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Sammandrag: 

Agentkostnader och -problem har tidigare visat sig vara viktiga determinanter för 
kapitalstrukturen och dess löptidsstruktur. Agentproblemet som uppkommer på 
grund av själva valet av skuldsättningens löptidsstruktur har dock i allmänhet inte 
tagits i beaktande, och man har ofta därför antagit ledningens intressen vara i linje 
med aktieägarnas. Ledningens insiderägande förväntas dock ta intressekonflikten i 
beaktande och röra ledningens intressen närmare aktieägarnas. Ökat insiderägande 
kunde således minska på användningen av långfristiga skulder och använda sig av mer 
kortfristiga skulder associerat med lägre agentkostnader. I verkliga fall har det i 
tidigare studier visat sig att sambandet mellan ledningens insiderägande och löptiden 
på skulder varit varierande. Förutom det negativt linjära sambandet har man även 
påträffat icke-linjära, konkava samband, eftersom agentproblemen återigen stiger vid 
högt insiderägande som resultat av ökade agentproblem i form av befästning. Utöver 
detta samband har även ett konvext samband hypotiserats om, där det initialt negativa 
sambandet vid höga nivåer förvandlas till ett positivt, då nyttan av skulder med lägre 
agentkostnader minskar. Denna avhandling har studerat dessa samband i en 
europeisk, internationell studie för att ge en möjlig juridisk förklaring gällande 
investerarskydd och insiderägandets inverkan, och finner att sambandet mellan 
ledningens insiderägande och löptiden på skulder varierar mellan sedvanerättsliga 
och civilrättsliga länder, och sambandet tar sig i uttryck konkavt och konvext, 
respektive. Detta ger delvis en förklaring till tidigare, varierande resultat och den 
underliggande skillnaden tyder på att agentproblemen främst uppkommer vid högt 
insiderägande bland sedvanerättsliga länder, medan agentproblemen som resultat av 
svagare investerarskydd är starkare förekommande redan initialt för civilrättsliga 
länder. Det visar sig även att starkare långivarskydd har en tydligare inverkan på det 
konkava sambandet.  
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1 INTRODUKTION 

Modern teori för ägarstyrning uppmuntrar ledningen till att ha en signifikant storlek av 

sin egen förmögenhet investerat i företaget för att öka deras personliga insatser i 

företaget. Resultatet av detta förväntas bidra till att skillnader i intressen mellan 

ledningen och ägare minskar, och att ledningen allt bättre gör beslut i linje med 

aktieägarnas vilja. I dagens läge har detta resulterat till att åtminstone 97 % av företagen 

i det nordamerikanska indexet S&P 500 har något slags krav på hur mycket aktier den 

verkställande direktören i företaget måste äga i det egna företaget. Att nästan alla företag 

i S&P 500 har krav på ledningens insiderägande talar starkt för att detta är ett effektivt 

och framgångsrikt recept för att styra ledningens intressen i linje med aktieägarnas, och 

dessutom verkar denna faktor även positivt spela in på företagens prestation av olika 

mått. (Papadopoulos, 2019) Att denna policy är starkt förekommande idag gör det viktigt 

att förstå hur det inverkar på övriga delar i företagsledningens olika val, exempelvis 

finansiering. Är insiderägande något som absolut borde implementeras från ägarnas 

synvinkel av företagets finansiering och när börjar den positiva inverkan som ledningens 

insiderägande har på företaget minska, om än alls? 

Skuldsättningens inverkan på agentproblem som uppstår av separationen av ägande och 

kontroll mellan ledning och aktieägare är väldokumenterad, och det samma gäller för 

skuldernas löptidsstruktur (Jensen & Meckling, 1976; Grossman & Hart, 1982; Jensen, 

1986; Barclay & Smith, 1995; Guedes & Opler, 1996). Dessa delar inom företagets 

finansiering kan användas som effektiva metoder för att minska ledningens 

handlingsfrihet och öka dess övervakning, till förmån för företagets ägare genom 

effektivare användning av företagets resurser. Själva finansieringsvalet görs dock av 

ledningen som förväntas göra värdemaximerande val för aktieägarnas räkning, men vad 

som ofta glömts bort är att valet för finansieringen och dess dynamik i sig självt vållar ett 

agentproblem; man kan inte förvänta sig att ledningen väljer varken den ur ägarnas 

synvinkel optimala skuldsättningsgraden eller löptidsstrukturen på lån, ifall det inte 

existerar tydliga incentiv för att styra ledningens intressen i linje med ägarnas. Datta, 

Iskandar-Datta och Raman (2005) tog upp detta problem, eftersom den tidigare 

litteraturen kring skuldsättningens och löptidsstrukturens mildrande effekt på 

agentproblemen ignorerat en av de mest centrala aspekterna gällande valet av 

löptidsstruktur då de gjort antagandet att ledningens intressen är i perfekt linje med 

aktieägarnas. 
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Utöver den allmänna intressekonflikten mellan ägare och ledning, påverkar även 

ländernas juridiska skydd av investerare både hur ägarstrukturen ser ut och möjligheter 

för aktieägare och långivare att stödja sig mot lagen. Juridiskt skydd kan fungera som ett 

starkt komplement till ägarstyrning, och både aktieägare och långivare kan enklare ta itu 

med problem som blossar upp på grund av intressekonflikter. Juridiska skillnader och 

ursprung har i flera fall (exempelvis La Porta et al. 1998) visat sig ha en stark ekonomisk 

inverkan, och påverkar tillgängligheten till extern finansiering och möjligheten till 

investeringar. Denna avhandling ämnar kombinera dessa tidigare resultat om 

agentproblemets inverkan på kapitalstrukturens dynamik genom att ta i beaktande 

existerande investerarskydd i en internationell studie som inte tidigare gjorts på ämnet 

genom ett brett sampel bestående av europeiska företag.  

1.1 Problemområde 

Kortfristiga skulder har visat sig vara en lösning på en rad agentproblem av olika typer 

genom dess bidragande av bland annat mer frekvent övervakning av ledningen samt 

underlättande av problem som underinvestering, ökad risktagning och 

tillgångssubstitution. På grund av detta associeras kortfristiga skulder med lägre 

agentkostnader, medan det å andra sidan ökar likviditetsrisken i företaget på grund av 

mer frekvent refinansiering. Valet av löptiden på skulder förvandlas därför även till ett 

agentproblem eftersom ledningen hellre undviker prestationspressen associerad med 

ökad övervakning och ökad risk att förlora jobbet på grund av den förhöjda 

likviditetsrisken, medan aktieägare kan ha incentiv att minska på agentkostnader. 

Genom ledningens aktieägande i det egna företaget förväntas agentproblemen mellan 

ledning och ägare minska, vilket leder till att ledningens intressen för att välja mer 

kortfristiga skulder associerade med lägre agentkostnader och striktare övervakning öka. 

På samma gång förväntas agentproblemen i form av exempelvis ökad risktagning mellan 

ägare och långivare öka, då ledningens incentiv är i linje med ägarna, vilket även ökar 

långivarnas vilja att sänka på löptiden av lån för mer frekventa omförhandlingar av 

lånen. Denna avhandling ämnar studera sambandet mellan ledningens ägande i 

företaget och löptidsstrukturen på lån, och ta i beaktande ett möjligt icke-linjärt 

samband eftersom agentproblemet återigen kan öka vid högre ägarnivåer då ledningen 

har större makt i företaget och deras personliga risk genom odiversifierade tillgångar 

ökar. 

Juridiskt investerarskydd kan ytterligare vara en effektiv metod att minska på 

agentproblem och substituera för ägarstyrningsmekanismer, eftersom ägare och 
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långivare allt bättre kan ta till åtgärder och lita på att deras intressen skyddas. Eftersom 

de juridiska skillnaderna varierar mellan länder finns det skäl att tro att insiderägandets 

inverkan på agentproblem och därmed löptidsstruktur även varierar mellan graden av 

juridiskt skydd från en internationell synvinkel. En internationell variation har inte 

tidigare tagits i beaktande och det finns behov av att studera sambandet utgående från 

ett internationellt perspektiv med fokus på olika grader av investerarskydd. Juridiska 

skillnader och ursprung har dessutom länge visat sig ha en förklarande inverkan på 

investeringsnivåer, finansieringsmöjligheter, finansiell utveckling och finansiell struktur 

runt om i världen. Även inom studierna för kapitalstruktur spelar investerarskyddet en 

viktig roll; utvecklade och transparenta marknader använder sig oftare av eget kapital 

och ger bättre tillgång till långfristiga skulder (exempelvis Fan et al., 2012; Giannetti et 

al., 2003). Det har även visat sig att den internationella variationen kan ha en stark 

förklarande effekt på studerad kapitalstruktur, till och med mer förklarande än 

industrivariationen (Fan et al., 2012). Denna internationella variation ämnas därför att 

tas i beaktande för att undersöka insiderägandets inverkan på löptidsstrukturen på lån i 

Europa.  

1.2 Kontribution och avhandlingens signifikans 

Avhandlingen bidrar speciellt till nuvarande forskning genom att vara den första att 

studera insiderägandets effekt på löptidsstrukturen av lån i en internationell studie. 

Avhandlingen fyller därmed ett stort hål i nuvarande forskning genom att internationella 

skillnader både studeras och tas i beaktande genom en juridisk synvinkel för 

investerarskydd tillsammans med viktiga faktorer som uppdagats i tidigare forskning. 

Tidigare har alla liknande studier fokuserat på ett enda land eller marknad och därmed 

inte fått med en internationell variation som hör till en av de största förklaringarna till 

både investerarnas skydd, ägandestruktur och kapitalstruktur. En internationell studie 

kan även ge svar på de underliggande faktorerna av de olika sambanden mellan 

ledningens insiderägande och löptidsstrukturen på företagsskulder som hittats i tidigare 

studier. Denna studie går ännu djupare och studerar skillnader i ländernas juridiska 

ursprung och juridiskt skydd av investerare.  

Målet är att ytterligare belysa insiderägandets möjliga inverkan på löptidsstrukturen av 

skulder samt investerarskyddets inverkan på sambandet och ge forskningen en större 

variation än tidigare genom samplets internationella ursprung. Civilrättens uppdelning 

i sina tre familjer skandinavisk, fransk och tysk civilrätt har heller inte tagits i beaktande 

i tidigare studier, utan civilrätten har endast som helhet jämförts med sedvanerätten. 
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Denna studie avser ytterligare studera skillnader mellan dessa civilrättsliga familjer och 

deras inverkan på kapitalstrukturens dynamik. Tillgången till långfristig finansiering är 

viktig ekonomisk del av utveckling och tillväxt; genom tillgängligheten till långfristiga 

skulder kan företag göra bättre långfristiga investeringar som är en viktig del av 

tillväxten i allt från företag till länder. Eftersom denna avhandling inte bara undersöker 

företagsspecifika implikationer på långfristigt externt kapital, utan även internationella 

och juridiska skillnader, finns det möjligheter för allt från företag och styrelser till 

internationella institutioner att ta del av resultaten för att stödja tillväxt.  

1.3 Syfte 

Avhandlingens syfte är att undersöka sambanden mellan ledningens insiderägande samt 

juridiska skillnader och löptidsstrukturen på företagslån. 

1.4 Avgränsningar 

Det studerade samplet avgränsas geografiskt till utvecklade, europeiska marknader 

(Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, 

Schweiz, Sverige, Storbritannien, Tyskland och Österrike). Industrierna begränsas till 

industriella företag med SIC-koder (Standard Industrial Classification) från 2000 till 

5999. Företagen i samplet är börsnoterade och den studerade tidsperioden är 2013–

2017. 

1.5 Avhandlingens fortsatta upplägg 

Agentteorins och insiderägandets inverkan på skuldsättning och dess löptidsstruktur 

presenteras i kapitel 2. Kapitel 3 presenterar teori kring juridiska skillnader och kapitel 

4 presenterar övriga teorier för löptidsstrukturen av företagslån. Kapitel 5 presenterar 

tidigare studier och resultat. Data och deskriptiv statistik presenteras i kapitel 6 och 

kapitel 7 diskuterar ingående avhandlingens metodik samt modelldiagnostik. Resultaten 

presenteras i kapitel 8, vilka sedan diskuteras och konkluderas i kapitel 9. 
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2 AGENTTEORI, SKULDSÄTTNING OCH 
INSIDERÄGANDETS INVERKAN PÅ SKULDERNAS LÖPTID 

Jensen och Meckling (1976) står för den grundläggande definitionen av agentteori och 

därmed en av de mest inflytelserika teorierna i finansiell ekonomi. Agentrelationen 

definieras enligt dem som ett kontrakt mellan huvudmannen och agenten, i företagsfallet 

aktie- och långivare (eller sammanslaget investerare) och ledning.  Ledningen erbjuder 

sin service i form av att styra företaget, och därmed delegerar ägarna makt över företaget 

till ledningen. Därmed uppstår en separation av ägande och kontroll. Om båda parterna 

i kontraktet är nyttomaximerare, förekommer det på samma gång ett starkt antagande 

att agenten inte alltid agerar i huvudmannens bästa intresse, det vill säga att ledningen 

kan göra beslut enligt självintresse på ägarens bekostnad. Ägarna kan däremot försöka 

minska denna avvikelse i motiv genom att incentivera och övervaka ledningen, vilket ger 

upphov till agentkostnader. Dessa kostnader är, enligt Jensen och Meckling (1976), en 

summa av övervakningskostnader, incitamentskostnader och den residuala kostnaden. 

Den residuala kostnaden uppstår eftersom det alltid kommer att existera en avvikelse 

mellan besluten av agenten som huvudmannen inte kan rå på, oberoende av hur mycket 

man försöker minska på agentproblemet. (Jensen & Meckling, 1976) 

Genom härledning av teorin kommer det fram att aktieägande hos ledningen kan vara 

ett effektivt sätt att påverka ledningens intresse att vara närmare ägarnas. Desto mindre 

ledningen äger av företaget, desto mer ökar kostnaderna från avvikelserna av 

värdemaximeringen av företaget. Ju mer ledningen äger av företaget, desto större andel 

av kostnaderna betalar de och är mindre benägna att slösa företagets tillgångar, och 

ledningens intresse rör sig närmare aktieägarnas. (Jensen & Meckling, 1976) 

2.1 Olika typer av agentproblem 

Eftersom det finns flera huvudsakliga parter i företaget, och i det här fallet närmare 

bestämt ledning, aktieägare och långivare, så kommer även agentproblem uppstå på 

olika sätt mellan dessa, då de agerar huvudmän och agenter vid olika tillfällen. Då motiv 

och intresse avviker mellan ledning och ägare genom att ledningen utnyttjar makten till 

egen förmån talar vi om agentproblem av typ ett. Då agentproblem uppstår mellan 

ledning och långivare, ofta i en situation där ledningen agerar i förmån för aktieägarna, 

talar vi om agentproblem av typ två. Den andra typen av agentproblem kan därför även 

härledas som agentproblem mellan ägare och långivare. Agentproblem kan även uppstå 

mellan storägare och småägare, och i det fallet benämns agentproblemet som typ tre, 

vars inverkan främst presenteras i kapitel tre, i underkapitlet för storägande. Till näst 



6 
  

presenteras allmänt olika exempel av agentproblem av typ ett och typ två, vilka är 

relevanta för valet av skuldsättning och löptidsstruktur.  

2.1.1 Agentproblem av typ ett 

Det mest förekommande agentproblemet av typ ett tar sig i uttryck genom befästning 

(eng. entrenchment) bland ledningen och sker då de med relativt små risker att bli 

utbytta kan styra företaget enligt deras egna intressen på bekostnad av investerare. 

Kostnaderna associerade med befästning är exempelvis onödiga extraförmåner och 

minskad ansträngning för företaget då ledningen endast bekostar en bråkdel av 

kostnaderna enligt den ägarandel ledningen har medan de utomstående ägarna betalar 

resten. För att exemplifiera, kommer en entreprenör som styr företaget och äger 100 % 

av aktierna anstränga sig mer då han står för alla kostnader, jämfört med en situation 

där hen emitterar nya aktier och sedermera äger en lägre andel av företaget och har 

utomstående att betala för entreprenörens investeringsbeslut. Vid en sådan situation 

uppstår ett agentproblem av typ ett. (Jensen och Meckling, 1976; Berk & DeMarzo 2017) 

Enligt detta och som tidigare konstaterats bör ägarandelar minska på nivån av befästning 

bland ledningen, men här finns även en annan aspekt vid situationer där ledningen är 

stora aktieägare (ägarandelar mellan 5–25 %). I denna situation är ledningen svårare att 

avsättas genom deras många rösträtter, och de kan dessutom unna sig mer attraktiva 

löner och klart försvåra företagsförvärv av företaget i fråga. Denna situation kan klart 

öka befästningen och minska på incentiven att handla enligt de utomstående ägarnas 

och investerarnas intressen. (Morck, Shleifer & Vishny, 1988). Däremot har det visat sig 

att då ledningen endast har en liten insats bland företagets aktier (under 5 %), så kan det 

påverka dem att agera mot värdemaximering av företaget i linje med aktieägarnas 

intressen (Demsetz 1983; Fama & Jensen 1983; Morck et al., 1988). Det minskar med 

andra ord agentproblem av typ ett, men kan givetvis även öka agentproblem av typ två.   

För stora företag kan slösaktigt spenderande på personliga förmåner bland ledningen 

vara ett uppenbart problem, men sist och slutligen lär dessa kostnader vara rätt så små i 

förhållande till företagets totala värde. Det större hotet för dessa företag är stora och 

olönsamma investeringar, vilket i värsta fall kan fälla även de mest lyckade av företag. 

Detta problem, vilket förklarar ledningens benägenhet att åta sig projekt med negativa 

nettonuvärden, kallas för imperiebyggande (eng.  empire building) och är även starkt 

kopplat till befästningsproblemet. Incentiven för ledningen att åta sig dessa olönsamma 

projekt förklaras med att de hellre styr större företag än små, och därmed ökar företagets 

storlek framom värde, eftersom större företag medför högre löner och prestige för 
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ledningen. Expansion av olönsamma avdelningar, dyra företagsförvärv och onödiga 

kapitalutgifter är exempel på dessa investeringar. (Berk & DeMarzo, 2017) 

En ytterligare orsak till överdriven investeringsaktivitet är överdrivet självförtroende och 

hybris bland ledningen, där de försöker agera enligt aktieägarnas intressen, men gör 

misstag som resultat av för optimistiska attityder gentemot företagets och enskilda 

projektens framtidsutsikter. (Roll, 1986) Överdrivet självförtroende härstammar ofta 

från en så kallad bättre än genomsnittet-effekt. Denna effekt innebär att en individ vid 

självutvärdering av ens egna färdigheter eller personliga egenskaper ofta överskattar 

sina förmågor och anser sig själv vara bättre än de flesta på specifika färdigheter eller 

antar sig oftare beskrivas av andra att ha eftertraktade egenskaper. Psykologiskt har 

detta drag påvisats i flera olika sammanhang, exempelvis av Alicke (1985), och 

människor tenderar även vara orealistiskt optimistiska gällande framtida händelser 

(Weinstein, 1980).  Denna effekt är även förekommande inom ekonomiska val, då 

människor tenderar överestimera deras möjligheter för relativ framgång, då utdelningen 

endast baserar sig på personliga färdigheter (Camerer & Lovallo, 1999). På samma sätt 

som dessa psykologiska drag påverkar individen, har det även visat sig att företagsledare 

med överdrivet självförtroende ofta överskattar företagets framtida prestation på grund 

av att de ofta förväntar sig positiva utfall eller överskattar deras egna färdigheter som 

faktor för företagets framgångar (Malmendier & Tate 2005). Här kommer även tidigare 

nämnda Rolls (1986) hybristeori med i bilden, vilken genom ledningens överdrivna 

självförtroende förklarar värdeförstörande företagsfusioner och -förvärv. Utöver 

investeringsaktivitet, har det även visat sig att överdrivet självförtroende bland 

ledningen påverkar finansieringsval i företaget genom överoptimistiska antaganden om 

företagets lönsamhet, risk och värdering, vilket närmare gås igenom i kapitel fyra 

(Hackbarth, 2008; Malmendier, Tate & Yan, 2011). 

