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Sammandrag: 

I min avhandling har jag som syfte att undersöka ifall förekomsten och identiteten av 
blockägare inverkar kostnaden av företagets lånefinansiering. För att undersöka detta, 
samlar jag data över kreditspridningen (credit spread) för obligationer emitterade av 
företag inom euro-zonen. Kreditspridningen används i undersökningen för att mäta 
företagets lånefinansieringskostnader över den risk-fria räntan. Sammanlagt undersöker 
jag kreditspridningen för 251 företag i sluten av året 2017. 

Mitt resultat visar blockägare hade ett signifikant positivt samband med 
kreditspridningen och ökade därmed kostnaderna för lånefinansiering. Resultatet tyder 
på att företag med blockägare hade i medeltal en 15 % högre kreditspridning. Även 
identiteten av blockägaren kan ha skillnad. Mitt resultat visar att statliga blockägare hade 
den motsatta effekten, då de hade ett signifikant negativt samband med 
kreditspridningen. Resultatet tyder på att företag med statliga blockägare hade en 16 % 
lägre kreditspridning i medeltal. Institutionella samt familje-blockägare visade sig inte ha 
en dylik effekt. 

Resultatet tyder på att blockägare skapar mer agentproblem gentemot långivare än vad 
de lyckas mildra och dessa agentproblem syns som en kostnad i lånefinansieringen. 
Statsägande tycks däremot vara en sådan säkerhet ur långivarnas synvinkel, att dylika 
kostnader inte uppstår då det gäller statliga blockägare. 
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1 INTRODUKTION 

Ägarstrukturens påverkan på företag är ingen ny fråga, frågan togs upp redan på 1700-

talet av Adam Smith i sin bok ”Wealth of Nations”. Smith insåg de potentiella problemen 

med att separera företagsledningen från företagets ägare och lade således grunden till 

det som vi nuförtiden känner igen som agentteori. Agentteorin har utvecklats mycket 

efter det och Jensen och Mecklings artikel från 19761 är kanske ett av de kändaste arbeten 

gällande agentteori och är relevant än idag. Jensen och Meckling (1976) behandlade inte 

enbart aktieägare utan företagets alla finansiärer, inklusive långivarna.  Efteråt har det 

forskats mycket om ägarstrukturens påverkan på företagens prestation och den optimala 

kapitalstrukturen. Därtill har det forskats mycket om hur ägarstrukturen påverkar 

(direkt eller indirekt) kostnaden av utomstående aktiekapital, det vill säga finansiering 

på aktiekapitalsmarknaden. Det som fallit under mindre uppmärksamhet är kostnaden 

av lånefinansiering. Därför kommer jag att koncentrera mig på detta i min avhandling. 

I min avhandling undersöker jag ägarstrukturens effekter på kostnaderna av företagens 

lånefinansiering. Jag kommer inte att behandla alla ägarstrukturens aspekter, utan 

fokuserar på ifall stora ägare, så kallade blockägare, påverkar företagets 

lånefinansieringskostnader. Avhandlingen siktar på att ge mer insyn i hur 

ägarstrukturen eventuellt påverkar riskpremien som marknaden kräver för att låna 

pengar till företag och således skulle påverka företagens lånefinansieringskostnader.  

Grundläggande idén för att blockägare kunde påverka företagets lånekostnader grundar 

sig i teorin om agentproblem. Agentproblemen i ett företag kan vara flera och av olik art. 

Det kan uppkomma agentproblem mellan aktieägare och ledningen, mellan stora och 

små ägare samt mellan aktieägare och långivare. Agentproblemen leder ofta till 

agentkostnader som definieras som alla inkrementella kostnader som orsakas av 

agentproblem. Enligt Jensen och Meckling (1976) kan olika sorters agentproblem öka 

kostnaderna i såväl kapitalfinansiering som lånefinansiering. Dessutom uppstår det 

agentkostnader i monitorering av företagsledningen med mål att minimera 

agentproblemen mellan ledningen och ägarna. 

Den huvudsakliga orsaken varför ägarstrukturen i allmänhet och blockägare mer 

specifikt kan påverka kostnaden av finansiering, både finansiering med aktiekapital och 

lån, ligger i agentteorin. Blockägare kan minska en del agentproblem, till exempel genom 

 
1 Jensen & Meckling (1976) Theory of the Firm:  Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure. 
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att bättre styra ledningen och bidra till mer långsiktighet hos dem. Blockägare kan dock 

för sin del även skapa agentproblem. På grund av den kontrollerande ställning som 

blockägare i många fall har, har de möjlighet att expropriera de andra finansiärerna. 

Därtill är identiteten av blockägaren en intressant fråga. Kan olika typers blockägare 

påverka på olika sätt? 

1.1 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall förekomsten och identiteten av 

blockägare inverkar kostnaden av företagets lånefinansiering. 

1.2 Avgränsningar 

Jag kommer att avgränsa undersökningen till börsnoterade företag inom euro-området 

med obligationer denominerade i euro.2 Med denna avgränsning kan jag studera 

liknande obligationer, det vill säga obligationer emitterade i samma valuta under 

liknande lagstiftning. Avgränsningen till börsnoterade företag grundar sig i 

tillgängligheten av data om aktieägare. Tidpunkten för undersökningen är 31.12.2017. 

1.3 Kontribution 

Det har forskats mycket om blockägare samt om ägarstrukturen i mer allmänna drag. 

Resultat från tidigare studier visar exempelvis att blockägare kan påverka 

skuldsättningsgraden, genom att bidra till en mer optimal kapitalstruktur (exempelvis 

Brailsford et al. 2002). Det har även studerats i blockägarnas påverkan på företagets 

värde och prestation (exempelvis Thomsen et al. (2006) och Edmans (2009)).  

Den tidigare forskningen kretsar ändå mest runt de ovannämnda teman, företagets 

värde, prestation samt kapitalstruktur. Till min kännedom har det forskats mycket 

begränsat om blockägarnas eller ägarstrukturens påverkan på kostnaderna av 

lånefinansiering. De underökningar som jag har kännedom av och tangerar ämnet för 

min studie är Anderson et al. (2003), Lin et al. (2011), Boubakri & Ghouma (2010), 

Bhojraj & Sengupta (2003) samt Borisova et al. (2015). Dessa artiklar undersöker dock 

främst på olika ägartypers inverkan på lånekostnaderna samt hur avvikelsen mellan den 

största ägarens kontroll och faktiska ägarandelen inverkar lånekostnaderna. Till min 

 
2 Mer specifikt är kravet att företag skall vara börsnoterad inom euro-zonen, d.v.s. i ett land som har 
euro som valuta. Då kan det eventuellt inkluderas några företag utanför euro-zonen ifall de ändå är 
börsnoterade inom euro-zonen. Kravet på att ha minst en i euro denominerad obligation är ändå 
absolut. 
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kännedom har det inte heller utförts liknande undersökningar som skulle koncentrera 

sig enbart på Europa, utan de nämnda forskningarna har koncentrerat sig på USA eller 

på en mer global marknad. Dessutom undersöker dessa ofta data från 1990-talet eller 

tidiga 2000-talet. 

Därmed kan min avhandling kontribuera till litteraturen, då den syftar att ge insyn hur 

blockägare och deras identitet påverkar företagens lånefinansieringskostnader i Europa 

på 2010-talet. Tidsperioden är intressant inte minst för den är efter finanskrisen, då de 

ovannämnda studierna använder data främst från tiden för finanskrisen. Om jag får reda 

på hur blockägare påverkar lånefinansieringskostnaderna, kan resultatet även ge vidare 

insyn i hurdana agentproblem blockägare kan minska eller orsaka och hur påverkar det 

företaget. 

1.4 Avhandlingens fortsatta upplägg 

Till näst kommer jag i kapitel 2 diskutera om företagsobligationers prissättning samt 

avkastning och efter det diskuterar jag i kapitlen 3–5 om det teoretiska upplägget om hur 

ägarstrukturen kan på verka kostnaderna för lånefinansiering. I kapitel 6 presenterar jag 

tidigare forskningar som är centrala med tanke på min undersökning och kapitlen 7–8 

presenterar jag data i mitt sampel och diskuterar metoden. Till slut i kapitlen 9–10 

presenterar samt diskuterar jag resultatet och drar konklusioner ur den. 
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2 FÖRETAGSOBLIGATIONER OCH DERAS PRISSÄTTNING 

Företagsobligationer (eng. corporate bond) är skuldebrev emitterade av ett företag i form 

av värdepapper. Dessa värdepapper kan efter emissionen även handlas på 

sekundärmarknaden och är ofta noterade på en eller flera börser. Likt vanliga skuldebrev 

eller lån, betalar företaget som emitterat obligationen oftast en fördefinierad ränta, även 

kallad kupongränta. Dock finns det även nollkupongobligationer (eng. zero-coupon 

bond) där obligationen betalar ingen periodisk ränta, utan räntan är inkluderat i 

obligationens pris, så att emittenten får en mindre summa pengar vid emissionen än vad 

den måste betala tillbaka. 

2.1 Prissättning och avkastning 

Liksom andra värdepapper, köps obligationer av olika marknadsparter som 

investeringar. Avkastningen på obligationer är en funktion av kupongräntan och priset 

på obligationen. Förhållandet mellan obligationens pris och förväntad avkastning är 

negativt, där ett lägre pris ger en högre förväntad avkastning och vice versa. 

Kupongräntan påverkar naturligtvis också på avkastningen, men effekten av 

kupongräntan är inkluderad i marknadspriset. 

Relationen mellan obligationens pris, kupongränta och avkastning demonstreras i 

formeln nedan. B är obligationens pris, C är kupongräntan, P är nominalvärdet, t är tiden 

till respektive kassaflöde och 𝛾 är avkastningskravet för respektive tidpunkt t. Det 

tidsspecifika avkastningskravet 𝛾 är summan av den risk-fria räntan för en tidsperiod 

och en riskpremie som marknaden kräver 

𝐵 = ∑
𝐶𝑖

(1 + 𝛾𝑖)𝑡𝑖

𝑡

𝑖=1

+
𝑃

(1 + 𝛾𝑡)𝑡
  . 

Så som formeln påpekar, kan man räkna ut obligationens nuvärde som summan av alla 

obligationens kassaflöden diskonterade till nuvärdet, där diskonteringsräntan är 

avkastningskravet på obligationen.  

På liknande sätt kan man räkna avkastningen för en obligation med ett givet pris. I nästa 

formel har diskonteringsräntan 𝛾, som är specifik för varje tidsperiod, ersatts med en 

konstant internränta. Denna internränta är den konstanta diskonteringsräntan, som 

används för att diskontera varje kassaflöde för en obligation, så att nuvärdet av 

obligationen motsvarar det givna priset. Denna internränta uppfattas som obligationens 
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avkastning och kallas ofta vid det engelska namnet ”yield to maturity”, eller förkortat 

YTM. 

𝐵 = ∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑌𝑇𝑀)𝑡𝑖

𝑡

𝑖=1

+
𝑃

(1 + 𝑌𝑇𝑀)𝑡
  . 

 

Obligationer kan köpas i olika stora belopp och är därför prissatta i termer av procent av 

nominal värdet. Det vill säga om obligationens pris är 100, säljer den vid par. Likaså om 

priset är under 100 eller över hundra, säljer obligationen på rabatt respektive på 

premium. I den presenterade formeln får vi då obligationens pris genom att dividera B 

med P. Alternativt kan man definiera P som 100 och C som kupongräntan i procent. Då 

ger formeln ut B som ett pris för obligationen i termer av procent av P. 

Obligationernas avkastning, härledd ur marknadspriset för obligationer, är ett direkt 

utryck av marknadens syn på obligationernas risknivå. Om en obligation anses ha hög 

risk, kräver marknaden en högre avkastning för att vara villig att investera i den och 

således pressas priset neråt. Liknande pressas priset uppåt för obligationer med lägre 

risk då marknaden kräver en mindre avkastning för dessa obligationer. Betalningarna 

som investerare får ur obligationer är, i motsats till aktier, fördefinierade som 

kupongräntebetalningar och amorteringen av nominal värdet i slutet. Då består en 

obligations risk av emittentens förmåga att utföra de avtalsmässiga betalningarna. 

Denna risk kallas även för kreditrisk. 

2.1.1 Kreditspridning 

Det vanligaste och lättaste sättet att mäta kreditrisk är kreditspridningen (eng. credit 

spread). Man brukar räkna kreditspridningen för obligationer mot en referensränta med 

samma löptid. Referensräntan brukar vara en risk-fri ränta (exempelvis avkastningen på 

statsobligationer) eller annan låg-risk ränta så som EURIBOR eller LIBOR. 

Kreditspridningen räknas som skillnaden mellan avkastningarna (YTM) på en obligation 

och dess referensränta. Med andra ord, hur mycket mer avkastar en obligation jämfört 

med (den risk-fria) referensräntan. 

Då referensräntan redan inkluderar tidsvärdet på pengar, ger kreditspridningen en bra 

bild på hur stort riskpremium marknaden/investerarna kräver för att låna pengar till ett 

företag. Räntan på en obligation fastställs vid emissionen och således påverkar en 
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förändring av kreditspridningen för företagets obligation, efter att obligationen redan är 

emitterad, inte direkt emittentens finansieringskostnader. Däremot ger kreditspridingen 

en bild på hur stor ränta emittenten borde betala för att få nya lån på marknaden.  

2.2 Optioner och kovenanter 

Obligationer kan ha olika optioner inbyggda. Dessa kan vara call-optioner och put-

optioner samt obligationerna kan vara kovertibla. Om en obligation har en call-option, 

har emittenten rätt att köpa tillbaka den, med andra ord betala lånet tillbaka i förväg. 

Detta kan ske efter en viss tid eller när som helst beroende på call-optionens karaktär. 

Obligationer med put-optioner fungerar lika, men där har obligationens ägare rätt att 

sälja tillbaka obligationen till emittenten, alltså har långivaren rätt att kräva 

återbetalning på lånet i förväg. På grund av risken att företaget borde motvilligt betala 

lånet tillbaka i förväg, är det sällsynt att företag emitterar obligationer med put-optioner 

och dessa uppkommer oftast i samband med konvertibla optioner. Ifall en obligation är 

konvertibel, har obligationsägaren en option att byta ut obligationen till en fördefinierad 

mängd aktier av emitterande företaget. Då kan lånet alltså betalas tillbaka med aktier 

istället för pengar. 

Fastän kovenanter inte är lika vanliga i obligationer som de är i bilaterala banklån, kan 

även företagsobligationer inneha kovenanter. Kovenanter används för att skydda 

långivarna och kan exempelvis innebära att låntagaren inte får öka sin 

skuldsättningsgrad över en viss gräns, och ifall detta händer, skulle långivaren ha rätt att 

kräva återbetalning av lånet. 

Hur jag kommer att ta i beaktande optioner och kovenanter i min studie diskuterar jag 

vidare om i kapitel 7.4.4. 
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3 AGENTPROBLEM 

I detta kapitel kommer jag att diskutera olika typer av agentproblem och hur de påverkar 

företagets finansiering. Vidare kommer jag även att diskutera hur blockägare kan 

påverka både positivt och negativt på dessa agentproblem. 

Agentproblemen (eng. agency problems) är ett centralt fenomen inom bolagsstyrning 

och är starkt kopplad med både ägar- och finansieringsstrukturen. Blockägare kan å sin 

sida både lindra vissa agentproblem och orsaka andra. Det talas vanligen om två typers 

agentproblem; typ 1 och typ 2. Av dessa hänvisar typ 1 till agentproblemet mellan 

aktieägare och företagets ledning, medan typ 2 hänvisar till agentproblemet mellan 

kontrollerande ägare och minoritetsägare. Agentproblemen handlar huvudsakligen om 

intressekonflikter och leder vanligtvis till agentkostnader (eng. agency costs). 

3.1 Typ I agentproblem 

Agentproblemet av typ 1 orsakas av att företagsledningens intressen är inte exakt samma 

som aktieägarnas, vilket leder till att ledningen eventuellt inte agerar i ägarnas bästa 

intresse gällande att maximera värdet på företaget. Bhojraj och Semgupta (2003) delar 

detta agentproblem vidare i agentrisk (agency risk) och informationsrisk (information 

risk). Agentrisken handlar om risken för att företagsledningen handlar i egenintresse och 

gör beslut som inte leder till maximering av företagets värde. Denna typs agentproblem 

påverkar direkt främst prestationen och värdet på ett företag, men kan indirekt även 

påverka lånefinansieringens kostnader om bättre prestation och/eller lönsamhet kan 

antas påverka marknadens syn av företagets förmåga att återbetala lånen. Vidare 

handlar informationsrisken om risken att företagsledningen inte delar all privat 

information, som de sitter på, som kunde påverka synen på företagets framtidsutsikter 

och förmågan att betala tillbaka lån. Informationsrisken kan påverka i hög grad 

lånekostnaderna om långivarna kräver en premie på grund av risken att de inte har all 

information om företagets ställning. (Bhojraj & Sengupta 2003) 

Dessutom att typ 1 agentproblemet kan orsaka kostnader i och med att ledningen inte 

agerar i aktieägarnas bästa intresse, uppstår det även kostnader för aktieägarna av 

monitorering av ledningen med målet att minimera ledningens oönskade agerande. Ifall 

ägandet dessutom är utspritt till flera aktieägare med bara en liten andel kan det uppstå 

även en free-rider problem då ingen är intresserad att utöva kostsam monitorering med 

en så liten andel av den åstadkomna nyttan. I det här läget kan blockägare minska 

agentproblemen. Enligt Shleifer och Vishny (1997) har blockägare både större incentiv, 
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på grund av större andel av kassaflöden, samt bättre möjlighet, på grund av större 

röstandel, att utöva effektiv monitorering av ledningen. Detta kan naturligtvis påverka 

företaget positivt genom att minska agentkostnaderna. Denna sorts påverkan av 

blockägare kallas röstmodellen (voice model) där blockägare aktivt påverkar företaget 

genom att utöva kontroll som deras röstandel har möjliggjort (Edmans 2014).  

Den andra sättet för blockägare att påverka är exit-modellen (exit model) där de så att 

säga röstar med sina fötter (Edmans 2009, 2014). Enligt Edmans (2009) kan 

välinformerade blockägares beslut att sälja eller inte sälja en aktie signalera om aktien 

fundamentala värde. Sålunda skulle aktiepriset innehålla mer information. Detta skulle 

enligt Edmans minska ledningens kortsiktiga resultatpress och sålunda minska 

ointresset för att investera i långsiktiga, lönsamma projekt då de kan inverka resultatet 

negativt på kort sikt. Denna kortsiktighet kallas även för ”mangerial myopia”. 

Signaleringseffekten av blockägarnas agerande beror enligt Edmans på att marknaden 

förväntar sig att blockägare är bättre informerade om företagen och därför signalerar 

deras agerande mer information än andra aktieägares agerande.  

Agentproblem av typ 1 påverkar alltså negativt på bolagsstyrning och blockägare kunde 

förbättra företagtes bolagsstyrning genom att minska agentproblem av typ 1 (Shleifer & 

Vishny 1997 och Edmans 2009). Mera om bolagsstyrning och dess påverkan på 

lånefinansiering diskuteras i kapitel 4. 

3.2 Typ II agentproblem 

Agentproblem av typen 2 orsakas av kontrollerande ägare och problemet ligger mellan 

kontrollerande ägare och små ägare utan nämnvärd kontroll. Fastän det skulle låta 

intuitivt att blockägare i allt större grad skulle vara intresserade av maximering av 

företagets värde, kan blockägare även ha andra intressen än enbart maximering av 

värdet på aktierna i ett enskilt företag. Barclay och Holderness (1989) visade att 

blockägare ofta kan dra privat nytta av kontrollen över ett företag och är redo att betala 

ett premium över marknadspriset för att erhålla denna kontroll. De undersökte aktieköp 

där transaktionen innehöll minst 5 procent av ett företags utestående aktier. Barclay och 

Holderness konstaterade att dessa köp gjordes i medeltal med en 20 procents premium 

på marknadspriset. Enligt skribenterna reflekterade denna premium den privata nyttan 

som blockägrna fick för en högre rösträtt i företagen. Dyck och Zingales (2004) bekräftar 

även detta i en nyare studie. Dyck och Zingales resultat visar även att privata nyttan av 

kontroll är större både i länder med mindre utvecklade finansiella system och i länder 
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med mer koncentrerat ägande. Enligt La Porta et al. (2000) beror detta på hur bra 

utomstående finansiärer (minoritetsaktieägare och lånefinansiärer) är skyddade i olika 

länder. La Porta et al. menar att den privata nyttan av kontroll är högre i länder vars 

jurisdiktion erbjuder ett lägre skydd för utomstående finansiärer. Detta beror på att det 

är lättare för de kontrollerande ägarna att expropriera utomstående finansiärer i dessa 

länder. Enligt La Port et al. leder ett lägre skydd för utomstående finansiärer till ett högre 

koncentration av ägande till och med hos de stora företagen. För det första, har de 

kontrollerande ägarna mindre incentiv till att minska deras aktieinnehav på grund av 

den nytta de får av kontrollen. För det andra, blir kostnaden av utomstående finansiering 

dyrare om de utomstående finansiärerna skyddas sämre. 

