 till 20. 

Modellerna är konstruerade för att testa resultatens robusthet. Beroende variabeln i 

modellerna är ännu AVK. För att minska inverkan av extremvärden i AVK kan man 

kalkylera hellre logaritmiska avkastningar. Men när jag räknar logaritmiska 

avkastningar skiljer sig medianen och medeltalet mera i samplet än då jag räknar 

aritmetiska avkastningar. Skillnaden indikerar att effekten av extremvärden är starkare 

då jag använder logaritmiska avkastningar. Därutöver när jag estimerar modellerna 

med logaritmiska avkastningar förkastar Jarque & Bera (1987) testet 

normalfördelningen av flesta feltermer. Resultaten skiljer sig dessutom inte betydligt 

från resultaten då jag använder aritmetiska avkastningar. Följaktligen använder jag 

fortfarande AVK; alltså aritmetiska avkastningar. 

Jag handlar med oberoende variablernas extremvärden på olika sätt. Jag tar logaritmen 

av kontrollvariablerna STOR, MB, CAP och DEPOSIT. I Tabell 1 kan man se att 

medeltalet och medianen av STOR avviker avsevärt. Följaktligen tar jag bort en 

observation från samplet. Observationen är Bank of America Corp. som är betydligt 

större än även andra största banken. Således är det ändamålsenligt att ta bort 

observationen även om jag använder logaritmen av STOR. Efter att jag har tagit bort 

observationen är medeltalet av STOR hälften mindre än då Bank of America Corp. var 

med i samplet, medan medianen är oförändrad. Fastän jag tillsätter Bank of America 

Corp. tillbaka till samplet, förblir resultaten i Tabell 3 oförändrade. Jag använder 
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logaritmiska avkastningar för kontrollvariabeln MOM. Men i kontroll av robustheten 

använder jag avkastningen från år 2006 som Beltratti & Stulz (2009). Variabeln kallas 

MOM_2006. BLOCKAND och BLOCKSUM variablerna kan jag inte ta logaritmen av 

för att det finns flera banker där värdet för variablerna är noll. Jag är tvungen att 

istället ta bort två högsta observationerna. De är samma för BLOCKAND och 

BLOCKSUM. Eliminerade observationerna är Nasb Financial Inc. och Bok Financial 

Corp. Värdena för BLOCKSUM för dessa banker är dubbelt så höga som värdet för 

tredje högsta observationen. Med så höga värden kan observationerna väl ha en 

förvrängande inverkan på resultaten. 

BLOCK_FIN variabeln lider av obetydlig variation. Jag handlar med dilemmat genom 

att ta bort variabeln från modellerna. Således kan jag inte dra slutsatser om hur bank- 

anknutna blockägare inverkade på aktieavkastningarna under nedgången. 

BLOCK_LED variabeln modifierar jag till BLOCK_LED2. Nya variabeln definierar jag i 

konsensus med Mitton (2002). I BLOCK_LED variabeln antog jag att en blockägare 

som är med i styrelsen inte är associerad med ledningen. Med BLOCK_LED2 antar jag 

tvärtom. Det finns 17 st. observationer för BLOCK_LED, medan BLOCK_LED2 består 

av 34 st. observationer. 

Specifikationen av STOR variabeln kräver ännu en ytterligare justering. I modellerna 11 

- 20 är STOR återställd så att den inte lider av extremvärden lika grovt som i 

modellerna 1 - 10. Men STOR variabeln kan därutöver vara icke-lineär. Modellen som 

presenteras i Fama & French (1993) förutspår att små företag har bättre avkastningar 

än stora företag. Men det är mera fråga om att små företag har bättre avkastningar 

igenomsnitt. Under kriser är det mera logiskt att stora företag kan bättre absorbera 

chocken än små företag. Stora företag är mera diversifierade både geografiskt och över 

olika affärssektorer. Mitton (2002) och Lemmon & Lins (2003) finner att små företag 

presterade sämre under Asiatiska krisen. Således, fastän jag i metodologi kapitlet 

förväntade mig att små företag skulle ha högre avkastningar under nedgångsperioden, 

är det kanske mera logiskt att förvänta sig att små banker de facto hade sämre 

avkastningar under nedgången. I Tabell 2 ser man att STOR variabeln är signifikant 

negativ, vilket är emot nyss utformade förväntningen. Förklaringen är att jag studerar 

banker och inte industriella företag som tidigare krisforskningarna. Nämligen, som jag 

redan diskuterade i metodologi kapitlet, så finns det en tilläggs orsak varför stora 

banker kan förväntas ha avkastat sämre under nedgångsperioden. Stora banker har 

incentivet att ta mera risk än medelstora och små banker p.g.a. ”too-big-to-fail” 
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regleringen (Beltratti & Stulz 2009). Följaktligen kan man förvänta sig att stora banker 

investerade mera omfattande i värdepapperiserade bostadslån. Vilket betyder att jag 

kan förvänta mig att stora banker hade sämre avkastningar under 

börsnedgångsperioden. Om man beaktar resultaten av Mitton (2002) och Lemmon & 

Lins (2003) och påverkan av ”too-big-to-fail” regleringen, kan man förvänta sig att små 

och stora banker avkastade sämre under nedgången än medelstora banker. 