Asymmetrisk information är även ett agentproblem som kan ses som typ ett. I 

verkligheten är ledningens information om företagets finansiella ställning och framtida 

möjligheter högst troligen överlägsen den som utomstående investerare har. Det 

påverkar på samma gång kapitalstrukturen på olika sätt, eftersom ledningens ord inte 

direkt väger så mycket för investerarna då de förväntar sig att deras uttalanden är 

partiska – ledningen behöver därför backa upp orden med handlingar. Skulder är en 

framstående strategi för att backa upp påståenden om framtida positivitet, eftersom 

företaget då förpliktigar sig till framtida kassautflöden som kräver inkommande 

kassaflöden för att undvika betalningsförsummelser vilka kan ha allvarliga konsekvenser 
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för företaget och ledningens ställning. Skulder kan därmed signalera bra information till 

investerare, och därmed är skuldernas signalteori, myntat av Ross (1977), en ansedd 

determinant av företagets kapitalstruktur. Även aktieägande kan, i samma bemärkelse, 

ytterligare förstärka minskandet av informationsasymmetrin då de bevisar sin egen vilja 

och tro på projektet, enligt Leland och Pyle (1977). På samma gång är den asymmetriska 

informationen ett agentproblem med medförande kostnader, eftersom intressen hos 

ledningen och investerare kan avvika på grund av dessa, vilket leder till kostnader, som 

exempelvis dyrare lån eller diskonterat aktiepris. Ett exempel av Barnea, Haugen och 

Senbet (1980) är att ledningen kan ha privat information om ett projekt A, medan 

investerarna tror att de egentligen har möjlighet att investera i ett annat, sämre projekt 

B. Ifall inte ledningen kan övertyga investerarna genom exempelvis signalteorin, så 

kommer finansieringen bekostas enligt projekt B, vilket leder till en agentkostnad på 

skillnaderna i nuvarande värde av skulder associerade med projekten A och B. Därför 

kan informationsasymmetri ses som en agentkostnad av typ ett, vars inverkan på 

finansieringsval närmare gås igenom i kapitel fyra. 

2.1.2 Agentproblem av typ två 

Agentteori av typ två uppkommer som bekant mellan ledning och långivare, som ofta 

agerar i förmån för aktieägarna. Risktagning är ett stort incentiv för en ledning som på 

samma gång är ägare (eller en ledning vars intressen är i linje med aktieägarnas), då en 

stor del av kapitalet är finansierat av lån, och är därmed ett agentproblem av typ två. 

Jensen och Meckling (1976) förklarar att ledningen har ytterst starka incentiv att 

investera i projekt som har väldigt hög avkastning även om de har en mycket låg 

sannolikhet att lyckas, i ett extremfall där ledningen äger allt aktiekapital och resten är 

finansierat med avsevärt större andel lån. Långivarna tar då på sig risken och en 

överföring av förmögenheten sker från långivarna till ägarna. Tillgångssubstitutionen i 

det här fallet är då ledningen lovar att göra ett projekt och sedan finansierar det med lån, 

varefter ledningen istället tar på sig ett annat projekt med högre risk. (Jensen & 

Meckling, 1976) Denna typ av agentproblem kan i verkligheten vara mer aktuell vid 

finansiella svårigheter, exempelvis då företaget närmar sig konkurs. Aktieägare kan då 

gagnas genom beslut som ökar företagets risk rejält, eftersom de har möjligheten att 

antingen äga ett värdelöst aktiekapital eller möjligtvis tjäna på en hög avkastning, även 

om chansen är liten och nettonuvärdet negativt. Kapitalet som de i praktiken spelar med 

är långivarnas, vilket även i detta fall innebär en överföring av förmögenhet från 

långivare till ägare. Tillgångssubstitutionsproblemet kan även benämnas 
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överinvestering, då aktieägarna kan tjäna på ett flertal negativa 

nettonuvärdesinvesteringar. (Berk & DeMarzo, 2017) 

Barnea, Haugen och Senbet (1980) förklarar riskincentivet genom Black-Scholes (1973) 

ramverk för optionsprissättning. Man kan se aktieägare som innehavare av en europeisk 

köpoption (en option som endast kan lösas in på förfallodagen) för att köpa tillbaka hela 

företaget för skuldernas nominella värde. Långivarna har då en positiv position på 

företagets tillgångar och en negativ på samma köpoption. Köpoptionen kommer öka i 

värde med tillgångarnas (i det här fallet företagets) volatilitet av kassaflöden, och därför 

har aktieägarna incentiv att öka risken, vilken i samma takt minskar värdet på 

långivarnas position. Om skuldebrev säljs i syftet att finansiera ett lågriskprojekt, kan 

aktieägarna öka sin förmögenhet genom att investera summan i ett högriskprojekt. Ifall 

marknadsvärdet på projekten är lika, men risken olika, så ändrar inte företagets värde, 

men förmögenhet överförs från långivare till aktieägare.  

Underinvesteringsproblemet är även ett agentproblem av typ två som främst 

uppkommer då företaget är finansiellt pressat, till och med nära konkurs. 

Underinvesteringsproblemet kan även vara starkt förekommande bland tillväxtföretag 

som anses ha fler investeringsmöjligheter. Underinvesteringsproblemet innebär att 

aktieägare inte deltar med sitt kapital för ett projekt med positivt nettonuvärde eftersom 

det från deras synvinkel inte är lönsamt efter att man betalat långivarna. Det kan vara en 

situation där företaget är överskuldsatt och värdet på tillgångarna är lägre än mängden 

lån, och ifall aktieägarna tillför kapital till projektet betalar det av långivarna på 

bekostnad av aktieägarna. Långivarna förlorar på situationen och företagets värde 

sjunker som ett resultat av uteblivna nettonuvärdesinvesteringar. (Myers, 1977; Berk & 

DeMarzo, 2017) Ett extremfall för underinvesteringsproblemet är incentivet som 

aktieägarna har för att ta ut likvida medel ur företaget då det står inför finansiella 

svårigheter. Företaget kan då sälja bort sina tillgångar, ofta till underpris, och sedan dela 

ut medlen som dividender, jämfört med att likvidera företaget och dela upp företaget 

bland fordringsägarna, vilket naturligt skulle vara praxisen vid en konkurs. (Berk & 

DeMarzo, 2017) Underinvesteringens inverkan på finansieringsval kommer 

noggrannare tas upp i kapitel fyra, eftersom ledningens insiderägande inte har något 

större samband med problemet. 
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2.2 Agentteori och skulder 

Efter att ha studerat agentteorin noggrannare lyfter Jensen och Meckling (1976) upp 

frågan: Varför ändrar vi inte ägarstrukturen så, att aktieägarna säljer sitt aktieinnehav 

till ledningen, som då äger 100% av aktierna och således agerar som en ensamägande 

entreprenör i företaget och lånar resten av kapitalet som behövs? Det skulle fullständigt 

eliminera agentkostnaderna associerade med aktieägande och investerarna kunde göra 

sitt anspråk på företagets kassaflöden genom låneobligationer. Åtminstone tre orsaker 

gör att vi inte ser detta i verkligheten, nämligen incentiven för ledningen som medförs 

med belåning, övervakningskostnaderna som uppkommer och konkurskostnader. Med 

andra ord uppkommer nya agentkostnader av typ två, associerade med lån, vilka 

begränsar nyttan med dess användning vid fullständigt ägande av ledningen. 

Sammanfattat sänker ledningens ägande på agentkostnader mellan ledning och ägare, 

medan agentkostnader mellan ägare och långivare ökar, vilket i sin tur inverkar på 

kapitalstrukturen. (Jensen & Meckling, 1976) 

Eftersom det finns olika agentkostnader associerade med aktieägande och belåning, 

kommer den optimala kapitalstrukturen utgående från agentteorin infalla då de totala 

agentkostnaderna från dessa två finansieringsformer minimeras. Sambandet kan 

tydligast förklaras genom att utgå ifrån ett företag där entreprenören äger 100 % av 

aktiekapitalet och företaget till 100 % finansieras av skulder. I detta fall är 

agentkostnaderna av typ två för långivarna som störst, och inga agentkostnader av typ 

ett förekommer eftersom det inte finns utomstående aktieägare, och ledningens 

intressen är därför exakt de som aktieägarna har. Då företaget delvis finansieras med 

utomstående aktiekapital, kommer agentkostnaderna för långivare graduellt röra sig 

mot noll, ända tills företag till 100 % finansierar sig med utomstående aktiekapital. I 

detta skede är däremot agentkostnaderna mellan utomstående ägare och ledningen som 

högst, eftersom separationen mellan ägande och kontroll är som störst. Agentteorin 

förutspår därför att de totala agentkostnaderna kommer att vägas mellan 

agentkostnaderna av typ ett och två, vilket gör att den optimala kapitalstrukturen 

kommer ske då totala agentkostnaderna minimeras genom en mix av både aktieägande 

och skulder. (Jensen & Meckling, 1976) Till följande presenteras teorier kring 

skuldsättningens inverkan på agentproblem och hur de optimala nivåerna på 

kapitalstrukturen kan skilja sig mellan ledning och ägare. 
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2.2.1 Fria kassaflödeshypotesen 

För att ledningen ska ha möjlighet att spendera pengar i enlighet med imperiebyggande 

eller överdrivet självförtroende, måste de även ha pengar. Fria kassaflödeshypotesen 

bygger på detta, och förklarar att onödigt spenderande av företagets resurser har högre 

risk att ske då företagets kassaflöden är höga, medan kapitalet som behövs för att göra 

positiva nuvärdesinvesteringar och återbetala långivare är klart lägre. Endast då det är 

stramt om pengar kommer ledningen motiveras att styra företaget så effektivt som 

möjligt. Genom denna teori ökar skulder företagets värde, eftersom det förpliktigar till 

framtida utflöden av kassaströmmar, och därmed minskar möjligheten till slösaktiga 

investeringar av befästa företagsledare. (Jensen, 1986) En ytterligare aspekt av skulder 

som är relaterad till den fria kassaflödeshypotesen, och som förväntas minska 

agentkostnader efterföljande en befäst ledning, är att ledare löper en större risk att få 

sparken ifall företaget närmar sig finansiella svårigheter. Det ökar incentiven för 

ledningen att fokusera på prestationen av företaget, vilket i sin tur även minskar 

slösaktigt beteende. (Jensen, 1986; Berk och DeMarzo, 2017) 

Att skulder, enligt den fria kassaflödeshypotesen, för med sig stora fördelar gentemot 

aktieägarna till företaget är tydligt genom minskat agentproblem av typ ett. Däremot 

ligger makten om valet av kapitalstruktur inte i händerna på aktieägarna, utan 

ledningen. Enligt Grossman och Hart (1982), innebär skulder för ledningen en förhöjd 

risk för konkurs, och speciellt för en befäst ledning kan skulder ses som oattraktivt då 

det minskar på deras möjlighet att utnyttja aktieägarnas kapital för sin egen vinning. 

Detta gör att skulder, givet endast dessa antaganden, inte någonsin borde vara i 

ledningens intresse, och så länge de har makten kommer de heller inte skuldsätta 

företaget. Grossman och Hart (1982) förklarar därför närvaron av skulder i företagets 

kapitalstruktur under antagandet att ledningen har kontroll över företaget genom tre 

huvudsakliga punkter. För det första, kan ledningens löner kan bero på värdet av 

företaget, vilken kommer öka i takt med skuldsättning enligt den fria 

kassaflödeshypotesen. För det andra är sannolikheten lägre för ett övertagande av 

företaget med resultatet att den nuvarande ledningen byts ut, eftersom priset på ett 

företag med skulder är klart högre än ett företag helt finansierat av eget kapital. Till sist, 

så kan ledningen genom ett ökande värde på företaget ytterligare öka mängden 

tillgängligt externt kapital, vilket innebär att de i allmänhet kan öka deras förmåner, 

skäliga som oskäliga. Visserligen kommer investerare vara ovilliga att finansiera 

slösaktiga investeringar som direkt är meningen att utnyttjas, och den tredje punkten 
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stöder alltså främst tanken om imperiebyggande, eftersom de i ett större företag har fler 

möjligheter att utnyttja företagets tillgångar till detta ändamål. (Berk & DeMarzo, 2017). 

Skulder medför positiva effekter enligt den fria kassaflödeshypotesen, men detta sker till 

en stor del på ledningens villkor, eftersom separationen av ägande och kontroll 

fortfarande är i kraft. Att befästning fortfarande kan vara en orsak till låntagning, och att 

ledningen är de som bestämmer skuldsättningsgraden i första hand, ger övrig dynamik 

inom kapitalstrukturen större vikt. Dessutom ser man att den optimala 

kapitalstrukturen för ledningen och aktieägarna inte är densamma eftersom incentiven 

styrs av olika faktorer, vilket gås igenom närmare i följande del.  

2.2.2 Den optimala kapitalstrukturen för ledning och ägare 

I likhet med Grossman och Hart (1982), ansåg även Novaes (2003) att själva valet av 

skuldsättning är ett agentproblem av typ ett i sig, då det i sista hand är ledningen som 

bestämmer om själva kapitalstrukturen, och att självintresse bland ledningen försvårar 

antagandet om att de skulle välja en optimal kapitalstruktur för att minska deras egen 

handlingsfrihet. Även om ledningen skulle vara tvungen att använda sig av skulder, så är 

det svårt att förvänta sig att deras val skulle sammanfalla med den optimala 

kapitalstrukturen för ägarna. (Novaes, 2003)  

Det uppstår två olika optimala skuldsättningsgrader, nämligen en för aktieägarna som 

vill öka värdet på företaget genom effektiviteten hos beslutsfattarna, och en för ledningen 

som beror på deras personliga intressen, exempelvis motviljan för förhöjda 

konkursrisker. Enligt Jensen (1986) kommer ett hot om maktövertagande eller 

ägaraktivism förr eller senare uppdagas, och därmed tvinga ledningen för ett företag med 

för liten skuldsättningsgrad till att höja den till den optimala nivån. Ifall ledningen är i 

en situation där ett annat företag önskar ta över företaget på grund av 

effektivitetsorsaker, kan ledningen lätt svara på det med att öka skuldsättningen till den 

optimala nivån. Men om det andra företaget gör det med motivet att byta ut ledningen, 

så är detta inte tillräckligt, utan de måste öka skuldsättningen så mycket att det 

ordentligt försvårar övertagandet av företaget. Med andra ord byter de hellre ut risken 

för att de avsätts under en situation under finansiella svårigheter, mot risken av ett 

övertagande av företaget med innebörden att de avsätts. Detta sker då hotet av 

maktövertagande är stort, och ledningens optimala kapitalstruktur ökar därför i takt 

med hotet. På så sätt rör sig ledningens optimala kapitalstruktur uppåt och närmare 

aktieägarnas. En annan möjlighet för ledningen vid ett hot av maktövertagande är att 
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skuldsätta sig för mycket, vilket försvårar övertagarens mål att öka värde. Vid för mycket 

skuldsättning förstörs företagsvärdet genom högre kostnader vid finansiella svårigheter 

och dessutom genom att det minskar ledningens produktivitet. Den optimala 

kapitalstrukturen för ledningen är därför högre än den för ägarna vid närvaron av ett hot 

om maktövertagande. Genom dessa härledningar ser man att ledningens optimala 

skuldsättningsgrad är den minimala skuldsättningsgraden som kan avvärja ett hot om 

maktövertagande. Ledningen kommer därför endast välja den värdemaximerande 

skuldsättningsgraden då den sammanfaller med denna skuldsättningsgrad, men oftast 

kommer den optimala skuldsättningsgraden för ledningen vara antingen lägre eller 

högre än aktieägarnas, eftersom ett maktövertagande kan vara till fördel för aktieägarna 

som således önskar de en lägre skuldsättningsgrad. (Novaes 2003)  

För att de optimala skuldsättningsgraderna ska sammanfalla för ledningen och 

aktieägarna måste befästningen bland ledningen minskas, eftersom en ledning som 

agerar enligt större självintresse antingen väljer en för låg eller hög kapitalstruktur. 

Själva valet av kapitalstruktur är därför även ett agentproblem av typ ett, vilket inte 

direkt tas i beaktande i den fria kassaflödeshypotesen, och därmed kan agentproblemen 

av typ ett måsta minskas genom andra sätt än endast genom skuldsättningsgrad, 

exempelvis genom incentivökande vilket gås igenom till näst. (Novaes, 2003; Datta et al, 

2005) 

2.2.3 Ledningens incentiv och skuldsättningsgrad 

Berger, Ofek och Yermack (1997) fann att ledningar utan utomstående press i form av 

ägande av aktier i det egna företaget, incentivprogram eller övervakning väljer lägre 

skuldsättningsgrader än de företag med något slags incentiv för ledningen att agera i linje 

med ägarna, i likhet med Novaes (2003) som hävdade att ledningens optimala 

kapitalstruktur är lägre än den för aktieägarna vid frånvaron av hot om 

maktövertagande. Denna iakttagelse förstärktes ytterligare då författarna dessutom fann 

att skuldsättningsgraden ökar vid chocker som reducerar befästning av ledningen, så 

som misslyckade offerterbjudanden (eng. tender offers) eller ofrivilliga byten av VD och 

ledning. Författarna förklarar orsaken till att befästa ledningar väljer en lägre 

skuldsättningsgrad än optimalt kan exempelvis vara viljan att minska deras 

odiversifierade humankapitalrisk eller ogillande mot prestationspressen som 

uppkommer vid förpliktigandet av framtida kassautflöden.  
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Konklusionerna från studien av Berger et al. (1997) stöder även Jensens (1986) och 

Novaes (2003) tankar om att ledningen inte nödvändigtvis kommer att välja den 

optimala kapitalstrukturen utan press utifrån. Då VD:n har haft en längre ämbetsperiod, 

låga aktie- och kompensationsincentiv, eller undgår strängare övervakning från 

storägare och styrelsen, är även skuldsättningsgraden lägre. Med andra ord är befästning 

bland ledningen associerat med lägre skuldsättningsgrad, eller högre i enlighet med 

Stulz (1988). Kausalitetssambandet mellan befästning och skuldsättning förstärktes 

ytterligare då de fann att chocker som minskar ledningens befästning, och därmed styr 

ledningens intressen närmare aktieägarnas, leder till högre skuldsättningsgrader. 

(Berger, Ofek och Yermack, 1997) Sambandet visar därför tydligare att själva valet av 

kapitalstruktur är associerat med agentproblemet av typ ett.  

2.3 Agentteori och löptidsstrukturen på lån 

Skuldsättningen spelar en viktig roll för att minska agentproblem av typ ett i företag, 

men även mer ingående dynamik i skuldsättningen spelar roll i sambandet. 

Löptidsstrukturen på lån har visat sig ha en ytterligare inverkan på agentproblemen, och 

speciellt kortfristiga skulder kan användas som en effektiv metod att minska på diverse 

agentproblem av olika typer. Skuldsättning och löptidsstruktur kan därmed ses som 

strategiska komplement. Löptidsstrukturen på lån har även visat sig spela roll för själva 

agentproblemen som uppkommer vid valet av skuldsättningsgrad och kapitalstruktur, 

och därför är det en viktig del i själva finansieringsvalet. I efterföljande kapitel kommer 

löptidsstrukturen på lån och dess påverkan på agentkostnader gås igenom. 

Huvudkapitlet avslutas med att sammanfatta kapitlet samt presentera de huvudsakliga 

forskningshypoteserna gällande ledningens insiderägande och löptidsstrukturen på lån.    

2.3.1 Övervakning och löptidsstrukturen på lån 

I linje med Myers (1977) kommer övervakningen av ledningen att vara högre genom 

kortfristiga skulder, vilket både minskar agentproblemen av typ ett och två. Kreditgivare, 

banker och övriga intressenter har möjligheten att oftare omförhandla, kolla upp och 

förnya lån och genom det övervaka företaget, och utöver det 

spelar kreditvärderingsinstitut en viktig roll vid utvärderingen av kreditbetyg vid 

nyemittering av obligationer. Genom denna frekventa och återkommande övervakning 

av ledningen kan användning av kortfristiga lån vara ett extremt effektivt sätt att 

övervaka ledningen. (Stulz, 2000) 
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Kortfristiga lån erbjuder ett effektivare sätt att övervaka ledningen än långfristiga lån 

med skilda avtalsvillkor, eftersom kortfristiga lån ger banken oändligt med makt att 

agera ifall något händer, medan för långfristiga lån endast tillåter banken agera då 

ledningen brutit mot avtalsvillkoren. Avtal kan dessutom endast behandla information 

som går att verifiera, medan övervakningen kan ge långivaren information som inte 

direkt går att verifiera, och därför inte har möjlighet att agera på informationen även om 

det skulle vara det bästa för långivaren. Genom kortfristiga lån kan alltså långivaren 

agera på den information de har oberoende om den går att verifiera eller inte. (Rajan & 

Winton, 1995) 

2.3.2 Risktagning, tillgångssubstitution och löptidsstrukturen på lån 

Risktagande, speciellt i form av tillgångssubstitutionsproblemet som diskuterades 

tidigare i kapitel 2.1.2, är ett agentproblem är av typ två, nämligen mellan aktieägarna 

och långivarna, till fördel för aktieägarna. Barnea, Haugen och Senbet (1980) 

demonstrerade bland annat hur detta agentproblem kan lösas med hjälp av 

löptidsstrukturen av skulder. Som främsta lösning är det enligt författarna möjligt att, 

utgående från Black-Scholes (1973) modell, designa ett återkallbart skuldebrev (ett 

skuldebrev med en option för långivaren att ta tillbaka lånet från företaget för ett 

förhandsbestämt pris) med ett inlösningspris som återspeglar förändringen i optionens 

värde exakt kompenserat mot förändringen i aktievärdet. Det skulle fullständigt lösa 

agentproblemet som associeras med ett skifte i risk. Som andra lösning föreslår de en 

sänkning på löptiden av lån. Ifall lånen är långfristiga, finns det ett större incentiv att öka 

risken med att exempelvis använda kapitalet till ett annat, mer riskfyllt, projekt ifall det 

ökar värdet av aktiekapitalet. Rationella långivare ser förstås denna risk och prissätter 

lånet enligt risken, och företaget tar konsekvenserna av dyrare lån. Kortfristiga lån är 

däremot inte lika känsliga till en ökning av risk, tack vare deras kortare tid till föråldring. 