Ett liknande agentproblem som agentproblemen av typ 2 är agentproblemet mellan 

aktieägare och långivare som jag kommer att behandla till näst. Agentproblemet mellan 

aktieägare och långivare har inte behandlats lika mycket i litteraturen som 

agentproblemen av typen 1 och 2 men är högst relevant för min avhandling. 

3.3 Agentproblem mellan aktieägare och långivare och ”Agency cost of 
debt” 

Liksom agentproblemen av typ 2, även agentproblemen mellan aktieägare och långivare 

orsakas av olika intressen mellan olika finansiärer. 

Då aktieägare är ansvariga endast för det kapital de investerat i företaget och har utöver 

det inget ansvar för exempelvis företagets lån, kan det leda till ”moral-hazard”-likt 

beteende om aktieägarna har incentiv att engagera sig i projekt med hög risk. I ett 

skuldsatt företag skulle aktieägarna få all extravinst om det går bra och i annat fall förlora 

bara lite, då långivarna står för en del av förlusten och antaget att aktieägarna är 

väldiversifierade. Långivarna skulle i sådant läge stå för en stor del av risken utan att få 

någon avkastning, utöver den förbestämda räntan på lånen, om projektet lyckas. Detta 

kallas även för ”asset substitution” eller ”risk-shifting” med syftning på att företag med 

lägre risk kan söka billig lånefinansiering och sedan engagera sig i högriskprojekt. 

(Jensen & Meckling 1976, Anderson et al. 2003) 

Det är vanligt att långivare har kovenanter på lånen för att begränsa företagets agerande 

och således minska de ovannämnda problemen och långivarens risk. Det är dock 

omöjligt att förhindra allt oönskat agerande med hjälp av kovenanter och exempelvis är 

det svårt att hindra ledningen från att investera i högriskprojekt som kan ha en möjlig 
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hög avkastning för aktieägare, men de facto negativ NPV i sin helhet. (Anderson et al. 

2003)  

”Agency cost of debt”, eller agentkostnad av lån, är en direkt följd av agentproblem 

mellan aktieägare och långivare. Dessa kostnader kan vara flera och diffusa och det har 

funnits meningsskiljaktigheter i lotteraturen om vem som egentligen bär dessa 

kostnader. Emellertid, så länge som dessa problem förorsakar kostnader för långivarna 

och långivarna identifierar dessa problem och kostnader, kommer långivarna att 

inkludera dessa kostnader som ett högre ränta på lånen. (Jensen & Meckling 1976) 

3.3.1 Blockägarnas inverkan på ”Agency cost of debt” 

Med tanke på denna avhandling är den kritiska frågan ifall blockägare kan minska dessa 

problem och således lånekostnaderna genom att deras intressen är bättre anpassade med 

långivarnas intressen. Då stora blockägare ofta har en större summa investerat i ett 

företag, borde de inte heller ha samma incentiv att engagera sig i högriskprojekt då de 

även själv kan förlora mycket. Enligt Bhojraj och Sengupta (2003) beror blockägarnas 

inverkan på lånekostnaderna på om långivarna ser att blockägare skulle minska på 

agentproblemen av typ 1 eller orsaka agentproblem av typ 2 samt agentproblem mellan 

ägare och långivare. Blockägare påverkar olika agentproblem naturligtvis samtidigt, men 

då beror inverkan på lånekostnaderna på vilken av effekterna dominerar enligt 

långivarna. Exempelvis resultaten i ett opublicerat arbete av Filatotchev och Mickiewicz 

(2001) antyder på att blockägare, i likhet med långivare, skulle vara främst intresserade 

i att maximera företagets totala värde istället för aktievärdet. Företagets totala värde är 

sammanlagda värdet av företaget till dess alla finansiärer (både aktieägare och 

långivare), medan aktievärdet hänvisar bara till värdet för aktieägare. Samtidigt 

konstaterar ett annat opublicerat arbete, av Mueller och Inderst (2001), att koncentrerat 

ägande skulle leda till högre lånekostnader på grund av agentproblem. 

Stora ägare kan även antas i flera fall vara sämre diversifierade och ha således även ett 

större del av sin egen förmögenhet investerat i ett specifikt företag. Exempelvis enligt 

Anderson et al. (2003) hade kontrollerande familjeägare i medeltal mer än 69 % av deras 

förmögenhet investerat i företaget (på den amerikanska marknaden). Det skulle stöda 

argumentet att stora ägare inte skulle vara lika intresserade av högriskprojekt. Vidare 

har stora ägare mycket bättre möjlighet att påverka företaget än de utspridda små 

ägarna. Anderson et al. (2003) hittar bevis för detta då det gäller företag med starkt 

familjeägande men argumenterar att utomstående blockägare inte skulle ha samma 
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effekt. De menar att institutionella ägare representerar väldiversifierade investerare och 

har därför inte samma effekt som dåligt diversifierade familjeägare.  Detta argument 

kunde dock kontras med att de utspridda och väldiversifierade investerare har liten 

kontroll över den institutionella investeraren som förvaltar deras egendom. Det kan inte 

förväntas att inga agentproblem skulle uppstå mellan en fondförvaltare och fondens 

investerare. En stor position i ett enskilt företag kunde vara en risk för en fondförvaltare 

med tanke på dennes arbetsprestation, oavsett om förvaltaren skulle ha egna pengar 

investerade i fonden eller inte. Enligt denna argumentering skulle effekten av 

institutionellt ägande bero mera på hur väl institutionen eller fonden i fråga är 

diversifierad och mindre på dess väldiversifierade investerare. 
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4 BOLAGSSTYRNING 

Enligt Shleifer och Vishny (1997) kan blockägare bidra till bättre bolagsstyrningen 

genom att minska agentproblemen mellan aktieägare och ledningen, i likhet med vad 

som diskuterades i kapitel 3. Medan det kan vara diskutabelt hur blockägare påverkar 

bolagsstyrningen, är det även diskutabelt hur en bra bolagsstyrning i sin vanliga 

betydelse påverkar lånekostnaderna, fastän det intuitivt skulle låta logiskt att långivarna 

skulle se positivt på en god bolagsstryrning. 

Före det första lyfter Adams (2012) fram, fastän hon skriver om finansiella sektorn, att 

vi kanske inte mäter bolagsstryrning på rätt sätt. En vanlig metod för god bolagsstryrning 

är exempelvis att utnämna utomstående styrelsemedlemmar som bland annat enligt 

Fama (1980) och Fama och Jensen (1983) har en positiv effekt på företag, då 

utomstående styrelsemedlemmar måste skydda sitt rykte som skulle ta skada av dålig 

prestation. Forskningsresultaten om utomstående styrelsemedlemmars inverkan är 

dock inte otvetydig och alla studier har inte lyckats hitta samband mellan andelen 

utomstående styrelsemedlemmar och företagets prestation (Bhojraj & Sengupta 2003). 

För det andra brukar man se bolagsstyrning som hur bra styrelsen styr ledningen med 

tanke på intressen hos aktieägarna som har utnämnt styrelsen. Med andra ord hur bra 

styrelsen får företagsledningen att driva strategier som maximerar värdet för aktieägare 

(”shareholder value”). Det finns dock fundamentala skillnader mellan aktieägarnas och 

långivarnas intressen i ett företag. Medan aktieägare är (eller borde vara) intresserade i 

att maximera aktievärdet (i princip aktiepriset/-avkastningen), är långivare intresserade 

i en maximering av totala företagsvärdet, som inkluderar värdet på lånen. Exempelvis en 

ökad risk (vid ”risk shifting”) kunde vara lönsamt för aktieägare ifall den förväntade 

avkastningen ökar därmed. För långivare igen skulle en ökad risk alltid vara olönsamt då 

deras avkastning inte skulle öka. 

Utöver detta behöver god bolagsstyrning inte heller vara optimalt i varje situation. 

Exempelvis på den finansiella sektorn hittade Beltratti och Stulz (2012) bevis för att 

banker med mer aktieägarvänliga styrelser presterade de facto sämre under finanskrisen 

2007–2008. Likaså stöder Fahlenbrach och Stulzs (2011) studie detta med resultat som 

tyder på att banker vars verkställande direktörer som hade bättre incentivprogram, och 

således likställde vd:ns och aktieägarnas intressen bättre, presterade likaså sämre under 

finanskrisen. 
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4.1 Takeover-försvar 

Bolagsstyrning kan ta form genom flera olika mekanismer. En ofta nämnd mekanism 

inom bolagsstyrningen är ”takeover”-försvar, eller snarare saknandet av den. Nivån på 

takeover-försvar används bland annat i flera akademiska undersökningar som ett mått 

på god bolagsstyrning. Takeover-försvar motarbetar chansen att en aktieägare eller en 

grupp av aktieägare lyckas byta ut företagets, eventuellt ineffektiva, ledning. Detta kan 

ske av tidigare helt utomstående parter som köper till sig tillräckligt med aktier för att ta 

kontrollen över företaget och kunna byta ut ledningen med förhoppningar att företagets 

värde skulle stiga med en effektivare ledning. Det kan också ske av andra företag, i 

sådana fall handlar det i princip om företagsförvärv. Risken för takeovers upplevs 

allmänt vara en mekanism inom bolagsstyrningen på grund av att den sätter press på 

ledningen att prestera bra och öka aktiernas värde. Därmed är höga takeover-försvar 

sämre ur en bolagsstyrningssynvinkel. För blockägarnas del är det inte helt klart hur de 

påverkar denna bolagsstyrningsmekanism, men man kan anta att blockägare minskar 

risken för en takeover då de har en bättre möjlighet att motarbeta takeover-försök. 

Speciellt stora blockägare som har en betydlig kontroll över företaget kan antas minska 

risken för en takeover, på grund av att det skulle göra det svårare för en utomstående att 

köpa till sig en tillräckligt stor andel av aktierna. 

Från ett teoretiskt perpsektiv är det aningen komplicerat hur en hög eller låg takeover-

försvar skulle påverka långivare. Å ena sidan om risken för att ledningen byts ut är hög, 

måste ledningen agera effektivare och leder till bättre lönsamhet. Å andra sidan kan 

företagsarrangemang leda till oväntade risker och högre skuldsättningsgrad som inte är 

välkomnat av långivare. (Qiu & Yu, 2009)  

Då man ser på empiriska resultat, hittade Klock et al. (2005) bevis för ett negativt 

samband mellan låg takeover-försvar och kostnaderna för lånefinansiering. De fann att 

högre takeover-försvar är förknippat med lägre lånefinansieringskostnader. Detta tyder 

enligt Klock et al. att lånemarknaden ser positivt på höga takeover-försvar fastän det är 

negativt för aktieägare. Qiu & Yu (2009) fann däremot motsatt resultat, men endast för 

företag i branschers med låg konkurrens samt för företag med spekulativa klassens 

kreditvärderingar. Trots tvetydiga resultat i tidigare forskningar, antyder detta att god 

bolagsstyrning, då den är skräddarsydd för aktieägare, inte behöver gynna långivare. 

Med tanke på dessa argument och resultat kan man säga att god bolagsstyrning är, 

åtminstone för det mesta, positivt för aktieägare. Detta lär också vara den allmänna 
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uppfattningen. Men ur långivarnas perspektiv tycks god bolagsstyrning inte vara någon 

garanti för lägre risk eller något som lånemarknaden alltid skulle belöna. 
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5 ÄGARE AV OLIKA TYPER 

Då det handlar om blockägarnas och kontrollerande ägarnas inverkan på företag, har det 

visats i flera studier att typen av ägare kan ha en betydelse. Enligt Edmans (2014) 

engagerar sig olika typer av blockägare i olika typers aktieägaraktivism och detta kan till 

sin del komplicera forskandet av blockägare. Skillnaderna mellan olika typers ägare kan 

bero på olika intressen hos de olika ägarna och därför är det värt att diskutera hurdana 

intressen olika typers blockägare kan ha och på vilka (olika) sätt de påverka företag. I det 

här kapitlet kommer jag således att diskutera tre distinkta ägartyper, nämligen 

institutioner, stater samt familjer. 

5.1 Institutionella ägare 

I kontinentala Europa, där kontrollerande familjeägare är relativt vanliga, är 

institutionellt ägande kanske inte i lika stor roll som i Britannien eller USA (Black & 

Coffee 1994), men finansiella institutioner är ändå ett betydande ägarklass även inom 

euro-zonen. Som med blockägare i allmänhet, är all forskning inte heller av samma åsikt 

gällande institutionella ägarnas roll i att minska agentproblem (Bhojraj & Sengupta 

2003). Enligt Bhojraj och Sengupta (2003) beror institutionella ägarnas inverkan på 

kreditvärderingsbyråernas och långivarnas syn på institutionella ägarna. Ifall 

kreditvärderingsbyråer och långivare ser att institutionella ägare skulle minska på agent- 

och informationsrisken, skulle företagets lånekostnader minska och kreditvärderingen 

påverkas positivt.  

I jämförelse med statliga ägare och familjeägare som nästan alltid är långsiktiga ägare, 

är det mycket mer troligt att institutionella ägarna går inför exit-modellen av 

bolagsstyrning, som beskrevs i kapitel 3.1, och säljer sina andelar ifall de är missnöjda 

med företagets prestations samt dess ledning istället för att aktivt försöka påverka 

företaget. Ifall en institution använder exit-modellen istället för att aktivt påverka 

företaget, argumenterar Bhojraj & Sengupta (2003) att institutionen inte heller då skulle 

påverka lånekostnaderna på något sätt. Dock enligt forskning av Brickley et al. (1988) 

samt Jarrell och Poulsen (1987) röstar institutionerna aktivt till förmån av åtminstone 

aktieägare. Vidare McConnell och Servaes (1990) hittar ett positivt samband med 

andelen institutionellt ägande och företagets värde mätt med Tobin’s q. Dessa senare 

resultat tyder på att institutionellt ägande kunde ha en gynnsam effekt på 

lånekostnaderna. Dessutom med tanke på Edmans (2009) resultat kan även 

bolagsstyrning av exit-modellen hos stora ägare påverka företaget positivt, men det är 

oklart om det skulle ha någon större effekt på lånekostnaderna.  
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5.2 Statliga ägare 

Enligt Borisova et al. (2012) är staten som ägare på många sätt liknande som en finansiell 

institution, båda är stora och har tillgång till stor mängd kapital. Stora skillnaden är att 

stater kan förutom finansiella intressen även ha andra intressen. Exempel på dessa kan 

vara att garantera arbetsplatser eller inhemskt ägande. Enligt Borisova och Megginson 

(2011) samt Borisova et al. (2015) skulle långivarna se positivt på statligt ägande på 

grund av implicita garantier för lånen. Även om staten inte skulle ge direkta garantier för 

lånen, kan investerare hur som helst uppfatta statsägande som en sorts garanti. 

Exempelvis äger staten ofta strategiskt viktiga företag inom allmännyttiga sektorn, till 

exempel energisektorn, som staten med största sannolikhet inte skulle låta gå i konkurs. 

Vidare vill staten hålla arbetslösheten lågt och även därför skulle staten inte vara 

intresserad att låta företag gå i konkurs. Detta stöds av Faccio et al. (2006) som fann att 

företag med politiska kopplingar hade större sannolikhet att bli räddade av staten då de 

riskerade konkurs. Samtidigt kan statens politiska agenda dock sänka företagets 

lönsamhet och på det sättet försämra företagets förmåga att betala tillbaka sina lån 

(Borisova et al. 2015). 

Om långivare skulle se statligt ägande som en garanti, borde vi se lägre lånekostnader 

hos statsägda företag. Å andra sidan, om långivarna är oroliga över att statligt ägande 

kan påverka lönsamheten och således återbetalningsförmågan, kan statsägda företag ha 

högre lånekostnader. Inom relaterade studier kan vi skåda båda effekterna. Iannotta et 

al. (2013) kom fram till att statsägda banker i Europa hade, enligt marknaden, lägre risk 

för konkurs även om de hade en högre operativ risk. Borisova et al. (2015) kom till en 

aning mera tvetydigt resultat. De fann att Statligt ägande förknippas i allmänhet med 

högre lånekostnader, men under finansiella kriser då statliga garantier har större 

betydelse, hade statsägda företag lägre lånekostnader. Den gynnande effekten av statligt 

ägande var dessutom större för företag som befann sig i finansiell distress. 

Statsägande kan alltså vara bra med tanke på lånekostnader i tider av finansiella kriser 

eller om företaget är finansiellt illa ute. Men i andra fall kan statsägande till och med ha 

negativ effekt med tanke på lånekostnaderna. 

5.3 Familjeägare 

Som det även nämndes tidigare, så är familjeägare distinkta i och med att de är väldigt 

långsiktiga investerare och även dåligt diversifierade (Anderson & Reeb 2003).  
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Med tanke på företagets prestation kan familjeägare påverka positivt med tanke på att 

de som kontrollerande ägare kan minska på agentproblemen mellan ledningen och 

aktieägarna och som långsiktiga ägare även motverka företagsledningens kortsiktighet. 

Samtidigt kan familjeägare ha dock en negativ effekt också. För det första kan 

familjeägare som kontrollerande ägare dra privat nytta av företaget på kostnad av andra 

aktieägare och långivare. För det andra är det relativt vanligt att en familjemedlem 

utnämns som vd i familjeföretag. Det har visats att familjemedlemmar som besitter vd 

posten är svårare att byta ut och det kan vara skadligt för företaget om vd:n inte presterar 

bra. (Anderson & Reeb 2003) 

Anderson och Reeb (2003) fann att familjeföretag i USA presterade åtminstone lika bra 

som andra företag och hade signifikant högre ROA samt Tobin’s q värden. Även i Europa 

har det hittats liknande resultat, då Maury (2006) rapporterade högre lönsamhet för 

familjeföretag. Detta resultat hittades dock bara för aktivt kontrollerade familjeföretag 

och passiv familjekontroll hade inte någon påverkan på lönsamheten. 

Med tanke på lånekostnaderna argumenterar Anderson et al. (2003) att familjeägarnas 

intressen skulle vara närmare långivarnas intressen jämfört med andra aktieägare. På 

grund av att familjeägare är dåligt diversifierade och förvaltar företaget som en del av 

deras arv, är de mindre riskbenägna och det borde uppskattas av långivare. Dessutom, 

ifall familjeföretagen är mer lönsamma borde detta också ses positivt av lånemarknaden. 

I Europa äger familjer dock företag ofta med så kallade pyramidstruktur som ger dem 

kontroll utöver deras faktiska ägarandel (La Porta et al. 1999). Denna avvikelse mellan 

kontroll och ägandeandel, som också kan uppstå med olika aktieserier, har i sin tur 

förknippats med högre lånekostnader (Lin et al. 2011; Boubakri & Ghouma 2010). 
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6 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenterar jag tidigare forskningar av Anderson et al. (2003), Bhojraj och 

Sengupta (2003), Boubakri & Ghouma (2010) Lin et al. (2011) samt Borisova et al. 

(2015). Ingen dessa artiklar har exakt samma frågeställning som min avhandling men 

tangerar dock min studie då de undersöker hur kostnaderna för lånefinansiering 

påverkas av olika typers ägare samt av avvikelsen mellan kontrollrätt jämfört med det 

faktiska aktieinnehavet (som inte sällan är ett fenomen kopplat till blockägare). De 

metodiska tillvägagångsätten i dessa studier liknar även den metod jag använder. 

Resultatmässigt har dessa forskningar inte kommit till exakt lika slutsatser, och jag 

kommer att sammanfatta samt jämföra resultaten i slutet av detta kapitel samt i Tabell 

1. 

6.1 Anderson, Mansi & Reeb (2003). Founding family ownership and the 
agency cost of debt 

Anderson et al. (2003) undersöker hur ägandet av grundarfamiljen påverkar kostnaden 

av lånefinansiering på den amerikanska marknaden. Författarna använder ett sampel på 

252 industriella S&P 500 företag.  Enligt Anderson et al. har en tredjedel av dessa företag 

fortfarande ägande av grundandefamiljen och i medeltal äger familjerna ungefär 19 % av 

respektive företagen. 