Förhållandet mellan bankernas storlek och avkastningarna under nedgången kan alltså 

förväntas vara icke-lineärt. Jag tar det här i beaktande i modell 19 och 20 genom att 

tillsätta i modellerna kvadrerade versionen av ln(STOR) variabeln, ln(STOR)^2. 

Dessutom lägger jag till en speciell momentumvariabel. Den heter MOM_2 i Tabell 3. 

Beltratti & Stulz (2009) hittar ett signifikant negativt förhållande mellan 

avkastningarna före nedgångsperioden och avkastningarna under perioden. Enligt 

teorin kan man förvänta sig att förhållandet skulle vara positivt (Carhart 1997). Men 

Beltratti & Stulz (2009) hävdar att det var banker som investerade i 

värdepapperiserade bostadslån som hade höga avkastningar före nedgångsperioden, 

vilket tyder på att de ansågs som en bra investering. Under krisen realiserades risken 

från ifrågavarande värdepapper. Således hade banker med högre avkastningar före 

nedgångsperioden, lägre avkastningar under nedgången. Det här motiverar mig att 

skapa en momentumvariabel som tar i beaktande inte endast avkastningen under 2006 

utan avkastningen under hela perioden då det var lönsamt att investera i 

värdepapperiserade bostadslån. Följaktligen kan man säga att MOM_2 mäter till en 

viss grad hur omfattande banker hade investerat i värdepapperiserade bostadslån. Jag 

definierar perioden för MOM_2 som 1.1.2004 - 1.1.2007. Jag kalkylerar logaritmiska 

avkastningar för bankerna för definierade perioden. Utgivning av subprimelån började 

nog före år 2004, men däremot var IT-bubblan inte ännu över (JCHSHU 2008). Jag 

förväntar mig att IT-bubblan hade en negativ inverkan på bankernas avkastningar. 

Således är det fattbart att definiera början av perioden till en tidpunkt som ligger efter 

slutet av IT-bubblen. Därutöver steg subprimeutlåningen speciellt mycket under 2003 

och  2004.  Detta  tyder  på  att  utlåningen  tog  fart  först  år  2004  (JCHSHU  2008).  

Problemen med subprimelån började visa sig under år 2006 (Lybeck 2009). Så man 

kan ifrågasätta att definierade perioden för MOM_2 inkluderar år 2006. Å andra sidan, 

hittar Beltratti & Stulz (2009) att avkastningarna under 2006 korrelerade negativt med 

avkastningarna under nedgången. Således är det förståeligt att inkludera också 

avkastningarna från år 2006 till perioden. Jag kalkylerar regressionerna i Tabell 3 med 

en MOM_2 variabel där år 2006 inkluderas inte i perioden. Resultaten ändras inte 
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betydligt. Estimeringarna blir endast en bit mera signifikanta. Man kan förvänta sig att 

MOM_2 är mera signifikant än MOM_2006, som inkluderar endast avkastningarna 

från år 2006. 