Det gör att det kortfristiga lånet är mindre känsligt mot en förändring i de underliggande 

tillgångarnas värde, och därför mindre känsligt mot tillgångarnas volatilitet. Kortfristiga 

skulder är därmed mindre känsliga mot skillnader i risk mellan olika projekt och 

fungerar, tillsammans med återkallbara skuldebrev, som viktiga instrument för att 

minska agentkostnader av typ två associerade med risktagning och tillgångssubstitution. 

(Barnea, Haugen & Senbet, 1980) 

Leland och Toft (1996) undersökte resultaten av Barnea et al. (1980) ytterligare, och fann 

att den optimala skuldsättningsgraden beror på löptiden av företagets skulder och är 

klart lägre ifall företaget har mer kortfristiga skulder. Detta gör att långfristiga lån 
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således genererar högre värde på företaget, men på samma gång använder sig företag av 

en större andel kortfristiga skulder. Ett av svaren på denna inkonsekvens är att de 

kortfristiga skulderna sänker agentkostnader av både ett och två, och speciellt problemet 

med tillgångssubstitution. De fann att aktieägare i företag som emitterar kortfristiga 

skulder inte har incentiv att höja risken i företaget, och således behöver långivarna inte 

skydda sig mot agentproblemen genom högre räntor, vilket även medför fördelar till 

ägarna. 

2.3.3 Likviditetsrisken och löptidsstrukturen på lån 

Leland och Toft (1996), vars studie gällande risktagning presenterades i föregående 

underkapitel, tillägger att valet av löptidsstruktur varierar mellan olika sorters bolag i 

olika industrier eftersom det råder en kompromiss mellan skattefördelar och framförallt 

konkursrisker och agentkostnader. Företag med högre risk på tillgångarna minskar 

löptiden på lån samt skuldsättningsgraden på grund av agentkostnaderna, eftersom de 

långfristiga skuldernas marginella positiva inverkan på företagets värde minskar medan 

agentkostnaderna på långfristiga skulder är högre. Företag med högre konkurskostnader 

kommer även minska på skuldsättningsgraden, men däremot öka andelen långfristiga 

skulder eftersom det marginella värdet på konkurskostnader överstiger det marginella 

värdet på agentkostnader genom tillgångssubstitution. Längre löptid kan dessutom ses 

som att det skjuter upp konkurs och dess tillhörande kostnader, medan kortfristiga 

skulder ökar likviditetsrisken och kostnaderna vid mer frekvent refinansiering och 

förnyelse av lån. Detta fynd förklarar därmed skillnader i löptidsstruktur mellan 

industrier och företag, där likviditetsrisken är olika. (Leland och Toft, 1996; Diamond, 

1991; Barclay och Smith, 1995) 

Datta et al. (2005) undersökte ytterligare sambandet mellan likviditetsrisken i företaget 

och företagets löptidsstruktur samt hur ledningens ägarandelar påverkar sambandet. 

Forskarna fann att oberoende om företag har låg likviditets- och konkursrisk, använder 

de sig ändå av lån med längre löptid ifall ledningens ägarandelar i företaget är mindre. 

Med andra ord förklarar agentkostnaderna av typ ett och två ändå alltid en del av valet 

av löptidsstruktur, oberoende av företagstyp. 

Likviditetsrisken kan även ha en påverkan på företagsledningens vilja att finansiera sig 

med kortfristiga skulder.  På samma sätt som ledningen undviker skuldsättning på grund 

av den förhöjda risken av konkurs (se kap. 2.2.2) kan de vara ovilliga att finansiera sig 

med kortfristiga skulder, eftersom den ökande likviditetsrisken ytterligare ökar 
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konkursrisken, vilket i sin tur kan leda till att de kan förlora sina jobb. Då man tar 

ledningens insiderägande i beaktande kan detta samband vara ännu starkare, eftersom 

inte bara anställningen står på spel utan även personlig förmögenhet. Denna teori antogs 

av bland annat Marchica (2007) och García-Teruel och Martínez-Solano (2010) och de 

fann även resultat som stöd för denna teori, genom ett positivt samband mellan låga 

nivåer av ledningens insiderägande på löptidsstrukturen på lån.  Resultaten i Marchica 

(2008) och García-Teruel och Martínez-Solano (2010) var därmed annorlunda än de i 

Datta et al. (2005), som fann att ledningens insiderägande alltid har ett negativt 

samband med löptidsstrukturen på lån. 

2.3.4 Ledningens incentiv och löptidsstrukturen på skulder 

Enligt vad som presenterades i kapitel 2.3.2, är agentproblemet av typ två ett klart 

problem som intuitivt ökar i takt med ledningens incentiv och kompensationsstruktur, 

då ledningens intressen blir mer i linje med aktieägarnas. Brockman, Martin och Unlu 

(2010) har undersökt de kortfristiga skuldernas roll för att minska agentkostnader av typ 

två, vilka uppkommer vid ägarnas införande av incitament för ledningen och tar sig i 

uttryck genom högre risktagning och tillgångssubstitution. Forskarna fann att 

kompensationsstrukturen för ledningen i form av optioner, aktier och bonusar har två 

motsatta faktorer, känsligheten för aktiepriset och för volatiliteten. Känsligheten för 

priset, vilket ökar med aktieinnehav, minskar ledningens vilja att ta på sig högre risk, och 

känsligheten för volatiliteten, vilket ökar med innehav av optioner, kommer att öka viljan 

för risk. Enligt deras hypotes borde då långivare rationellt prissätta dessa faktorer, och i 

enlighet med fynden av Barnea, Haugen och Senbet (1980) och Leland och Toft (1996) 

som presenterades tidigare, är sambandet mellan hög känslighet för aktiepriset och 

kortfristiga skulder negativt då det redan minskar riskaptiten för ledningen, och vice 

versa för känsligheten mot volatiliteten. Med andra ord ökar andelen kortfristiga skulder 

då incentiven ökar ledningens vilja för att ta på sig risk, som en lösning på risktagnings- 

och tillgångssubstitutionsproblemet som diskuterades i kapitel 2.1.2. 

2.3.5 Insiderägande och löptidsstruktur 

Insiderägandet minskar agentproblem av typ ett i företaget eftersom befästningen bland 

ledningen minskar i takt med att deras intressen blir närmare i linje med aktieägarnas 

(Jensen och Meckling, 1976). På samma gång ökar agentproblem av typ två, då ledning 

och aktieägare har allt större incentiv för tillgångssubstitution och ökad risktagning. 

Båda dessa faktorer kan främja användningen av kortfristiga skulder. Det kan däremot 

finnas skäl att tro att sambandet ser olika ut vid högre nivåer av insiderägande, eftersom 
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detta kan framkalla ett nytt befästningsproblem, och minskningen i agentproblem är 

som effektivast vid endast små ägarandelar (Morck et al, 1998). Samtidigt lär även 

agentproblem av typ två minska i takt med att ledningens insiderägande, och därmed 

känslighet för pris, ökar (Brockman et al, 2010). Utöver agentproblem som förklarande 

faktorer, lär även ledningen motvilja för likviditetsrisk påverka valet av löptid, eftersom 

motviljan ökar i takt med insiderägande. Det finns alltså i det stora hela två olika faktorer 

som påverkar löptidsstrukturen åt olika håll.  

Tidigare har sambandet förklarats av Datta et al (2005) som negativt och linjärt, genom 

att ledningens insiderägande minskar på agentproblem av typ ett vilket gör att ledningen 

har större incentiv att skuldsätta sig med lån med mindre agentkostnader, det vill säga 

kortfristiga skulder, eftersom det kan öka på företagets värde genom lägre 

agentkostnader. Författarna har dock inte direkt tagit i beaktande agentproblem två för 

långivarna, som ökar i takt med att agentproblem av typ ett minskar, även om detta även 

teoretiskt leder till initialt kortfristigare skulder som även associeras med lägre 

agentkostnader av typ två. Författarna har heller inte tagit i beaktande att befästningen 

ytterligare kan öka vid höga insiderägarnivåer, eller att ökad motvilja för likviditetsrisk 

bland ledningen, som dessutom teoretiskt minskar agentkostnader av typ två, starkt kan 

öka vid högt ägarskap. En diskussion hur insiderägande kan fungera som substitut för 

behovet av kortfristiga skulder förklaras heller inte i artikeln, vilket skulle ha en positiv 

inverkan på skuldernas löptid. Trots detta kan ändå sambandet ses som konstant 

negativt i takt med att insiderägandet ökar, genom exempelvis signalering med 

kortfristiga skulder vid högt ägande, men de bakomliggande faktorerna är knappast så 

enkla som förklarat, det vill säga att agentproblem av typ ett skulle vara ensamt 

förklarande vid alla ägarnivåer. 

I ett par senare artiklar har Marchica (2008) och García-Teruel och Martínez-Solano 

(2010) förklarat sambandet som icke-linjärt och konkavt. Detta innebär i motsats till 

Datta et al. (2005) att löptiden initialt ökar vid lägre nivåer av insiderägande på grund 

av en ökande motvilja av likviditetsrisk, men att sambandet blir negativt vid höga nivåer 

då befästningen återigen ökar och ledningen signalerar sin välvilja och tar på sig skulder 

associerat med lägre agentkostnader och högre övervakning. Initialt är sambandet alltså 

även olikt det som Jensen och Meckling (1976) beskriver, medan det vid höga nivåer 

stöds av befästningsproblemet vid höga insiderägarnivåer som presenteras av Morck et 

al. (1988). Vid lågt insiderägande substitueras behovet av kortfristiga skulder, vilket gör 

att motviljan för likviditetsrisk blir en drivande faktor. 
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Ett tredje, konvext samband, hypotiseras även av García-Teruel och Martínez-Solano 

(2010). Initialt innebär det att löptiden på företagsskulderna minskar med ledningens 

insiderägande i likhet med Jensen och Meckling (1976) och Datta et al (2005). Vid höga 

insiderägarnivåer förväntas sedan nyttan med kortfristiga skulder avta, vilket sedermera 

skulle leda till att valet av löptiden på skulder skulle drivas av en ökande motvilja för 

likviditetsrisk bland ledningen och minskade agentproblem av typ två för långivarna. 

Därmed skulle det initialt negativa sambandet mellan insiderägande och löptidsstruktur 

förändras till ett positivt samband bland höga insiderägarnivåer. Till skillnad från de två 

andra hypotiserade sambanden, har detta samband inte hittats i tidigare studier. 

Sammanfattningsvis kan det konstaterats att sambandet mellan ledningens 

insiderägande och löptidsstrukturen absolut kan finnas, men att sambandet däremot 

inte är så svartvitt som till exempel Datta et al (2005) presenterat det. Till näst 

sammanfattas kapitlet för agentproblemens inverkan på kapitalstruktur och skuldernas 

löptid, och hypoteser gällande sambandet mellan ledningens insiderägande och 

löptidsstruktur presenteras. 

2.4 Sammanfattning och forskningshypoteser  

Med anknytning till skuldsättningsgradskapitlet, kan sambandet mellan agentproblem 

och skuldsättning synas starkare då man kollar på löptidsstrukturen, eftersom ledningen 

inte bara väljer skuldsättningsgrad, utan även löptiden, och dessa kan i sin tur ses som 

strategiska komplement. Skuldsättning och löptidsstruktur har stor inverkan på 

agentkostnader i företaget, varav kortfristiga skulder är associerat med lägre 

agentkostnader av både typ ett och två, vilket presenterats genom kapitlet. I frånvaron 

av metoder att sammanföra ledningens intressen med aktieägarnas, kommer ledningen 

kunna försöka undvika övervaknings- och prestationspressen samt likviditetsrisk som 

uppkommer från kortfristiga skulder. Det kan i sin tur leda till icke-optimal 

löptidsstruktur genom användning av mer långfristiga skulder, vilket tyder på att 

ledningar med starkare karakteristik för befästning kommer välja en längre löptid på 

företagets lån trots att de medförande agentkostnaderna kommer vara högre. (Datta et 

al., 2005)  

I föregående underkapitel presenterades det hur ledningens insiderägande kan rå på 

agentproblemen och framkalla högre motvilja för likviditetsrisk, och därmed inverka på 

löptidsstrukturen av lån. Det presenterades tre möjliga samband, ett linjärt negativt 

samt ett konvext och konkavt. Det finns skäl att tro att agentproblemen ser olika ut vid 
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olika nivåer av insiderägande, eftersom befästningsproblemet ytterligare kan öka vid 

högre ägarnivåer (Morck et al., 1988). Därmed kommer de underliggande faktorerna, 

agentproblem av typ ett och två och ledningens motvilja för likviditetsrisk, vara av olika 

styrka vid olika nivåer av insiderägande, vilket ger upphov till dessa tre möjliga samband. 

Dessa möjliga samband ger upphov till följande forskningshypoteser: 

Hypotes 1.1: Ledningens insiderägande är negativt associerat med löptiden på skulder. 

Hypotes 1.2: Ledningens insiderägande har ett konvext, icke-linjärt samband med 

löptiden på skulder, negativt vid lågt insiderägande och positivt vid högt.  

Hypotes 1.3: Ledningens insiderägande har ett konkavt, icke-linjärt samband med 

löptiden på skulder, positivt vid lågt insiderägande och negativt vid högt.  

Ledningens insiderägande kan öka incentiven att öka löptiden på lån, eftersom det 

minskar likviditetsrisken och konkursrisken. Dessutom kan deras insiderägande fungera 

som substitut för behovet att minska agentkostnader genom kortfristiga skulder. I och 

med att ledningen inte bara löper risk för att bli uppsagda, bär de dessutom på en risk 

genom en personlig ekonomisk förlust genom aktieägande, är incentivet starkt för att 

undvika likviditetsrisken genom långfristiga skulder. Samtidigt minskar motviljan för 

risk agentproblem av typ två i form av ökad risktagning och tillgångssubstitution. Detta 

ger upphov till en alternativ hypotes till det linjära sambandet: 

Alternativ hypotes 1.1: Ledningens insiderägande är positivt associerat med löptiden på 

lån.  
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3 JURIDISKA OCH INTERNATIONELLA SKILLNADER 

La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer och Vishny (1998) studerade omfattande olika 

juridiska ursprung och dess inverkan på aktieägarnas och långivarnas skydd runt om i 

världen. Genom olika lagar och juridiska faktorer som tillåter storägare och ledningen 

att expropriera övriga ägare och långivare gav de upphov till olika index som presenteras 

i detta kapitel. Dessa juridiska faktorer har även visat sig stå som viktiga faktorer för 

olika investerings- och finansieringsval i företag. I denna avhandling, som har fokus på 

flera olika länder i Europa, kommer även denna aspekt tas i beaktande, eftersom detta 

inte tidigare gjorts i samband med ledningens ägande som dessutom även varierar med 

dessa juridiska skydd. Nedan presenteras den väsentliga teorin bakom de juridiska och 

geografiska skillnadernas inverkan på investerarskydd, finansieringsval och 

löptidsstrukturen på lån, samt en diskussion kring det huvudsakliga undersökta 

sambandet mellan ledningens insiderägande och löptidsstrukturen bland de olika 

länderna. 

3.1 Juridiska ursprung och deras karakteristik 

Inga nationer har sinsemellan exakt likadana lagar och därför delar man in juridiska 

system i olika familjer. Genom kriterier som historik och metoder inom olika juridiska 

system har man identifierat två breda juridiska familjer, sedvanerätt (eng. Common 

Law) och civilrätt (eng. Civil Law). Civilrätten är äldst och kan ytterligare delas in i tre 

olika juridiska familjer; fransk, tysk och skandinavisk civilrätt. Den franska civilrätten 

skrevs i Frankrike under Napoleon i början av 1800-talet och spreds under den här tiden 

till ockuperade länder och genom starkt inflytande i Europa till Belgien, Nederländerna, 

Italien, Portugal och Spanien. Den tyska civilrätten skrevs i Tyskland efter Bismarcks 

enande av landet, och hade ett viktigt inflytande även i Österrike och Schweiz. Den 

skandinaviska civilrätten innehåller de nordeuropeiska länderna, då dessa har en 

civilrätt som skiljer sig från de övriga juridiska systemen. Sedvanerätt härstammar från 

England och är utvecklad genom prejudikat över tiden. Denna, mer flexibla, juridiska 

tradition spreds i engelska kolonier och i Europa är Storbritannien och Irland länder som 

använder sig av sedvanerätt. (La Porta et al., 1998) 

De olika juridiska ursprungen har historiskt haft olika fokus rent juridiskt, vilket haft 

implikationer på finansiell utveckling och -marknader samt investerarskydd. De 

civilrättsliga länderna har historiskt förlitat sig mer på starka institutioner som statlig 

finansiering och centralbanker, medan sedvanerättsliga länder varit klart mer 

marknadsuppmuntrande. Genom tiden har det sedan präglat skillnader som ännu kan 
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ses idag, och på många fronter kan man säga att sedvanerättsliga länder utvecklat ett 

starkare skydd av investerare och bättre utvecklade finansiella marknader på en global 

skala och även bland utvecklade ekonomier. Exempelvis genom sedvanerättens mindre 

formella och mer oberoende juridiska institutioner har äganderätt och upprätthållande 

av kontrakt styrts i en positiv riktning. Den större flexibiliteten har även lett till mindre 

statligt ägande och regleringar, vilket i sin tur har lett till minskad korruption och positiv 

inverkan på arbetsmarknaden, speciellt i mindre ekonomier. Ekonomiskt har detta 

resulterat i stark, positiv finansiell utveckling, med lättare tillgång till finansiering och 

en högre utspridning av aktieägare. (La Porta, Lopez-De-Silanes & Shleifer, 2008) 

Den franska juridiska familjen tenderar associeras med striktare regleringar angående 

marknadsinträden och arbetsmarknader. Internationellt tenderar även aktiemarknaden 

i länder med fransk civilrätt vara mindre utvecklade jämfört med länder med 

sedvanerätt. (Djankov et al., 2008). Det har även visat sig att denna juridiska familj 

tenderar ha högre juridisk formalism och lägre juridisk styrka än länder med 

sedvanerätt. Det har lett till bland annat lägre investerarskydd för både ägare och 

långivare, och upprätthållandet av skuldkontrakt tenderar vara klart lägre än övriga 

juridiska system, medan staten ofta innehar ett högt ägande bland banker. (La Porta et 

al., 2008) Det tyska systemet har däremot traditionellt haft stort fokus på skydd för 

långivare, och föga förvånande är ofta banksektorn mycket stark i dessa länder, vilket 

lett till en stark aktivitet inom belåning. (La Porta, Lopez-De-Silanes & Shleifer, 1999) I 

likhet med det tyska systemet är den skandinaviska civilrätten även starkt fokuserad på 

lånemarknaden, och enligt Djankov et al. (2008) har även det skandinaviska systemet 

det bästa skyddet för investerare bland länderna med civilrätt. 

Skillnader i ägande belyst av juridiskt skydd syns även tydligt bland utvecklade 

ekonomier i Europa. I de länder med sämre juridiskt skydd tenderar koncentrerat 

ägande vara klart vanligare, exempelvis i länder med fransk civilrätt har företagen ofta 

koncentrerat ägande, ofta i form av familjeägande och statligt ägande. I länder med 

sedvanerätt är utspritt ägande klart vanligare, som resultat av bättre skydd för 

investerarna (La Porta et al., 1999). Faccio och Lang (2002) studerade 

ägarkarakteristiken bland företag i 13 västeuropeiska länder, ett sampel som är mycket 

likt det i denna avhandling. I studien framkom det att västeuropeiska företag oftast har 

utspritt ägande eller är familjekontrollerade, ungefär 37 % och 44 % av samplet 

respektive. I speciellt de sedvanerättsliga länderna Irland och Storbritannien är utspritt 

ägande vanligt, medan familjekontrollerade bolag är vanligare i civilrättsliga, 
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kontinentala Europa. Staten är även en viktig ägare i kontinentala Europa, och 

kontrollerar ofta företag som hör till bland de största i landet.  Det framgår även i studien 

att ledningen har starka kopplingar till familjeägande bland företag med kontrollerande 

ägare på över 20 %; 68 % av dessa företag har ledningar som kommer ifrån den största 

ägarens familj. 