Anderson et al. argumenterar att grundarfamiljer är ofta stora och dåligt diversifierade 

ägare och har därför en stor del av sin egen förmögenhet investerat i företaget. Detta 

borde anpassa deras intressen bättre med långivarnas intressen, då stora dåligt 

diversifierade ägare borde ha mindre incentiv att agera opportunistiskt och ta an 

riskfyllda projekt med tanken att långivarna bär största risken (asset substitution/risk-

shifting). Således borde ”agency cost of debt”, lånens agentkostnad, vara lägre. 

Anderson et al. använder ett sampel på 252 industriella S&P 500 företag på den 

amerikanska marknaden som har utestående obligationer som är föremål för offentlig 

handel. Som tidperiod används 1993–1998 och då får Anderson et al. 1052 företag-år 

observationer. 

Som estimat för kostnaden av lånefinansiering använder Anderson et al. 

kreditspridningen på företagens offentligt handlade obligationer. Kreditspridningen 

räknar de som skillnaden mellan vägda medeltalet av marknadsavkastningen på 
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respektive företags utestående skuldebrev och avkastningen på amerikanska Treasury 

lån med motsvarande duration. 

Mängden av familjeägande kan vara svårt att mäta precist, då ättlingarna kan vara 

många till grundaren i ett gammalt familjeföretag och således kan familjeägandet vara 

väl utspritt inom släkten och andra närstående. På grund av detta använder Anderson et 

al. i första hand ett dummyvariabel för familjeägandet i sin modell och i andra hand en 

kvantitativ variabel för familjeägande för att undersöka om det finns ett linjärt 

förhållande mellan familjeägande och kostnaden på lånefinansiering. 

Anderson et al. kör en regressionsanalys med kreditspridningen som beroende variabel 

och familjeägandet som oberoende variabel. Dessutom använder de sig av relevanta 

kontrollvariabler för att kontrollera för låne- och företagsspecifika effekter. En av 

kontrollvariablerna som är värt att notera är åldern på lånen, alltså hur lång tid sen de 

hade emitterats. Med stöd av Green och Ødegaard (1997), använder Anderson et al. 

åldern på utestående lånet som estimat för dess likviditet. Detta grundar sig på att 

nyligen emitterade lån har visats vara mer likvida än äldre och likviditeten påverkar 

prissättningen positivt på lånemarknaden.  

Anderson et al. fann ett negativt samband mellan familjeägande och kreditspridningen, 

denna samband var även signifikant på en procents nivå. Företag med familjeägande 

hade i medeltal 32 räntepunkter (basis points) lägre kreditspridning jämfört med företag 

utan familjeägande. Vidare fann Anderson et al. att familjeägandet hade en negativ effekt 

på kreditspridningen upp till 12 % ägarandel varefter ett högre andel familjeägande hade 

en positiv marginaleffekt på lånekostnaderna. Författarna kontrollerade också för 

effekten av utomstående blockägare. Utomstående blockägare definierades som en ägare 

med över 5 procents aktieinnehav och som inte har någon koppling till företaget utöver 

aktieägandet. En dummy variabel användes för att mäta effekten av utomstående 

blockägare.  Koefficienten för variabeln var positiv men inte statistiskt signifikant. 

6.2 Bhojraj & Sengupta (2003). Effect of corporate governance on bond 
ratings and yields: The role of institutional investors and outside 
directors. 

Bhojraj och Sengupta (2003) undersökte hur institutionella ägare och bolagsstyrning 

påverkar kreditvärderingen och avkastningen på offentligt handlade obligationer på den 

amerikanska marknaden. 



 

 

20 

Bhojraj och Sengupta studerade ett sampel på 1 005 obligationer emitterade mellan 

1991–1996. De mätte kreditspridningen på obligationen mot avkastningen på 

amerikanska Treasury obligationer och kreditvärderingen som Moody’s kreditvärdering 

omskalad till en skala på 1 till 6. I kreditvärderingsskalan inkluderades värderingarna på 

B och under i den sämsta klassen i skalan.  

Bhojraj och Sengupta undersökte institutionellt ägande både som totala andel av 

aktierna som ägdes av finansiella institutioner, samt koncentrationen av institutionellt 

ägande. Koncentrationen av institutionellt ägande definierades med en variabel som 

stod för andelen aktier som de fem största institutionella ägarna ägde sammanlagd samt 

en variabel för totala andelen av aktierna som ägdes av institutioner med över fem 

procents aktieinnehav. Vidare estimerades bolagsstyrningen som andelen utomstående 

styrelsemedlemmar i företagets styrelse. 

Bhojraj och Sengupta undersökte effekten på obligationers kreditvärdering och 

kreditspridning med regressionsanalyser där kreditvärderingen och kreditspridningen 

var beroende variabler. 

Bhojraj och Sengupta kommer fram till att en större andel institutionellt ägande och 

utomstående styrelsemedlemmar ökar kreditvärderingen och minskar 

kreditspridningen på obligationer. Samtidigt hade koncentrerat institutionellt ägande en 

motsatt effekt och hade ett negativt samband med kreditvärderingen och positivt 

samband med kreditspridningen på obligationer. Dessa resultat var dessutom statistiskt 

signifikanta, förutom effekten på obligationernas kreditspridning när det kontrollerades 

för kreditvärderingen. Detta förklaras enligt Bhojraj och Sengupta med att den gynnande 

effekten av institutionella ägare och utomstående styrelsemedlemmar redan upptas av 

kreditvärderingarna och bolagsstyrning variablerna och därför inte mera har någon 

effekt på kreditspridningen då det kontrolleras för kreditvärderingen. 

Bhojraj och Sengupta visar även att deras resultat är robusta med tanke på att resultatet 

skulle ha orsakats av att institutioner skulle vara benägna att investera i företag med 

bättre kreditvärdering. 

6.3 Boubakri & Ghouma (2010). Control/ownership structure, and the 
cost of debt financing: Inernational evidence 

Boubakri och Ghouma (2010) hur avvikelsen mellan kontrollrätt och den egentliga 

rätten till kassaflöden påverkar lånekostnaderna och kreditvärderingen. Dessutom i 
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likhet med Anderson et al. (2003) undersöker Boubakri och Ghouma även hur 

identiteten av den största ultimata ägaren påverkar. Boubakri och Ghouma anser att 

avvikelsen mellan kontrollrätt och kassaflödesrätten (det egentliga finansiella intresset) 

estimerar risken för att en kontrollerande ägare drar personlig nytta av företaget på 

bekostnad av mindre aktieägare och långivare. 

Boubakri och Ghouma (2010) använder en aningen gammal datasampel från 1994 till 

2002, innehållande 307 obligationsemissioner av 145 företag från Europa och Asien. De 

undersöker med hjälp av regressioner hur avvikelsen mellan kontroll- och 

kassaflödesrätten samt existensen av kontrollerande ägare av olika sorter påverkar 

enskilt på kreditspridningen och kreditvärderingen. De olika typers ägare som undersöks 

är familjer, finansiella företag med utspritt ägande samt stater. Dessutom undersöker 

Boubakri och Ghouma alla dessa variabler i samma regression med interaktionsvariabler 

mellan avvikelsen av kontroll- och kassaflödesrätten och olika typers ägare. 

Då man utvärderar resultatet från undersökningen är det värt att beakta, att samplet var 

relativt liten, trots en tidsperiod på 9 år samt ett område på 17 länder. Dessutom räknade 

Boubakri och Ghouma kreditspridningen för varje obligation i relation till avkastningen 

på amerikanska Treasury obligationer. Författarna hävdar dock att detta inte påverkar 

anmärkningsvärt deras resultat då en tredjedel av obligationerna i deras sampel är 

emitterade i amerikanska dollar. 

Enligt Boubakri och Ghoumas (2010) resultat har en överdriven kontrollrätt ett positivt 

samband med lånekostnaderna och negativ samband med kreditvärderingen. Mellan 

Europa och Asien hade detta en större effekt i Europa. I interaktion med 

ägartypsvariabler hade denna variabel dock olika effekter beroende på typen av ägare. I 

jämförelse med Anderson et al. (2003), fick Boubakri och Ghouma motsatta resultat 

gällande familjeägande. I Boubakri och Ghoumas studie hade familjeägande ett positivt 

samband med kreditspridningen och negativt samband med kreditvärderingen. Dessa 

resultat var även starkt signifikanta. Skillnaden kan orsakas bland annat av den 

studerade marknaden, då Anderson et al. (2003) undersökte amerikanska företag till 

skillnad från Boubakri och Ghouma.  

Existensen av finansiella företag som största ägare har enligt resultaten negativ effekt på 

kreditspridningen (lägre lånekostnad) och positiv effekt på kreditvärderingen, medan 

interaktionsvariabeln mellan finansiella företag och överdriven kontroll har den 

motsatta effekten. Statligt ägande gav inte lika tydligt resultat som de andra sortens 
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ägare, resultatet var signifikant enbart i några modellspecifikationer. De några 

signifikanta resultaten indikerade dock på ett negativt samband med kreditspridningen 

och ett positivt samband med kreditvärderingen.  

6.4 Lin, Ma, Malatesta & Xuan (2011). Ownership structure and the cost 
of corporate borrowing 

I likhet med Boubakri och Ghouma (2010) undersöker Lin et al. (2011) hur avvikelsen 

mellan kontrollrätt och rätten till kassaflöden av den största ultimata ägaren påverkar 

kreditspridningen på företagets lån. Lin et al. argumenterar att en så kallad 

överskottskontrollrätt där röstandelen för en ägare är signifikant högre än rätten till 

kassaflöden kan leda till ”moral hazard”-problem då det direkta finansiella intresset i 

företaget inte är så stort trots förmågan att kontrollera företaget.  

Lin et al. använder data från 3468 företag ur 22 länder i Väst Europa och Östra Asien 

under åren 1996–2008. De undersöker bilaterala och syndikerade banklån istället för 

offentligt handlade obligationer och använder data ur 13 331 lånetransaktioner för 

företagen i samplet. Författarna räknar kreditspridningen på lånen genom att räkna 

skillnaden på räntan över LIBOR eller en LIBOR ekvivalent som är relevant för lånet 

ifråga. Här tilläggs ännu teckningsavgifter (origination fees) för att få en ”all-inclusive” 

mått på lånepriset.  

Författarna använder sig av en simpel OLS regression med kreditspridning som 

beroende variabel och skillnaden mellan kontrollrättigheter och rätten till kassaflöden 

hos den största absoluta ägaren, som de kallar för ”control-ownership wedge”, som 

oberoende variabel. Dessutom använder Lin et al. olika kontroll variabler för att 

kontrollera för lånespecifika, företagsspecifika och makroekonomiska effekter och 

förhållanden. 

Lin et al. resultat stöder Boubakri och Ghoumas (2010) resultat då de finner att en större 

”control-ownership wedge” av den största ultimata ägaren har ett positivt samband med 

kreditspridningen, som betyder att företag med en högre ”control-ownership wedge” för 

den största ägaren hade även högre lånefinansieringskostnader. Det positiva sambandet 

mellan denna ”wedge” och kreditspridningen var även signifikant på 1 procents nivå. 

Samtidigt finner Lin et al. att kassflödesrätten hos den största ultimata ägaren i samma 

regression hade ett negativt samband med kreditspridningen. Denna samband var 

signifikant på 5 procents nivå. Resultatet visar alltså att en kontrollrätt som överskrider 

det faktiska aktieinnehavet ökar lånefinansieringskostnaderna. Samtidigt tyder 
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resultatet dock på att en större aktieinnehav hos den största ägaren skulle minska 

lånefinansieringskostnaderna då det kontrolleras för överskridande kontrollrätt. 

Lin et al. förklarar resultatet med att en kontrollrätt som överskrider aktieinnehavet hos 

de största aktieägarna kan potentiellt möjliggöra ”moral hazard”-lika aktiviteter, som att 

rikta företagets likvida medel till andra företag som äga av den ifrågavarande ägaren eller 

bedriva affärer som på andra sätt är till nytta för den ifrågavarande ägaren. Sådana 

aktiviteter kallas på engelska för ”tunneling” och kan i praktiken ta form i att företaget 

gör inköp till högre än marknadspriset av ett företag som ägs den köpande företagets 

största ägare. 

Det bör beaktas att Lin et al. undersökte största ägarna som de största ultimata ägare 

och tog således i beaktande även indirekt ägande genom exempelvis olika företag. Denna 

sorts ägarstrukturer som i vissa former även kallas för pyramidägarstruktur kan ofta ge 

ägaren mera kontrollrätt i förhållande till den faktiska ägarandelen. Då jag tänker 

undersöka främst direkt ägarskap, kommer ägarskapsvariablerna vara i linje med det 

direkta finansiella intresset och direkta kontrollen. 

6.5 Borisova, Fotak, Holland & Megginson (2015): Government 
ownership and the cost of debt: Evidence from government 
investments in publicly traded firms. 

Borisova et al. (2015) undersöker i sin studie hur statsägande påverkar företagets 

lånekostnader genom att undersöka kreditspridningen på företagsobligationer. 

Skribenterna argumenterar att från ett teoretiskt perspektiv kan statsägande både sänka 

och öka kostnaderna för lånefinansiering på grund av att statligt ägande kan ses som en 

underförstådd garanti för lånen medan en eventuell sämre ekonomisk prestation som ett 

resultat av statsägande kan öka på riskpremien som marknaden kräver för lånen. 

Borisova et al. undersöker både vanliga (”plain vanilla”) företagsobligationer samt 

obligationer med call-optioner med fast kupongränta. Skribenterna använder sig av ett 

datasampel med sammanlagt 6 670 årliga observationer på kreditspridningen av 1 723 

olika obligationer från 226 företag under tidsperioden 1991–2010. Av dessa 6 670 

observationer hänför sig 58 % till företag med statsägande under tidpunkten för 

observationen och de resterande 42 % av observationerna hänför till företag utan 

statsägande under tidpunkten för observationen med som tidigare haft statägande eller 

kommer senare att ha statsägande under studiens tidsperiod. Trots att studiens tidperiod 
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är lång och inkluderar även gamla observationer, härstammar 91,6 % av observationerna 

från 2000-talet. 

Med hjälp av en panelregression visar Borisova et al. att statsägande har ett samband 

med högre kostnader för lånefinansiering med i medeltal ca 38 räntepunkter högre 

kreditspridningar för företag med statsägande. Däremot visade sig statsägande sänka 

lånefinansieringskostnader under finansiella krisen och då företag varit finansiellt 

utsatta. Enligt Borisova et al. resultat hade statsägda företag i medeltal ca 9 räntepunkter 

lägre kreditspridning under förra finansiella krisen. Medan Borisova et al. undersöker 

statsägande, kontrollerar de även för andra sorters ägare genom att inkludera kontroll 

variabler för ifall det finns en institutionell blockägare med över 5 procents aktieinnehav 

och ifall det finns en individuell eller familjeägare med över 1 procents aktieinnehav. I 

den huvudsakliga modellen hade variabeln för institutionella blockägare en koefficient 

på -21,9 som skulle tyda på att företag med institutionella blockägare skulle i medeltal 

ha en ca 22 räntepunkter lägre kreditspridning. Denna koefficient var signifikant på 10 

procents nivå. Denna variabel var dock inte signifikant i alla modellspecifikationer. 

Variabeln för individuella och familjeägare hade däremot en positiv koefficient på 25,3 

men den var inte statistiskt signifikant. 

6.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kring ämnet erbjuder alltså till en del motstridiga resultat och 

visar att olika typers ägare kan påverka lånefinansieringskostnaderna på olika sätt. Den 

tidigare forskningen är sammanfattad nedan i Tabell 1. 

Tabell 1  Sammanfattning av tidigare forskning 

Föfattare Tidsperiod och marknad Resultat 

Anderson et 

al. (2003) 

USA 1993 - 1998 Familjeägarskap sänkte 

lånekostnaderna 

Bhojraj & 

Sengupta 

(2003) 

USA 1991 - 1996 Institutionellt ägande och utomstående 

styrelsemedlemmar ökade 

kreditvärderingen och minskade 

lånekostnaderna, medan koncentrerat 

ägande av institutioner ökade 

lånekostnaderna. 
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Boubakri & 

Ghouma 

(2010) 

Västeuropa och Östra Asien 

1994 - 2002 

Högre kontrollrätt jämfört med 

ägarandel ökade lånekostnaderna och 

familjeägande ökade lånekostnaderna 

Lin et al. 

(2011) 

Östra Asien och Västeuropa 

1996 - 2008 

Högre kontrollrätt jämfört med 

ägarandel ökade lånekostnaderna 

Borisova et 

al. (2015) 

Global 1991 - 2010 Statsägande ökade lånekostnaderna 

under normala marknadsförhållanden 

och sänkte lånekostnaderna under 

finansiella krisen 
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7 DATA 

I min studie tänker jag undersöka ifall existensen av stora ägare, så kallade blockägare, 

och storleken på deras ägarandel inverkar kreditspridningen mot den ”risk-fria” räntan 

hos företagens obligationer. Denna kreditspridning borde ge en relativt exakt 

uppskattning på den riskpremie som marknaden kräver för att låna kapital till företaget 

i fråga. För företag är kreditspridningen en kostnad utöver den risk-fria räntan som de 

måste betala för kapital företagen lånar på lånemarknaden och är således ett mått på 

kostnaden av lånefinansiering. 

Jag kommer att använda långt samma metodik som Lin et al. (2011) och Anderson et al. 

(2003). 

7.1 Samplet 

Som sampel använder jag börsnoterade företag i Europa med obligationer 

denominerade i Euro. För det första har jag valt att bara undersöka en marknad med 

samma valuta så att kreditspridnigen skulle vara bättre jämförbara med tanke på 

räntenivån. För det andra har jag valt euro-området för att Europa är en utvecklad 

marknad där koncentrerat ägande är ändå vanligt, mycket vanligare än till exempel i 

USA. Vidare tänker jag undersöka börsnoterade företag på grund av bättre tillgänglighet 

av data om ägarandelar.  

Som data använder jag tvärsnittsdata från en tidpunkt. Som tidpunkten använder jag 

31.12.2017. Då kan jag göra undersökningen med ny data och all nödvändig data borde 

vara redan tillgängligt för 31.12.2017. 

Jag utgår från börsnoterade företag i euro-länder och söker alla utestående obligationer 

för dessa företag i slutet av 2017. Jag exkluderar finansiella företag helt från samplet. 

Som definition för finansiella företag använder jag mig av Thomson Reuters ”Economic 

Sector” kategorisering och exkluderar företagen definierade som ”Financials”. Denna 

klass inkluderar även fastighetsföretag.  

Företagen i samplet är i regel koncerner med ett moderföretag och flera dotterföretag. 

Jag tar i regel med i samplet obligationer emitterade av koncernens moderföretag, men 

accepterar även obligationer emitterade av dotterföretag i de fallen där koncernen sköter 

finansieringen via ett dotterföretag som emitterar obligationer och vidare finansierar 

moderföretaget och övriga koncernföretag. I dessa fall antar jag att risken på 
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obligationerna emitterade av dotterföretaget representerar hela koncernens och 

moderbolagets kreditrisk. 

Vidare har jag exkluderat konvertibla obligationer, obligationer med put-optioner samt 

obligationer med flytande kupongränta. Återköpbara obligationer (obligationer med en 

call-option) har jag inte exkluderat på grund av deras mängd. Återköpbara obligationer 

är även såpass vanliga att det är motiverat att hålla dem med i undersökningen. Jag 

kommer dock att kontrollera effekten av återköpsoptionen med en kontrollvariabel. 

För de olika företagen har jag valt de obligationer vars maturitetsdatum är närmast 

30.6.2022, som skulle ge en maturitet på 4,5 år från 31.12.2017. Valet av detta mål för 

maturitet baserar sig inte på teori utan helt enkelt på att få ett sampel med möjligast liten 

spridning i maturitetstid, givet den datasampel jag har. 

Jag börjar med 1 312 företag som är börslistade inom euro-zonen. Av detta antal har 

finansiella företag redan exkluderats. Av dessa företag hade 409 stycken obligationer 

denominerade i euro som var utestående per den 31.12.2017. Därefter exkluderar jag 

förtag som enbart har obligationer som har konvertibla obligationer eller obligationer 

med put-optioner och har 273 företag kvar. Alla obligationer har inte tillräcklig prisdata 

tillgängligt per den 31.12.2017 och när dessa obligationer exkluderas, faller även antalet 

företag till 256. För alla dessa företag väljer jag en obligation var till studien enligt 

obligationernas maturitetstid som det förklarades 0van. Vidare exkluderas fem stycken 

observationer från det slutliga samplet på grund av extremvärden. 