Tabell 3 Kontroll av robusthet 

I tabellen presenteras resultat från tio tvärsnittsregressioner, estimerade med OLS. Beroende variabeln i alla modeller är 
AVK,  som  är  köp-och-håll  aktieavkastningen  för  banken  mellan  1  juli  2007  och  28  februari  2009.  BLOCK_5  och  
BLOCK_10 är indikatorvariabler som tar värdet 1 då banken har en ägare som äger av bankens aktier över 5 % och 10 %, 
respektive.  BLOCKAND antyder hur många procent största blockägaren i  banken äger av bankens aktier.  BLOCKSUM 
antyder  hur  många  procent  alla  blockägare  gemensamt  äger  av  bankens  aktier.  BLOCKAND^2  och  BLOCKSUM^2  är  
kvadrerade värden av BLOCKAND och BLOCKSUM. BLOCK_ LED2 är en indikatorvariabel som visar om blockägaren 
är  associerad  med  ledningen,  definierad  enligt  Mitton  (2002).  Ln(STOR)  är  logaritmen  av  bankens  totala  kapital  i  
miljoner förenta staternas dollar, medan ln(STOR)^2 är ln(STOR) i kvadrat. Ln(MB) är logaritmen av bankens market-
to-book värde. MOM_2006 är bankens logaritmiska aktieavkastning under året 2006. MOM_2 är bankens logaritmiska 
aktieavkastning mellan 1 januari 2004 och 1 januari 2007. Ln(CAP) är logaritmen av skuldsättningsgraden, definierad 
enligt  Basel  bestämmelserna,  alltså  Tier  1  -kapitalet.  Ln(DEPOSIT)  är  logaritmen  av  bankens  totala  depositioner  
dividerat  med  totalt  kapital.  I  parentesen  visas  p-värden  för  t-test,  som  testar  om  koefficienten  är  olika  från  noll.  P-
värden är korrigerade för heteroskedasticitet, enligt Andrews (1991). Jarque & Bera (1987) testet provar om feltermen 
från  modellen  är  normalfördelad.  Statistisk  signifikans  indikeras  för  1  %,  5  %  och  10  %  nivå  med  ***,  **  och  *,  
respektive. 

8.5. Resultat från robusthetskontroll 

Jag estimerar modellerna 11 - 20 med minsta kvadrat metoden. Modellerna innehåller 

modifierade variablerna. Fyra första modeller innehåller MOM_2006 variabeln, medan 

fyra sista modeller innehåller MOM_2 variabeln. Modellerna 19 och 20 innehåller 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Konstant 0.28 0.23 0.28 0.28 0.40 0.37 0.40 0.39 0.19 0.15

[0.263] [0.328] [0.263] [0.275] [0.072]* [0.086]* [0.074]* [0.086]* [0.429] [0.533]
BLOCK_5 -0.14 -0.12

[0.005]*** [0.013]**
BLOCK_10 -0.08 -0.06

[0.195] [0.367]
BLOCKAND -1.18 -1.01 -2.11

[0.007]*** [0.019]** [0.012]**
BLOCKSUM -0.50 -0.40 -1.26

[0.004]*** [0.021]** [0.004]***
BLOCKAND^2 5.56

[0.172]
BLOCKSUM^2 2.04

[0.023]**
BLOCK_LED2 0.07 0.06 0.10 0.09 0.09 0.08 0.11 0.10 0.11 0.10

[0.292] [0.385] [0.119] [0.139] [0.195] [0.287] [0.078]* [0.111] [0.077]* [0.105]
MOM_2 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.23

[0.002]*** [0.001]*** [0.001]*** [0.002]*** [0.002]*** [0.005]***
ln(STOR) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04

[0.459] [0.252] [0.356] [0.446] [0.473] [0.294] [0.389] [0.457] [0.075]* [0.096]*
ln(STOR)^2 -0.00 -0.00

[0.001]*** [0.001]***
ln(MB) 0.04 0.06 0.05 0.06 0.08 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09

[0.530] [0.393] [0.465] [0.393] [0.320] [0.238] [0.280] [0.247] [0.248] [0.220]
MOM_2006 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

[0.535] [0.519] [0.522] [0.518]
ln(CAP) 0.36 0.41 0.39 0.39 0.40 0.44 0.42 0.42 0.40 0.38

[0.001]*** [0.000]*** [0.001]*** [0.001]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]***
ln(DEPOSIT) 0.11 0.15 0.13 0.11 0.24 0.28 0.26 0.24 0.24 0.19

[0.483] [0.353] [0.408] [0.495] [0.112] [0.067]* [0.088]* [0.128] [0.102] [0.176]
Observationer 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
R² 0.17 0.13 0.16 0.17 0.22 0.19 0.22 0.21 0.25 0.25
Justerad R² 0.12 0.09 0.12 0.12 0.18 0.15 0.17 0.17 0.19 0.20
F-test 3.83 2.92 3.74 3.76 5.32 4.47 5.21 5.09 4.75 4.86

[0.001]*** [0.007]*** [0.001]*** [0.001]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]***
Jarque-Bera 4.09 4.00 4.39 5.05 4.04 4.43 4.75 4.46 2.95 2.87

[0.129] [0.135] [0.112] [0.080]* [0.133] [0.109] [0.093]* [0.108] [0.223] [0.238]
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också ln(STOR)^2. Ekonometriska problemen är små i modellerna 11 - 20. 