3.1.1 Skillnader i juridisk styrka mellan juridiska ursprung 

Man kan dela in juridiskt skydd i tre breda delar; skydd för ägare, långivare och 

upprätthållande av lagar, vilket La Porta et al. (1998) konstruerade tre index för.  Dessa 

är Antidirector Rights Index (ADRI), Creditor Protection Index (CPI) och Enforcement 

Index (EI). ADRI-indexet tar främst i beaktande ägarnas rättigheter, vilket indikerar 

deras starkare ställning gentemot ledningen och det klassiska agentproblemet av typ ett 

genom olika faktorer som röstningsdynamiken av aktier, enkelheten att rösta, 

förtryckning av småägare och möjligheten att kalla till ett extramöte samt 

utbetalningskriterier av dividender. La Porta et al. (1998) konkluderar att de olika 

juridiska familjernas inverkan på ägarnas skydd tydligt syns, och att länder med 

senvanerätt har tydligt bättre skydd av ägare och länder med fransk civilrätt har klart det 

sämsta skyddet. Indexet har senare uppdaterats av Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes 

och Shleifer (2008) som klarifierat flera av definitionerna och Spamann (2010) 

undersökte dessa skillnader och fann att korrelationen mellan de äldre värdena och de 

uppdaterade är o,6 jämfört med originalet. Trots dessa nya skillnader är ända 

konklusionerna desamma; länder med sedvanerätt har högre skydd, och bland de 

civilrättsliga länderna har den tyska civilrätten högre skydd än den skandinaviska, 

medan den franska fortfarande skyddar aktieägare minst (Spamann, 2009). 

CPI-indexet tar i beaktande skyddet av långivare i olika länder. Enligt La Porta et al. 

(1998) är detta lite mer komplext än aktieägarnas rättigheter eftersom det finns många 

olika långivare och att långivare kan skyddas på olika sätt vid likvidering av ett företag 

som kanske inte alltid syns direkt i lagen. Indexet tar i beaktande fem olika faktorer, lagar 

gällande automatisk frysning av tillgångar, rätten till säkerställda fordringar, rätten för 

ledningen att ansöka om omorganisering, ifall ledningen får stanna i företaget och 

slutligen ifall det finns ett kapitalkrav på företagen i lagen. La Porta et al. (1998) finner 

signifikanta skillnader i graden juridiskt skydd mellan länder och antyder att länder, vars 

juridiska ursprung härstammar från sedvanerätt, erbjuder långivare bättre skydd än 

länder vars juridiska ursprung härstammar från civilrätt. Bland de tre familjerna i den 

civilrättsliga juridiken har den tyska juridiska familjen störst skydd för långivare, där till 
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exempel många länder inte tillåter automatisk frysning av tillgångar, och i alla dessa 

länder betalas långivare med säkerställda fordringar först. Eftersom den tyska juridiska 

familjen starkt underlättar likvideringen av företaget, spelar det mindre roll ifall 

ledningen stannar i företaget och ifall restriktionerna för reorganisering är färre. Den 

skandinaviska juridiska familjen har liknande skydd, men färre länder som förbjuder 

automatisk frysning av tillgångar, medan de har större andel restriktioner för 

reorganisering och ledningen har exempelvis alltid möjligheten att stanna i företaget. 

Den franska juridiska familjen har i allmänhet lägre skydd för långivare än den tyska, 

förutom att de har lite fler restriktioner för reorganisering. (La Porta et al., 1998) 

EI-indexet är enligt La Porta et al (1998) viktigt eftersom ett starkt system av lagarnas 

upprätthållande fungera som substitut för svaga regler eftersom aktiva och 

välfunktionerande rättsinstitut ytterligare kan skydda investerare från utnyttjande 

ledningar. Enligt detta index, som mäter effektiviteten av det juridiska systemet, 

rättssäkerhet, korruption, risk för expropriering, risk för brytande av kontrakt och 

bokföringskvalitet, är den skandinaviska familjen klart bäst, medan den tyska civilrätten 

inte är långt efter. Länder med sedvanerätt kommer efter och sist placerar sig det franska 

civilrättssystemet. En stor skillnad syns bland rikare länder, vilket även bidrar till att den 

skandinaviska juridiska familjen placerar sig så högt. Upprätthållande av lagar kan 

mätas på olika sätt och exempelvis Djankov, Hart, McLiesh och Shleifer (2008) tog 

närmare i beaktande upprätthållandet av lagar från långivarnas synvinkel genom att 

undersöka proceduren efterföljande ett företag i finansiella svårigheter. Deras 

upptäckter är även liknande de i La Porta et al. (1998); de skandinaviska länderna är 

klart mycket effektivare än de övriga juridiska familjerna, sedvanerättsliga systemet är 

mer effektivt än det franska och tyska, varav den tyska civilrätten är effektivare än den 

franska. 

3.2 Juridiska skillnaders inverkan på finansiering 

Incentivproblem mellan insiders och utomstående investerare är viktiga faktorer som 

spelar in på företagens val. Dessa problem kan minskas genom lagar och lagarnas 

upprätthållande, vilket även påverkar företagens finansieringsval. I länder där lagarna 

och dess upprätthållande ger svagare skydd för investerarna, antas kortfristiga skulder 

och finansiella instrument som ger ledningen mindre handlingsfrihet dominera, då de 

ger större flexibilitet (Fan, Titman och Twite, 2012). Resultaten från La Porta et al. 

(1998) som presenterades i föregående avsnitt innebär att företag i sedvanerättsliga 

länder kommer att finansiera sig med större andel aktiekapital och långfristiga skulder, 
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vilket till en stor del även kan förklaras med bättre utvecklade marknader för både 

aktiekapital och lånekapital. Teorin får stöd av Fan et al. (2012) som dokumenterade att 

företag i länder med sedvanerättsliga system oftare finansierar sig med aktiekapital och 

skulder med längre löptid.  

Även om liknande studier inte gjorts på de olika civilrättsliga familjerna, kan även 

möjliga skillnader uppdagas mellan dessa. Genom olika grader av investerarskydd som 

presenterat i La Porta et al. (1998), kan löptidsstrukturen på företagslån påverkas i stil 

med resultaten i Fan et al. (2012), vilket skulle tyda på att företag i länder med tysk och 

skandinavisk civilrätt har bättre tillgång till långfristiga skulder än företag i länder med 

fransk civilrätt. En större drivande faktor kan även vara skillnader i utveckling av 

finansiella marknader. Enligt den Europeiska Kommissionen (2017) är den europeiska 

marknaden för företagslån med väldigt lång löptid klart efter i utvecklingen jämfört med 

den amerikanska och brittiska marknaden, och det finns knappt någon marknad alls för 

dessa lån i Europa. Inom Europa är dessutom marknaden för företagslån väldigt 

fragmenterad, den är mest signifikant i Frankrike, Portugal och Storbritannien. 

Marknaden för privata placeringar klart störst i Tyskland och Frankrike, och på 

uppkommande speciellt i Spanien, Italien och Nederländerna. Privata placeringar 

erbjuder oftare längre löptider på företagsskulder och kan därmed vara en stark 

determinant för internationella skillnader bland löptider på företagsskulder. 

(Europeiska Kommissionen, 2018) Utgående från dessa internationella skillnader i 

utvecklingen av företagslånens marknader i Europa, kan det leda till att företag i länder 

med fransk och tysk civilrätt har möjligheter till längre löptid på skulder än företag i de 

nordeuropeiska länderna, eftersom dessa länder har en bättre utvecklad marknad för 

företagsskulder. 

Upprätthållande av lagar och speciellt upprätthållande av skuldkontrakt varierar mellan 

ländernas juridiska struktur, och är på samma gång viktiga determinanter för 

skuldsättning och dess dynamik (Djankov et al., 2008). I vissa länder, som USA, 

existerar det en detaljerad konkurslag som specificerar och begränsar långivarens 

rättigheter och rättsanspråk, vilket underlättar omorganiseringen av företaget.  I länder 

utan en väl specificerad konkurslag kan långivare ha svårigheter att göra anspråk på 

företagets tillgångar vid en befarad konkurs, vilket minskar viljan för utlåning och 

speciellt långfristiga lån. (Claesens, Djankov och Mody, 2001) Även för företagen ökar 

viljan för att låna långfristigt, då det existerar tydliga riktlinjer kring konkurser eftersom 

de blir mindre betungande. Fan et al. (2012), som använde sig av studien av Djankov et 
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al. (2008) för att studera lagarnas upprätthållande, fann att företag i länder med en 

tydlig konkurslagstiftning skuldsätter sig mera, och att de oftare använder sig av 

långfristiga skulder. Giannetti (2003) fann ytterligare att juridiskt skydd av långivare är 

en viktig faktor för att även företag med mer volatila intäkter ska ha tillgång till 

långfristiga skulder. 

3.3 Insiderägandets inverkan på löptidsstruktur bland de juridiska 
ursprungen 

De olika juridiska skillnaderna belyser långt de underliggande agentproblemen i företag 

genom att fungera som skydd för minoritetsägare gentemot ledning och stora ägare. La 

Porta et al. (1999) pekar på en självklar strategi för att minska intressekonflikter: att 

förbättra den juridiska omgivningen för att göra exproprieringen av småägare svårare. 

Det samma gäller långivare, genom att förbättra långivarnas skydd behöver de inte 

skydda sig själva genom olika strategier, i linje med empiriska resultat som diskuterades 

i föregående kapitel. Insiderägandets inverkan på löptidsstrukturen på lån har främst 

knutits till agentteorin både i tidigare studier och i denna avhandling, och därmed kan 

man hypotisera om skillnader i sambandet då agentproblemen kan vara av större 

magnitud och vikt beroende på juridiskt skydd. Eftersom detta inte studerats från denna 

synvinkel i tidigare studier, kommer efterföljande diskussion knytas till existerande 

teorier och resultat angående agentproblem från en internationell syn för att bilda 

forskningshypoteser om ett möjligt varierande samband.  

Bättre investerarskydd tar sig i uttryck på många olika sätt, och det bättre 

investerarskyddet kan även fungera som substitut för övriga möjligheter för ägarstyrning 

som svar på diverse agentproblem (La Porta et al, 1999). Vilket tidigare diskuterades i 

kapitel två, kan insiderägandet påverka löptiden på skulder både negativt genom dess 

inverkan på agentproblem av typ ett och två, och positivt genom ledningens ökade 

motvilja för likviditetsrisk. Då insiderägandets inverkan på agentproblem substituerats 

av redan bättre investerarskydd, kan man förvänta sig att motviljan för likviditetsrisk är 

en allt mer drivande faktor. För länder med sämre investerarskydd kan däremot inte 

insiderägandets inverkan på agentproblem substitueras på samma sätt, vilket bidrar till 

att ett samband drivet av agentproblem kan vara mer förekommande.  

För sedvanerättsliga länder är agentproblem av alla typer oftast lägre initialt, de har mer 

utspritt ägande tack vare att kontrollerande ägare är mindre rädda att själva bli 

utnyttjade genom exempelvis fientliga maktövertaganden, och därför är mer villiga att 

diversifiera sig själva eller sälja aktier för finansiering. Därför är det inte konstigt att 



27 
  

exempelvis Marchica (2008) funnit ett konkavt samband i Storbritannien, initialt 

inverkar inte agentproblemen mycket genom ett ökande insiderägande, och därför kan 

exempelvis motvilja för likviditetsrisk vara drivande, då det juridiska skyddet fungerar 

som substitut för agentproblemen. Först då ledningen blir en storägare börjar 

expropriationsrisken bli allt större, och genom signalering och ökat behov av 

övervakning kommer kortfristiga skulder krävas eftersom storägare kan vara en allt 

större risk för expropriering (La Porta et al., 1999), och i denna situation är storägaren 

dessutom en makthavande ledning. Detta samband kunde även stödjas bland länder 

med bättre skydd för långivare, eftersom långivare initialt kan erbjuda företag 

långfristiga skulder eftersom de redan skyddas av existerande lag och juridisk praxis.  

Bland civilrättsliga länder förväntas agentproblemen ha en starkare inverkan på olika 

finansieringsval på grund av svagare investerarskydd, och dessutom är kontrollerande 

storägare klart vanligare. I vissa civilrättsliga, utvecklade ekonomier är det till och med 

svårt att hitta företag med utspritt ägande. (La Porta et al., 1998 & 1999) Ledningen är 

dessutom ofta associerad med kontrollerade familjer, vilket kan göra att agentproblem 

av både typ ett och tre kan bli allt starkare, då de allt mer kopplas ihop. Kortfristiga 

skulder kan därmed väntas dominera redan vid lägre ägarandelar, som signalering till 

investerare genom ökat övervakande, och skulder associerade med lägre agentkostnader. 

Detta samband kan därmed tänkas vara linjärt negativt, så som Datta et al., (2005) 

förklarade sambandet. Ett konvext samband är även möjligt, som initialt skulle styras av 

ovan nämnda orsaker. Då ägandet blir tillräckligt högt, skulle sedan långfristiga skulder 

antagligen börja ta över på grund av den stora motviljan för likviditetsrisk, för att inte 

tala om att ledningen rör sig mot att bli de enda ägarna, vilket eliminerar vikten av att 

övervaka sig själva. Detta konvexa samband kan vara speciellt starkt bland den 

skandinaviska och tyska civilrätten, som genom bättre långivarskydd kan ha möjlighet 

att erbjuda långfristiga skulder trots en ledning som är en starkt kontrollerande 

storägare, och har möjliga motiv att expropriera långivarna. I exempelvis franska 

civilrättsliga länder där kan däremot sambandet möjligt vara negativt även vid höga 

nivåer, eftersom långivarna på basis av sämre långivarskydd kanske inte har möjlighet 

att erbjuda långfristiga skulder på grund av risken för expropriering. Oberoende sjunker 

även agentproblem av ökad risktagning och tillgångsubstitution vid högt insiderägande, 

vilket ökar långivarnas vilja att låna långfristigt kapital till företag, vilket därmed stöder 

ett konvext samband (Brockman et al., 2010).  
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Dessa skillnader i samband har inte tidigare studerats, men olika marknader har 

däremot studerats. Till exempel Marchica (2008) stöder som nämnt detta samband, 

genom att i det sedvanerättsliga Storbritannien hitta ett konkavt samband. Övrig tidigare 

forskning ger oklara tillägg till detta internationellt varierande samband, som 

exempelvis Datta et al. (2005) och García-Teruel och Martínez-Solano (2010). Att ett 

varierande samband beroende av investerarskydd skulle finnas är därför teoretiskt 

motiverat, men den nuvarande litteraturen kan inte i helhet skriva under eller bestyrka 

sambandet, vilket gör en internationell studie välmotiverad. 

3.4 Sammanfattning och hypotesbildning 

Detta kapitel har presenterat hur de juridiska skillnaderna mellan länder fångar 

variation av skydd för investerare internationellt. Det har visat sig att ländernas juridiska 

ursprung har stora skillnader i hur de skyddar investerare och hur starkt lagarna i landet 

upprätthålls. På samma gång har det visat sig att dessa skillnader mellan länder även 

påverkar finansierings- och investeringsval av företag och investerare, vilket direkt kan 

förväntas att ses i löptidsstrukturen på lån. Sedvanerättsliga länder har genom sina mer 

utvecklade marknader och starkare investerarskydd som visats i tidigare studier bättre 

möjlighet att bättre stödja användandet och tillgången till långfristiga skulder vilket ger 

upphov till följande hypotes: 

Hypotes 2: Sedvanerättsliga länder är positivt associerade med användning av 

långfristiga skulder. 

På samma sätt förväntas de olika indexen som belyser investerarskydd för ägare och 

långivare även ha en positiv inverkan på användning av långfristiga skulder. Långivarna 

kan därmed säkrare låna långfristiga skulder ifall deras intressen även skyddas juridiskt, 

och genom ägarskydd behöver inte ägare förlita sig på kortfristiga skulder som 

exempelvis en övervakningsmekanism då ägarskyddet fungerar som substitut. Detta ger 

upphov till följande hypoteser: 

Hypotes 3.1: Länder med högre skydd för långivare är positivt associerade med 

användning av långfristiga skulder. 

Hypotes 3.2: Länder som mest sannolikt tillämpar en rättsövervakad likvideringsprocess 

är positivt associerade med långfristiga skulder.  

Hypotes 3.3: Skydd för ägare är positivt associerat med användning av långfristiga 

skulder. 
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Sambandet mellan ledningens insiderägande och skuldernas löptid kan även förväntas 

variera med juridiska ursprung genom en substitutionseffekt på agentproblemen. Mer 

specifikt kan man förvänta sig att agentproblemens inverkan blir mindre relevanta bland 

juridiska ursprung med starkare investerarskydd, som sedvanerätt. Skillnader i 

långivarskydd kan även inverka på skillnader bland de civilrättsliga länderna. Dessa 

samband diskuterades noggrannare i föregående underkapitel och ger upphov till 

följande hypoteser: 

Hypotes 4.1: Sambandet mellan insiderägande och löptiden på skulder förväntas vara 

konkavt bland sedvanerättsliga länder. 

Hypotes 4.2: Sambandet mellan insiderägande och löptiden på skulder förväntas vara 

konvext bland civilrättsliga länder. 

Hypotes 4.3: Sambandet mellan insiderägande och löptiden på skulder förväntas vara 

linjärt negativt bland civilrättsliga länder, speciellt bland fransk civilrätt. 
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4 ÖVRIGA TEORIER FÖR LÖPTIDSSTRUKTUREN AV LÅN 

Hittills har det främst fokuserats på agentkostnader och -problem som tydligt kan 

påverkas av insiderägande samt likviditetsriskens och de internationella skillnadernas 

inverkan på löptidsstrukturen av skulder. I verkligheten finns det ett antal ytterligare 

teorier och faktorer som kan förklara företagets val av löptid. Dessa är agentproblem i 

form av underinvesteringsproblemet och matchningsprincipen, asymmetrisk 

information, överdrivet självförtroende och storägande. Dessa övriga teorier gås igenom 

i detta kapitel, medan övriga faktorer som är viktiga för att förklara löptidsstrukturen 

senare presenteras i datakapitlets variabelpresentation.  

4.1 Underinvesteringsproblemet och matchningsprincipen 

I avsnitt 2.1.2 presenterades underinvesteringsproblemet, ett agentproblem av typ två, 

vilket myntades av Myers (1977). I korthet innebär problemet att aktieägarna inte förser 

företaget med kapital för att göra positiva nuvärdesprojekt och öka företagets värde, 

eftersom projekten inte blir lönsamma efter att långivarna avbetalats, ofta som resultat 

av överbelåning. Detta leder sedan till att långivarna går miste om lovade avbetalningar 

som de skulle fått ifall man startat projektet. En möjlighet för att rå på problemet är att 

infoga klausuler i kontraktet för lånet, men detta är svårt att utnyttja i verkligheten, då 

aktieägarnas begränsade skyldigheter skyddar dem från framtida krav. Det är dessutom 

inte i den individuella aktieägarens intresse att skriva under ett sådant kontrakt, 

eftersom hens möjliga underskrift är en allmän nytta och inte individuell, då individens 

framtida kapital kommer att betala för övriga ägare. Även om ett kontrakt kunde skrivas, 

så skulle det inte finnas en tillräckligt objektiv basis för att bedöma ifall företaget brutit 

mot kontraktet, exempelvis vilka alla projekt med positivt nettonuvärde som kan tas i 

beaktande. (Myers, 1977) 

Löptidsstrukturen på lån presenteras som en effektiv metod att rå på 

underinvesteringsproblemet. Genom kortfristiga skulder som förfaller före 

investeringsoptionen, undgår ledning och ägare att behöva utvärdera icke-optimala 

projekt. Därför kunde permanenta, kortfristiga skulder vara det mest optimala, genom 

fortlöpande skuldfordringar. Övergången från en skuld till en annan kan dock inte vara 

helt automatiserad, eftersom automatiseringen ignorerar den positiva effekt kortfristiga 

skulder kan ha. Det som kortfristiga skulder bidrar med, är kontinuerliga och gradvisa 

omförhandlingar, vilket gör att företaget alltid kan välja att flytta tillbaka till att vara helt 

finansierade av eget kapital, eller till någon annan slags typ av lån. Kortfristiga lån är en 

bra lösning till underinvesteringsproblemet, men självklart uppkommer det även 
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kostnader här, då relationen till kreditgivare ska hållas kontinuerlig, nära och flexibel, 

samt då kostnader associerade med likviditetsrisk ökar. (Myers, 1977) 

Barclay och Smith (1995) fann, i enlighet med Myers (1977) att tillväxtföretag oftare 

använder sig av skulder med kortare löptid för att minska underinvesteringsproblemet. 

Johnson (2003) fann även stöd för underinvesteringsproblemet som determinant för 

löptidsstruktur och att kortfristiga skulder minskar den negativa effekten på 

tillväxtmöjligheter på samma gång som likviditetsrisken ökar, vilket i sin tur påverkar 

skuldsättningsgraden negativt.  Resultaten antyder därför att företag väger kostnaderna 

associerade med underinvestering mot kostnaderna associerade med högre 

likviditetsrisk då de väljer löptiden på skulder.  