Till slut får jag ett sampel på 251 obligationer från lika många företag. En lista på alla 

företag i samplet presenteras i bilaga 1. Dessa företag är från 16 olika länder och 

fördelningen av företagen inom olika länder är uppställt i Tabell 2. Landet för respektive 

företag är landet där huvudkontoret finns. Med finns även företag som har sitt 

huvudkontor i Storbritannien och Sverige. Dessa företag är från ifrågavarande länder 

men har omfattande verksamhet och är även börsnoterade i euro-länder, eller företag i 

euro-zonen som av olika orsaker har sitt huvudkontor i dessa länder. Exempelvis är 

svenska Telia Company Ab börsnoterad förutom i Stockholm även i Helsingfors. Därtill 

har den italiensk-amerikanska biltillverkar-koncernen Fiat Chrysler Automobiles NV sitt 

huvudkontor i London. Fiat Chrysler är börsnoterad både i Milan och New York. 
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Tabell 2 Geografiska fördelningen 

Land Antal 
observationer 

Frankrike 72 

Tyskland 46 

Italien 26 

Finland 25 

Spanien 21 

Nederländerna 15 

Belgien 10 

Österrike 10 

Grekland 6 

Luxemburg 5 

Storbritannien 5 

Irland 4 

Portugal 2 

Sverige 2 

Slovenien 1 

Slovakien 1 

 

Att Frankrike och Tyskland, som euro-zonens största ekonomier, toppar listan med klart 

mest observationer i samplet var ganska väntat. Däremot står Finland aningen 

överraskande för fjärde mest observationer. Orsaken till detta kan vara endera att det är 

mer vanligt i Finland att emittera obligationer i stället för att lyfta bilaterala banklån i 

jämförelse med resten av Europa, eller att de finska företagen prefererar i högre grad 

”vanliga” obligationer som inte är exempelvis konvertibla. Orsaken till detta faller hur 

som helst utanför denna avhandling. 

7.2 Kreditspridningen 

Kreditspridningen kommer att vara en central variabel i min undersökning då den 

används som estimat för finansieringskostnaderna. Jag räknar kreditspridningen på en 

av varje företags obligationer och den räknas som avkastningen över benchmarkräntan 

med samma duration enligt marknadspriser per 31.12.2017. Som benchmarkränta 

använder jag avkastningen på tyska statens nollkupongobligationer. En annan möjlighet 

skulle vara att använda EURIBOR räntan, men då EURIBOR räntan är huvudsakligen 

en kort ränta, ser jag det som mer ändamålsenligt att använda räntan på tyska 

statsobligationer. Nollkupongobligationer har samma löptid som duration, då kommer 

jag alltså att använda räntan på tyska satens nollkupongobligationer med en maturitet 
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som motsvarar durationen hos de enskilda företagsobligationerna. Då alla 

durationstider hos företagsobligationerna inte kommer att ha en exakt motsvarighet hos 

statsobligationernas maturitetstider, använder jag mig av linjär interpolation för att 

räkna ut benchmarkräntan för de durationstiderna som faller mellan maturitetstiderna 

av två tyska statsobligationer. Med linjär interpolation kan man räkna en linjär 

räntekurva på basis av de observationer man har och passar således bra till att uppskatta 

benchmarkräntan för observationer vars duration ligger mellan två olika 

statsobligationer.  

Kreditspridningen kommer jag att mäta i termer av räntepunkter (eng. basis points), 

alltså hundradels procentenheter. 

Ett alternativt tillvägagångssätt skulle vara att använda ett medeltal på alla utestående 

obligationer för varje företag. Då man använder enskilda obligationer är det dock möjligt 

att välja observationerna så att spridningen av maturitetstiderna skulle vara möjligast 

liten samt att inkludera en variabel för maturitetstiden som kontrollerar spridningen i 

maturitetstider obligationer emellan3. Detta gör jag på grund av att kreditspridningen 

har visats sig inte vara jämn över olika maturitetstider (Litterman & Iben 1991) och då 

skulle även maturitetstiden vara en faktor som påverkar kreditspridningen. Vidare borde 

risken bland olika obligationer av samma senioritet i ett företag inte variera mycket. 

Därför har jag tänkt använda mig av kreditspridningen på enskilda obligationer istället 

för medeltal. 

Data, marknadsnoteringar för företagsobligationer och tyska statens 

nollkupongobligationer, hämtar jag från Thomson Reuters. Jag använder Thomson 

Reuters Composite Bid prisnoteringar för både företags- och statsobligationerna. 

I den nedanstående grafen presenteras räntekurvan på de tyska noll-

kupongstatsobligationerna. Räntespridingen för samtliga företagsobligationer räknas 

alltså mot denna räntekurva. 

 

 

 
3 Som kontrollvariabel kommer jag egentligen att använda duration istället för maturitetstid. Detta 
diskuteras närmare i kapitel 7.4.3. 
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Figur 1 Räntekurva på tyska statsobligationer 

 

 

7.3 Ägardata 

7.3.1 Ägarskapsvariabler 

Det finns ingen exakt definition på hur stor andel av aktierna en ägare måste inneha för 

att klassas som blockägare, men ofta används en gräns på 5 %. Dock går det inte att dra 

någon exakt gräns om att hur stor andel måste man äga för att i verkligheten kunna 

påverka företaget. På grund av detta använder jag både kvantitativa samt binära 

(dummy-) variabler i min studie. Då får jag också resultat för ifall storleken på 

blockägaren har någon skillnad. 

En relevant problematik jag stöter på är i hur stor utsträckning skall jag undersöka 

företagens aktieägare. Om jag bara undersöker de största ägarna för varje företag kan jag 

gå miste om relevant information gällande andra ägare. Exempelvis om staten skulle 

vara en betydlig ägare i ett företag men bara den andra största aktieägaren. I detta 

scenario skulle statsägande med stor sannolikhet ha betydelse (antaget att statligt 

ägande påverkar kreditspridningen), men studien skulle inte lyckas analysera denna 

påverkan om enbart den största aktieägaren skulle undersökas. Samtidigt är 

analyserandet av aktieägare väldigt arbetsdrygt och utan en manuell genomgång av 

aktieägarna skulle informationen om ägarnas identitet bli bristfällig. Inte sällan är 

ägandet indirekt via helägda eller kontrollerade företag, speciellt då det gäller familjer 
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och individer. På grund av detta, ifall en aktieägare är ett företag, måste jag vidare 

undersöka denna företags ägarstruktur för att fastställa identiteten av aktieägaren. 

Således har jag bestämt mig för att undersöka de tre största ägarna i varje företag. På så 

vis förlorar jag inte relevant data i de fall där det finns flera blockägare och samtidigt 

borde de tre största ägarna i de flesta fallen inkludera alla relevanta blockägare. Fastän 

det i några fall skulle finnas flera än tre relevanta blockägare, förväntas det inte att 

påverka resultatet av studien. Det bör även påpekas att enbart utomstående ägare 

analyseras, d.v.s. att företagens egna innehav av aktier inte kommer att beaktas. Då ett 

företag äger egna aktier (så kallade treasury shares) handlar det inte om en ägare med 

rösträtt eller finansiella intressen. 

Jag kommer att ha en kvantitativ variabel för den största ägarens ägarandel i procent. 

Därtill använder jag dummyvariabler för ifall den största ägaren äger över 10 % 

respektive över 20 %. Dessutom inkluderar jag en variabel som är den största ägarens 

andel i kvadrat som kommer att användas tillsammans med den först nämnda variabeln. 

Gränserna på 10 och 20 procent är högre än den ofta använda 5 procent. Detta anser jag 

ändamålsenligt då det är vanligare med koncentrerat ägande i Europa jämfört med USA 

var en stor del av de tidigare forskningarna är gjorda. Dessutom, i likhet med Bhojraj och 

Sengupta (2003) som inkluderade en variabel som mätte koncentrationen av ägandet 

hos institutioner, inkluderar jag en variabel över ägarkoncentration på allmänt plan. 

Ägarkoncentrationsvariabeln kommer att mäta de tre största ägarnas sammanlagda 

andel och mäter alltså hur stor del av ägandet är koncentrerat till de tre största ägarna. 

Även denna variabel kommer att undersökas både skilt samt ihop med kvadrerade värdet 

av variabeln. Vidare för att undersöka olika nivåers blockägare inkluderar jag ytterligare 

modellspecifikationer med en dummyvariabel som får värdet 1 då största ägaren innehar 

en över 50 % andel, alltså har absolut kontroll över företaget. Därtill inkluderar jag 

dummyvariabler för ifall största ägaren innehar en andel på 10–20 % samt 20–50 %. 

I senare modellspecifikationer kommer jag även att skilja på blockägarnas identitet. Jag 

genomför detta med att tre dummyvariabler för olika typers ägare. Jag använder mig av 

dummyvariabler för ifall staten innehar en minst 10 % andel, om en familj innehar en 

minst 10 % andel samt ifall en institutionell ägare innehar en minst 5 % andel. Gränsen 

för institutionella ägare är mindre på grund av att de institutionella ägarna i regel 

innehar mindre andelar jämför med statliga eller individuella ägare. Detta kommer fram 

även senare i deskriptiva statistiken. Dessa gränser för olika ägartyper är de 

huvudsakliga variablerna jag undersöker. Därtill kommer jag att inkludera variabler för 
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alla ägartyperna med gränser på 20%, 10% och 5%, men kommer att beskriva resultaten 

utanför huvudkategorierna främst verbalt vid behov. 

Tabell 3 Ägarandel för olika ägargrupper 

Ägare Min Max Medeltal Median 

Största ägaren 2,13  96,52  28,48  24,00  

Andra största ägaren 0,19  46,75  6,86  5,08  

Tredje största ägaren 0,01  20,00  3,70  2,92  

Blockägare >10% 10,00  96,52  31,14  25,00  

Institution som största 2,13  29,53  7,21  5,90  

Institution bland 3 största 0,01  29,53  4,20  3,21  

Stat som största 5,71  90,00  33,27  30,10  

Stat bland 3 största 3,17  90,00  27,58  23,59  

Familj som största 5,56  96,52  38,53  36,92  

Familj bland 3 största 0,21  96,52  25,42  15,38  

 

I ovanstående tabell har jag sammanfattat data om ägarandelarna för olika ägargrupper. 

För institutionella, statliga samt familjeägare är informationen angivet både för enbart 

de fall där de är största ägare i ett företag och för alla ägare i samplet. I tabellen kan vi se 

att i vissa fall kan även den tredje största ägaren äga en betydande andel av företaget, 

fast i de flesta fall innehar den tredje största ägaren under 5 % av aktierna. Vi kan även 

se att institutionella ägarna har i medeltal avsevärt mindre positioner i enskilda företag 

jämfört med stater och familjer. Detta tyder på att institutioner är bättre diversifierade, 

som låter logiskt. Familjer ser ut att ha i det stora hela lika stora positioner i enskilda 

företag som stater. Med tanke på att familjerna kan förväntas ha den minsta 

förmögenheten i medeltal av dessa tre ägartyper, stöder detta Anderson et al. (2003) 

observation på en amerikanska marknaden, om att familjeägare är dåligt diversifierade. 

7.3.2 Definitionen på ägarskap 

Största delen av företagen i samplet har en aktieserie, som betyder att alla aktier ger lika 

rätt till både dividender och röster. Det finns dock flera företag som har flera aktieserier 

som kan ha olika rätt till röster eller dividender/aktiekapital. Oftast handlar det om (i 

detta sampel) om att en aktieserie har flera röster per aktie än den andra, medan båda 

aktieserierna ändå har samma rätt till dividender. I de fallen där ett företag har flera 

aktieserier, har jag räknat ut de största ägarna mätt i både aktiekapital och röster baserat 

på deras positioner i de olika aktieserierna. 
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I Shleifer och Vishnys (1997) anda utgår jag ifrån idén att stora ägare är inflytelserika för 

att de har ett större intresse att få avkastning på de investerade pengarna, alternativt sina 

egna pengar tillbaka, på grund av att de har mer pengar på spel i ett specifikt företag 

jämfört med små ägare. Därför definierar ja i första hand ägarens storlek enligt andelen 

av aktiekapital och kör sedan som ett robusthetstest en modell där ägarnas storlek 

definieras enligt andelen röster. 

Som det nämndes tidigare, kommer jag att undersöka ägaridentiteten enligt tre olika 

typer ägare, nämligen stater, familjer samt institutioner. Övriga ägare, som inte tillhör 

någon av dessa grupper, är med i undersökningen men tilldelas ingen identitet. Som 

statlig ägare räknar jag från företagets synvinkel den inhemska staten eller en inhemsk 

kommun/delstat. Som inhemsk definierar jag det landet där företaget har sitt 

huvudkontor och det land eller de länder där företaget har betydande verksamhet. Som 

ett exempel för detta har vi SSAB som har sitt huvudkontor i Sverige men där jag har 

räknat finska staten som en inhemsk, statlig ägare. Orsaken till att jag inte beaktar 

utländska stater är att jag antar att utländska stater inte har en politisk agenda så som 

inhemska staten kan ha. Till gruppen familjeägare räknar jag med både familjer, som 

äger aktier gemensamt, samt enskilda individer. 

Det är även vanligt att äga aktier indirekt via andra företag. I dessa fall, om företaget, 

som äger aktier i det undersökta bolaget kontrolleras av en familj eller stat, räknas denne 

som en familje- eller statlig ägare. Kontrollerande ägare har jag definierat som att man 

måste äga över 50 % av företaget.  

Data som beträffar ägarandelar hämtar jag i första hand från FactSet och i andra hand 

från Thomson Reuters eller företagens bokslut vid behov. Dessutom hämtar jag 

tilläggsinformation gällande olika aktieserierna från företagens bokslut vid behov. 

7.4 Kontrollvariabler 

I valet av kontrollvariabler har jag följt Lin et al. (2011) och Anderson et al. (2003). Lin 

et al. har använt kontrollvariabler baserade på företagskaraktär, lånkaraktär 

makroekonomiska faktorer, industrieffekter och tidseffekter. På grund av att jag gör 

undersökningen på bara euro-området lägger ja inte lika mycket vikt på 

makroekonomiska faktorer som Lin et al. som utförde sin undersökning på 22 länder i 

både Västeuropa och östra Asien. Jag använder dock mig av en Dummyvariabel för de 

olika länderna för att kontrollera för landspecifika skillnader, inklusive 
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makroekonomiska skillnader. Då jag även studerar bara en tidpunkt behöver jag inte 

heller beakta tidseffekter. 

Till skillnad från Lin et al. kommer jag inte att ha Q-värdet eller någon motsvarande 

M/B-värde som kontroll variabel på grund av att många av de förtagspecifika 

kontrollvariablerna jag använder kan avsevärt inverka eller korrelera med företagets Q-

värde. Jag tänker inte heller använda lånens storlek som kontrollvariabel. Lin et al. 

motiverade detta med att det kan finnas stordriftsfördelar då en bank lånar pengar, men 

då jag använder mig av marknadspriser på obligationer som kan köpas och säljas i olika 

stora belopp på sekundärmarknaden, har inte lånets storlek per definition samma effekt. 

I min studie skulle obligationernas storlek ha effekt på kreditspridningen främst på 

grund av att lånens storlekar skulle korrelera med emmittentens storlek samt 

obligationens likviditet som, båda variabler som jag kommer att kontrollera separat för. 

Detta ter sig även tydligt ur preliminära resultat.  

Kontrollvariablerna är uppställda nedan i Tabell 4 och presenteras närmare till näst 

Tabell 4 Kontrollvariabler 

Obligationsspecifika variabler 

Obligationens kreditvärdering Rangordningsnummer 

Duration År 

Likviditet Bid/Ask spread 

Call-option Dummyvariabel 

Företagsspecifika variabler 

Skuldsättningsgrad Procent 

Storlek på företaget Total kapital (mEUR) 

Företagets lönsamhet ROA 

Industri Dummyvariabel 

Land Dummyvariabel 

 

7.4.1 Kreditvärdering 

Jag kommer at kontrollera för obligationernas kreditvärdering genom att dela varje 

kreditvärdering ett rangordningsnummer, så att högre kreditvärderingar får ett högre 

rangordningsnummer. Jag använder i första hand Standard & Poor’s kreditvärdering. 
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Ifall S&P inte har gett en kreditvärdering för en obligation, använder jag Moody’s 

kreditvärdering i andra hand och i tredje hand använder jag Fitchs kreditvärdering om 

varken S&P:s eller Moody’s har gett en kreditvärdering för en obligation. 

Nedan i Tabell 5 presenteras konversionen mellan kreditvärderingarna hos de tre olika 

kreditvärderingsinstituten och rangordningsnumrorna som utdelas för varje 

kreditvärdering. 

Tabell 5 Kreditvärderingsrangordningen 

Rangordning S&P Moody's Fitch 

22 AAA Aaa AAA 

21 AA+ Aa1 AA+ 

20 AA Aa2 AA 

19 AA- Aa3 AA- 

18 A+ A1 A+ 

17 A A2 A 

16 A- A3 A- 

15 BBB+ Baa1 BBB+ 

14 BBB Baa2 BBB 

13 BBB- Baa3 BBB- 

12 BB+ Ba1 BB+ 

11 BB Ba2 BB 

10 BB- Ba3 BB- 

9 B+ B1 B+ 

8 B B2 B 

7 B- B3 B- 

6 CCC+ Caa1 CCC+ 

5 CCC Caa2 CCC 

4 CCC- Caa3 CCC- 

3 CC Ca CC 

2 C C C 

1 D eller ovärderad 

 
Som utgångspunkt gav jag alla obligationer utan kreditvärdering den sämsta 

rangordningsnumret, 1. Detta visade sig dock problematiskt då antalet ovärderade 

obligationer i samplet var relativt stort. Det var tydligt att för de flesta av dessa 

obligationer, berodde saknandet av kreditvärdering inte på att risken skulle vara lika stor 

som för obligationer med dålig kreditvärdering, utan flera av dem hade de facto en 

relativt låg kreditspridning. Detta ledde till att i de preliminära resultaten hade 

kreditvärderingsvariabeln en signifikant positiv koefficient, som tyder på att en bättre 
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kreditvärdering skulle öka kreditspridningen. Detta resultat var tydligt falskt och 

berodde på de ovärderade obligationerna som tilldelats rangordningsnumret 1. 

Av denna orsak tilldelar jag de ovärderade obligationerna en rangordning som motsvarar 

medeltalet för resten av samplet, som blir 14. 

7.4.2 Likviditet 

Chen et.al. (2007) konstaterar i sin artikel att likviditeten och de resulterande 

likviditetskostnaderna förklarar en betydande del av kreditspridningen hos obligationer. 

Av denna orsak tillsätter ja likviditeten hos obligationerna som en kontrollvariabel min 

studie. 

Chen et.al. (2007) presenterar tre olika mått på obligationers likviditet. Förutom 

Bid/Ask-spridningen under söker Chen et.al. andelen perioder med noll-avkastning som 

en likviditets mått samt ett relaterat likviditetsmått som är en modifikation av en modell 

för transaktionskostnader utvecklad av Lesmond et.al. (1999). Av dessa är Bid/Ask-

spridningen den mest använda, men är inte alltid tillgänglig för obligationer som handlas 

med en lägre frekvens. Chen et.al. (2007) finner dock att dessa tre likviditetsmått är 

konsistenta med varandra. 

I min studie använder jag Bid/Ask-spridningen som mått på likviditet. Bid/Ask-

spridningen är den lättaste av de ovannämnda likviditetsmåtten att få tag på, samtidig 

finns Bid/Ask-spridningen tillgängligt till nästan alla obligationer i mitt sampel, de 

obligationer som Bid/Ask-spridningen inte finns tillgänglig, har jag exkluderat från 

samplet. 

Som mått för bid/ask-spridningen använder jag skillnaden på bid samt ask priset i 

absoluta termer. På grund av att obligationer är redan prissatta i relativa termer, d.v.s. 

procent av nominalvärdet, har jag inte räknat bid/ask-spridningens relativa storlek till 

priset som skulle vara bästa tillvägagångsättet för exempelvis aktier. I praktiken har det 

ingen signifikant skillnad ifall man räknar bid/ask-spridningen i absoluta eller relativa 

termer då det gäller obligationer. 

7.4.3 Maturitet och duration 

Enligt Litterman och Iben (1991) är kreditspridningen inte jämn över olika 

maturitetstider då man jämför obligationer med samma risknivå. Detta bekräftas även 

van Landschoot (2003). I allmänhet antas en längre maturitetstid resultera i en högre 
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kreditrisk i företagslån, på grund av att risken för företag att gå i konkurs anses varar 

högre under en lång tidshorisont, jämfört med en kort tidshorisont.  