Korrelationerna är låga mellan variablerna, vilket tyder på att det inte finns problem 

med multikollinearitet. P-värden i Tabell 3 är korrigerade för heteroskedasticitet enligt 

Andrews (1991). Jarque & Bera (1987) testet kan inte förkasta normaliteten av 

feltermens distribution i någon av modellerna. Dessutom är extremvärden obefintliga i 

variablerna. Modellspecifikationen är alltid ett problem. Å andra sidan innehåller 

modellerna kända kontrollvariabler från teori som behandlar determinanterna av 

aktieavkastning, och från litteraturen om bankernas bolagsstyrning. Följaktligen kan 

man tänka sig att modellerna inte innehåller för få variabler. Dessutom är signifikansen 

hög för variablerna som inte är kända kontrollvariabler. Man kan således tänka sig att 

modellerna inte innehåller för många variabler. 

Kontrollvariablerna förändras i robusthetskontrollen. Ln(STOR) är inte signifikant på 

någon nivå i modellerna 11 - 18. Ln(MB) är inte signifikant i någon modell. Detta tyder 

på att resultaten gällande MB drevs av extremvärden. Å andra sidan ser man att i 

modell  19  och  20  är  ln(STOR)  signifikant  positiv  på  10  %  nivå  och  ln(STOR)^2  är  

signifikant negativ på 1 % nivå. Det här betyder att ln(STOR) är icke-lineär i 

förhållandet till bankernas avkastningar. Således är det inte förvånande att ln(STOR) 

inte  är  signifikant  i  modellerna  11  -  18.  Då  ln(STOR)  är  positiv  och  ln(STOR)^2  är  

negativ, betyder det att små och stora banker avkastade sämre under nedgången än 

medelstora banker. Resultatet stöder hypotesen av Beltratti & Stulz (2009) enligt vilken 

stora banker tar mera risk beroende på ”too-big-to-fail” regleringen. Och således 

investerade de mera aktivt i värdepapperiserade bostadslån. Medan stora företag är 

mera diversifierade och kan därför absorbera chock bättre än små företag. Dessutom 

stöder den negativa ln(STOR)^2, resultaten av Mitton (2002) och Lemmon & Lins 

(2003) som hittade att små företag avkastade sämre under Asiatiska krisen. Nya 

modifierade versionerna av variablerna CAP och DEPOSIT, ln(CAP) och ln(DEPOSIT), 

visar likadana resultat som originella variablerna. Ln(DEPOSIT) är inte nu heller 

signifikant och ln(CAP) är signifikant positiv i alla regressioner på 1 % nivå. 

Ln(DEPOSIT) visar nog tecken på signifikans, men det är endast på 10 % nivå i två av 

modellerna. Nya MOM variabeln MOM_2006 har förändrat tecknet till negativt, vilket 

är i enlighet med Beltratti & Stulz (2009). MOM_2006 är ändå inte signifikant. Å 

andra sidan, kan man se i Tabell 3 att variabeln MOM_2 är signifikant negativ på 1 % 

nivå. Detta betyder att banker som hade högre avkastningar före nedgången hade 

sämre avkastningar under nedgången. Den signifikant negativa MOM_2 är stödande 

bevis för att negativa effekten av ägarkoncentration på bankernas avkastningar, kan 
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förklaras med att bankerna investerade i värdepapperiserade bostadslån för att de 

ansågs som en värdemaximerande investering. Således avkastade värdepapperiserade 

bostadslån oförväntat dåligt efter att riskerna med dem förverkligades. Orsaken till 

nedgången av aktiepriserna på bankbranschen var huvudsakligen negativa 

avkastningarna från investeringarna i värdepapperiserade bostadslån. Följaktligen 

indikerar signifikant negativa MOM_2 att investeringen i bostadslånen ansågs på 

marknaden som en värdemaximerande investering. Därför var de betydligt negativa 

avkastningarna oförväntade från värdepappren. Alternativa förklaringen till den 

negativa effekten av ägarkoncentration på bankernas avkastningar är att blockägare 

hade en negativ effekt på bankernas avkastningar under nedgången. Då MOM_2 

insätts i modellerna minskar signifikansen av variablerna som beskriver 

ägarstrukturen. Men reduktionen i signifikansen är inte betydlig. 

Enligt resultaten i Tabell 3 hade ägarkoncentration en dålig effekt på bankernas 

avkastningar. Resultatet stöder resultaten i Tabell 2. Men nu är också estimeringarna 

för BLOCKAND signifikanta. Den är signifikant även i modell 13 som inte innehåller 

BLOCKAND^2. Dessutom ökar signifikansen av BLOCK_5, och speciellt av 

BLOCKSUM. Således kan man dra slutsatsen att resultaten i Tabell 2 är robusta till 

ändringar. Slutsatserna från resultaten i Tabell 2 kan inte ifrågasättas utgående från 

kontroll av robustheten. BLOCK_LED2 är positiv som BLOCK_LED, men är inte heller 

betydligt  signifikant.  BLOCK_LED2  är  signifikant  på  10  %  nivå  i  modell  17  och  19.  