Den vanligaste determinanten för löptidsstrukturen på skulder har länge ansetts vara 

matchningen av skuldernas löptid med tillgångarnas löptid, vilket först förklarades av 

Myers (1977). Han antydde att ifall skulderna löper ut efter optionen för framtida 

investeringsmöjligheter, medför det icke-optimala investeringsval, speciellt för företag 

under tillväxt med fler potentiella framtida projekt. Ifall skulderna löper ut på samma 

gång som projekten, innebär det bättre möjligheter för ledningen att välja nya, positiva 

nettonuvärdesprojekt. I fallet där företaget ännu avbetalar lån från tidigare projekt, är 

risken stor för underinvesteringsproblemet. Förutom att undvika 

underinvesteringsproblemet, minskar matchningsprincipen även 

transaktionskostnaderna associerade med refinansieringen av kortfristiga skulder. 

(Myers, 1977)  

4.2 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information om företagets framtidsutsikter påverkar enligt Flannery 

(1986) även löptidsstrukturen på skulder. Då marknadens information avviker från 

insiders, så kommer även företagets obligationer att emitteras med löptider som fångar 

denna felprissättning. Kortfristiga lån betyder att företaget måste refinansiera skulder i 

framtiden för ett pris som reflekterar företagets (oklara) situation vid den tidpunkten. 

En långfristig skuld kommer däremot att skjuta upp eller till och med eliminera 

oklarheten runt kostnaden för refinansiering. För en insider i ett företag med goda 

framtidsutsikter som inte uppfattas av marknaden innebär det att marknadens premie 

för risken av betalningsförsummelser är oskälig. Premien på en långfristig skuld är då 

mest oskälig eftersom marknaden räknar med en ännu högre risk i det fallet än vad 

insidern gör. Ceteris paribus, företag med sämre framtidsutsikter som inte avspeglas i 
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marknaden kommer att föredra långfristigare skulder. Ifall investerare inte kan se 

skillnad mellan företag som har bättre eller sämre framtidsutsikter, så kommer företag 

med bättre framtidsutsikter anse deras långfristiga skulder som underprissatta och 

därför emittera kortfristiga skulder, och vice versa för företag med sämre 

framtidsutsikter. Genom Mertons (1974) modell för obligationsprissättning kan detta 

även argumenteras för, då en symmetriskt informerad marknad kommer kräva en 

premie för risken av betalningsförsummelser enligt obligationens löptid, och i en 

marknadsbalans där alla har samma information, kommer låntagaren att vara likgiltig 

med vilken löptid som används. Med asymmetrisk information, exempelvis ledningens 

privata information om volatiliteten av tillgångarnas avkastning, kommer insiders 

systematiskt att föredra en löptid före en annan. Resultatet av detta är att valet av löptid 

kan signalera insiderinformation till marknaden. (Flannery, 1986) 

Denna förklaring har även studerats empiriskt under senare tid; Goyal och Wang (2013) 

testade hypotesen genom att undersöka utvecklingen av företagens risk för 

betalningsförsummelser efterföljande emittering av skuldebrev. Forskarnas resultat 

stödjer ovanstående hypotes genom att kortfristiga lån leder till lägre volatilitet av 

tillgångar och högre värden för avståndet till betalningsförsummelser (eng. distance-to-

default value), medan det motsatta kunde ses för långfristiga skulder. Dessa upptäckter 

bidrar till kunskapen om att insiderinformation är en viktig determinant för valet av 

löptiden på företagslån.  

4.3 Överdrivet självförtroende 

I likhet med Datta et al. (2005) studerade Huang, Tan och Faff (2016) agentproblemet 

mellan aktieägare och ledningen, och hur det påverkar löptiden på företagets skulder, 

men med fokus på överdrivet självförtroende i ledningen, agentproblemet som 

diskuterades i kapitel 2.1.1. Enligt Huang et al. (2016) tror ledare med överdrivet 

självförtroende på att de kan öka ägarnas värde genom användning av mer kortfristiga 

skulder, eftersom de överskattar sannolikheten att de kan refinansiera skulderna med 

lägre kostnader då positiva nyheter presenteras i framtiden. Genom överskattningen för 

framtida framgångar tror ledaren att de har privat information som marknaden inte 

ännu har i sin besittning. Vid fallet av privat information anses marknadens priser på 

företagets tillgångar vara felprissatta, och felprissättningen är då mindre allvarlig för 

kortfristiga skulder än för långfristiga. För att minimera den negativa påverkan av den 

antagna felprissättningen, kommer företagsledaren med överdrivet självförtroende 

emittera skulder med så låg löptid som möjligt. Huang et al. (2016) finner även ett 
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samband mellan ledningens överdrivna självförtroende och löptid på företagens skulder, 

och att dessa företag har större proportion av skulder som förfaller inom tre år, varav 

proportionen av mycket kortfristiga lån som förfaller inom 12 månader är speciellt stor. 

Denna syn på överdrivet självförtroende och påverkan på skuldernas löptid är därmed 

mycket lik Flannerys (1986) tankar kring informationsasymmetri och löptiden på 

företagets skulder vilket diskuterades i föregående underkapitel. Huang et al. (2016) 

hävdar däremot att det finns en klar skillnad mellan teorierna, nämligen att ledningen i 

detta fall tror att de har privat information, medan fallet i verkligheten är att det inte 

existerar någon informationsasymmetri.  

Överdrivet självförtroende kan även ha en positiv inverkan på löptiden av skulder genom 

att det minskar agentproblem av typ två, speciellt underinvesteringsproblemet. 

Hackbarth (2008) hävdar att företagsledare med överdrivet självförtroende investerar 

tidigare och mera än rationella företagsledare. Detta sker eftersom denna typ av 

företagsledare anser osäkerheten kring projektet vara lägre och underskattar värdet av 

att vänta på mer information om projektet. Denna effekt minskar i sin tur 

underinvesteringsproblemet. Eftersom man traditionellt sett kortfristiga skulder som en 

metod att minska underinvesteringsproblemet, stöder denna teori långivarnas vilja att 

låna långfristigt till ledningar med överdrivet självförtroende. (Atuallah, Vivian och Xu, 

2018) Atuallah et al (2018) fann stöd för denna teori genom att sambandet mellan flera 

olika mått av överdrivet självförtroende och löptiden på företagets skulder var positivt, 

och speciellt tydligt märktes sambandet vid förändringar i måtten. 

Överdrivet självförtroende i sin tur kan påverkas av flera olika faktorer. Dessa är ofta 

associerade med ledningskarakteristik, så som VD:ns kön och ifall hen har högre makt 

genom att även vara medlem i styrelsen av företaget. Dessa karaktärsdrag i ledningen 

presenteras noggrannare till näst. 

4.3.1 Kön 

La Rocca, Neha och La Rocca (2019) studerade könets roll i ledningen och valet mellan 

skuldernas löptid i företaget, med inriktning på överdrivet självförtroende, då en av de 

mest signifikanta skillnaderna mellan kvinnor och män är deras överoptimism för 

framtiden. Utöver detta har det visat sig att kvinnor är mindre självsäkra än män 

eftersom de oftare underskattar sina kunskaper och färdigheter, de är mer försiktiga då 

det gäller pengar och har en större benägenhet att anlita experter för att vid finansiella 

ärenden (Barber och Odean, 2001). La Rocca et al (2019) argumenterar för att det finns 
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teoretiska skäl för tron om att det finns en skillnad i överdrivet självförtroende mellan 

kvinnor och män, och att dessa skillnader i beteende syns i deras val, då företag med 

kvinnliga ledare gör mer försiktiga och konservativa val. Kön borde därför kunna fungera 

som en företrädare för skillnader i överdrivet självförtroende. Huang och Kisgen (2013) 

fann exempelvis att manliga företagsledare emitterar skulder allt oftare än kvinnliga, 

varav speciellt långfristiga skulder. Därför antas kvinnor, genom större konservatism och 

högre riskaversion, föredra en mer flexibel kapitalstruktur genom kortfristiga skulder 

(Myers, 1977), för att undvika missade tillväxtmöjligheter och potentiella 

underinvesteringsproblem, vilket La Rocca et al. (2019) fann i linje med hypotesen 

angående överdrivet självförtroende som presenterat av Hackbarth (2008). Effekten av 

kön på skuldernas löptid var klart större i länder vars kulturella omgivning är mer 

maskulin.   

Graham, Harvey och Puri (2013) fann däremot att manliga företagsledare använder sig 

av större andelar kortfristiga skulder än kvinnliga, vilket förklaras av deras högre grad 

av överoptimism, och att de föreställer sig ha bättre information om 

investeringsmöjligheterna än marknaden, i likhet med Huang et al. (2016). Kön har 

alltså genom tidigare studier visat både stöd för teorierna om överdrivet självförtroende 

som presenterats av Huang et al. (2016) och av Hackbarth (2008).  

4.3.2 Styrelse 

Ifall Vd:n är en del av styrelsen, har hen även mer makt i företaget. Det kan även på 

samma gång ge en illusion av kontroll över företagets resultat, vilket bidrar till 

underskattning av sannolikheten för misslyckade val (March and Shapira, 1987). 

Företagsledarens närvaro i styrelsen kan även bidra till lägre försiktighet från styrelsen 

sida, vilket i sin tur ytterligare kan bidra till överdrivet självförtroende bland ledningen 

(Hayward och Hambrick, 1997). Då företagsledaren är medlem i styrelsen minskar även 

oberoendet i styrelsen, vilket enligt Tosun och Senbet (2019) även påverkar 

löptidsstrukturen på skulder. De fann att god företagsstyrning ökar och ersätter extern 

kontroll över ledningen, då oberoendet i styrelsen ökar. Med andra ord sjunker behovet 

av den externa övervakningen genom kortfristiga skulder, och företagen använder sig 

mer av långfristiga skulder. Effekten har visat sig vara speciellt stor för konglomerat och 

företag med större behov av intern kontroll över ledningen. 
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4.4 Storägare 

Storägare i företaget kan även fungera som en kontrollmekanism för att minska 

intressekonflikter mellan insiders och utomstående genom deras rösträtter i företaget. 

Småägare har ett mycket litet incentiv att övervaka ledningen då kostnaderna för att 

övervaka ledningen är stora och antagligen större än den nytta de får genom sina 

ägarandelar i företaget. Storägare har däremot anspråk på en större del av företagets 

kassaflöden, vilket kan incentivera till att övervaka ledningen. (Grossman och Hart, 

1988) Utomstående storägare spelar därför en viktig roll för övervakningen av ledningen 

och signalerar till marknaden att ledningen övervakas noggrant. (Shleifer och Vishny, 

1986; Friend och Lang, 1988) Eftersom utomstående storägare starkt associeras med 

övervakning kan de fungera som substitut för övervakningen genom kortfristiga skulder. 

Detta har även visat sig empiriskt i tidigare studier av García-Teruel och Martínez-Solano 

(2010), Marchica (2008) och Arslan och Karan (2006). 

Storägande är inte bara associerat med övervakning, utan kan däremot även ge upphov 

till expropriation av småägare, och därmed öka agentproblem av typ tre enligt Shleifer 

och Vishny (1986). Denna aspekt kan vara mer relevant, eftersom de flesta av länderna i 

denna avhandlings sampel tillhör kontinentala Europa, där koncentrerat ägande (Faccio 

& Lang, 2002) och för många länder lägre skydd av investerarna (La Porta et al. 1998) är 

vanligare, vilket ger expropriationeffekten mer signifikans. Detta kan därför stöda valet 

av kortfristiga skulder bland företag med mer koncentrerat ägande, både för att signalera 

viljan att minska agentproblemen och eftersom långivarna kan kräva kortfristigare 

skulder, vilket exempelvis García-Teruel och Martínez-Solano (2010) fann vid högre 

ägarandelar bland storägare. 

Storägare med kontrollrätter på minst 5 % är däremot mycket vanligt bland börslistade 

bolag och i Faccio och Langs (2002) sampel på 13 västeuropeiska länder hade ungefär 

92 % av företagen åtminstone en storägare med ägarandelar över denna nivå. Därför kan 

storägandets effekt, enligt Marchica (2008) och García-Teruel och Martínez-Solano 

(2010), närmast bero på vilken typ av ägare storägaren är, vilket kan påverka i vilken 

utsträckning övervakning genomförs eller ifall expropriationsrisken för småägare och 

långivare är större. Exempelvis ifall storägaren är en familj, kan deras inverkan på 

löptiden av skulder kan både vara positiv och negativ. Eftersom familjerna ofta är 

odiversifierade genom att en signifikant andel av förmögenheten investerats i företaget, 

utför de ett mer aktivt förvaltarskap genom övervakning av ledningen för att aktivt 

minska på agentproblemen mellan ledning och ägare, vilket substituerar behovet av 
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kortfristiga skulder (Demsetz & Lehn, 1985). Däremot är ledningen ofta starkt kopplad 

till familjeägandet (Faccio & Lang, 2002), vilket ger familjerna både ägande och kontroll 

av företaget, som sedan starkt minskar agentkostnader av typ ett och tre i välreglerade 

och transparenta marknader, enligt Anderson och Reeb (2003). Detta gör att kortfristiga 

skulder kan föredras av långivare på grund av den förhöjda expropriationsrisken och 

förhöjda agentkostnader mellan långivare och ledningen då ledningens intressen långt 

är desamma som ägarnas. Högt familjeägande kan även inverka på behovet att signalera 

investerare om sin välvilja genom kortfristiga skulder (García-Teruel & Martínez-Solano, 

2010). Statligt ägda företag kan däremot, i likhet med Smiths (1986) teori kring reglerade 

företag, ge ledningen mindre handlingsfrihet gällande framtida investeringsval och 

därmed minska de negativa effekterna av incentiven relaterade till långfristiga skulder. 

Dessutom har statliga aktörer mycket större kapacitet för låntagande, vilket gör att de 

kan skuldsätta statliga företag nästan oändligt genom starkare garantier för 

återbetalning. Dessa garantier minskar även nyttan med övervakning av företagets 

ledning. (Borisova, Brockman, Salas & Zagorchev, 2011) 

4.5 Sammanfattning av de övriga determinanterna på löptidsstrukturen 
av skulder 

Utöver denna avhandlings huvudsakliga fokus på insiderägande och juridiska skillnader 

finns det en del övriga faktorer som påverkar löptidsstrukturen på lån, och som 

därutöver tidigare studerats. Många av dessa är även starkt förknippade med 

agentteorin, medan flera fungerar som övrig förklaring av löptiden på företagets skulder. 

Valet av löptid på skulder kan förväntas därför även ha andra förklaringar än ledningens 

insiderägande, exempelvis dessa som presenterades, vilket bidrar till en mer tvåsidig 

hypotes kring det studerade ämnet.  
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5 TIDIGARE FORSKNING  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning i ämnet. Tre artiklar av Datta et al. (2005), 

Marchica (2008) och García-Teruel och Martínez-Solano (2010) presenteras mer 

ingående, medan några övriga studier presenteras kortfattat i efterföljande underkapitel. 

Kapitlet sammanfattas med en tabell som presenterar artiklarnas syfte, data, metod och 

resultat.  

5.1 Datta, Iskandar-Datta och Raman (2005) 

Datta, Iskandar-Datta och Raman (2005) argumenterar i linje med tidigare forskning att 

företag vars ledning har svaga incentiv att handla i linje med ägarna även undviker högre 

grader av skuldsättning, och att befästa ledningars optimala skuldsättningsgrad avviker 

från aktieägarnas. Ledningen bestämmer inte bara skuldsättningsgraden, utan även 

löptidsstrukturen på företagets skulder, vilket i likhet med skuldsättning även minskar 

agentkostnader mellan aktieägare och långivare genom bland annat övervakning. På 

grund av detta kommer befästa ledningar föredra skulder med längre löptid. 

Aktieägande i det egna företaget bland ledningen lär sammanföra ledningens intressen 

med aktieägarnas, och således borde det finnas incentiv för ledningen att välja kortare 

löptid på företagets skulder och på så sätt minska agentkostnader och välja en 

löptidsstruktur som inför mer frekvent övervakning. De förväntar sig därför ett negativt 

samband mellan ledningens ägande i företaget och skuldernas löptid, vilket är 

författarnas grundläggande hypotes. 

5.1.1 Data och metod 

Datasamplet består av amerikanska, industriella företag med SIC-koder från 2000 till 

5999 som tillhör S&P 500, S&P Midcap 400 och S&P SmallCap 600. Paneldatat sträcker 

sig över åren 1992–1999. Totalt består observationerna av 6246 företagsår och 1185 

företag. 

Metoden som används är regressionsanalys genom tvåstegs-minstakvadratmetoden 

(2SLS), med löptiden på lån som beroende variabel i det andra steget, där 

skuldsättningsgrad behandlas som en endogen variabel och bestäms genom 

regressionen i det första steget. Alla variabler som används är utgående från tidigare 

viktiga determinanter för skuldsättningsgrad och löptidsstrukturen på lån.  

Variablerna som används i det första steget för att förklara skuldsättningsgraden är 

ledningens ägande i företaget, den naturliga logaritmen av företagets värde, M/B - 
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relationstalet (eng. Market-to-book ratio, marknadsvärdet på företagets tillgångar i 

förhållande till det bokförda värdet), andelen fasta tillgångar av de totala tillgångarna, 

lönsamhet, oförväntade intäkter, volatiliteten på tillgångarnas avkastning, 

dummyvariabel för avdragbara förluster, dummyvariabel för skattekrediter och en 

dummyvariabel för företag med speciella regleringar. I andra stegets regressioner är den 

beroende variabeln för löptiden på företagets skulder mätt som andelen skulder som 

förfaller efter tre år. Skuldsättningsgraden kontrolleras i dessa regressioner genom de 

förutspådda värdena ur första stegets regression. I det andra stegets regressioner är de 

övriga oberoende variablerna ledningens ägarandelar, tillgångarnas löptidsstruktur, 

M/B-relationstalet, den naturliga logaritmen av företagets värde (även i kvadrerad 

form), durationen på riskfria lån, dummyvariabel för reglering, oförväntade intäkter, 

volatiliteten på tillgångarnas avkastningar, och en dummyvariabel för kreditvärderade 

företag. Dessutom gjordes regressioner för interaktionsvariabler mellan ledningens 

ägande och ifall företaget har en god kreditvärdighet (eng. investment-grade firm) och 

mellan ledningens ägande och ifall företaget har ett M/B-värde som är lägre än medianen 

för industrin. Tvåstegsregressionerna estimerades med sammanslagna minsta-

kvadratmetoden, minstakvadratmetoden på tvärsnittsdata och fast-effekt. 

5.1.2 Resultat och konklusioner 

I enligheten med författarnas centrala hypotes gällande ledningens ägarandelar och 

löptidsstukturen på lån, är variabeln statistiskt signifikant och starkt negativ i de 

presenterade modellerna. Den ekonomiska signifikansen (givet av den sammanslagna 

minsta-kvadratregressionen utan interaktionsvariablerna) ses genom att en ökning i 

ledningens ägande från medianen (0,87 %) till den 95:e percentilen (24,54 %) minskar 

andelen totala skulder som förfaller efter mer än tre år med 4,9 %.  

Företag med god kreditvärdighet, och därmed låg likviditetsrisk, förväntas välja lån med 

kortare löptid (Diamond, 1991). Datta et al. (2005) utökar antagandet och studerar ifall 

företag med god kreditvärdighet, men lågt insiderägande bland ledningen kommer välja 

lån med längre löptid genom en interaktionsvariabel mellan ledningens ägande och ifall 

företaget har en god kreditvärdighet. Variabeln är statistiskt signifikant och starkt 

negativ, vilket visar att även om företaget har låg likviditetsrisk, så är ledningens 

intressen en viktig determinant för valet av lånens löptid. Interaktionen mellan 

ledningens ägande och tillväxtmöjligheter och dess påverkan på skuldernas löptid 

studeras även genom interaktionsvariabeln för ledningens ägande och M/B-dummyn. 

De finner, i enlighet med deras hypotes, att variabeln är statistiskt signifikant och 
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negativ, vilket visar att ledningens insiderägande även har en signifikant inverkan bland 

företag med fler tillväxtmöjligheter.  

Efter att ha kontrollerat för tidigare kända determinanter för skuldernas löptid, och 

genom att behandla lånens löptid och skuldsättning i samma ekvationssystem, 

dokumenterar Datta et al. (2005) ett starkt empiriskt stöd för deras hypotes om ett 

omvänt samband mellan ledningens aktieägande i företaget och skuldernas löptid. Detta 

gäller även för företag med låg likviditetsrisk och mer tillväxtmöjligheter. I litteraturen 

inom företagsfinansiering har man tidigare fastställt att finansieringsval, så som valet av 

skuldsättningsgrad, är viktiga mekanismer för att övervaka ledningen vid separation av 

ägande och kontroll. Dessa finansieringsval ligger dock i ledningens händer, vilket gjort 

att tidigare studier gjort antagandet att ledningen själv väljer den optimala 

kapitalstrukturen och frivilligt ökar övervakningen av dem själva. Agentproblemet för 

själva finansieringsvalet, och valet av löptidsstrukturen av företagens lån, har därmed 

hittills ignorerats enligt Datta et al. (2005) och kan leda till icke-optimala val av 

löptidsstruktur då ledningens intressen avviker från aktieägarnas. 