Enligt Rokkanen (2008) finns det inom litteraturen en konsensus för det ovanbeskrivna 

då det gäller företagsobligationer med en hög kreditvärdering. Däremot menar 

Rokkanen att litteraturen inte är ense om hur maturitetstiden påverkar 

kreditspridningen för lågt värderade företagsobligationer. Exempelvis enligt Fons (1994) 

är kreditrisken för lågt värderade företagsobligationer en negativ funktion av 

maturitetstiden. Det kan enligt Fons förklaras med att risken för insolvens för företag 

med låg kreditvärdering är lägre på lång sikt än på kort sikt (givet att de inte infaller i 

insolvens på kort sikt) och dessa företag kunde ha problem att återfinansiera sina lån 

inom den närmaste framtiden. 

Maturitetstiden har alltså visat sig vara en determinant för kreditspridningen i 

företagsobligationer. I min undersökning använder jag dock duration som 

kontrollvariabel istället för maturitetstid. Detta baserar sig på att jag räknar 

avkastningen som en ”yield to maturity”, som förklarat i kapitel 2.1, där varje kassaflöde 

diskonteras med samma diskonteringsränta (avkastning) oberoende när kassaflöden 

infaller, för att komma till nuvärdet av obligationen. Detta betyder att för en obligation 

med en hög kupongränta, kommer en större del av avkastningen i ett tidigare skede 

jämfört med en obligation med en lägre kupongränta och samma maturitet. Då kunde 

man anta att, ceteris paribus, att obligationen med den högre kupongräntan har en lägre 

risk då en större del av kassaflödet betalas tidigare. Av denna orsak anser jag durationen 

vara ett bättre mått på risk i min underökning, jämfört med maturiteten. 

I nedanstående tabell presenteras fördelningen av maturitetsåren samt durationstiderna 

för obligationerna i samplet. 

Tabell 6 Maturitets- och durationsstrukturen 

Maturitetsår 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030- 

Antal observationer 6 19 19 45 95 36 21 5 2 1 2             

Duration (antal år) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 13-14 14 

Antal observationer 6 20 26 67 77 39 9 3 2 1 1 

 

I tabellen kan man se att maturiteterna för obligationerna i samplet faller i medeltal 

kring år 2022 som stämmer överens med målet för maturiteten på 4,5. Dock har inte alla 
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företag obligationer vars maturitet skulle sammanfalla kring 2022, som leder till att vissa 

observationer har mer avvikande maturitetstider. 

7.4.4 Optioner och kovenanter 

Som jag diskuterade i kapitel 2.2, kan obligationer emellanåt innehålla olika optioner. 

Till exempel kan en obligation vara ”callable”, som betyder att emittenten har rätt att 

köpa tillbaka obligationen. I vanliga fall skulle en emittent köpa tillbaka en obligation 

enbart då det är förmånligt för denne, exempelvis då marknadsläget erbjuder billigare 

tillgänglig finansiering. Detta skulle i regel vara oförmånligt för investerarna då en 

vidareinvestering av kapitalet inte skulle ha en lika hög avkastning. Därför kan en call-

option förväntas öka kreditspridningen. 

Obligationer kan även inneha put optioner som oftast uppkommer i samband med 

konvertibla obligationer. Då konvertibla obligationer kan bytas till aktier, blir företagtes 

aktiepris även en determinant för priset på obligationen.  

Optioner i obligationer kan hursomhelst påverka deras avkastning och därför skulle det 

vara optimalt att lämna obligationer med optioner helt och hållet bort från samplet. Som 

tidigare konstaterat är call-optioner således vanliga i obligationer att jag inte har lyckats 

avgränsa obligationer med call-optioner från samplet utan att samplet skulle ha blivit 

allt för liten. Därför har jag obligationer med call-optioner med i samplet, men kommer 

att kontrollera detta med en kontrollvariabel. Variabeln komme att vara en 

dummyvariabel som får värdet 1 om obligationen har en call-option och värdet 0 i andra 

fall. Obligationer med andra optioner (put-optioner, kovertibla obligationer) har jag 

avgränsat ur samplet. 

Vidare kan obligationer även innehålla kovenanter för att skydda långivarna, fastän 

dessa är mindre vanliga för obligationer jämfört med bilaterala banklån. Kovenanter har 

jag inte beaktat i min studie, dels för att de ovanliga i obligationer, dels för att deras effekt 

skulle vara svår att estimera då det kan finnas så olika kovenanter och datainsamlingen 

skulle vara därför även svårt för så många obligationer. I stället antar jag att effekten av 

eventuella kovenanter är inkluderade i kreditvärderingen, då kreditvärderingsinstituten 

har full information om möjliga kovenanter i obligationerna. 

Dessutom påverkade kovenanter inte resultatet för Qiu och Yu (2009). Qiu och Yu 

undersökte företagskontrollens påverkan på lånekostnaderna och inkluderade 

skyddande kovenanter som en kontrollvariabel. Qiu och Yu hittar inget signifikant 
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samband mellan kovenanter och kreditspridningen. Kovenanter oftast inte heller 

inkluderade som kontrollvariabler i underökningar likt den jag gör, som ger vidare 

komfort över att inte beakta möjliga kovenanter i min undersökning. 

7.4.5 Redovisningsmått 

Med företagsspecifika kontrollvariabler kontrollerar jag för företagens storlek, 

skuldsättningsgrad samt lönsamhet. Då jag mäter dessa variabler med redovisningsdata, 

skulle det vara problematiskt att använda data per 31.12.2017, på grund av att den 

informationen har publicerats först i början av 2018 och skulle inte ha varit tillgängligt 

för investerarna ännu den 31.12.2017. Av denna orsak använder jag det senaste 

information som varit tillgängligt vid slutet av 2017. För de flesta företagen i mitt sampel 

betyder detta, att jag använder Q3 data från 30.9.2017. Det finns dock en del undantag 

på grund av olika räkenskapsperioder. 

Storleken på företagen kommer jag att mäta med företagets totala kapital mätt i miljoner 

euro. I själva regressionen använder jag den naturliga logaritmen av det totala kapitalet 

på grund av bättre statistiska egenskaper. 

Skuldsättningsgraden mäter jag i procent och räknas enligt formeln nedan. L står för 

totala mängden lån och E står eget kapital. 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐿

𝐿 + 𝐸
 

Företagens lönsamhet mäter jag med ROA (return on assets). Då data från 

delårsrapporter har använts för redovisningsdata, är ROA talet räknat för de senaste 12 

månaderna setts från datumet för data. För denna variabel har jag använt ROA tal 

räknade av Thomson Reuters enligt formeln nedan, där I är resultatet (net income) för 

senaste 12 månaderna och A är det totala kapitalet i medeltal under perioden. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐼

𝐴
 

7.4.6 Dummyvariabler 

Till sist har jag ännu dummyvariabler av två olika slag som kontrollvariabler. För det 

första har jag dummyvariabler för företagens geografiska läge för att kontrollera för 

eventuella makroekonomiska skillnader och för det andra har jag dummyvariabler för 

företagens industri för att kontrollera för industri specifika skillnader. 
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På grund av att jag har företag från 16 olika länder i mitt sampel med enbart några företag 

från vissa länder, skulle det inte vara ändamålsenligt att ha en egen dummyvariabel för 

varje enskilt land. Istället har jag delat in länderna i geografiska områden enligt tabellen 

nedan. Vissa kompromisser måste göras i delningen. Exempelvis är bara två av samplets 

företag från Östeuropa (från Slovakien och Slovenien) och därför är dessa hopslagna med 

Centraleuropa. Av dessa områden kommer Centraleuropa att vara ”grundscenariot” och 

resten av områdena får var sin dummyvariabel. 

Tabell 7 Geografiska områden för dummyvariabeln 

Områdesfördelning Länder Antalet  
observationer 

Centraleuropa Tyskland, Frankrike, Österrike,  
Slovakien, Slovenien 

130 

Beneluxländerna + Irland  
och Storbritannien 

Nederländerna, Belgien,  
Luxemburg, Irland, Storbritannien 

39 

Norden Finland, Sverige 27 

Sydeuropa Spanien, Italien, Grekland,  
Portugal 

55 

 

I företagens industrifördelning utgår jag ifrån Thomson Reuters klassificering för 

ekonomiska sektorer (Thomson Reuters Business Classification; Economic sector). Med 

denna fördelning som grund har jag gjort en egen industrifördelning för min studie 

genom att slå ihop några av Thomson Reuters industrigrupper. De olika industrierna 

samt deras motsvarighet i Thomson Reuters klassifikation presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 8 Industrifördelning 

Industrifördelningen Thomson Reuters Economic  
Sector klassificiering 

Antalet  
observationer 

Basmaterial Basic Materials 35 

Energi och  
allmännnyttightere 

Energy, Utilities 44 

Industri Industrials 63 

Konsumentprodukter Consumer Cyclicals,  
Consumer Non-Cyclicals 

63 

Sjukvård och medicin Healthcare 16 

Teknologi och  
telekommunikation 

Techology,  
Telecommunication Services 

30 
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7.5 Deskriptiv data 

I nedanstående tabell har jag sammanfattat alla variabler som kommer att användas i 

undersökningen. En del variabler är logaritmerade på grund bättre statistiska 

egenskaper, exempelvis bättre skevhets och kurtosis värden. I dessa fall har jag använt 

den naturliga logaritmen där e är som bas. De variabler som är logaritmerade är 

betecknade med LN i parentes i den nedanstående tabellen. 

Tabell 9 Lista på variabler 

Variabel Beteckning Variabel Beteckning 

Kreditspridning (LN) Kreditspr. Största ägarens andel^2 Största%^2 

Bid/Ask-spridning (LN) Bid/Ask Ägarkoncentration^2 Konc.^2 

Duration (LN) Dur. Största ägaren > 10% Största>10% 

Storlek (LN) Stor. Största ägaren > 20% Största>20% 

Skuldsättning (LN) SSG Största ägaren > 50% Största>50% 

Lönsamhet ROA Största ägaren 10-20% Största 10-20% 

Kreditvärdering KV Största ägaren 20-50% Största 20-50% 

Call-option Call Institution > 5% Inst>5% 

Största ägarens andel Största% Stat > 10% Stat>10% 

Ägarkoncentration Konc. Familj > 10% Fam>10% 

 

I följande tabell presenteras den deskriptiva statistiken. Från det data som presenteras 

nedan har fem observationer exkluderats på grund av extremvärden. Dessa hade 

Kreditspridningar på över 1 500 räntepunkter (bp) av vilka det största värdet var över 

45 000 räntepunkter. 

Som man kan se i Tabell 10, finns det en del variation i kreditspridningen inom samplet. 

Kreditvärderingarna för obligationerna rör sig mellan AA och CCC (S&P skala) inom 

samplet. Detta betyder mellan 20 och 5 i rangordningen som presenterats tidigare i tabell 

5. Märk väl att den deskriptiva statistiken för kreditvärderingarna som presenterats här 

är den data som används i studien. Det vill säga att de obligationer som saknade 

kreditvärdering har getts rangordningsnumret 14 som förklarats tidigare i kapitel 7.4.1. 

Observera att i undersökningen används för en del av variablerna den naturliga 

logaritmen av variabelns värde. För dessa variabler är skevhet och kurtosis som 

presenteras i tabllen ovan, baserade på de logaritmerade värdena. 
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Tabell 10 Deskriptiv data 

Variabel Min Max Medeltal Median Standard-
avvikelse 

Varians  Skevhet Kurtosis 

Kreditspr. 40,83 900,02 156,48 104,55 138,28 19120,73 0,80 -0,11 

Bid/Ask 0,01 3,10 0,47 0,32 0,43 0,19 -0,31 3,25 

Dur. 0,38 14,70 4,04 4,03 1,66 2,75 -1,43 4,19 

Stor. 241,0 417 485,0  28 834,4  10 273,0  52 559,3  2 762 476 489,0  0,02 -0,31 

SSG 3,79 241,96 47,50 44,73 21,37 456,53 -0,71 4,40 

ROA -15,38 21,56 3,83 3,99 4,16 17,28 -0,52 5,00 

KV 5 20 13,84 14 2,15 4,63 -1,13 3,10 

Call 0 1 0,35 0 0,48 0,23 0,65 -1,59 

Största% 2,13 96,52 28,48 24,00 21,83 476,70 0,74 -0,36 

Konc. 5,37 96,86 39,04 36,90 22,21 493,38 0,39 -0,78 

Största%^2 4,54 9 315,16 1 285,73 575,99 1 669,98 2 788 840,45 1,81 3,51 

Konc.^2 28,80 9 382,09 2 015,54 1 361,70 1 991,52 3 966 158,19 1,23 1,05 

Största>10% 0,00 1,00 0,73 1,00 0,45 0,20 -1,04 -0,93 

Största>20% 0,00 1,00 0,57 1,00 0,50 0,25 -0,30 -1,93 

Största >50% 0,00 1,00 0,23 0,00 0,42 0,18 1,28 -0,36 

Största 10-20% 0,00 1,00 0,16 0,00 0,36 0,13 1,91 1,68 

Största 20-50% 0,00 1,00 0,34 0,00 0,48 0,23 0,67 -1,57 

Inst>5% 0,00 1,00 0,36 0,00 0,48 0,23 0,59 -1,66 

Stat>10% 0,00 1,00 0,19 0,00 0,39 0,16 1,58 0,50 

Fam>10% 0,00 1,00 0,29 0,00 0,46 0,21 0,91 -1,19 
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8 METOD 

Jag tänker använda mig av OLS (ordinary least square) regressionsmodell, där credit 

spread:en är beroende variabel och procentandelen av den största ägaren är oberoende 

variabel tillsammans med relevanta kontrollvariabler. Jag tänker använda mig av OLS 

(ordinary least square) regressionsmodell och modellen är presenterad här under: 

𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑠𝑝𝑟.𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1(Ä𝑔𝑎𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙)𝑖𝑡 + 𝛽𝑗(𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑗)
𝑖𝑡

+ 𝜀 

 

8.1 Endogenitetsproblem med kreditvärdering 

Det kan uppstå endogenitetsproblem då jag har kreditvärderingen som oberoende 

variabel. Detta på grund av att ifall ägarstrukturen påverkar de facto kreditspridningen 

och således marknadens syn på obligationernas risk, är denna effekt troligen till en del 

inkluderad redan i kreditvärderingen. Anderson et al. (2003) identifierade samma 

problematik i sin studie. De löste problemet med att estimerade en separat regression 

med kreditvärderingen som beroende variabel och ägarvariabeln (familjeägandet i deras 

studie) som oberoende variabel. Anderson et al. konstaterar att denna felterm som man 

får ut av regression borde då innehålla kreditvärderingens information utan påverkan av 

ägarstrukturen. Efter denna estimering använde dessa feltermer som mått för 

kreditvärderingen i deras egentliga modell. 

Jag använder mig av samma metod som även liknar en 2 stage least square regression. 

För var modellspecifikation kör jag en initialregression där jag har 

kreditvärderingsvariabeln (rangordningsnumret) som beroende variabel och 

ägarskapsvariablerna, som används i respektive modellspecifikation, som oberoende 

variabel. Sedan sparar jag feltermen och använder dessa feltermer som mått på 

kreditvärdering för respektive observation i den egentliga regressionen. Detta betyder 

att kreditvärderingsvariabeln som presenteras i resultattabellen, inte är den 

ursprungliga variabeln utan feltermen som fåtts ut av den initiala regressionen. 

 

8.2 Modelldiagnostik 

För att resultatet inte skulle riskera att vara sneddrivet har jag testat modellerna för 

heteroskedasticitet, normalfördelning och multikorrelation.  



 

 

44 

För det första har jag testat heteroskedasticitet med hjälp av White’s test. White’s test för 

heteroskedasticitet var signifikant för alla modeller. Därmed har jag använt 

heteroskedasticitet-konsistenta standard fel (Heteroscedasticity consisted standard 

error) i alla regressioner. 

Till näst har jag använt Jarque-Bera test för att testa om samplet är normalfördelat. 

Resultatet för Jarque-Bera testet förkastar nollhypotesen om normalfördelning för alla 

regressionsmodellerna. Normalfördelningen är en förutsättning i regressionsmodeller, 

men då samplet är tillräckligt stor fungerar regressionsmodellerna även om 

normalitetstestet inte stöder att det finns en normalfördelning (Brooks 2008). 

För att test för mutlikollinearitet, att beroende variablerna skullekorrlera med varandra, 

har jag analyserat både VIF-tal (Variance Inflation Factor) och korrelationsmatrisen. 

Efter analysen av VIF-talen och korrelationsmatrisen, kan jag konstatera att det inte 

finns multikollinearitet mellan variablerna. VIF-talet är ingen exakt mått på 

multikollinearitet, men ett VIF-värde på nära eller över 10 skulle indikera 

multikollinearitet. I mitt sampel hade alla variabler ett VIF-värde på under 2. Därtill kan 

man se i korrelationsmatrisen att alla oberoende variablernas korrelationer med 

varandra är under 0,5. Vissa ägarskapsvariabler har högre korrelationer med varandra, 

men dessa variabler används inte i samma regressioner. Korrelationsmatrisen nedan 

presenterar de mest centrala variablerna. En korrelationsmatris med alla variabler, 

inkluderande alla dummyvariabler, är given i bilaga 2. 

Tabell 11 Korrelationsmatris 

 

  Kreditspr. Bid/Ask Dur. KV ROA SSG Stor. Call Största% Största>10% Konc. Stat>10% Fam>10% Inst>5% 

Kreditspr. 1              

Bid/Ask 0,55 1             

Dur. -0,03 0,17 1            

KV -0,71 -0,47 0,09 1           

ROA -0,31 -0,18 0,05 0,26 1          

SSG 0,20 0,16 0,11 -0,13 -0,10 1         

Stor. -0,56 -0,15 0,21 0,32 -0,02 -0,04 1        

Call 0,27 0,12 0,33 -0,28 0,10 -0,09 -0,15 1       

Största% 0,22 0,16 -0,03 -0,11 -0,11 0,00 -0,15 0,08 1      

Största>10% 0,23 0,17 -0,06 -0,19 -0,14 0,08 -0,17 -0,03 0,63 1     

Konc. 0,25 0,18 -0,03 -0,14 -0,16 0,02 -0,18 0,03 0,94 0,71 1    

Stat>10% -0,16 -0,03 0,01 0,13 -0,04 0,02 0,10 -0,14 0,12 0,30 0,20 1   

Fam>10% 0,14 0,03 0,01 -0,06 -0,05 0,05 -0,09 0,02 0,35 0,39 0,37 -0,23 1  

Inst>5% 0,11 0,00 -0,05 -0,12 0,00 0,11 -0,13 -0,04 -0,28 -0,16 -0,23 -0,19 -0,14 1 
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8.3 Tolkning av resultat från log-linjär regressionsmodell 

Då jag mäter den beroende variabeln i alla regressionsmodellerna, kreditspridningen, 

som den naturliga logaritmen av varje observations kreditspridning, skiljer sig 

tolkningen av resultatet en del från en vanlig regressionsmodell. I en vanlig 

regressionsmodell kan en oberoende variabels koefficient, β, tolkas som att en enhets 

förändring av den oberoende variabeln orsakar en förändring av storleken β på det 

förväntade värdet av beroende variabeln. Nu däremot när den beroende variabeln är 

definierad som den naturliga logaritmen av kreditspridningen, måste de oberoende 

variablernas koefficienter tolkas olika. Koefficienten, β, skall tolkas som att en enhets 

förändring i den oberoende variabeln multiplicerar det förväntade värdet av den 

beroende variabeln med 𝑒𝛽. För mindre värden av β, där 𝑒𝛽 ≈ 1 + 𝛽, kan koefficienten 

tolkas direkt som den procentuella förändringen av beroende variabeln. Det vill säga, om 

β = 0,05, skulle en enhets förändring i den oberoende variabeln orsaka en ca. 5 procents 

förändring i den förväntade värdet av den beroende variabeln. (Benoit 2011) 

Vid tolkningen av koefficienterna för kontrollvariablerna, skall man observera att även 

vissa kontrollvariabler är transformerade till den naturliga logaritmen av sina värden. I 

dessa fall tolkas koefficienten β som att en procentuell förändring, p, i den oberoende 

variabeln multiplicerar det förväntade värdet av den beroende variabeln med 𝑒𝑎𝛽, där 

𝑎 = ln ((100 + 𝑝)/100)). (Benoit 2011) 

8.4 Hypoteser och förväntade resultat 

Till näst kommer jag att presentera hypoteserna för forskningen och diskutera hurdana 

resultat de olika variablerna förväntas få baserat på teori och tidigare forskning. 