Således är BLOCK_LED i Tabell 2 också tolerant till förändringar. BLOCKSUM^2 är 

positiv och signifikant med p-värdet 0,023. Däremot är BLOCKAND^2 positiv, men 

med p-värdet 0,172 är den inte signifikant. Det här beror inte på att jag inkluderar 

ln(STOR)^2 i modellen. Eftersom BLOCKSUM^2 är signifikant medan BLOCKAND^2 

inte är signifikant, förändras slutsatserna från modellerna som tar i beaktande icke-

lineärheten av förhållandet mellan bankernas avkastningar och storleken av 

blockägaren. 

8.6. Nyttan med flera blockägare 

I avsnitt 8.2., Multipel regression, spekulerade jag att stora blockägare kan ha haft en 

positiv inverkan på bankernas aktieavkastningar med aktiviteter före eller under 

börsnedgången. Resultatet i Tabell 3 förändrar på slutsatsen. Enligt resultaten i modell 

19 och 20 var det inte bara faktumet att blockägaren var stor vilket inverkade positivt 

på bankernas avkastningar. Utan det måste också finnas mera än en blockägare bland 



 

 

58

bankens ägare. Utryckt med andra ord så var bankernas avkastningar bättre om 

ägarstrukturen var betydligt koncentrerat. Resultatet att BLOCKSUM^2 är signifikant 

medan BLOCKAND^2 är icke-signifikant, kan förklaras bäst med att flera stora 

blockägare kunde inverka tillsammans på bankernas aktieavkastningar under 

nedgången. Resultatet indikerar att enskilda blockägare inte inverkade på 

avkastningarna, medan grupper av blockägare inverkade. Så vad är fördelen med att ha 

flera blockägare istället för endast en? Det finns teorier enligt vilka det är dåligt för 

företagens lönsamhet att ha flera blockägare (Pagano & Röell 1998; Bennedsen & 

Wolfenzon 2000). Flera blockägare kan forma en allians genom vilken de kan effektivt 

kontrollera företaget och expropriera minoritetsägare. Teori om positiva effekten av 

flera blockägare hävdar att blockägare övervakar varandra, vilket borde leda till att 

blockägare inte kan lika effektivt expropriera små ägare, eller varandra (Pagano & Röell 

1998; Winton 1993). Faccio, Lang & Young (2001) studerar effekten av flera blockägare 

på företagens dividender. De studerar Asiatiska och väst Europeiska marknaden mellan 

1992 - 1996. De hittar indikationer på att negativa effekten av flera blockägare är fallet i 

Asien, medan i västra Europa har existensen av flera blockägare en positiv effekt på 

företagens lönsamhet. Deras resultat visar att i västra Europa är dividenderna högre i 

företag med flera blockägare. Eftersom Europa är mera lik USA än Asiatiska 

marknader, kan det vara att flera blockägare har en positiv effekt också i USA. Det 

verkar som att teori om flera blockägare är bästa förklaringen till att BLOCKAND^2 

inte är signifikant i robusthetskontrollen, medan BLOCKSUM^2 är robust och förblir 

signifikant. 

Andra förklaringen till icke-lineärheten som diskuterades i Multipel regression 

avsnittet stöds inte av resultatet i Tabell 3. Enligt förklaringen kunde stora blockägare 

före nedgången inse risken med att investera i värdepapperiserade bostadslån. Således 

skulle stora blockägare ha förhindrat banken från att investera överdrivet mycket på 

värdepappren. Enligt hypotesen visste stora blockägare om risken med 

värdepapperiserade bostadslån. Följaktligen är det inte logiskt att stora blockägare 

skulle ha investerat i bostadslånen bara för att de inte var övervakade av andra 

blockägare.  