5.2 Marchica (2008) 

Marchica (2008) undersöker hur agentproblem påverkar löptiden av företagets skulder 

bland brittiska företag. Författaren utgår ifrån resultat från tidigare studier som 

presenterar de kortfristiga skuldernas relevans för att minska agentproblem av typ ett, 

och i likhet med Datta et al. (2005) argumenteras det för att ledningens och aktieägarnas 

skillnader i intressen ytterligare borde tas i beaktande, eftersom tidigare studier kring 

löptidsstrukturen på lån utgår ifrån att ledningens intressen är perfekt i linje med 

aktieägarnas. Till skillnad från Datta et al. (2005) studeras däremot ett icke-linjärt 

samband, som grund i att insiderägande kan påverka ledningens intressen för att ta på 

sig långfristiga skulder genom högre likviditetsrisk associerat med kortfristiga skulder, 

vilket har en positiv inverkan på användningen av långfristiga skulder. På samma gång 

hypotiserar man att vid högt insiderägande ökar risken för expropriering av investerare 

genom befästning, och därmed förväntas ledningen signalera sin vilja att minska 

agentkostnader genom att minska på löptiden av skulder. Därför skulle sambandet 

mellan ledningens insiderägande och användningen av kortfristiga skulder vara icke-

linjärt och U-format; först sjunkande i takt med insiderägandet och ledningens motvilja 

för likviditetsrisk, och då expropriationsrisken genom befästning tar över att bli ökande. 

Enligt författaren borde sambandet vara ännu tydligare bland företag med hög 

skuldsättning, eftersom de mer sannolikt har högre risk för konkurs, och därmed borde 
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kompromissen mellan likviditetsrisk och risken för expropriering vara starkare.  

Ytterligare fokus ligger även på hur övrig ägarkarakteristik, som närvaron av 

utomstående storägare och banker som långivare, påverkar användningen av kortfristiga 

skulder. 

5.2.1 Data och metod 

Samplet som används i studien är obalanserad paneldata bestående av 625 icke-

finansiella företag i Storbritannien under åren 1991–2001, resulterande i över 5600 

observationer. Beroende variabeln som används är andelen kortfristiga skulder som ska 

betalas inom ett år dividerat med totala skulder. De oberoende variablerna som 

inkluderas är ledningens insiderägande och ledningens insiderägande i kvadrat, totala 

antalet bankskulder i förhållande till totala skulder, den naturliga logaritmen av antalet 

banker som har en lånerelation till företaget, ägarandelen hos den största ägaren som 

inte hör till ledningen, summan av ägarandelar bland institutionella investerare, 

försäkringsbolag och banker, summan av ägarandelar som hålls av företag eller 

individer, ägarandelarna av den största ägaren som inte är i ledningen och antingen är 

en institutionell investerare, försäkringsbolag eller bank och ägarandelarna tillhörande 

den största ägaren som inte är i ledningen och antingen är ett företag eller en individ. 

Kontrollvariabler som används är marknadsvärdet på tillgångarna delat på det bokförda 

värdet av tillgångarna, skuldsättning mätt som andelen skulder av totala tillgångar, 

tillgångarnas löptid, storlek mätt som naturliga logaritmen av totala tillgångar, kvalitet 

mätt som tillväxten av omsättning, skatter mätt som totalt betalda skatter delat på 

vinsten före skatt och en laggad variabel på beroende variabeln. Metoden som används 

för att estimera modellerna är i huvudsak Generalized Method of Moments (GMM), 

vilken behandlar variablerna skuldsättningsgrad, andelen bankskulder, andelen icke-

bankskulder och företagets storlek som endogena utgående från modelldiagnostiska test, 

medan resten av variablerna behandlas som exogena. 

5.2.2 Resultat och konklusioner 

Resultaten pekar på att sambandet mellan ägarkarakteristik och valet av löptid på 

skulder är signifikant, vilket tyder på att aktieägande är ett potentiellt instrument för att 

minska på agentkostnader i företaget. Enligt hypotesen bekräftas det att sambandet 

mellan ledningens insiderägande och kortfristiga skulder är icke-linjärt och U-format. 

Vid lågt insiderägande verkar likviditetsrisken vara den underliggande faktorn som får 

ledningen att förlänga löptiden på företagets skulder, medan ledningens insiderägande 

vid höga nivåer framkallar en ökad risk för expropriering, vilket gör att användningen av 
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kortfristiga skulder ökar för att signalera minskande agentproblem. Resultaten visar 

även att detta samband håller bland företag med högre konkursrisk, som mätt av hög 

skuldsättning. Man finner även ett negativt samband mellan utomstående storägare och 

kortfristiga skulder, vilket tyder på att dessa substituerar behovet av övervakning genom 

kortfristiga skulder. Man finner även skillnader bland typen av storägare: sambandet är 

signifikant negativt bland icke-institutionella storägare, vilket leder till konklusionen att 

individer och icke-finansiella bolag övervakar ledningen mer aktivt än vad finansiella 

institutioner gör. Större andel banklån ger företag bättre möjligheter att finansiera sig 

långfristigt, medan företag som har flera olika antal banker som långivare ökar behovet 

för bankerna att övervaka ledningen genom flexiblare kortfristiga skulder. 

5.3 García-Teruel och Martínez-Solano (2010) 

García-Teruel och Martínez-Solano (2010) studerar ägarkarakteristikens inverkan på 

skuldernas löptid i börslistade, icke-finansiella spanska företag mellan åren 1995 och 

2001. Utöver detta bidrar studien till dåvarande forskning genom Spaniens 

civilrättssystem, då liknande, tidigare gjorda studier gjorts i länder med sedvanerätt. 

Studien bygger i likhet med Marchica (2008) på ett möjligt icke-linjärt samband mellan 

ledningens ägande i företaget och löptiden på skulder, och övriga insiderägares och 

utomstående storägares påverkan.  

Författarna hypotiserar om tre möjliga samband mellan ledningens insiderägande och 

löptiden på skulder; ett linjärt negativt samband i likhet med Datta et al. (2005) och ett 

icke-linjärt samband som kan vara konkavt, som i Marchica (2008), eller konvext. Det 

linjära och konkava sambandet förklaras på samma sätt genom agentproblem, motvilja 

för övervakning och likviditetsrisk, som i de två tidigare studierna. Det konvexa 

sambandet förklaras däremot genom att det negativa sambandet kan bli positivt vid 

högre nivåer av ledningens insiderägande då fördelarna av personligt utnyttjande av 

företagets tillgångar minskar och övervakning inte behövs till samma grad. Dessutom 

kan ledningens vilja att minska på risk, speciellt likviditetsrisk, öka då de är allt mindre 

diversifierade. 

Närvaron av storägare i företaget kan fungera som en kontrollmekanism genom deras 

röstmakt, och de har jämfört med småägare kapacitet och större incentiv att övervaka 

ledningen. Storägare kan därför fungera som substitut för den övervakande effekten som 

fås av kortfristiga skulder, och därför kan ett positivt samband mellan närvaron av en 

storägare och löptidsstrukturen på lån förväntas. Närvaron av storägare kan även 
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framkalla expropriation av småägare, i form av agentproblem tre, vilket ytterligare 

förstärks vid lägre grad av skydd för investerare och stora hinder för maktövertagande 

av företaget. I det här fallet har storägare inte en övervakande effekt, och ett negativt 

samband mellan storägare och löptiden på lån kan förväntas genom storägarnas vilja att 

signalera till marknaden deras avsikter att minska agentkostnader.  

5.3.1 Data och metod 

Samplet består av halvårsdata för 67 icke-finansiella, börslistade bolag i Spanien mellan 

åren 1995 och 2001. Datatypen är därmed paneldata med 814 observationer.  Två olika 

modeller med andelen långfristiga skulder (skulder med löptid på över ett år) som 

beroende variabel konstrueras, varav det icke-linjära sambandet mellan ledningens 

ägande och långfristiga skulder tas i beaktande i den första modellen, medan det icke-

linjära sambandet mellan storägare och långfristiga skulder tas i beaktande i den andra. 

De oberoende variablerna som används är ledningens ägande (även ledningens ägande i 

kvadrerad form för att fånga det icke-linjära sambandet) och storägarens ägarandelar 

(den största ägarens ägarandelar, även i kvadrerad form), vilket ytterligare tar i 

beaktande ifall storägaren är en familj eller en bank genom dummyvariabler för dessa.  

Övriga variabler är tillväxtmöjligheter (Tobin’s Q), tillgångarnas löptid, företagets 

storlek (den naturliga logaritmen av företagets marknadsvärde), finansiell styrka 

(modifierad Altman’s Z-värde, även i kvadrerad form), statsobligationernas 

terminsstruktur, skatteprocenten och företagets skuldsättningsgrad. Dessutom 

inkluderas feltermer för de enskilda företagen och åren. 

Metoden som används är Generalized Method of Moments (GMM), vilken författarna 

argumenterar för att ta i beaktande endogenitetsproblem i variablerna. De anser därför 

att GMM är både konsistent och mer effektiv än övriga konsistenta metoder. Alla estimat 

har gjorts genom tvåstegs-GMM, där man i första steget eliminerat problem med 

heteroskedasticitet. Problem med autokorrelation förekommer inte i estimaten. 

5.3.2 Resultat och konklusioner 

Koefficienterna för ledningens ägande (både normal och kvadrerad form) är statistiskt 

signifikanta, och ett konkavt samband där lägre ägarandelar har ett positivt samband 

med andelen långfristiga skulder, och högre ägarandelar har ett negativt samband med 

långfristiga skulder. Det indikerar att företag oftare använder sig av långfristiga skulder 

då ledningen äger lägre andelar av företaget för att undvika likviditetsrisken associerad 

med kortfristiga skulder, vilket kan resultera i att de förlorar sina jobb och personliga 
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investeringar i företaget. Vid högre nivåer av ägande bland ledningen ökar incentiven för 

expropriering av övriga ägare, vilket främjar ledningens val av kortfristiga skulder för att 

signalera marknaden om självpåtagen övervakning. Den ekonomiska signifikansen är 

även stor: ifall ledningens ägande ökar med en standardavvikelse, ökar andelen 

långfristiga skulder med 20,16 % över dess medelvärde. Dessa resultat skiljer sig från 

Datta et al. (2005), vilka fann ett negativt samband mellan ledningens ägande och 

löptiden på företagets skulder.  

Koefficienterna för närvaron av en storägare är signifikanta, och tyder på ett konkavt 

samband. Sambandet för en storägare med lägre andel aktieinnehav och långfristiga 

skulder är därmed positivt, vilket förklaras av att deras incentiv att övervaka ledningen 

fungerar som substitut till kortfristiga skulder. Det sker tills ägandet når ca 4,09% av 

aktierna, varefter sambandet blir negativt och kortfristiga skulder används för att minska 

på agentkostnader mellan storägare och småägare. Då storägaren är en bank, minskar 

andelen långfristiga skulder, vilket förklaras av att banker oftare utnyttjar mindre 

aktieägare och mer sällan fungerar i en övervakande roll, vilket även påträffats i tidigare 

studier enligt författarna. Inget signifikant samband hittas för familjer som storägare. 

5.4 Övriga tidigare studier 

I denna del presenteras övriga forskningar tillhörande ämnet. Först presenteras två 

studier med anknytning till insiderägandets samband med löptidsstrukturen på skulder 

och sedan två studier som studerat juridiska skillnader och dess inverkan på 

finansieringsval och -möjligheter i företag, vilket även studeras i denna avhandling.  

5.4.1 Övriga tidigare studier om sambandet mellan insiderägande och 
löptidsstruktur 

Guney och Ozkan (2005) studerar sambandet mellan agentkostnader och valet av 

skuldernas löptidsstruktur genom att undersöka inverkan av ledningens insiderägande 

och divergensen mellan kontroll- och kassaflödesrätter på företagsskuldernas löptid. 

Hypotesen bakom insiderägandets inverkan på löptidsstruktur följer tidigare studier, 

och det antas ytterligare att större skillnader i kassaflödes- och kontrollrätter bland 

aktieägare ytterligare ökar agentproblem i företaget genom befästning. Detta leder till 

hypotesen att kortfristiga skulder allt mer föredras för att minska agentkostnadernas 

inverkan på företagets värde. Det hypotiseras även att den negativa inverkan som 

ledningens insiderägande har på löptidsstruktur minskar i företag med utspritt ägande, 

eftersom ledningen lättare kan undvika kortfristiga skulder associerade med 
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övervakning och likviditetsrisk då de har större handlingsfriheter. Genom sitt sampel på 

780 brittiska företag under åren 1996 till 2000 fann man ett starkt signifikant, linjärt 

negativt samband mellan ledningens insiderägande och löptidsstrukturen på lån, medan 

man inte fann något icke-linjärt samband. I linje med hypotesen försvagas detta 

samband bland företag med utspritt ägande. Ytterligare grund för agentproblemens 

inverkan hittades genom ett negativt samband mellan skuldernas löptid och skillnader i 

kontroll- och kassaflödesrätter. Den negativa inverkan som ledningens insiderägande 

har på skuldernas löptid ökar då skillnaderna mellan kassaflödes- och kontrollrätter 

ökar.  

Tanaka (2016) undersöker sambandet mellan ledningens ägande i företaget och 

skuldernas löptidsstruktur genom ett sampel av nyemitterade företagsobligationer, 

vilket därmed skiljer sig från tidigare studier, där man använt sig av löptidsstrukturen 

från balansräkningen. En fördel med det inkrementella tillvägagångssättet är att det tar 

i beaktande finansieringsvalet vid själva tiden för valet, då löptiden på lånet väljs. 

Författaren grundar sina hypoteser på fyra grundläggande teorier ur ett perspektiv från 

låneinvesterarnas efterfrågan: skiftning av risk, befästning, ledningens intressen och 

undvikande av risk, varav de två första associeras med kortare löptid, och de två senare 

med längre löptid på företagets skulder. Samplet som används är 1454 observationer på 

283 företag under mellan åren 2005 och 2012, och metoderna som används är 

minstakvadratmetoden och en multinomial logit som tar i beaktande att sambandet 

mellan ledningens insiderägande och löptidsstrukturen på obligationerna möjligtvis inte 

är linjär. Resultaten visar att ledningens insiderägande är signifikant negativt i 

modellerna, vilket indikerar att företag med högre ägande i företaget ses som negativt av 

obligationsmarknaden i enlighet med hypotesen om skiftande av risk och befästning. Då 

ledningens ägande i företaget ökar, har ledningen större incentiv att åta sig egennyttiga 

eller riskökande projekt. Långivarna förutser dessa incentiv och tvingar därmed 

ledningar med högre innehav av företagets aktier att emittera kortfristigare skulder för 

att mer effektivt kunna övervaka dem. Sambandet syns även genom lägre 

kreditvärdighet, vilket förklaras med att kreditvärdighetsinstitut är medvetna om 

riskerna för ledningens agerande i form av egennytta och risktagning. 

5.4.2 Tidigare studier om juridiska skillnader och finansiering 

Fan, Titman och Twite (2012) hävdar att finansieringsval bland företag är en 

kombination av flera faktorer som relaterar till både företagens karakteristik samt 

institutionella omgivning. Studien fokuserar på hur institutionella skillnader mellan 
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länder påverkar på vilket sätt företag inom länderna finansierar sig, på samma gång som 

företagsspecifika faktorer tas i beaktande i ett sampel bestående av 36 767 företag från 

39 länder under åren 1991–2006, resulterande i 272 092 observationer. De undersökta 

variablerna forskarna fokuserar på är möjligheten för långivare att juridiskt upprätthålla 

kontrakt, skattepåverkan av skulder och eget kapital samt vikten och regleringen av 

finansiella institut som representerar en stor del av utbudet av externt kapital. En av de 

viktigaste variablerna forskarna tar i beaktande är de juridiska systemen bland länderna, 

med fokus på sedvanerätt och civilrätt, där länder med sedvanerätt antas finansiera sig 

oftare med aktiekapital och långfristiga skulder tack vare deras bättre skydd av 

investerare. Ytterligare juridiska faktorer som tas i beaktande är integritet och 

upprätthållandet av skuldkontrakt.  Författarna hävdar, genom sina resultat, att landets 

juridiska faktorer förklarar en signifikant del av variationen i skuldsättningsgrad och 

skuldernas löptidsstruktur. För skuldsättning hävdar de till och med att landet som 

företaget är beläget i förklarar mer av variationen än företagsspecifika faktorer. Deras 

starkaste fynd är att företag i sedvanerättsliga länder har lägre skuldsättning och 

finansierar sig allt mer med långfristiga skulder än kortfristiga. Väl specificerade och 

effektiva lagar och förordningar kring konkurser är även positivt associerat med 

långfristiga skulder, då detta underlättar långivarnas möjligheter och säkerhet för lånat 

kapital.  

Giannetti (2003) studerade hur företagskarakteristik, juridiska regleringar och finansiell 

utveckling inverkar på finansieringsbeslut bland företag. Studien inkluderar även bolag 

som inte är börslistade för att grundligare ta i beaktande hur institutioner påverkar 

agentproblem. Det slutliga samplet inkluderar 61 557 företag från åtta länder (Belgien, 

Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien) över 

fem år resulterande i 228 675 observationer. Variablerna som mäter institutionella 

skillnader och finansiell utveckling är även bland annat baserade på La Porta et al. 

(1998), där exempelvis en dummyvariabel konstruerats för länder med höga värden i 

Creditor Protection Index. Övriga variabler som mäter dessa skillnader är graden 

upprätthållande av lagar, obligationsmarknadens marknadsstorlek, aktiemarknadens 

marknadsstorlek och bankernas koncentration. Resultaten återspeglar de juridiska 

skillnadernas roll i tillgången till finansiering. I länder där långivarna skyddas mera har 

företag, speciellt företag som inte är börslistade, bättre tillgång till speciellt långfristiga 

skulder, även för företag i mer volatila industrier. Enligt författaren beror detta främst 

på att det underlättar långivarnas problem vid företagens finansiella svårigheter. Bättre 
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kvalitet av lagarnas upprätthållande och långivarnas rätt ger dessutom en klart bättre 

tillgång och användning av långfristiga skulder. 

5.5 Sammanfattning av tidigare studier 

De tidigare studierna i ämnet har hittat starka samband mellan ledningens 

insiderägande och löptidsstrukturen på lån, vilket främst förklaras med hjälp av 

agentteorierna av typ ett och två. Detta samband har olika former i forskningarna, 

exempelvis Datta et al. (2005) och Guney och Ozkan (2005) finner ett starkt negativt 

samband mellan ledningens insiderägande och löptidsstrukturen på lån, medan 

exempelvis García-Teruel och Martínez-Solano (2010) och Marchica (2008) finner ett 

icke-linjärt, U-format samband. Agentteori av typ tre kan även förklara 

löptidsstrukturen vid närvaron av storägare, vilket presenterades i artikeln av García-

Teruel och Martínez-Solano (2010) och Marchica (2008). Juridiska och institutionella 

skillnader mellan länder har även enligt de presenterade studierna en viktig 

förklaringsgrad gällande finansieringsval bland företag. Speciellt långivarnas skydd 

inverkar positivt på löptidsstrukturen, eftersom det minskar risken för långivarna.  På 

följande sida avslutas kapitlet med en sammanfattande tabell av de tidigare 

forskningarna. De är indelade i liknande teman som de tagits upp i detta kapitel.   
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Tabell 1  Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Artikel Syfte Data Metod Resultat 
     

Negativt samband med löptidsstruktur 

Datta, Iskandar-Datta 
& Raman (2005): 
Managerial Stock 

Ownership and the 
Maturity Structure of 

Debt  

Studera sambandet 
mellan ledningens 
insiderägande och 
skuldernas löptid.  

Paneldata med 6246 
observationer på 1185 

industriella, börslistade 
amerikanska företag under 

åren 1992–1999.  

2SLS: Pooled 
OLS, OLS med 
tvärsnittsdata 
och fasteffekt.  

Ledningens insiderägande har 
ett linjärt negativt samband 
med löptiden på företagets 

skulder, även bland företag med 
fler tillväxtmöjligheter och 

högre kreditvärdighet. 

Guney & Ozkan 
(2005): New insights 
on the importance of 

agency costs for 
corporate debt 

maturity decisions  

Studera sambandet 
mellan 

agentkostnader och 
valet av skuldernas 

löptid.  