8.4.1 Statistiska hypotesen 

Den statistiska hypotesen handlar i sin enklaste form om blockägare har någon påverkan 

på företaget lånefinansieringskostnader som mäts med kreditspridningen. Den 

statistiska hypotesen är densamma för samtliga regressionsmodeller och ser ut som 

följande: 

 H0: Blockägare har ingen påverkan på kreditspridningen 

 H1: Blockägare har en påverkan på kreditspridningen 

 H0: Institutioner som blockägare har ingen påverkan på kreditspridningen 

 H1: Institutioner som blockägare har en påverkan på kreditspridningen 
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 H0: Stater som blockägare har ingen påverkan på kreditspridningen 

 H1: Stater som blockägare har en påverkan på kreditspridningen 

 H0: Familjer som blockägare har ingen påverkan på kreditspridningen 

 H1: Familjer som blockägare har en påverkan på kreditspridningen 

 

8.4.2 Förväntade resultat 

Teorin är inte entydig om att hur blockägare skulle påverka 

lånefinansieringskostnaderna. Å ena sidan kan man argumentera att blockägarnas 

intressen skulle vara närmare långivarnas intressen, jämfört med de övriga ägarnas 

intressen, och minska risken för ”risk-shifting” 4 som diskuterat i kapitlen 3.3 – 3.3.1. Å 

andra sidan, som diskuterat i kapitel 3.2, kan blockägare dra privat nytta av kontrollen 

och ha således även andra intressen än maximeringen av företagets värde. I de flesta 

fallen skulle detta vara skadligt för både långivare och minoritetsägare. 

Den tidigare forskningen säger i sin tur inte mycket om blockägare i allmänhet. Man kan 

dock konstatera att den tidigare forskningen visar att en större skillnad mellan 

kontrollrätten och den egentliga ägarandelen har ett samband med högre kostnader för 

lånefinansiering. Med tanke på att blockägare är i många fall, speciellt i Europa, 

associerat med så kallade pyramidstrukturer av ägande (La Porta et al. 1999) där 

blockägare kan kontrollera företag utöver deras egentliga ägarandel, lutar den tidigare 

forskningen mer åt det hållet att blockägare skulle öka kostnaderna av lånefinansiering. 

På grund av den tvetydiga teorin och tidigare forskningen, lägger jag inget förväntat 

förtecken på blockägare i allmänhet. 

Då det kommer till institutionella ägare, är de oftast inte lika långsiktiga ägare som stater 

och familjer och därmed är det svårare att bedöma på ett teoretiskt plan ifall 

institutionella ägare skulle ha en påverkan på lånefinansieringskostnaderna. Om man 

tar en titt på tidigare forskningen, menar Bhojraj och Sengupta (2003) att institutionellt 

ägarskap skulle minska kostnaderna för lånefinansiering medan ett koncentrerat 

ägarskap hos institutioner skulle öka dessa kostnader. Detta kan tyda på att 

 
4 Som diskuterat I kapitel 3, är risk-shifting, även kallad asset substitution, ett fenomen där företaget 
höjer sin risknivå exempelvis med att engagera sig i projekt med högre risk. I dessa fall kan företaget ha 
före riskhöjningen kunnat lyfta billigt lån då dess verksamhet har framstått som mindre riskabelt. 
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institutionella blockägare skulle öka lånekostnaderna, men det är svårt att säga om 

exempelvis endast en institutionell blockägare skulle ännu ha denna effekt. Därmed kan 

man lägga en försiktig förväntning på att institutionella blockägare skulle minska på 

lånefinansieringskostnaderna och därmed skulle effekten på kreditspridningen vara 

negativ. 

Som det diskuterades i kapitel 5.2, kan statliga blockägare påverka lånekostnaderna på 

två huvudsakliga sätt. För det första kan långivare se statsägande som en implicit garanti 

för lånen och därmed minska lånekostnaderna. För det andra kan diverse politiska 

intressen os stater påverka negativt företagets ekonomi och lönsamhet som igen kan leda 

till högre lånekostnader. Borisova et al. (2015) resultat, om att statsägande skulle under 

normala marknadsförhållanden öka kostnaderna för lånefinansiering, skulle förespråka 

att statliga blockägare i denna undersökning skulle öka lånefinansieringskostnaderna. 

Det bör dock märkas att Borisova et al. hade den globala marknaden som grund, medan 

jag undersöker enbart europeiska marknaden. Samtidigt äger staten ofta strategiskt 

viktiga företag (Borisova et al. 2015) och staten vill antagligen inte se dessa företag gå i 

konkurs. Efter genomgången av ägardata över företagen inkluderade i denna 

avhandlings sampel, kan man även konstatera att Borisova et al. påstående om att staten 

ofta äger strategiskt viktiga företag ser ut att hålla måttet i Europa. Därmed förväntar jag 

att statliga blockägare minskar kostnaderna för lånefinansiering och har således en 

negativ effekt på kreditspridningen. 

På ett teoretiskt plan skulle familjeägare (i form av blockägare) framstå som något som 

skulle sänka lånekostnaderna på grund av att de ofta är långsiktiga ägare vars intresse är 

bättre anpassade med långivarnas intressen. Detta diskuterades i kapitel 5.3. Tidigare 

forskningen är igen tvetydig, då Anderson et al. (2003) kommit till resultatet att 

familjeägande minskade lånekostnaderna medan Boubakri och Ghouma (2010) 

konstaterade att familjeägande ökade lånekostnaderna. Här bör tilläggas att Anderson 

et al. undersökte den amerikanska marknaden, medan Boubakri och Ghouma hade 

Västeuropa inkluderat i sitt sampel (tillsammans med östra Asien). Ytterligare, som det 

konstaterades i kapitel 5.3, är familjeägande speciellt i Europa ofta format enligt en 

pyramidstruktur. Gällande ägarstrukturer där kontrollrätt överskrider den egentliga 

ägarandelen är tidigare forskningen igen entydig då både Boubakri & Ghouma (2010) 

samt Lin et al. (2011) kom till slutresultatet att en högre kontrollrätt jämfört med 

ägarandelen ökade lånekostnaderna. Därmed lägger jag en försiktig förväntning på att 
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familjeägare, i form av blockägare, ökar lånefinansieringskostnaderna. Det vill säga har 

en positiv effekt på kreditspridningen. 

Gällande de obligationsspecifika kontrollvariablernas påverkan på kreditspridningen, är 

förväntningarna de följande. Jag förväntar kreditvärderingen ha en negativ inverkan på 

kreditspridningen då en bra kreditvärdering signalerar en lägre risk. Gällande Bid/Ask-

spridningen, som ett mått på obligationens likviditet, förväntar jag att se en positiv effekt 

på kreditspridningen, då långivare skulle kräva en högre avkastning för olikvida 

obligationer. Durationen kommer antagligen att ha en positiv effekt på 

kreditspridningen, då längre lån kan ses som mer riskfyllda. Att en obligation har en call-

option borde även höja kreditspridningen, då företag i allmänhet skulle använda call-

optionen enbart då det är förmånligt för dem och billigare lån skulle vara tillgängliga. 

För långivare skulle detta vara negativt då möjliga återinvesteringsobjekt i ett sådant läge 

skulle med stor sannolikhet ha lägre avkastning. 

Tabell 12 Förväntade förtecken för variablerna 

Variabel Förväntad förtecken 

Blockägare* ? 

Institution** - 

Stat** - 

Familj** + 

Kreditvärdering - 

Bid/Ask-spridning + 

Duration + 

Call-option + 

Företagets storlek - 

Skuldsättningsgrad + 

Lönsamhet - 
*Observera att blockägare undersöks med flera olika variabler. 

**Dessa ägarkategorier hänvisar till blockägare av respektive typ. 

För de företagsspecifika kontrollvariablernas del, förväntar jag mig storleken på 

företaget ha en negativ effekt på kreditspridningen. Detta på grund av en i medeltal 

bättre återbetalningsförmåga på grund av säkrare kassaflöden samt större företag kan 

antas ha bättre förtroende på marknaden och därmed bättre förutsättningar att 

återfinansiera sina lån. Skuldsättningsgraden antar jag ha en positiv effekt på 

kreditspridningen på grund av sämre återbetalningsförmåga hos högt skuldsatta företag 

medan jag förväntar mig att lönsamhet (mätt med ROA) har en negativ effekt på 
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kreditspridningen för att företag med bättre lönsamhet har även bättre förutsättningar 

att betal tillbaka sina lån. 

Tabell 12 sammanfattar förväntningarna på de olika variablernas effekter på 

kreditspridningen, genom att uppge vilket förtecken dessa variablers koefficienter 

förväntas ha i regressionsmodellerna. 
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9 RESULTAT 

Till näst kommer jag att presentera resultaten för de olika modellspecifikationerna samt 

diskutera huvudpunkterna av resultaten. Först kommer jag att presentera samt 

diskutera resultaten för modellspecifikationer som undersöker blockägande i allmänhet. 

Sedan kommer jag att behandla olika typers blockägare och till sist diskuterar jag hur 

andra faktorer, kontrollvariablerna, påverkar kreditspridningen.  

9.1 Blockägarnas inverkan på kreditspridningen 

Den första resultat-tabellen innehåller modellerna 1–4 där kvantitativa variabler 

används för att undersöka effekten av största ägarens andel av aktierna samt 

ägarkoncentrationen hos de tre största ägarna. I modellerna 5–8 som presenteras i den 

andra resultattabellen undersöks däremot blockägande med en dummyvariabel samt på 

olika nivåer med hjälp av tre dummyvariabler som grupperar samplet enligt den största 

ägarens aktieinnehav. 

I den första modellen kan vi se att storleken på aktieinnehavet hos den största ägaren 

har ett positivt samband med kreditspridningen och detta samband är signifikant på en 

5 procents nivå. Koefficientens storlek lär dock vara liten men här bör observeras att 

kreditspridningen i undersökningen är mätt som den naturliga logaritmen för 

obligationernas kreditspridning. Således antyder koefficienten inte att en procents högre 

aktieinnehav hos den största ägaren skulle leda till en 0,0027 räntepunkter högre 

kreditspridning, utan till en 0,27 procent högre kreditspridningen som det diskuterades 

i kapitel 8.3. Det vill säga, om kreditspridningen är 100 räntepunkter, alltså 1 procent, 

antyder resultatet att en procents högre aktieinnehav hos den största ägaren leder till en 

cirka 0,3 räntepunkter högre kreditspridning. Likaså om kreditspridningen skulle vara 

300 räntepunkter, 3 procent, skulle förändringen vara ca. 0,8 räntepunkter. 

I modell 3 kan vi även se ett positivt samband mellan ägarkoncentrationen hos de tre 

största och kreditspridningen. Liksom variabeln för största ägarens andel i modell 1, är 

även variabeln för ägarkoncentration signifikant på 5 procents nivå och har en ungefär 

lika stor koefficient. I modellerna 2 och 4 är största ägarens andel samt 

ägarkoncentrationen inkluderade i regressioner tillsammans med respektive variabelns 

kvadrerade värde för att undersöka ett eventuellt icke-linjärt förhållande till 

kreditspridningen. Koefficienterna är fortfarande små, men resultaten tyder på att den 

positiva effekt som största ägarens andel samt ägarkoncentrationen har på 

kreditspridningen är avtagande vid högre nivåer av de oberoende variablerna. Dock 
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lyckas inte modell 2 bevisa ett signifikant samband. Däremot i modell 4 är variablerna 

för ägarkoncentration samt det kvadrerade värdet för ägarkoncentration signifikanta, 

men den kvadrerade variabeln är endast signifikant på en 10 procents nivå. 

Tabell 13 Resultat (1/3) 

Regression 1 2 3 4 

Variabel Kreditspridning (bp) 

Största ägarens andel 0,0027** 
(2,17) 

0,0040 
(1,08) 

   

Stöörsta ägarens andel ^2  -1,76E-05 
(-0,35) 

  

Ägarkoncentration   0,0029** 
(2,42) 

0,0098** 
(2,52) 

Ägarkoncentration ^2    -7,94E-05* 
(-1,82) 

Kreditvärdering -0,1208*** 
(-7,41) 

-0,1228*** 
(-7,41) 

-0,1201*** 
(-7,41) 

-0,1207*** 
(-7,35) 

Bid/Ask-spridning 0,2235*** 
(4,22) 

0,2261*** 
(4,26) 

0,2246*** 
(4,25) 

0,2248*** 
(4,25) 

Duration 0,0181 
(0,26) 

0,0199 
(0,28) 

0,0151 
(0,22) 

-0,0153 
(-0,22) 

Call-option (dummy) 0,1089* 
(1,77) 

0,0980 
(1,55) 

0,1133* 
(1,84) 

0,1101* 
(1,78) 

Storlek -0,1742*** 
(-7,58) 

-0,1740*** 
(-7,55) 

-0,1738*** 
(-7,50) 

-0,1738*** 
(-7,48) 

Skuldsättningsgrad 0,1164* 
(1,78) 

0,1123* 
(1,71) 

0,1149* 
(1,77) 

0,1155* 
(1,77) 

ROA -0,0279*** 
(-3,00) 

-0,0282*** 
(-3,05) 

-0,0278*** 
(-2,97) 

-0,0279*** 
(-2,98) 

Konstant 6,1411*** 
(16,90) 

6,1470*** 
(16,80) 

6,1097*** 
(16,60) 

6,0000*** 
(16,20) 

Landsdummy Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

Industridummy Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 
     

R-square 0,737 0,738 0,736 0,736 

F 40,92*** 38,68*** 40,82*** 38,28*** 

N 251 251 251 251 

          

I tabellen presenteras koefficienten for respektive variabel samt t-värdet i parentes. 

Signifikansnivåer: ***1%, **5%, *10%. 

Vidare i modell 5 har jag undersökt med en dummy variabel hur blockägare påverkar 

kreditspridningen. I detta fall är blockägare definierat som en ägare med en över 10 

procents andel. Enligt resultatet finns det en starkt signifikant, positivt samband mellan 

blockägare och kreditspridningen. Koefficienten är signifikant på 1 procents nivå och 

denna gång även ekonomiskt signifikant. Koefficienten på 0,1433 antyder att företag 
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med blockägare i medeltal hade en ca. 15 % högre kreditspridning.5 Om 

kreditspridningen var 300 räntepunkter skulle detta betyda redan nästan en halv 

procents (ca. 46 räntepunkter) skillnad i kreditspridningen. 

Tabell 14 Resultat (2/3) 

Regression 5 6 7 8 

Variabel Kreditspridning (bp) 

Största ägaren > 10% 0,1433*** 
(2,80) 

   

Största ägaren > 20%  0,0570 
(1,10) 

  

Största ägaren 10-20%    0,2021** 
(2,54) 

Största ägaren 20-50%    0,0794 
(1,38) 

Största ägaren > 50%   0,1501** 
(2,24) 

0,2237*** 
(2,95) 

Kreditvärdering -0,1193*** 
(-7,34) 

-0,1206*** 
(-7,39) 

-0,1214*** 
(-7,40) 

-0,1245*** 
(-7,48) 

Bid/Ask-spridning 0,2275*** 
(4,31) 

0,2309*** 
(4,37) 

0,2217*** 
(4,21) 

0,2139*** 
(4,10) 

Duration 0,0131 
(0,19) 

0,0115 
(0,16) 

0,0167 
(0,24) 

0,0190 
(0,27) 

Call-option (dummy) 0,1164* 
(1,90) 

0,1130* 
(1,83) 

0,1059* 
(1,69) 

0,1006 
(1,58) 

Storlek -0,1770*** 
(-7,82) 

-0,1794*** 
(-7,77) 

-0,1721*** 
(-7,36) 

-0,1705*** 
(-7,26) 

Skuldsättningsgrad 0,1099* 
(1,73) 

0,1080* 
(1,65) 

0,1232* 
(1,88) 

0,1163* 
(1,80) 

ROA -0,0281*** 
(-3,02) 

-0,0288*** 
(-3,10) 

-0,0280*** 
(-3,02) 

-0,0286*** 
(-3,22) 

Konstant 6,1730*** 
(18,10) 

6,2811*** 
(17,90) 

6,1426*** 
(16,80) 

6,0732*** 
(16,80) 

Landsdummy Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

Industridummy Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 
     

R-square 0,735 0,735 0,738 0,743 

F 40,64*** 40,63*** 41,21*** 37,30*** 

N 251 251 251 251 

          

I tabellen presenteras koefficienten for respektive variabel samt t-värdet i parentes. 

Signifikansnivåer: ***1%, **5%, *10%. 

I modellerna 6 och 7 har jag undersökt ägare med ännu större aktieinnehav. För det först 

i modell 6 är koefficienten för ägarvariabeln (största ägaren > 20%) mindre än för 

 
5 e 0,1433 = 1,154 
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ägarvariabeln i modell 5 (största ägaren > 10 %). Resultatet är inte heller signifikant då 

p-värdet är 0,273. För det andra däremot, är variabeln för ägare med över 50 % 

aktieinnehav i modell 7 signifikant på 5 procents nivå och koefficienten, 0,15, är även 

ekonomiskt betydande. Detta resultat är aningen överraskande, men kan dels tyda på 

att, givet det finns en blockägare, spelar blockägarens storlek inte så stor roll förutom 

ifall aktieinnehavet är över hälften av de utestående aktierna. Men den teorin motarbetas 

däremot av resultatet i modell 8. I modell 8 är variablerna för ifall största ägaren innehar 

10–20 procent eller över 50 procent av aktierna är klart positiva och signifikanta, medan 

variabeln om största ägaren innehar mellan 20–50 procent av aktierna lyckas inte visa 

signifikant resultat. Den intuitiva förklaringen till detta är den relativt små samplet som 

kan i sig orsaka att alla samband inte lyckas påvisas vara signifikanta. Då man ser på p-

värdet för variabeln 20–50 procent, kan man se att variabeln är ändå inte långt ifrån 

signifikant med en p-värde på 0,168. 

På basen av dessa resultat, i synnerhet för modell 1, 3 och 8, kan det konstateras att 

blockägare har en positiv effekt på kreditspridningen och därmed kan den första 

nollhypotesen, om att blockägare inte har en samband med kreditspridningen, förkastas. 

Att blockägarnas effekt på kreditspridningen skulle vara avtagande eller växande vid 

högre nivåer av aktieinnehav lyckades inte bevisas i modell 2. Därtill ger inte heller 

modellerna 6 – 8 någon klar antydan ifall effekten skulle vara avtagande eller växande. 

Däremot visade modell 4 att ägarkoncentrationers effekt på kreditspridningen skulle 

vara avtagande då ägarkoncentrationen blir högre. 

Som det har nämnts tidigare, finns det ingen entydig teori om hur blockägare skulle 

påverka kreditspridningen och därmed är det svårt att säga exakt vad resultatet beror på. 

Detta resultat syftar ändå på att man kan för den europeiska marknadens del förkasta 

teorin om att blockägare skulle minska agentkostnaderna på lån, åtminstone inte i sådan 

grad att det skulle minska lånefinansieringskostnaderna. Istället för att blockägarnas 

intressen skulle vara bättre anpassade med långivarnas intressen, tyder resultatet på en 

skepsis mot blockägare från långivarnas sida. Skepsisen mot blockägare kan exempelvis 

bero den privata nytta som blockägare kan ha av en större kontroll över företagen, som 

konstaterades av Barclay och Holderness (1989). Om denna privata kontroll sker på 

bekostnad av företagets andra intressenter, är det förståeligt att långivare inte vill stå för 

dessa kostnader och begär istället en högre ränta på lånen för att kompensera det. 

Man måste dock observera att i min undersökning har jag inte beaktat skillnaden mellan 

blockägarnas kontrollrätt och faktiska aktieinnehav. Både Boubakri och Ghouma (2010) 
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samt Lin et al. (2011) visade att en större skillnad mellan kontrollrätten och 

aktieinnehavet hos den största ägaren skulle ha ett positivt samband med 

kreditspridningen och således öka kostnaderna för lånefinansiering. Samtidigt visade 

resultatet av Lin et al. (2001) att en högre aktieinnehav, då det kontrollerades för den 

överskridande kontrollrätten, skulle ha ett negativt samband med kreditspridningen. 

Således går det inte att säga med säkerhet ifall blockägarna i sig eller en potentiell 

överskridande kontrollrätt hos blockägarna är den drivande faktorn bakom resultatet. 

Speciellt med tanke på La Porta et al. (1999), om att en högre kontrollrätt jämfört med 

aktieinnehav hos de största ägarna genom en pyramid-ägarstruktur skulle vara vanligt i 

Europa, kan det ses som mycket möjligt att en kontrollrätt hos blockägare som 

överskrider aktieinnehavet skulle vara den drivande faktorn för resultatet. 

Övriga tidigare forskningar som mitt resultat kan jämföras med är Anderson et al. 