Tredje förklaringen som diskuterades i avsnitt 8.2., Multipel regression, utgick från 

hypotesen av Morck et al. (1988). Enligt hypotesen kan det vara att stora blockägare 

gjorde av misstag ett bra investeringsbeslut och investerade inte i värdepapperiserade 

bostadslån, utan hellre använde banken till sin egen fördel på minoritetsägarnas 
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bekostnad. Det här stöds inte direkt av resultatet i Tabell 3, eftersom då borde 

BLOCKAND^2 vara signifikant och BLOCKSUM^2 icke-signifikant. Som ovan 

nämndes är det mera troligt att grupper av blockägare har en positiv effekt i USA. Det 

här betyder att om hypotesen av Morck et al. (1988) skulle stämma, skulle inte enskilda 

stora blockägare ha investerat på bostadslånen, medan banker med flera blockägare 

skulle ha investerat på lånen. Således borde BLOCKAND^2 vara signifikant och 

BLOCKSUM^2 icke-signifikant. 

Fjärde förklaringen i Multipel regression avsnittet, som baserade sig på hypotesen av 

Shleifer & Vishny (1997), var att det kan vara att stora blockägare inte ville investera i 

värdepapperiserade bostadslån för att det ansågs som en investering som var utsatt 

med för hög risk. Stora blockägare kan ha en stor del av sin egendom fast i  företaget. 

Det här betyder att de är underdiversifierade och således vill inte att banken tar för 

stora risker. Det här stöds inte heller av resultatet i Tabell 3. Resultatet skulle i det här 

fallet tyda på att grupper av blockägare är mindre diversifierade än enskilda 

blockägare, vilket inte är logiskt. Hypotesen av Shleifer & Vishny (1997) förutspår 

således att BLOCKAND^2 borde vara signifikant och BLOCKSUM^2 icke-signifikant.  

Således stöder inte resultatet i Tabell 3 väl förklaringarna enligt vilka stora blockägare 

inte investerade i värdepapperiserade bostadslån för att de insåg risken med dem, för 

att de ville använda banken hellre till sin egen nytta eller för att de var 

underdiversifierade. Följaktligen är mest trovärdiga förklaringen att flera stora 

blockägare inverkade tillsammans på bankernas aktieavkastningar under nedgången. 

Slutsatsen är att det kan vara att stora blockägare var så informerade, mäktiga och 

finansiellt motiverade att de kunde stoppa ledningen från att expropriera ägarna. Men 

resultatet i robusthetskontrollen indikerar att endast faktumet att blockägaren är stor 

räcker inte till att hon hade en positiv effekt på bankernas avkastningar under 

nedgången. Största blockägaren måste också övervakas av andra blockägare, så att hon 

inte skulle expropriera andra aktieägare. Följaktligen indikerar lineärheten av 

BLOCKAND och icke-lineärheten av BLOCKSUM att det är möjligt att stora blockägare 

som övervakades av andra blockägare inverkade positivt på bankernas avkastningar 

under börsnedgången. 
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9 SAMMANFATTNING 

I denna studie är syftet att undersöka hurdan effekt blockägare hade på bankernas 

aktieavkastningar under nedgången på bankbranschen under den globala finanskrisen. 

Empirisk forskning har visat att ekonomiska tillväxten följer utvecklingen på 

bankbranschen (Levine & Zervos 1998). Dessutom kan man påstå att nedgången av 

aktievärden på bankbranschen var en av orsakerna till den globala finanskrisen 

(Mishkin & Eakins 2006). Lyckligtvis har tidigare forskning visat både teoretiskt och 

empiriskt att bolagsstyrning har en positiv effekt på företagens lönsamhet (Jensen & 

Meckling  1976;  Shleifer  &  Vishny  1986;  Cleassens  et  al.  2002;  La  Porta  et  al.  2002;  

Morck et al. 1988; Bethel et al. 1998). Viktigaste mekanismerna för bolagsstyrning är 

ägarkoncentration och lagar som skyddar aktieägare (Shleifer & Vishny 1997). Beltratti 

& Stulz (2009) är enda forskningen som har studerat effekten av blockägare på 

bankernas avkastningar under den globala finanskrisen. Men de tar inte i beaktande 

olika definitioner av blockägare, typen av blockägaren eller icke-lineära förhållandet 

som storleken av blockägaren och företagets lönsamhet kan ha. Det är följaktligen 

befogat och viktigt att studera effekten av blockägare på bankernas avkastningar under 

nedgången. Nedgångsperioden definieras som 1.7.2007 - 28.2.2009. Studien innehåller 

151 st. relativt stora banker och utförs på marknaden i USA. Forskningsmetoden består 

av analys av medeltal, korrelationsanalys och regressionsanalys. 