Tvärsnittsdata på 780 
brittiska företag under åren 
1996–2000. Medelvärdet på 
observationerna över tiden 

har använts. 

OLS. 

Ledningens insiderägande har 
ett linjärt negativt samband 
med löptiden på företagets 
skulder. Starkare samband 

bland större skillnader i 
kontroll- och kassaflödersrätter 
och försvagas bland företag med 

utspritt ägande.  

Tanaka (2016): How 
do managerial 

incentives affect the 
maturity structure of 

corporate public debt? 

Studera sambandet 
mellan ledningens 
insiderägande och 

löptiden på 
nyemitterade 

företagsobligationer.  

Tvärsnittsdata på 
nyemitterade 

företagsobligationer i Japan 
under 2005–2012. Totalt 

1454 observationer på 283 
företag i icke-finansiella och 

-reglerade industrier.  

OLS och 
Multinomial 

Logit. 

Ledningens insiderägande har 
ett starkt signifikant samband 
med lägre löptid på emitterade 

företagsobligationer och 
påverkar även kreditvärdighet.  

Icke-linjärt samband med löptidsstruktur 

Marchica (2008): Debt 
Maturity and the 
Characteristics of 

Ownership Structure: 
An Empirical 

Investigation of UK 
Firms 

Undersöka 
ägarstrukturens 

inverkan på 
skuldernas 

löptidsstruktur.  

700 brittiska, icke-
finansiella företag under 

åren 1991 - 2001. 

Generalized 
Method of 
Moments 
(GMM) 

U-format, konkavt samband 
mellan ledningens 

insiderägande och löptiden på 
skulder. Utomstående 

storägande och typen av ägare 
har en signifikant skillnad i dess 

inverkan. 

García-Teruel & 
Martínez-Solano 

(2010): Ownership 
structure and debt 

maturity: new 
evidence from Spain 

Studera sambandet 
mellan ledningens 
insiderägande och 
skuldernas löptid, 
samt utomstående 

storägande och 
skuldernas löptid.  

Paneldata (halvårsdata) 
med 814 observationer för 

67 icke-finansiella, 
börslistade bolag i Spanien 

under åren 1995–2001. 

Generalized 
Method of 
Moments 
(GMM) 

U-format, konkavt samband 
mellan ledningens 

insiderägande och löptiden på 
skulder. Ett liknande samband 

presenterades mellan 
utomstående storägande och 

löptidsstrukturen på lån. 
Juridiska skillnader och löptidsstruktur 

Giannetti (2003): Do 
Better Institutions 
Mitigate Agency 

Problems? Evidence 
from Corporate 
Finance Choices 

Undersöka hur 
företagskarakteristik, 
juridiska regleringar 

och finansiell 
utveckling påverkar 

företagens 
finansieringsval.  

228 675 observationer på 61 
557 företag från åtta 

europeiska länder under 
åren 1993–1997. 

Sammansalgen 
OLS, fast-
effekt och 

2SLS 

Företag i länder med bättre 
skydd för långivare använder sig 

mera av långfristiga skulder. 
Bättre kvalitet av lagarnas 
upprätthållande är positivt 

associerat med användning av 
långfristiga skulder. 

Fan, Titman & Twite 
(2012): An 

International 
Comparison of Capital 

Structure and Debt 
Maturity Choices  

Undersöka hur den 
institutionella 
omgivningen 

påverkar 
finansieringsval. 

272 092 observationer på 37 
767 företag från 39 länder 

under åren 1991–2006. 

Generalized 
Method of 
Moments 
(GMM) 

Företag i sedvanerättsliga 
länder har lägre skuldsättning 
och finansierar sig mer med 

långfristiga skulder. 
Välspecificerade lagar kring 

konkurser är positivt associerat 
med löptid på lån.  
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6 DATA 

Detta kapitel behandlar och presenterar data som används i avhandlingen. Först ges en 

kort beskrivning om datat och dess ursprung, sedan presenteras de undersökta 

variablerna och till sist presenteras deskriptiv statistik, innehållande information kring 

variablerna och dess egenskaper och till sist test som framhäver skillnader mellan 

grupper i samplet för att belysa det undersökta ämnet. All datahantering inklusive 

beräkning av statistiska värden och teststatistikor har gjorts i Excel. 

6.1 Databeskrivning 

Datat som används i denna avhandling är paneldata som geografiskt avgränsas till 

utvecklade ekonomier i Europa1, och innehåller bolag tillhörande industrier med SIC-

koder (Standard Industrial Classification) från 2000–5999 under åren 2013–2017, med 

andra ord fem år. Företagen ska vara börslistade på någon av de inkluderade ländernas 

börser. Den geografiska avgränsningen gör det möjligt att jämföra olika juridiska 

skillnader samt få ny kunskap kring sambandet på andra marknader, och den 

industriella avgränsningen har använts i tidigare studier (Barclay & Smith, 1995; Datta 

et al., 2005; Brockman et al., 2010) vilket gör resultaten mer jämförbara. Tidsperioden 

uppdaterar de tidigare studerade tidsperioderna och förser paneldatat med tillräckligt 

antal observationer för ett större sampel. Ursprungligen inkluderar dessa avgränsningar 

för 2114 företag representerande 10 570 observationer. Datat avgränsar ytterligare 

företag med otillgängliga data för över hälften av den undersökta perioden, vilket leder 

till ett bortfall på 421 företag och 2105 observationer. Ytterligare 310 observationer faller 

bort på grund av otillgängliga data, och det slutliga samplet är en svagt obalanserad panel 

på 1693 företag och 8155 observationer. Bortfallet av otillgängliga data är viktigt med 

tanke på den använda metoden 2SLS, vilken kräver att observationerna är lika många 

och följer samma uppbyggnad i båda regressionerna som utförs. Data för insiderägande 

har samlats från Factset genom att identifiera de fem högsta personerna i ledningen och 

summera ihop deras totala ägarandelar i företaget för varje år. Finansiella data har 

samlats från Factset, medan ägarskapsdata kring storägande har fåtts från Orbis och 

data för räntor på statsobligationer har fåtts från OECD (2020). 

De geografiska vikterna i samplet presenteras i tabell 2 nedan. Storbritannien är 

representerat i ungefär en fjärdedel av samplet, och utgör tillsammans med Irland 

 
1 Dessa länder är Belgien, Danmark, Frankrike, Finland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, 
Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. 
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representationen för sedvanerätten. Den franska civilrätten representerar den största 

delen av samplet, över en tredjedel, och Frankrike i sig självt står för ungefär en femtedel 

av företagen. Den skandinaviska civilrätten står för ungefär en fjärdedel av samplet och 

den tyska civilrätten står för de resterande 13,9 % av samplet. I det stora hela är alla 

juridiska familjer väl representerade i samplet och en bred variation fås genom de 14 

länderna. Sedvanerätten består till huvudsak av brittiska företag (97,3 % av företagen i 

de sedvanerättsliga länderna är brittiska), vilket bör tas i beaktande i efterföljande 

analyser. 

Land Antal företag Andel Juridisk familj 

Storbritannien 426 25,2 % Sedvanerätt 

Irland 12 0,7 % 25,9 % 

Frankrike  330 19,5 % Fransk civilrätt 

Italien 147 8,7 % 35,6 % 

Belgien 54 3,2 %   

Nederländerna 45 2,7 %   

Portugal 26 1,5 %   

Schweiz 116 6,9 % Tysk civilrätt 

Tyskland 84 5,0 % 13,9 % 

Österrike 35 2,1 %   

Sverige 211 12,5 % Skandinavisk civilrätt 

Norge 76 4,5 % 24,7 % 
Finland 73 4,3 %   
Danmark 58 3,4 %   

Totalt 1693 100% 100% 
Tabell 2 Samplets företag indelat i länder och juridiskt ursprung 

6.2 Variabelbeskrivning 

Variablerna som används i denna avhandling är starkt kopplade till teorin och tidigare 

studier. Nedan presenteras beroende variabeln, de huvudsakliga oberoende variablerna 

samt kontrollvariablerna med motiveringar och beskrivningar. Variabelbeskrivningen 

sammanfattas med en tabell som presenterar definitioner och förväntade förtecken i 

bilaga ett. 

6.2.1 Beroende variabel 

Långfristiga skulder: Beroendevariabeln som används för att undersöka sambandet 

mellan löptidsstruktur och insiderägande bland ledningen är andelen långfristiga 

skulder, med andra ord den andel av räntebärande skulder som förfaller efter ett år eller 

senare. Denna variabel har varierat i tidigare studier och bland annat definierats som 

andelen skulder som förfaller efter tre år och senare (se t.ex. Datta et al., 2005) eller fem 
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år och senare (se t.ex. Brockman et al. 2010), och den variabeldefinition som används i 

denna avhandling har använts i flera tidigare studier som i Fan, Titman och Twite (2012), 

Marchica (2008) och García-Terual och Martínez-Solano (2010). Största orsaken till 

variationen i brytpunkten för löptid är att de som studerat den amerikanska marknaden 

haft tillgång till denna data genom databasen Compustat, som rapporterar antalet 

skulder som förfaller efter fem och tre år. De studier som använts sig av brytpunkt efter 

ett år har studerat övriga marknader, och därmed inte haft tillgång till samma 

tillförlitliga data som de amerikanska studierna. Eftersom denna avhandling studerar 

Europa används även av denna definition, eftersom tillförlitligheten i korrektheten av 

datat är högre. 

6.2.2 Oberoende variabler 

Ledningens insiderägande: Denna variabel definieras som det totala insiderägandet 

bland de fem högst uppsatta personerna i företagets ledning, mätt som deras innehav av 

företagets aktier delat på det totala antalet aktier. Samma definition har även använts 

tidigare, av bland annat Datta et al. (2005). För att ytterligare ta i beaktande ett möjligt 

icke-linjärt samband med löptidsstrukturen på lån, kommer denna variabel även 

kvadreras i likhet med Marchica (2008) och García-Teruel och Martínez-Solano (2010). 

Enligt forskningshypoteserna i kapitel 2.4 förväntas ledningens ägande ha tre möjliga 

samband med löptidsstrukturen på lån: ett negativt linjärt, ett konkavt eller ett konvext.  

Juridiska skillnader: Juridiska skillnader kommer tas i beaktande på olika sätt i 

avhandlingen, genom att jämföra typen av juridiskt ursprung och olika index för skyddet 

av ledningen, långivare och upprätthållandet av lagar. Dummyvariabler kommer 

konstrueras för länder som har det juridiska ursprunget i sedvanerätt, och civilrättsliga 

länder uppdelas ytterligare i fransk, tysk samt skandinavisk civilrätt. För att mäta 

ledningens skydd kommer en dummyvariabel för ADRI-indexet konstrueras, vilket 

innebär värdet ett för de länder som har högre värde än medianen i Djankov et al. (2008). 

För att mäta långivarnas skydd kommer en liknande dummyvariabel konstrueras för 

CPI-indexet konstrueras som antar värdet ett ifall landet har ett högre värde än 

medianen i La Porta et al. (1998). För att mäta upprätthållandet av lagar kommer en 

dummyvariabel som även används i Fan et al (2012), och antar värdet 1 ifall ett företag 

kan genomgå en rättsövervakad omorganisering i enlighet med Djankov, Hart, McLiesh 

och Shleifer (2008). Vilka länder som ingår i dessa variabler presenteras i bilaga två. 

Med avstamp i teorin förväntas starkare skydd av långivare och investerare vara 

associerat med långfristiga skulder. 
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6.2.3 Kontrollvariabler 

Storägare: Storägare definieras som utomstående ägare med ett innehav på 5 % eller 

högre. Eftersom de flesta företagen åtminstone har en ägare av denna storlek, så kommer 

denna avhandling fokusera på typen av ägare som är störst i företaget, vilket exempelvis 

även gjordes av García-Teruel och Martínez-Solano (2010). Det konstrueras två 

dummyvariabler, en som antar värdet ett ifall den största ägaren är en enskild person 

eller familj och en som antar värdet 1 ifall största ägaren är en statlig ägare. Storägare 

förväntas minska agentproblemen genom bland annat högre övervakning och därför 

vara associerade med längre löptid på skulder, men i vissa fall kan storägarna själva ge 

upphov till agentproblem av alla typer. Familjeägandet kan därmed ha antingen ett 

positivt eller negativt samband med löptiden på skulder. Statligt ägda företag förväntas 

vara mer restriktiva, och därför ha möjlighet till skulder med längre löptid, eftersom 

ledningen har mindre handlingsfrihet och därmed minskar på agentproblem av typ 2. 

(Smith, 1986) Statliga aktörer förväntas dessutom ha bättre tillgång till finansiering, 

genom bättre garantier för återbetalning, vilket dessutom minskar behovet för 

övervakning (Borisova et al., 2012). 

Skuldsättningsgrad: Skuldsättningsgraden räknas som det totala antalet skulder 

delat på marknadsvärdet av företaget. Denna variabel förväntas vara endogen i 

förhållande till löptidsstrukturen på lån, och kommer därför estimeras i den första 

regressionen enligt 2SLS metoden, vilket presenteras närmare i metodkapitlet. Denna 

variabel förväntas vara starkt positiv eftersom företag med hög skuldsättning önskar 

kontrollera sina risker bättre med långfristiga skulder (Diamond, 1991).  

Tillväxtmöjligheter: Tillväxtmöjligheter definieras som ett värderingstal M/B, vilket 

räknas som marknadsvärdet på eget kapital dividerat med det bokförda värdet av eget 

kapital. Relationstalet associeras med höga värden för tillväxtföretag. Sambandet mellan 

tillväxtmöjligheter och löptidsstrukturen på lån förväntas vara negativt, i enlighet med 

Myers (1977) teori kring de kortfristiga skuldernas underlättade av 

underinvesteringsproblemet, som förväntas vara större bland tillväxtföretag som har fler 

investeringsmöjligheter. Tillväxtmöjligheter förväntas på samma sätt förklara 

skuldsättningsgraden. 

Företagets värde: Företagets värde fångar företagets storlek och definieras som den 

naturliga logaritmen av marknadsvärdet av eget kapital plus det bokförda värdet av 

främmande kapital. Företagets värde antas ha en positiv effekt på löptidsstrukturen på 



52 
  

lån, på grund av skalfördelar och kostnader för lån. Större företag har bättre möjlighet 

att emittera skulder, och speciellt publika skulder än små företag. Kostnader för privata 

skulder, exempelvis från banker, är klart lägre för små företag, och de har oftare icke-

publika skulder. Små företag förväntas därför ha skulder med kortare löptid. Faktorer 

som större företagens bättre kreditkvalitet inverkar även på tillgången till långfristiga 

skulder. (Titman och Wessels, 1988) Företagets storlek förväntas även påverka förklara 

företagets skuldsättning, genom att de genom diversifiering har lägre konkurskostnader 

och därmed högre optimal skuldsättning, eller att de genom färre problem med 

informationsasymmetri kan använda sig av mer eget kapital (Myers & Majluf, 1984). 

Denna variabel har återkommande visat sig vara en förklarande determinant för 

löptidsstrukturen på företagslån i tidigare empiriska studier studier. (exempelvis Barclay 

& Smith, 1995; Stohs & Mauer, 1996; Datta et al, 2005). 

Tillgångarnas löptidsstruktur:  Tillgångarnas löptidsstruktur definieras som 

(Materiella anläggningstillgångar (brutto) / totala tillgångar) x (Materiella 

anläggningstillgångar (brutto) / avskrivningskostnader) + (kortfristiga tillgångar / 

totala tillgångar) x (kortfristiga tillgångar / kostnader för sålda varor). Definitionen 

har använts i flera tidigare studier (se exempelvis Stohs & Mauer (1996), Johnson (2003) 

och Datta et al. (2005)) och hänvisar till matchningsprincipen av Myers (1977). Ett 

positivt samband förväntas för variabeln ifall företag försöker matcha löptiden på 

skulder med löptiden på tillgångar. 

Oförväntade intäkter: Oförväntade intäkter definieras som Intäktert+1 – (intäktert / 

(Prist x totala antalet aktiert)). Denna variabel tar i beaktande teorin kring 

informationsasymmetri, vilken förutspår att företag med bättre information om 

framtiden föredrar kortfristiga skulder. Företag med högre kvalitet förväntas även, enligt 

Flannery (1986), ha större andel frivillig övervakning genom kortfristiga skulder. Denna 

variabel förväntas alltså vara negativt associerad med löptiden av skulder. Denna 

variabel förväntas även förklara skuldsättningsgraden med grund i Ross (1977) 

signalteori. 

Tillgångarnas volatilitet: Tillgångarnas volatilitet definieras som aktiens 

standardavvikelse x (marknadsvärdet av eget kapital / marknadsvärdet på 

tillgångarna). Företag med högre volatilitet kan associeras med högre kreditrisk, och 

därmed ha sämre möjligheter till långfristiga skulder, och förväntas därför ha ett negativt 

samband med långfristiga skulder (Diamond, 1991). Volatiliteten förväntas även förklara 

skuldsättningen på samma sätt. Volatiliteten kan även ha ett positivt samband med 
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skuldernas löptid, eftersom företag med mer volatila kassaströmmar oftare får problem 

med avbetalningar på lån, vilket gör att de hellre finansierar sig med långfristiga skulder 

(Johnson, 2003).  

Terminsstruktur: Terminsstrukturen definieras som skillnaden mellan 

månadsslutets avkastning på en 10-årig och en 3-månaders statsobligation vid 

månadsslutet för bokslutsperioden. Terminsstrukturen hänvisar till skatternas inverkan, 

och Brick och Ravid (1985) hävdar att då räntornas terminsstruktur är uppåtsluttande, 

ökar de långfristiga skulderna företagets värde genom accelerationen av skattesköldar 

som fås genom de högre långfristiga räntorna, vilket antyder på ett förväntat positivt 

samband mellan terminsstrukturen och användningen av långfristiga skulder. 

Skatternas förklaring har fått olika medhåll i tidigare studier, och exempelvis Barclay och 

Smith (1995) fann ingen påverkan av skatter på löptidsstrukturen av företagens skulder. 

Emery (2001) förklarar detta med att företag inte är intresserade av skatteaspekterna 

associerade med löptidsstrukturen på lån, men att de hellre använder sig av kortfristiga 

skulder för att undvika det högre terminspremiet mellan kortfristiga och långfristiga 

skulder, vilket skulle tala för ett negativt samband mellan terminsstruktur och 

skuldernas löptid. 

Reglering: Dummyvariabel som antar värdet ett ifall företaget är reglerat på något sätt. 

Definieras på samma sätt som Datta et al. (2005) och Barclay och Smith (1995). 

Dummyvariabeln tar värdet ett ifall företaget är verksamt i följande industrier: järnvägar 

(SIC 4011), transport (4210 och 4213), flygbolag (4512), telekommunikation (4812 och 

4813), samt gas och elektricitet (4900 till 4939). Smith (1986) hävdar att ledningar i 

reglerade företag har mindre handlingsfrihet gällande framtida investeringsval, jämfört 

med ledningar i oreglerade företag. Denna minskning i handlingsfrihet över 

investeringar minskar på samma gång underinvesteringsproblemet, vilket främjar 

användningen av långfristiga skulder. Barclay och Smith (1995) fann även belägg för 

denna teori, och visade att reglerade företag har större andel långfristiga skulder än 

oreglerade företag. 

Kreditkvalitet: Dummyvariabel som antar värdet ett ifall Altman’s (1968) Z-score är 

större än 1,81, då ett värde på under detta anses vara ett företag i finansiella svårigheter. 

Altmans Z-score räknas som 1,2 x ((omsättningstillgångar - kortfristiga skulder) / 

totala tillgångar) + 1,4 x (Balanserade vinstmedel / Totala tillgångar) + 3,3 x (EBIT / 

Totala tillgångar) + 0,6 x (marknadsvärdet av eget kapital / totalt främmande kapital) 

+ 1 x (Omsättning / Totala tillgångar). Variabeln mäter kreditkvaliteten och sambandet 
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med löptidstruktur och förväntas ha ett positivt samband till löptiden på skulder och 

skuldsättning överlag (Johnson, 2003). 

Ledningskarakteristik: Utöver ledningens insiderägande kontrolleras det för övrig 

ledningskarakteristik i företaget. Ledningskarakteristiken hänvisar till teorin om 

överdrivet självförtroende och tar i beaktande ifall verkställande direktören även är i 

styrelsen mätt som en dummyvariabel och könet på verkställande direktören, mätt som 

en dummyvariabel som antar värdet ett ifall VD:n är en kvinna. En VD som även är 

medlem i styrelsen associeras med högre grad av överdrivet självförtroende, och kvinnor 

med lägre. Överdrivet självförtroende kan ha både ett negativt och positivt samband med 

löptiden på skulder och skuldsättningsgrad (Hackbarth, 2008; Huang et al., 2016) 

Förlustutjämning och skattemässiga avdrag: Två dummyvariabler för ifall det 

förekommer förlustutjämningar eller skattemässiga avdrag i balansräkningen. Dessa 

variabler har använts i bland annat Datta et al. (2005) och Johnson (2003) som 

förklarande variabel för skuldsättningsgraden i den första regressionen, vilken de även 

gör i denna avhandling. Denna variabel används även för att förklara långfristiga 

skuldernas andel som i Johnson (2003), eftersom skattesköldarna ökar i värde vid 

uppåtsluttande teminsstruktur av räntor.  Dessa variabler förväntas göra skuldsättning 

mindre attraktivt eftersom de minskar värdet på skattesköldarna (DeAngelo & Masulis, 

1980).   