(2003). Anderson et al. undersökte visserligen familjeägare, men dessa var i regel 

blockägare med en 19 procents aktieinnehav i medeltal. Dessutom de blockägare jag 

undersöker innehåller även familje-blockägare. I detta perspektiv är mitt resultat 

motsatt till den resultat som Anderson et al (2003) presenterade.6 Därtill kontrollerade 

Anderson et al. för framkomsten utomstående blockägare då de undersökte 

familjeägarskapets effekter på kreditspridningen. Mina resultat är i princip i linje med 

Anderson et al. gällande utomstående blockägare, men Anderson et al. fann inget 

signifikant samband mellan utomstående blockägare och kreditspridningen fastän 

koefficienten var positiv. Detta resultat är inte heller helt jämförbar med mina resultat 

då det handlade om en kontrollvariabel som undersökte enbart utomstående blockägare. 

Vidare är resultatet i linje med Mueller och Inderst (2001), som kom fram till att 

ägarkoncentrationen har ett positivt samband med kostnaderna för lånefinansiering. 

Det bör ändå observeras att Mueller och Indersts undersökning inte är publicerad. 

9.2 Effekten av olika typers blockägare 

I den tredje resultat-tabellen presenteras modellerna 9–11. Här undersöker jag hur olika 

typer av blockägare påverkar kreditspridningen. De undersökta ägargrupperna är 

institutioner, stater samt familjer.  

Resultatet för modell 9 lyckades inte påvisa ett signifikant samband mellan 

institutionella blockägare och kreditspridningen. Koefficienten för dummyvariabeln 

 
6 Anderson et al (2003) visade att familjeägande minskade kreditspridningen. Undersökningen I fråga 
diskuteras om i kapitel 6.1. 
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som representerar institutionella ägare med en över 5 procents aktieinnehav var positiv, 

men p-värdet var 0,168. I en ytterligare modellspecifikation som inte är presenterat här 

undersökte jag institutionellt blockägande även på en över 10 procents basis. Medan 

institutionella blockägare med över 5 procents aktieinnehav inte hade ett signifikant 

samband med kreditspridningen, hade institutionella blockägare med en över 10 

procents aktieinnehav ett positivt samband med kreditspridningen som var signifikant 

på 5 procents nivå och hade en koefficient på 0,1821 I hela samplet fanns det dock enbart 

24 observationer där en institution skulle ha en över 10 procents aktieinnehav. Därmed  

Tabell 15 Resultat (3/3) 

Regression 9 10 11 

Variabel Kreditspridning (bp) 

Institution > 5% 0,0691 
(1,38) 

  

Stat > 10%  -0,1766*** 
(-2,84) 

 

Familj > 10%   0,1095* 
(1,80) 

Kreditvärdering -0,1195*** 
(-7,45) 

-0,1185*** 
(-7,21) 

-0,1203*** 
(-7,42) 

Bid/Ask-spridning 0,2304*** 
(4,38) 

0,2309*** 
(4,43) 

0,2293*** 
(4,31) 

Duration 0,0119 
(0,17) 

0,0136 
(0,19) 

0,0102 
(0,14) 

Call-option (dummy) 0,1154* 
(1,87) 

0,1137* 
(1,86) 

0,1165* 
(1,90) 

Storlek -0,1781*** 
(-7,62) 

-0,1753*** 
(-7,77) 

-0,1765*** 
(-7,88) 

Skuldsättningsgrad 0,1093* 
(1,67) 

0,1134* 
(1,77) 

0,1110* 
(1,72) 

ROA -0,0284*** 
(-3,04) 

-0,0283*** 
(-2,99) 

-0,0278*** 
(-2,99) 

Konstant 6,2695*** 
(18,50) 

6,2830*** 
(18,90) 

6,2402*** 
(18,20) 

Landsdummy Inkl. Inkl. Inkl. 

Industridummy Inkl. Inkl. Inkl. 
    

R-square 0,735 0,737 0,737 

F 40,55*** 41,04*** 40,98*** 

N 251 251 251 

        

I tabellen presenteras koefficienten for respektive variabel samt t-värdet i parentes. 

Signifikansnivåer: ***1%, **5%, *10%. 
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kan resultatet inte anses vara värst pålitligt. Institutionellt ägande på en över 20 procents 

nivå undersökte jag inte alls, då enbart 2 observationer uppfyllde detta krav. Med detta 

resultat kan man konstatera att nollhypotesen, om att institutionella blockägare har 

ingen påverkan på kreditspridningen, inte kan förkastas. 

Statliga blockägare visade sig däremot ha ett negativt och starkt signifikant samband 

med kreditspridningen. Som man kan se i modell 10, är koefficienten för statliga 

blockägare negativ och signifikant på en procents nivå. I två ytterligare 

modellspecifikationer som inte presenteras här definierade jag statligt blockägande på 5 

och 20 procents nivå. Dessa modellspecifikationer gav lika resultat (med aningen större 

koefficient) och stöder därmed konklusionen om att statliga blockägare ökar 

kostnaderna för lånefinansiering. Effekten av statligt blockägande på kreditspridningen 

är dessutom ekonomisk signifikant med koefficienten -0,1766. Denna koefficient antyder 

att företag med statliga blockägare i medeltal hade en ca. 16 procent lägre 

kreditspridning. Därmed kan jag förkasta nollhypotesen om att statliga blockägare inte 

har någon påverkan på kreditspridningen. 

I modell 10 kan vi se att sambandet mellan familje-blockägare skulle vara positivt och 

svagt signifikant på en 10 procents nivå. Koefficienten på 0,1095 tyder på att företag med 

familje-blockägare skulle ha en ca 12 procent högre kreditspridning. Här måste dock 

påpekas att då blockägandet är definierat på en 5 eller 20 procents nivå, lyckades 

modellen inte påvisa ett signifikant resultat (resultaten inte presenterade här). Då 

familje-blockägare var definierade som familjeägare med en över 20 procents 

aktieinnehav, var resultatet klart osignifikant. Det skulle ensamt inte fälla någon 

konklusion om familje-blockägare, då detta kunde förklaras med att familje-blockägare 

med mindre aktieinnehav än 20 procent skulle ha samma effekt på kreditspridningen 

och modellen skulle därför inte visa ett signifikant resultat. Men då resultatet är 

osignifikant även då blockägandet är definierat på en 5 procents nivå, sänker det 

pålitligheten av resultatet. Variabeln för familje-blockägare med en över 5 procents 

aktieinnehav hade en signifikansnivå på 18,5 procent. Då resultatet har en låg 

signifikansnivå och är in robust då blockägande definieras med olika gränser av 

aktieinnehav, bestämmer jag mig för att inte förkasta nollhypotesen om att familje-

blockägare har ingen påverkan på kreditspridningen. 

Resultaten visade alltså att statliga blockägare minskade kostnaderna för 

lånefinansiering genom en lägre kreditspridning, medan institutionella blockägare samt 

familje-blockägare inte kunde pålitligt bevisas ha någon effekt på kreditspridningen. Det 
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negativa sambandet mellan statliga blockägare och kreditspridningen talar för teorin om 

att investerarna skulle se statligt ägarskap som en implicit garanti för lånen. Resultatet 

är också intressant då jämför till resultatet av Borisova et al. (2015). Borisova et al. fann 

ett positivt samband med statsägande och kreditspridningen under normala 

marknadsförhållanden samt ett negativt samband under finansiella kriser. 

Marknadsläget i Europa år 2017 skulle kvalificera som normal och därmed är mitt 

resultat det motsatta jämfört med Borisova et al. Dels kan detta förklaras med skillnader 

i de undersökta marknaderna. Dels kan detta bero på förändringar på lånemarknaden 

efter den förra finanskrisen.7 Kanske har lånemarknaden börjat se mer kritisk på 

kreditrisken, även hos företag med god kreditvärdering. Resultatet för en annan tidigare 

forskning, Boubakri och Ghoumas (2010), var närmare den jag fick. Boubakri och 

Ghouma fann ett negativt samband mellan statsägande och kreditspridningen. Detta 

samband var ändå signifikant i bara några modellspecifikationer och kan således inte 

anses vara robust. Också på andra punkter kan resultatet av Borisova et al. (2015) anses 

vara en bättre jämförelsepunkt, Boubakri och Ghoumas (2010) sampel var mycket 

mindre och inte heller den bästa för att få ut pålitligt resultat.8 

Den positiva koefficienten för familje-blockägare är motstridig med teorin att långivare 

skulle se positivt på familjeägare på grund av att de som långsiktiga ägare kan motverka 

ledningens kortsiktighet. Däremot kan resultatet drivas av att familje-blockägare, likt 

andra blockägare kan dra privat nytta av kontrollen på andra intressenters bekostnad. 

Resultatet var ändå bara svagt signifikant och inte robust då blockägandet definierades 

med olika gränser av aktieinnehav. Det är ändå troligt att resultatets låga signifikans 

förklaras av att familje-blockägarnas effekt på kreditspridningen inte skiljer sig märkvärt 

från andra blockägare. Detta betyder att familje-blockägare nog har ett samband med 

kreditspridningen, men inte olikt jämfört med övriga blockägare. Resultatet är hur som 

helst motsatt jämfört med resultatet av Anderson et al. (2003). Här finns det dock igen 

skillnader i både marknaden och tidperioden som undersöks. Då man ser på resultatet 

för familjeägande av Boubakri och Ghouma (2010), är den i linje med mitt resultat, 

bortsett den låga signifikansen av mitt resultat. Dessutom, som det nämndes ovan, 

väcker Boubakri och Ghoumas undersökning frågor om pålitlighet. 

 
7 Borisova et al. (2015) undersökte tidsperioden 1991-2010, som koncentrerar sig då starkt på tiden före 
finanskrisen 2007-2008. 
8 Boubakri och Ghoumas (2010) använde avkastningen på amerikanska Treasury obligationer som 
referensränta för alla obligationer i deras sampel medan bara en tredjedel av dessa var emitterade i 
USD. 
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Resultatet gällande institutionella blockägare, som inte lyckades visa ett signifikant 

samband mellan institutionella blockägare och kreditspridningen, skiljer sig från 

resultatet av Bhojraj och Sengupta (2003). Bhojraj och Sengupta visade att institutionellt 

ägande minskade kreditspridningen medan koncentrerat ägande hos institutioner hade 

en motsatt effekt.9 Orsakerna till skillnaderna mellan resultaten kan vara många, för det 

första undersökte Bhojraj och Sengupta en olik marknad (USA) under en olik tidsperiod 

(1991 – 1996). För det andra undersökte de inte blockägare, utan institutionellt ägande 

totalt och koncentrationen hos institutionella ägare. Då det gäller Bhojraj och Senguptas 

resultat över koncentrerat institutionellt ägande, är resultatet ändå liknande och delvis 

jämförbart med mitt resultat. Mitt resultat var dock inte signifikant, men hade en positiv 

koefficient. Samtidigt kan det antas finnas en korrelation mellan institutionella 

blockägare samt en högre koncentration av institutionellt ägande. Men så som det 

konstaterades för familje-blockägare, kan även institutionella blockägare de facto ha en 

effekt på kreditspridningen, men denna effekt skiljer sig inte från den effekt som andra 

blockägare har på kreditspridningen. 

9.3 Övriga faktorers påverkan på kreditspridningen 

Resultaten för kontrollvariablerna bjöd inte på några stora överraskningar. Då man ser 

på de obligationsspecifika kontrollvariablerna var resultaten för kreditvärderingen och 

Bid/Ask-spridningen hel enligt förväntningarna. Kreditvärderingen hade självfallet ett 

negativt samband med kreditspridningen, då en högre kreditvärdering signalerar om 

lägre kreditrisk och då kräver även investerarna ett lägre riskpremium. Bid/Ask-

spridningen hade däremot ett positivt samband med kreditspridningen. En större 

Bid/Ask-spridning talar om en sämre likviditet och då kräver investerarna ett högre 

(il)likviditetspremium. Detta är i linje med Chen et al. (2003) resultat. Både resultaten 

för kreditvärderingen och Bid/Ask-spridningen var signifikanta på en procents nivå. 

Att durationen inte visade sig ha ett signifikant samband med kreditspridningen var 

däremot lite överraskande. En orsak kan vara att kreditspridningen för obligationer med 

lägre kreditvärdering är kanske inte en positiv funktion av maturitetstiden som 

kreditspridningen för högre värderade obligationer. Något som det inte finns konsensus 

om i litteraturen. (Rokkanen 2008) Då det finns obligationer med både höga och låga 

 
9 Bhojraj och Sengupta (2003) mätte institutionellt ägarskap som totala andelen aktier som ägdes av 
institutionella investerare, medan koncentrerat ägande hos institutioner definierades som andelen 
aktier som innehades av de fem största institutionella ägarna. 



 

 

59 

kreditvärderingar i mitt sampel, kan det leda till att durationen inte visar sig ha ett 

signifikant samband med kreditspridningen. 

Call-optioner hade som förväntat ett positivt samband med kreditspridningen, men den 

relativt låga signifikansnivån aningen överraskande. Företag skulle normalt använda 

call-optionen i en obligation enbart då räntenivån har fallit och marknaden erbjuder 

billigare lånefinansiering. Det skulle igen inte vara förmånligt för investerarna som i ett 

sådant marknadsläge skulle få sämre avkastning då de återinvesterar kapitalet (antaget 

samma risknivå). Därför är det logiskt att call-optioner har ett positivt samband med 

kreditspridningen, då investerarna önskar kompensation för risken att obligationen 

skulle köpas tillbaka i ett oförmånligare marknadsläge. Effekten av call-optioner tycks 

ändå inte vara så tydlig att variabeln skulle vara starkt signifikant då även andra faktorer 

beaktas. Variabeln var för det mesta ändå signifikant på 10 procents nivå. 

De företagsspecifika variablerna jag använde i regressionsmodellerna var storleken på 

företagen, skuldsättningsgraden samt lönsamheten. Storleken på företagen hade ett 

negativt samband med kreditspridningen som var signifikant på en procents nivå i alla 

modellspecifikationerna. I teorin borde storleken på företagen inte minska kreditrisken 

då man beaktar skuldsättningsgraden. Investerarna kan ändå ha ett större tillit på att 

större väletablerade företag har jämnare eller säkrare kassaflöden och skulle således ha 

en bättre återbetalningsförmåga. 

Skuldsättningsgraden hade som förväntat ett positivt samband med kreditspridningen, 

då den ökar kreditrisken. Men överraskande nog var sambandet signifikant enbart på en 

10 procents nivå. Dels kan effekten av en skuldsättningsgrad tas upp till en del redan av 

andra variabler, exempelvis Bid/Ask-spridningen. Dels kan det bero på att företag med 

högre kreditrisk försöker hålla en lägre skuldsättningsgraden på grund av att de har 

högre kostnader på lånefinansiering. 

Till sist har företagens lönsamhet ett negativt samband med kreditspridningen, som 

även är signifikant på en procents nivå. Detta är enligt förväntningarna, då företag med 

bättre lönsamhet även kan väntas ha en bättre återbetalningsförmåga. 

9.4 Robusthetstest 

För att få en större säkerhet över resultatets pålitlighet, har jag utfört vissa 

robusthetstest. Förutom att jag har testat de olika typers blockägare på olika procents 

nivåer av aktieinnehav som jag redan diskuterat om, har jag också utfört alla de 
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presenterade regressionerna så, att ägandet var definierat enligt aktieägarnas rösträtt 

istället för andelen aktier de ägde. Att definiera ägandet enligt aktieägarnas rösträtt hade 

ingen påverkan på resultaten och konklusionerna man kan göra på basen av dem. 
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10 KONKLUSIONER 

I denna avhandling har jag undersökt hur blockägare samt identiteten på blockägare 

påverkar kreditspridingen av företagsobligationer och därmed kostnaderna för 

lånefinansiering hos företagen. Mina resultat visar att på den europeiska marknaden är 

företag med blockägare tvungna att betala mera för lånefinansiering, jämfört med 

företag utan blockägare. Effekten är dock den motsatta ifall blockägaren är en stat. I så 

fall erbjuder marknaden billigare lånefinansiering. Institutionella blockägare samt 

familje-blockägare speciell effekt på lånefinansieringskostnaderna, men jag antar att de 

har samma effekt som andra blockägare. Mitt resultat tyder på att blockägare i allmänhet 

ökar kreditspridingen gentemot den risk-fria räntan med 15 procent i medeltal, medan 

statliga blockägare minskade kreditspridingen i medeltal med 16 procent. 

I den tidigare forskningen hittar jag både likheter och motsatser till mitt resultat. Med 

tanke på att blockägare i Europa ofta har en kontrollrätt som överskrider aktieinnehavet 

(alltså rätten till kassaflöden) (La Porta et al. 1999), är mitt resultat i linje mer Lin et al. 

(2011) samt Boubakri och Ghouma (2010). Detta klingar jämt med att det positiva 

sambandet mellan blockägare och kreditspridningen beror på den privata nyttan som 

blockägare kan utnyttja kontrollen till, på bekostnad av andra finansiärer. Enligt La 

Porta et al. (1999) är en kontrollrätt som överskrider aktieinnehavet något som möjliggör 

och leder till privat nytta hos kontrollerande ägare. Därtill konstaterar Barclay och 

Holderness (1989) att den privata nyttan av kontroll är större på marknader där det är 

vanligt med koncentrerat ägande. Europa (bortsett Stor Britannien) är i högsta grad en 

marknad där koncentrerat ägande är vanligt, både enligt den data jag har gått igenom i 

denna avhandling samt enligt La Porta et al. (1999). Anderson et al. (2003) presenterade 

däremot motsatt resultat, i och med att familjeägare i deras undersökning minskade 

kreditspridningen.10 Skillnaden gentemot mitt resultat hänför sig troligen till att det 

finns minder privat nytta av kontroll på den amerikanska marknaden. La Porta et al. 

(1999) visade att ägandet är tydligt mindre koncentrerat på den amerikanska marknaden 

och då skulle det finnas mindre privat nytta av kontroll enligt Barclay och Holderness 

(1989) teser. Därtill konstaterade La Porta et al. (1999) att privat nytta av kontroll är 

mindre i länder vars rättssystem bygger på common law (bl.a. USA) än i länder var 

rättssystem bygger på civil law (däribland hela Europa borstet från brittiska öarna). 

 
10 Familjeägarna som Anderson et al. (2003) undersökte var till största del blockägare. 
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Från en agentproblem synvinkel är detta ett exempel på agentproblem av typ II, alltså 

agentproblem mellan kontrollerande ägare och andra finansiärer,11 i detta fall mer 

specifikt mellan kontrollerande ägare och lånefinansiärer. Den privata nyttan som 

blockägare kan utnyttja leder till att lånefinansiärer kräver en större avkastning på sin 

investering i form av en högre ränta på lånen. Från företagets synvinkel betyder detta en 

högre kostnad på lånefinansieringen. Den högre kostnaden på lån som förorsakas av 

agentproblem är en agentkostnad. Jensen & Meckling (1976) kallade agentkostnader 

som ökar kostnaderna på lånefinansiering för ”agency cost of debt”, ungefär 

agentkostnader på lån. 

Den andra typens agentproblem, typ I, gäller mellan aktieägare samt företagsledningen. 

I princip kunde man utveckla den vidare till att gäla alla finansiärer, det vill säga även 

långivare. Enligt Shleifer och Vishny (1997) kan blockägare minska denna typs 

agentproblem. Mitt resultat berättar inte ifall blockägare minskar agentproblem mellan 

finansiärer och ledningen i den mån att lånefinansieringens kostnader skulle minska. 

Men ifall en sådan effekt på lånefinansieringskostnaderna finns, är den i alla fall inte så 

stor att den skulle kompensera för agentkostnaderna som uppstår av agentproblem 

mellan blockägare och långivare. 

Det som däremot kompenserade för dessa agentkostnader vara den implicita garantin 

som statsägande tycks ge. Statliga blockägare borde på inget sätt minska agentproblem 

av typ II, de kan till och med förvärra dessa problem då olika politiska intressen kommer 

med i bilden. Men de politiska intressena kan däremot leda till att statsägaren inte vill se 

företag gå i konkurs, och kan därför ses som en implicit garanti för företagets lån. 

Resultaten var till en del motsatta med Borisova et al. (2015) som fann att statsägande 

skulle minska lånefinansieringskostnaderna enbart under finansiella kriser eller då 

företaget befinner sig i finansiell distress. Skillnaden mellan mitt resultat och resultatet 

av Borisova et al. kan till en del bero på den undersökta marknaden eller på att förra 

finanskrisen har förändrat marknadens syn på företagens risknivå. 