Resultaten från lineära testen indikerar att blockägare hade en negativ inverkan på 

bankernas avkastningar. Resultaten är robusta för diverse ändringar i modellerna och 

data. Beltratti & Stulz (2009) hittar inget förhållande. Deras icke-signifikanta resultat 

beror troligen på att de inte beaktar olika aspekter av blockägare. Å andra sidan hittar 

de ett negativt förhållande mellan styrelsens egenskaper som beaktas som god 

bolagsstyrning, och bankernas avkastningar. Ytterligare hittar Fahlenbrach & Stulz 

(2009) att sensitiviteten av ledningens lön till bankens lönsamhet inverkade negativt 

på bankernas avkastningar. Således stöder mina resultat delvis dessa studier. Enligt 

Shleifer & Vishny (1986) och Lemmon & Lins (2003) borde blockägare ha en positiv 

influens på företag. Blockägare inverkar på bolag genom att övervaka ledningen och 

genom att använda sin makt för att inverka på dem. Mitt negativa resultat kan förklaras 

med att blockägare kan använda sin makt för att expropriera andra ägare (Shleifer & 

Vishny 1997). Men det finns en annan förklaring som är mera trolig. Som också 

Beltratti & Stulz (2009) hittar jag i robusthetskontrollen att bankernas avkastningar 

före krisen hade ett negativt förhållande med avkastningarna under nedgången. 
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Bankerna som avkastade dåligt under nedgången hade investerat i värdepapperiserade 

bostadslån. Eftersom momentumvariabeln är negativ betyder det att på marknaden 

ansågs investeringen som värdemaximerande. Banker med blockägare investerade i 

bostadslånen för att de ansågs vara lönsamma. Men antagligen gjorde de investeringen 

också för att öka risken av bankens tillgångar. En riskökning höjer nämligen ofta 

aktievärdet i högt skuldsatta företag, och företag som har depositionsförsäkring 

(Merton 1974; Merton 1977). Risken med värdepapperiserade bostadslån realiserades 

och bankerna drabbades av oförväntat stora förluster. I framändan var bankerna som 

hade investerat mest i bostadslånen. För att mekanismer för bolagsstyrning är relativt 

stabila med tiden, syns effekten av blockägares aktiviteter före nedgången på bankernas 

avkastningar under nedgångsperioden (Adams & Mehran 2003; Caprio et al. 2007). 

Denna tröghet i variablerna som beskriver ägarstrukturen är ett ekonometriskt 

problem. Blockägare kunde inverka på bankernas avkastningar under nedgången 

genom två källor. De kunde inverka med aktiviteter före nedgångsperioden och med 

åtgärder under perioden. P.g.a. trögheten i variablerna speglas effekten av båda 

källorna på bankernas avkastningar under nedgången. Då effekten av investeringarna i 

värdepapperiserade bostadslån är starkare än effekten av övervakning och kontroll över 

ledningen under nedgången, syns inte den senare, positiva effekten i resultaten. Utifrån 

dessa lineära test kan jag inte svara på frågan som ställs i syftet av avhandlingen. Alltså 

jag kan inte dra slutsatser om hurdan effekt ägarkoncentration hade på bankernas 

aktieavkastningar under nedgångsperioden. Konklusionerna som jag kan göra är att det 

verkar som att banker med blockägare investerade i värdepapperiserade bostadslån 

före nedgången. Och att orsaken till investeringarna var att de ansågs av marknaden 

som värdemaximerande och lukrativa. 

Resultaten från icke-lineära testen visar att relationen mellan blockägares storlek och 

bankernas avkastningar under nedgången är U-format. Efter kontroll av robustheten 

ser det ut som att förhållandet är U-format endast mellan storleken av andelen som 

bankens alla blockägare innehar sammanräknat. Icke-lineärheten kan betyda att 

resultatet är helt enkelt inåtvänt, som resultaten av lineära testen. Nämligen Morck et 

al. (1988) hittar ett regnbågsformat förhållande mellan blockägare och lönsamhet. De 

hävdar att när blockägaren blir för stor har hon nästintill total kontroll över företaget 

och är tillräckligt förmögen att hon prefererar att använda företaget för sin egen fördel 

på andra ägares bekostnad. Shleifer & Vishny (1997) påpekar därutöver att stora 

aktieägare inte nödvändigtvis är väl diversifierade.  Hypotesen förutspår att stora 

blockägare inte ville öka risken i sin portfölj, och därför ville inte att banken skulle 
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investera i värdepapperiserade bostadslån. Dessutom kan det vara att tillräckligt stora 

blockägare insåg risken med värdepapperiserade bostadslån och investerade inte i dem. 