10.1 Förslag på fortsatt forskning 

Fastän jag lyckades få signifikanta resultat, skulle jag med tanke på den snäva 

tidperioden i denna undersökning, utlysa för vidare forskning kring ämnet. Därtill, då 

 
11 Oftast definieras agentproblam av typ II som ett agentproblem mellan kontrollerande och 
minoritetsägare. I detta fall så det gäller att kontrollerande ägare har privat nytta av sin kontroll på 
bekostnad av andra finansiärer, påverkar det lika på minoritetsägare som på lånefinansiärer. 
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ägarstrukturen och de agentproblem som den kan orsaka har visat sig påverka 

kostnaderna av lånefinansiering, skulle en naturlig följdfråga vara att hur den påverkar 

kostnaderna för finansiering med aktiekapital. Hur ägarstrukturen påverkar mängden 

kapital som företag lyckas dra in med aktieemissioner skulle vara ett ämne värt att 

undersöka. 



 

 

64 

KÄLLFÖRTECKNING 

Adams, R.B. (2012). Governance and the Financial Crisis. International Review of 
Finance. Vol. 12, nr. 1, s. 7–38. 

Anderson, R.C., Mansi, S.A., Reeb, D.M. (2003). Founding family ownership and the 
agency cost of debt. Journal of Financial Economics. Vol. 68, nr. 2, s. 263–285.  

Anderson, R.C., Reeb, D.M. (2003). Founding-family ownership and firm performance: 
Evidence from the S&P 500. Journal of Finance. Vol. 58, nr. 3, s. 1301–1328. 

Barclay, M.J., Holderness, C.G. (1989). Private benefits from control of public 
corporations. Journal of Financial Economics. Vol. 25, nr. 2, s. 371–395. 

Beltratti, A., Stulz, R.M. (2012). The credit crisis around the globe: Why did some 
banks perform better? Journal of Financial Economics. Vol. 105, nr. Xx, s. 1–17. 

Benoit, K. (2011). Linear Regression Models with Logarithmic Transormations. 
Tillgänglig: https://kenbenoit.net/assets/courses/ME104/logmodels2.pdf. 
Hämtad: 24.11.2019. 

Bhojraj, S., Sengupta, P. (2003). Effect of corporate governance on bond ratings and 
yields: The role of institutional investors and outside directors. Journal of 
Business. Vol. 76, nr. 3, s. 455–475. 

Black, B.S., Coffee, J.C. (1994). Hail Britannia?: Institutional investor behavior under 
limited regulation. Michigan Law Review. Vol. 92, nr. 7, s. 1997–2087. 

Borisova, G., Brockman, P., Salas, J.M., Zagorchev, A. (2012). Government ownership 
and corporate governance: Evidence from the EU. Journal of Banking & 
Finance. Vol. 36, nr. 11, s. 2917–2934. 

Borisova, G., Fotak, V., Holland, K., Megginson, W.L. (2015). Government ownership 
and the cost of debt: Evidence from government investments in publicly traded 
firms. Journal of Financial Economics. Vol. 118, nr. 1, s. 168–191. 

Borisova, G., Megginson, W.L. (2011). Does government ownership affect the cost of 
debt? Evidence from privatization. Review of Financial Studies. Vol. 24, nr. 8, s. 
2693–2737. 

Boubakri, N., Ghouma, H. (2010). Control/ownership structure, creditor rights 
protection, and the cost of debt financing: International evidence. Journal of 
Banking and Finance. Vol. 34, nr. 10, s. 2481–2499. 

Brailsford, T.J., Oliver, B.R., Pua, S.L.H. (2002). On the relation between ownership 
structure and capital structure. Accounting & Finance. Vol. 42, nr.1, s. 1–26. 



 

 

65 

Brickley, J., Lease, R., Smith, C. (1988). Ownership structure and voting on 
antitakeover amendments. Journal of Financial Economics. Vol. 20 (Januari – 
Mars), s. 267–291. 

Brooks, C. (2008). Introductory econometrics for finance. 2nd ed. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Chen, L., Lesmond, D.A., Wei, j. (2007). Corporate Yield Spreads and Bond Liquidity. 
The Journal of Finance. Vol. 62, nr. 1, s. 119–149. 

Dyck, A., Zingales, L. (2004). Private Benefits of Control: An International 
Comparison. Journal of Finance. Vol. 59, nr. 2, s. 537–600. 

Edmans, A. (2009). Blockholder Trading, Market Efficiency, and Managerial Myopia. 
Journal of Finance. Vol. 64, nr. 6, s. 2481–2513. 

Edmans, A. (2014). Blockholders and Corporate Governance. Annual Review of 
Financial Economics. Vol. 6, s. 23–50. 

Faccio, M., Masulis, R.W., McConnell, J.J. (2006). Political Connections and Corporate 
Bailouts. Journal of Finance. Vol. 61, nr. 6, s. 2597–2635. 

Fahlenbrach, R., Stulz, R.M. (2011). Bank CEO incentives and the credit crisis. Journal 
of Financial Economics. Vol. 99, nr. 1, s. 11–26. 

Fama, E. (1980). Agency problems and the theory of the firm. Journal of Political 
Economy. Vol. 88, nr. 2, s. 288–307. 

Fama, E., Jensen, M. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law 
and Economics. Vol. 26, nr. 2, s. 301–325. 

Filatotchev, I., Mickiewicz, T. (2001). Ownership concentration, ”private benefits of 
control”, and debt financing. [opublicerat manuskript]. London: University of 
London och University College London. 

Fons, J.S. (1994). Using Default Rates to Model the Term Structure of Credit Risk. 
Financial Analysts Journal. Vol. 50, nr. 5, s. 25–32. 

Green, R., Ødegaard, B. (1997). Are there tax effects in the relative pricing of U.S. 
government bonds. Journal of Finance. Vol. 52, nr. 2, s. 609–633. 

Iannotta, G., Nocera, G., Sironi, A. (2013). The impact of government ownership on 
bank risk. Journal of Financial Intermediation. Vol. 22, nr. 2, s. 152–176. 

Jarrell, G., Poulsen, A. (1987). Shark repellents and stock prices: The effects of 
antitakeover amendments since 1980. Journal of Financial Economics. Vol. 19, 
nr. 1, s. 127–168. 



 

 

66 

Jensen, M., Meckling, W. (1976). Theory of the Firm:  Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. Vol. 3, nr. 4, s. 
305–360. 

Klock, M.S., Mansi, S.A., Maxwell, W.F. (2005). Does Corporate Governance Matter to 
Bondholders? Journal of Financial and Quantitative Analysis. Vol. 40, nr. 4, s. 
693–719. 

La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A. (1999). Corporate Ownership Around 
the World. Journal of Finance. Vol. 54, nr. 2, s. 471–517. 

La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (2000). Investor Protection 
and Corporate Governance. Journal of Financial Economics. Vol. 58, nr. 1–2, s. 
3–27. 

Lesmond, D.A., Ogden, J.P., Trzcinka, C.A. (1999). A New Estimate of Transaction 
Costs. Review of Financial Studies. Vol. 12, nr. 5, s. 1113–1141. 

Lin, C., Ma, Y., Malatesta, P., Xuan, Y. (2011). Ownership Structure and the cost of 
Corporate Borrowing. Juornal of Financial Economics. Vol. 100, nr. 1, s. 1–23. 

Litterman, R., Iben, T. (1991). Corporate Bond Valuation and the Term Structure of 
Credit Spreads. Journal of Portfolio Management. Vol. 17, nr. 3, s. 52–64. 

Maury, B. (2006). Family ownership and firm performance: Empirical evidence from 

Western European corporations. Journal of Corporate Finance. Vol. 12, nr. 2, s. 

321–341. 

McConnell, J., Servaes, H. (1990). Additional evidence on equity ownership and 

corporate value. Journal of Financial Economics. Vol. 27, nr. 2, s. 595–612. 

Mueller, H., Inderst, R. (2001). Ownership concentration, monitoring, and the agency 

cost of debt. [opublicerat manuskript]. Mannheim: University of Mannheim. 

Rokkanen, N. (2008). Corporate funding on the European debt capital market. Diss. 

Helsinki: Hanken School of Economics. 

Shleifer, A., Vishny, R.W. (1997). A Survey of Corporate Governance. Journal of 

Finance. Vol. 52, nr. 2 s. 737–783. 



 

 

67 

Thomsen, S., Pedersen, T., Kvist, H.K. (2006). Blockholder ownership: Effects on firm 

value in market and control based governance systems. Journal of Corporate 

Finance. Vol. 12, nr. 2, s. 246–269. 

van Landschoot, A. (2003). The Term Structure of Credit Spreads on Euro Corporate 
Bonds. CentER Discussion Paper; Vol. 2003-046. Tilburg: CentER, Center for 
Economic Research. 

Qiu, J., Yu, F. (2009). The market of corporate control and the cost of debt. Journal of 
Financial Economics. Vol. 93, nr. 3, s. 505–524. 



 

 

68 

BILAGA 1 FÖRETAGEN I SAMPLET 

A2A SpA Casino Guichard Perrachon SA 

Aannemingsmaatschappij Cfe NV Cellnex Telecom SA 

Acciona SA CHRISTIAN DIOR SE 

Accor SA CNH INDUSTRIAL NV 

Acea SpA Coca-Cola European Partners PLC 

Acerinox SA Codere SA 

ACS Actividades de Construccion y Servicios 
SA 

Compagnie de Saint Gobain SA 

Adidas AG Compagnie des Alpes SA 

Aeroports de Paris SA Compagnie Generale des Etablissements Michelin 
SCA 

Air France KLM SA Compagnie Plastic Omnium SA 

Air Liquide SA Continental AG 

Airbus SE Covestro AG 

Akzo Nobel NV Cramo Oyj 

Albioma SA CRH PLC 

Alerion Clean Power SpA Daimler AG 

Alstom SA Danone SA 

Altice Europe NV Davide Campari Milano SpA 

Altran Technologies SA Deutsche Lufthansa AG 

Amadeus IT Group SA Deutsche Post AG 

Amer Sports Oyj Deutsche Telekom AG 

Andritz AG Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 

Anheuser Busch Inbev NV DNA Oyj 

ArcelorMittal SA DO & CO AG 

Arkema SA Duerr AG 

ASML Holding NV E.ON SE 

Atlantia SpA Edenred SA 

Atos SE EDP Energias de Portugal SA 

Audax Renovables SA Electricite de France SA 

Balta Group NV Elis SA 

BASF SE Elisa Oyj 

Bayer AG Enagas SA 

Bayerische Motoren Werke AG Enav SpA 

Bilfinger SE Enbw Energie Baden Wuerttemberg AG 

Biomerieux SA Endesa SA 

Bollore SA Enel SpA 

Bouygues SA Engie SA 

Brenntag AG Eni SpA 

Bureau Veritas SA ERG SpA 

Buzzi Unicem SpA EssilorLuxottica SA 

Capgemini SE Eurofins Scientific SE 

Cargotec Oyj Europcar Mobility Group SA 

Carrefour SA Eutelsat Communications SA 
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EVN AG Intek Group SpA 

Evonik Industries AG Intralot Integrated Lottery Systems & Services 
SA 

EXOR NV Ipsen SA 

FACC AG Iren SpA 

Faurecia SA Italgas SpA 

Ferrari NV IVS Group SA 

Ferrovial SA JCDecaux SA 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV K&S AG 

Fincantieri SpA Kemira Oyj 

Finnair Oyj Kering SA 

Fluxys Belgium NV Kerry Group PLC 

Fnac Darty SA Kesko Oyj 

Fortum Oyj Konecranes Abp 

Fraport AG Frankfurt Airport Services 
Worldwide 

Koninklijke Ahold Delhaize NV 

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Koninklijke DSM NV 

Fresenius SE & Co KGaA Koninklijke KPN NV 

Galp Energia SGPS SA Koninklijke Philips NV 

Gemalto NV Korian SA 

Gerresheimer AG Lagardere SCA 

Gestamp Automocion SA Lanxess AG 

GL Events SA Lassila & Tikanoja Oyj 

Greek Organisation of Football Prognostics SA Legrand SA 

Grifols SA Leonardo SpA 

Groep Brussel Lambert NV Linde AG 

Hapag Lloyd AG LNA Sante SA 

HeidelbergCement AG Luxottica Group SpA 

Heidelberger Druckmaschinen AG LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 

Heineken NV Merck KGaA 

HELLA GmbH & Co KgaA Metro AG 

Henkel AG & Co KgaA Metsa Board Oyj 

Hera SpA Metso Oyj 

HKScan Oyj Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 

Hochtief AG Mytilineos Holdings SA 

Hornbach Baumarkt AG Naturgy Energy Group SA 

Huhtamaki Oyj Neopost SA 

Iberdrola SA Neste Oyj 

Iliad SA Nexans SA 

IMA Industria Macchine Automatiche SpA NH Hotel Group SA 

Imerys SA Nokia Oyj 

Infineon Technologies AG Nyrstar NV 

Ingenico Group SA Obrascon Huarte Lain SA 

Innogy SE OMV AG 
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Orange SA Solvay SA 

Orchestra Premaman SA SOPRA STERIA GROUP SA 

Orion Oyj Spie SA 

Orpea SA SSAB AB 

Outotec Oyj Stockmann Oyj Abp 

Pernod Ricard SA Stora Enso Oyj 

Petrol dd Ljubljana Suedzucker AG 

Peugeot SA Suez SA 

Porr AG Suominen Oyj 

PostNL NV Symrise AG 

Prosegur Cash SA Tatry Mountain Resorts as 

Prosiebensat 1 Media SE TechnipFMC PLC 

Proximus NV Telecom Italia SpA 

Prysmian SpA Telefonica Deutschland Holding AG 

Public Power Corporation SA Telefonica SA 

Publicis Groupe SA Telekom Austria AG 

Red Electrica Corporacion SA Telenet Group Holding NV 

Relx PLC Teleperformance SE 

Remy Cointreau SA Telia Company AB 

Renault SA Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 

Repsol SA Thales SA 

Rexel SA Thyssenkrupp AG 

Royal Dutch Shell PLC Tieto Oyj 

RWE AG Titan Cement Company SA 

Ryanair Holdings PLC Total SA 

Safran SA Ubisoft Entertainment SA 

Saipem SpA Ucb SA 

Salini Impregilo SpA Unilever NV 

Sanofi SA Uniper SE 

Sanoma Oyj Valeo SA 

SAP SE Wendel SE 

Schaeffler AG Veolia Environnement SA 

Schneider Electric SE Verbund AG 

SEB SA Wienerberger AG 

Senvion SA Vilmorin & Cie SA 

SES SA Vinci SA 

Siemens AG Vivendi SA 

Sixt SE voestalpine AG 

Smurfit Kappa Group PLC Volkswagen AG 

Snam SpA Wolters Kluwer NV 

Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA Yit Oyj 

Sodexo SA 
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BILAGA 2 KORRELATSIONSMATRIS 

 

Kreditspr.Bid/Ask
Dur.

KV
ROA

SSG
Stor.

Call
Basmat.Energi&An.IndustriKonsumentpr.Sjuk.&Med.Tek.&Tele.CentraleuropaBenelux&Brit.Norden

Sydeuropa
Största%

Största%^2Största>10%
Största>20%

Största>50%
Största 10-20%

Största 20-50%
Konc.Konc.^2

Stat>10%
Fam>10%

Inst>5%

Kreditspr.
1

Bid/Ask
0,554

1

Dur.
-0,035

0,167
1

KV
-0,708

-0,470
0,089

1

ROA
-0,308

-0,183
0,052

0,260
1

SSG
0,196

0,156
0,106

-0,126
-0,098

1

Stor.
-0,563

-0,154
0,213

0,324
-0,020

-0,044
1

Call
0,268

0,120
0,326

-0,284
0,099

-0,089
-0,152

1

Basmat.
-0,014

0,046
0,062

-0,050
-0,014

-0,153
-0,044

0,021
1

Energi&An.
-0,072

0,023
0,073

0,094
-0,190

0,003
0,148

-0,182
-0,186

1

Industri
0,096

0,072
-0,135

-0,050
0,057

0,198
-0,129

-0,074
-0,233

-0,267
1

Konsumentpr.
0,021

-0,080
0,018

-0,016
0,013

-0,022
0,030

0,138
-0,233

-0,267
-0,335

1

Sjuk.&Med.
-0,023

0,004
-0,028

0,073
0,143

-0,115
-0,006

0,050
-0,105

-0,120
-0,151

-0,151
1

Tek.&Tele.
-0,040

-0,068
0,026

-0,023
0,037

0,011
0,011

0,067
-0,148

-0,170
-0,213

-0,213
-0,096

1

Centraleuropa
-0,204

-0,070
-0,068

0,131
0,064

-0,063
0,181

-0,001
-0,049

-0,184
0,044

0,136
0,121

-0,062
1

Benelux&Brit.
0,014

0,039
0,163

0,028
-0,009

-0,037
0,114

0,127
0,081

-0,082
-0,045

0,005
-0,022

0,079
-0,445

1

Norden
0,076

-0,050
-0,200

-0,010
0,032

-0,148
-0,308

-0,064
0,120

-0,092
0,007

-0,053
-0,038

0,070
-0,360

-0,149
1

Sydeuropa
0,177

0,087
0,090

-0,175
-0,093

0,220
-0,087

-0,062
-0,102

0,364
-0,018

-0,129
-0,099

-0,047
-0,549

-0,227
-0,184

1

Största%
0,217

0,156
-0,029

-0,109
-0,113

-0,004
-0,151

0,076
-0,143

0,168
-0,027

0,118
-0,117

-0,076
-0,060

-0,001
-0,132

0,171
1

Största%^2
0,189

0,116
-0,014

-0,063
-0,081

-0,008
-0,136

0,107
-0,134

0,167
-0,042

0,112
-0,095

-0,075
-0,042

0,007
-0,134

0,145
0,955

1

Största>10%
0,234

0,170
-0,056

-0,188
-0,136

0,080
-0,170

-0,027
-0,065

0,069
0,001

0,084
-0,134

-0,024
-0,104

-0,060
0,038

0,150
0,635

0,456
1

Största>20%
0,144

0,118
-0,019

-0,167
-0,162

0,036
-0,069

-0,015
-0,141

0,186
-0,021

0,072
-0,072

-0,080
-0,058

-0,008
-0,169

0,203
0,785

0,616
0,707

1

Största>50%
0,216

0,144
0,003

-0,086
-0,063

-0,067
-0,170

0,117
-0,112

0,120
-0,034

0,075
-0,066

-0,027
-0,076

0,052
-0,099

0,121
0,828

0,855
0,334

0,473
1

Största 10-20%
0,090

0,048
-0,043

-0,003
0,055

0,049
-0,114

-0,012
0,113

-0,169
0,031

0,005
-0,067

0,079
-0,048

-0,063
0,277

-0,094
-0,292

-0,281
0,261

-0,498
-0,235

1

Största 20-50%
-0,042

-0,005
-0,023

-0,098
-0,113

0,097
0,079

-0,120
-0,048

0,087
0,008

0,008
-0,017

-0,059
0,008

-0,055
-0,088

0,105
0,082

-0,117
0,440

0,622
-0,396

-0,310
1

Konc.
0,247

0,176
-0,034

-0,143
-0,162

0,020
-0,184

0,033
-0,160

0,201
-0,024

0,120
-0,141

-0,087
-0,045

-0,027
-0,111

0,161
0,943

0,864
0,707

0,794
0,754

-0,217
0,158

1

Konc.^2
0,204

0,146
-0,013

-0,091
-0,132

-0,006
-0,155

0,061
-0,166

0,225
-0,045

0,105
-0,118

-0,076
-0,019

-0,012
-0,129

0,130
0,928

0,913
0,558

0,690
0,802

-0,257
0,006

0,967
1

Stat>10%
-0,156

-0,034
0,012

0,127
-0,043

0,022
0,104

-0,141
-0,079

0,335
-0,001

-0,211
-0,127

0,071
-0,119

-0,097
0,191

0,085
0,121

0,062
0,296

0,153
0,070

0,155
0,097

0,199
0,173

1

Fam>10%
0,140

0,034
0,011

-0,065
-0,053

0,047
-0,091

0,025
0,017

-0,160
0,029

0,250
-0,061

-0,157
-0,023

-0,036
-0,055

0,101
0,350

0,273
0,394

0,381
0,205

-0,036
0,214

0,366
0,285

-0,226
1

Inst>5%
0,110

0,004
-0,048

-0,117
0,003

0,113
-0,134

-0,038
0,035

-0,083
0,046

0,027
-0,025

-0,019
-0,027

0,138
0,035

-0,115
-0,279

-0,275
-0,161

-0,212
-0,232

0,092
-0,015

-0,231
-0,251

-0,195
-0,137

1