Hypotesen av Rubin (2007) och Edmans (2009) enligt vilken större blockägare är mera 

informerade, skulle förutspå just detta. Men mest trovärdiga förklaringen till resultatet 

är ändå att stora blockägare som övervakades av andra blockägare hade en positiv 

effekt på bankernas avkastningar under nedgången. Det kan vara att stora blockägare 

var tillräckligt inflytelserika och sofistikerade att de kunde och visste när de skulle 

inverka på bankledningen under nedgången. Samtidigt påpekar Pagano & Röell (1998) 

och Winton (1993) att blockägare övervakar varandra, vilket minskar deras förmåga att 

expropriera minoritetsägare. Slutsatsen är således från signifikant icke-lineära 

förhållandet mellan storleken av gruppen av blockägare och bankernas avkastningar, 

att det finns svagt bevis på att stora blockägare som övervakades av andra blockägare 

hade en positiv effekt på bankernas avkastningar under nedgången under den globala 

finanskrisen. Resultatet stöder svagt Cornett et al. (2010) som hittar att god 

bolagsstyrning inverkade positivt på bankernas avkastningar under den globala 

finanskrisen. Därutöver stöder resultatet Faccio et al. (2001) som hittar att flera 

blockägare har en positiv influens på företagens lönsamhet i västra Europa. 

Resultaten antyder också på att effekten på bankernas avkastningar av blockägare som 

var med i ledningen, och effekten av andra typer av blockägare skiljer sig inte från 

varandra. Resultatet är robust till diverse förändringar i modellerna. Det stöder inte 

hypotesen av Claessens et al. (2000), eller Bethel et al. (1998), enligt vilken blockägare 

som är med i ledningen inverkar annorlunda på företagens lönsamhet än andra 

blockägare. Icke-signifikanta resultatet stöder Claessens et al. (2002) som finner att 

effekten av blockägare på företagens lönsamhet är inte beroende av hennes typ. 

Konklusionen är att det verkar som att blockägare som var associerade med ledningen 

inverkade med samma intensitet på bankernas aktieavkastningar under 

nedgångsperioden som andra blockägare. 

Kort sagt implicerar resultaten att det var banker med blockägare som investerade i 

värdepapperiserade bostadslån före nedgången för att det ansågs som en lönsam 

investering. Samtidigt indikerar resultaten svagt på att under nedgångsperioden var det 

endast stora blockägare som övervakades av andra blockägare, som inverkade positivt 

på bankernas avkastningar. Blockägares typ hade inte betydelse för resultatet. 

Framtida forskning borde använda metoder som skulle överkomma ekonometriska 

problemet med att variabler som beskriver bolagsstyrning är tämligen stabila med 
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tiden. Ett alternativ är att studera ämnet kvalitativt, alltså genom att intervjua 

blockägare och ledningen i banker. Ett annat alternativ är att studera endast banker 

som inte hade investerat i värdepapperiserade bostadslån. Men det kan vara omöjligt 

att få tag på data om bankernas investeringar. Man kunde också göra samma 

undersökning, som i denna avhandling, på andra branscher än bankbranschen. Andra 

företag investerade inte på samma sätt i värdepapperiserade bostadslån. Således skulle 

det inte vara ett problem att variablerna som beskriver bolagsstyrningen är stabila med 

tiden. Då skulle det nog inte vara fullt klart om man skulle kunna applicera 

implikationerna av studiens resultat på bankbranschen. Men å andra sidan visar 

resultaten av Caprio et al. (2007) att blockägare har en likadan effekt på banker som på 

industriella företag. Dessutom kunde framtida forskning hellre studera marknader där 

lagen inte skyddar aktieägare lika bra som i USA. Lagen i USA kan nämligen vara 

orsaken till att resultatet är negativt från lineära testen. Under kriser ökar incentivet av 

ledningen att expropriera ägarna (Lemmon & Lins 2003). Då är det fördelaktigt för 

minoritetsägare att företaget har en blockägare. Eftersom blockägare kan motverka 

exproprieringen. Men om lagen skyddar ägarna tillräckligt bra kan inte ledningen 

expropriera ägarna. Således kan det vara att ledningen i bankerna i USA inte kan 

expropriera ägarna. Det här betyder att det kan vara att blockägare inte kunde inverka 

på bankernas avkastningar under nedgångsperioden. Vilket leder till att endast effekten 

av aktiviteterna av blockägare före nedgången speglas på avkastningarna. Och som det 

har redan nämnts så hade dessa aktiviteter en negativ effekt på aktieavkastningarna 

under nedgången. Däremot verkar det nog som att ledningen exproprierade ägarna 

under nedgångsperioden. Åtminstone tyder händelserna som beskrivs i anekdoterna i 

avsnitt 3.5 på att det förekom expropriering under nedgången. 
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