Fasta tillgångar: Fasta tillgångarnas andel beräknas som materiella 

anläggningstillgångar (netto) i förhållande till totala tillgångar. Denna variabel används 

endast i första stegets regression som förklarande variabel till skuldsättningsgrad. Större 

andelar fasta tillgångar gör att risken för tillgångssubstitution är lägre, vilket sänker 

agentkostnader av lån och ökar den optimala skuldsättningsnivån (Williamson, 1988) 

Fasta tillgångar underlättar dessutom likvidering av företaget, vilket minskar 

likvideringens kostnad och även ökar den optimala skuldsättningsgraden. (Harris & 

Raviv, 1990). 

Lönsamhet: Lönsamheten definieras som avkastning på totalt kapital (ROA, eng. 

Return on Assets) och räknas som vinst före ränteposter, skatteposter, avskrivningar och 

amorteringar (EBITDA, eng. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization) delat på totala tillgångar. Denna variabel används endast i första stegets 

regression som förklarande variabel av skuldsättningsgraden, i likhet med exempelvis 

Johnson (2003) och Datta et al. (2005). Denna variabel kan inverka på två olika sätt, 
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negativt enligt Pecking Order-teorin som förväntar sig att lönsammare bolag oftare 

finansierar sig med tidigare vinster framom skulder (Myers, 1984), och positivt enligt 

Jensens (1986) fria kassaflödeshypotes, eftersom skuldsättningen vid större fria 

kassaströmmar ökar företagets värde. 

6.3 Deskriptiv statistik 

Här följer den deskriptiva statistiken för paneldatat som används i denna avhandling. 

Först presenteras de enskilda variablernas deskriptiva statistik, varefter univariata 

analyser och skillnader mellan högt insiderägande och juridiska skillnader undersöks. 

6.3.1 Variablernas deskriptiva statistik 

Variablerna i tabell 3 på följande sida definierades tidigare i föregående kapitel. 

Variablerna som presenteras nedan har tagit i beaktande utbölingar (eng. outliers) 

genom winsorizing, vilket innebär att man ändrar värdet på de värden som ligger utanför 

på förhand specificerade percentiler, till värdet på den specificerade percentilen. 

Extrema utbölingar får därmed värdet begränsat till ett visst värde. Även mer extrema 

värden kan innehålla information och därför har endast winsorizing tillämpats på de 

variabler där det ansetts nödvändigt genom visuella analyser av lådagram (eng. boxplot). 

Variablerna som winsorizing applicerats på är tillgångarnas löptid, M/B och oförväntade 

intäkter, samtliga på 0,5 procents nivå vilket innebär förändrade värden på totalt 82 

observationer per variabel, 41 i vardera svansen. Den naturliga logaritmen har ytterligare 

tagits av företagets värde, tillgångarnas löptid och tillgångarnas volatilitet för att få mer 

normalfördelade variabler och en mer logisk interpretation i senare analyser. Deras 

ursprungliga värden är även presenterade i tabellen för att ge en mer intuitiv beskrivning 

av samplet. Värdena är presenterade i decimalform, med undantag för volatilitet och 

ledningens insiderägande som är i procent. 

Andelen lån som förfaller efter ett år eller senare är 57 %, medan medianen ligger på 68 

%. Jämfört med Datta et al. (2005) vars sampel härstammar från USA, är dessa värden 

lägre än deras medeltal på 79 %. Värdena ligger närmare de forskningar som gjorts på 

europeiska marknader, exempelvis i Storbritannien av Marchica (2008) och Guney och 

Ozkan (2005), samt forskningen av Fan et al. (2012) som gjordes på 39 länder runt om i 

världen. García-Teruel och Martínez-Solano (2010) hade ett klart lägre medeltal på ca 

30 % i deras studie på den spanska marknaden. 
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Bland de huvudsakliga förklarande variablerna är insiderägandet bland ledningen i 

medeltal ungefär 3 procent. Dessa siffror är nära Datta et al. (2005), medan det är lägre 

än i studier som García-Teruel och Martínez-Solano (2010). Insiderägandet är ganska 

varierande, vilket exempelvis kan förklaras av ett brett sampel från olika länder med 

företag i alla storlekar som varierar med företagsvärden på 130 000 € till 365 mrd €. 

Åtminstone hälften av företagen i samplet har ett väldigt lågt värde på ledningens 

insiderägande, vilket kan ses på medianen som har ett värde på 0,0013 procent.  

  Medelvärde Median St.avvikelse Kurtosis Skevhet Minimum Maximum 

Beroendevariabel        
        

Löptid 0,5717 0,6815 0,3568 -1,2072 -0,5105 0,0000 1,0000 

Oberoendevariabel        
        

Insider (%) 3,3866 0,0013 11,1747 22,7480 4,5654 0,0000 94,6683 

Insider (dec.) 0,0339 0,0000 0,1117 22,7480 4,5654 0,0000 0,9467 

Insider2  0,0136 0,0000 0,0691 59,5517 7,1822 0,0000 0,8962 

Sedvanerätt 0,2592 0,0000      

Skandinavisk 0,2438 0,0000      

Fransk 0,3527 0,0000      

Tysk 0,1443 0,0000      

CPI 0,3605 0,0000      

ADRI 0,6777 1,0000      

EI 0,1436 0,0000           

Kontrollvariabler        
        

SSG 0,1651 0,1233 0,1637 1,8727 1,3457 0,0000 0,9477 

FVärde 5610,0195 338,9325 239,0634 78,5690 7,9129 0,1330 364819,0934 

Ln(Fvärde) 5,9884 5,8258 2,3717 -0,4285 0,2390 -2,0171 12,8072 

M/B 2,9800 1,9300 6,7000 48,4800 2,7600 -50,7600 69,3400 

Tillgångar löptid 28,5925 9,2776 156,7002 221,6361 14,3897 0,1477 2589,2574 

Ln(T.löptid) 2,1440 2,2276 1,3415 1,1503 0,0698 -1,9123 7,8591 

Onormal inkomst 2536,7555 205,0617 8131,1017 39,0698 5,7825 -3,5694 75004,2715 

Fasta tillgångar 0,8017 0,8650 0,1970 0,5300 -1,1000 0,0314 1,0000 

ROA 0,0377 0,0878 0,4206 1732,5609 -33,4292 -24,4890 4,5085 

TerminS 1,2832 1,0613 0,6878 7,4898 2,0817 0,2355 5,7666 

T.volatilitet 10,1779 4,9135 126,0755 2043,1685 43,1264 0,0030 7225,9697 

ln(T.vol) 1,6179 1,5920 0,7866 7,1978 0,2684 -5,8233 8,8854 

FAM 0,2963       

GOV 0,0405       

Z 0,6972       

NOL 0,7225       

ITC 0,0503       

REG 0,0742       

VD_Styrelse 0,2298       

VD_Kön 0,0625             

Tabell 3 Variablernas deskriptiva statistik 
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Bland indexen som avspeglar juridiskt skydd är 68 % av samplet ovanför medianen i 

ADRI-indexet. 36 % av företagen är ovanför medianen i CPI-indexet och 14 % av 

företagen ligger i länder med störst sannolikhet att genomgå en rättsövervakad 

omorganisering vid konkurs. Dessa värden visar att det finns en variation av juridiskt 

skydd bland länderna, även om de anses vara utvecklade ekonomier. 

Skuldsättningsgraden är i medeltal ca 17 %, vilket är nära tidigare studier (exempelvis 

Datta et al. (2005), Guney & Ozkan (2005) och Marchica (2008)). Skillnader kan ses från 

García-Teruel och Martínez-Solano (2010) där deras spanska sampel hade en 

skuldsättningsgrad på närmare 50 %. Familjer och privatpersoner är största storägare i 

nästan 30 % av alla företag, samt 4 % av företagen ägs till största delen av statsmakter, 

vilket är likt Faccio och Langs (2002) sampel. Ungefär 30 % av observationerna har en 

låg kreditvärdighet mätt genom Altmans Z-score. 23 % av verkställande direktörerna 

sitter även i styrelsen och 6 % av samplets företag har kvinnor som VD. 

6.3.2 Korrelationsanalys 

Samtliga variablers korrelationer framgår ur Pearsons korrelationsmatris som finns i 

bilaga tre. Det som först och främst kan läsas ur matrisen är att den högsta korrelationen 

är mellan insiderägarvariablerna, vilket är logiskt eftersom den andra variabeln är lika 

med den första i kvadrerad form. Bland variablerna som i övrigt ingår i samma modeller 

för långfristiga skulder (modellerna presenteras i metodkapitlet, se kap. 7.3) är 

korrelationen mellan företagets värde och onormal inkomst högst, 0,552. Bland 

variablerna som fångar ägarkarakteristik är långfristiga skulder är negativt korrelerat 

med ledningens insiderägande och familjeägande, medan statligt ägande har ett positivt 

korrelationssamband. Det starka korrelationssambandet mellan långfristiga skulder och 

skuldsättning är likt det i tidigare studier (se exempelvis Datta et al, 2005) och 

understryker ytterligare möjligheten att dessa variabler är endogena i förhållande till 

varandra. De har ytterligare mycket liknande korrelationer i förhållande till de teoretiskt 

viktiga kontrollvariablerna, vilket ytterligare förstärker detta samband och stöder valet 

att behandla denna variabel som endogen. Korrelationerna visar ett flertal förväntade 

förtecken, men slutgiltiga och kausalitetsdrivna slutsatser görs på basis av multivariata 

analyser i resultatkapitlet. 

6.3.3 Univariata analyser 

För att belysa skillnader mellan samplets olika grupperingar görs univariata analyser i 

samband med deskriptiv statistik för att se skillnader mellan insiderägandets inverkan 
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på löptidsstrukturen på lån, samt karakteristiska skillnader mellan länder och dess 

juridiska ursprung. 

Insiderägande Observationer 
Löptid > ett år 

medeltal Median Inget 
3. 

kvartilen 

Inget 4051 57,10% 67,24% -  

3. Kvartilen 2065 64,23% 78,78% 
-18,28*** 

(-18,02)*** 
- 

4. Kvartilen 2038 50,11% 57,00% 
-3,14*** 

(-3,05)*** 
3,61*** 

(-3,61)*** 

Tabell 4 Skillnader mellan löptiden för olika nivåer på insiderägande 

Ovanstående tabell presenterar antalet observationer som inte har något insiderägande 

bland ledningen, samt den tredje och fjärde kvartilen av insiderägande. Andelen 

långfristiga skulder presenteras som medianen och medeltalet för dessa grupper. 

Skillnader i medeltalen mellan grupperna är statistiskt signifikanta på 1 %-nivå och 

testade med t-test och z-test. Ur ovanstående tabell kan man se att ungefär hälften av 

samplets observationer, och därmed företag, inte har insiderägande bland ledningens 

fem högsta positioner.  Löptiden bland dessa företag är även ganska exakt kring 

medeltalet för hela samplet, och medianen likaså. Observationerna i den tredje kvartilen 

för ledningens insiderägande är associerade med högre andel långfristiga lån. Denna 

kvartil kan på samma gång ses ungefär som observationerna med insiderägande under 

medianen av de företag som har insiderägande bland ledningen i samplet. Andelen 

långfristiga skulder är som lägst bland de observationer som hör till den högsta kvartilen 

för insiderägande. Denna tabell belyser faktumet att ledningens insiderägande är 

associerat med olika löptidsstrukturer på lån. Närmare bestämt är den närmare 

resultaten i Marchica (2008) och García-Teruel och Martínez-Solano (2010) som fann 

ett icke-linjärt och U-format samband mellan andelen långfristiga skulder och 

insiderägande bland ledningen, positivt för lågt insiderägande och negativt för högt. 

Sambandet är även liknande i Datta et al. (2005) där löptiden i en liknande tabell (se 

Datta et al. (2005), s. 2341, tabell II) ökade i den tredje kvartilen, medan den drastiskt 

föll i den fjärde. Sambandet kan därmed bekräftas här, men för att undersöka 

kausaliteten krävs multivariata analyser, vilka presenteras i resultatkapitlet. 

 Löptid > ett år Insiderägande Familjeägande Stat 

Sedvanerätt 54,55%*** 4,42%*** 23,46% 0,71% 

Fransk 59,86%*** 4,00%*** 36,37% 5,04% 

Tysk 57,19%*** 2,44%*** 34,75% 7,22% 

Skandinavisk 56,04%*** 1,95%*** 23,39% 4,28% 
Tabell 5 Juridiskt ursprung och dess finansierings- och ägandekarakteristik 
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I tabell fem på föregående sida belyses skillnaderna mellan juridiskt ursprung och 

löptiden på lån, samt ägarkarakteristik mellan dessa ursprung. Skillnader i medeltal 

mellan ursprungens andel långfristiga skulder och insiderägande har testats med t- och 

z-test och samtliga var signifikanta på 1 % nivå. Man kan intressant nog se skillnader i 

löptiden på skulder, men det tar i denna univariata analys ett annat håll än förväntat. 

Enligt teorin och hypoteserna antogs det att löptiden på skulder ökar med skyddet för 

investerarna, och eftersom skyddet är högre i länder med sedvanerätt, skulle löptiden då 

vara högre i dessa länder. Trenden ser ut att vara omvänd här, och medeltalet för 

löptiden på skulder ökar i takt med juridiska ursprung associerade med sämre skydd av 

investerare. Skillnader syns även i insiderägande bland ledningen, vilken är högst i 

länderna med sedvanerätt, och lägst i de nordeuropeiska länderna. Intressant är att 

länderna med fransk civilrätt även är associerade med högre insiderägande än hela 

samplets medeltal. Övrigt ägande skiljer sig även mellan de juridiska ursprungen. 

Familjer och privatpersoner som största storägare i företaget är vanligt i hela samplet, 

men klart vanligare bland länder med fransk och tysk civilrätt. Speciellt sydeuropeiska 

länder, vilka i detta sampel alla hör till den franska civilrätten, har ofta familjer 

närvarande bland företagen (Faccio & Lang, 2002). Det höga talet för de sedvanerättsliga 

länderna beror även på att enskilda privatpersoner som är största storägarna även 

definieras som familjeägare, vilket i datainsamlingen visade sig vara mycket vanligare i 

Storbritannien, medan de övriga länderna oftare har hela familjer som ägare. Statligt 

ägande tenderar vara relativt ovanligt bland sedvanerättsliga länder, medan de kan ses 

som större aktörer bland de övriga juridiska ursprungen. Statliga storägare är främst 

närvarande bland länderna med tysk civilrätt, medan fransk och skandinavisk placerar 

sig närmare mitten. Dessa siffror för storägande är även nära Faccio och Langs (2002) 

resultat kring ägarkarakteristik i västeuropeiska länder.  

6.4 Sammanfattning av data 

Datats egenskaper liknar till en stor mån även tidigare studier i samma ämne. Eftersom 

man inte tidigare undersökt inverkan av ledningens insiderägande på löptidsstrukturen 

av lån i ett internationellt syfte, kommer variationerna mellan länderna, vilket syntes i 

detta kapitel, möjligtvis ha en viktig påverkan på dess verkliga samband. Till näst 

kommer metoderna för att undersöka sambandet presenteras, och valet av estimatorer 

som tar i beaktande alla relevanta variationer redogöras för. 
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7 METOD 

I detta kapitel presenteras kort bakgrunden för estimatorer som kommer användas i 

denna avhandling, valet av metod, och modellens specificering. Modelldiagnostik och 

test för att undersöka metodernas korrekthet och möjliga problem kommer att utföras 

och diskuteras, samt möjliga lösningar presenteras. Till sist kommer de statistiska 

hypoteserna som estimatorerna utgår från presenteras. 

7.1 Regressionsanalys 

Metoden som används för att studera sambandet mellan ledningens insiderägande på 

löptidsstrukturen på lån är en multipel regressionsanalys. Det är en allmän och effektiv 

metod för att undersöka olika beroendesamband genom en beroende variabel och flera 

oberoende, förklarande variabler. (Hair et al. 2014, s. 151–152) Minstakvadratmetoden 

(eng. Ordinary Least Squares, OLS) är den vanligaste metoden för att passa en 

regressionslinje till datat, och beroende på datats egenskaper kan olika metoder och 

estimatorer användas. Till exempel för paneldata kan bland annat en fast-effekt eller 

slumpeffekt metod användas för att ta i beaktande variationer i enheterna över tid. 

(Brooks 2014, s. 528–529) I efterföljande delar kommer dessa metoder och estimatorer 

som används för datat kort introduceras och förklaras. 

7.1.1 Minstakvadratmetoden 

OLS är den vanligaste metoden som används för att anpassa data till en linje. 

Geometriskt tar OLS varje vertikal sträcka från observationspunkterna till linjen, 

kvadrerar dessa och minimerar den totala summan som uppstår från arealen för att få 

linjen som minimerar dessa. Feltermen är per definition skillnaden mellan den verkliga 

datapunkten och den som passas till regressionslinjen, och därför minimerar man i 

praktiken summan av de kvadrerade feltermerna, och ju lägre den summan är, desto 

bättre passar modellen in på datat. (Brooks 2014, s. 78–81) Eftersom den beroende 

variabeln genom OLS även är beroende på feltermerna, har dessa specifika antaganden. 

Feltermernas medelvärde ska vara noll, deras varians ska vara konstant och ändlig för 

alla värden på 𝑥𝑡, de ska vara oberoende av varandra, det ska inte finnas någon relation 

mellan feltermen och x-värdena och feltermen ska ytterligare vara normalfördelad för 

att statistiska test som t-testet ska kunna utföras korrekt. Ifall dessa antaganden håller, 

har OLS-estimatorn de önskvärda egenskaperna att vara konsistent, opartisk och 

effektiv, och estimatorn kommer vara den bästa bland dess familj av opartiska, linjära 
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estimatorer.  I praktiken betyder det att OLS-estimatorn har den lägsta variansen bland 

opartiska, linjära estimatorer bevisat genom Gauss-Markovs teori. (Brooks 2014, s. 91) 

7.1.2 Tvåstegs-minstakvadratmetoden 

Tvåstegs-minstakvadratmetoden (2SLS) innebär att först estimera en reducerad 

ekvation av en oberoende variabel i den huvudsakliga regressionen eftersom den antas 

vara endogen, det vill säga att variabeln egentligen bestäms av samma faktorer som den 

undersökta beroende variabeln, och därmed inte bestäms utanför ekvationssystemet. 

Ifall regressionsekvationen nu skulle estimeras med en minsta kvadratmetod (OLS), så 

kommer den endogena variabeln starkt korrelerade med feltermerna, och därmed orsaka 

partiska estimat. 2SLS tar i beaktande detta genom två regressioner, en första, reducerad 

ekvation, som estimerar den endogena variabelns värden. Dessa värden fungerar som 

oberoende variabel i andra stegets regression, där den huvudsakliga beroende variabeln 

estimeras. Man kan tolka metoden som att den först rensar den endogena variabelns 

korrelation med feltermerna i andra stegets regression, och sedan använder den för att 

förklara den huvudsakliga beroende variabeln. (Wooldridge, 2009, s. 517–522) Metoder 

för paneldata, som fast-effekt och slumpeffekt vilka presenteras i efterföljande kapitel, 

kan även appliceras till 2SLS som vanligt. Dessa metoder gör det möjligt att ta i 

beaktande icke-observerade effekter och endogenitetsproblem i tidsvarierande 

förklarande variabler. (Wooldridge 2009, s. 534) Ekvationerna i 2SLS kan vara precis 

identifierade eller överidentifierade. Det innebär att ekvationerna kan ge antingen unika 

eller flera strukturella koefficienter. De flesta finansiella ekvationssystemen är 

överidentifierade, och variablerna måste bestämmas så, att ekvationerna är korrekt 

identifierade. (Brooks 2014, s. 309–315)  

7.1.3 Fast-effekt 

Fast-effekt metoden tillåter konstanten variera i modellen enligt tvärsnitten, men inte 

över tid, medan parametrarnas estimat är desamma både för tvärsnitt och över tid. Fast-

effekt modellen tar i beaktande feltermen som delad i två olika feltermer, 𝑎𝑖 som står för 

feltermen för den individuella specifika effekten och den övriga feltermen 𝑢𝑖𝑡. (Brooks 

2014, s.528–529) Fast-effekt modellen är i princip en transformation, där man avlägsnar 

den icke-observerade effekten 𝑎𝑖 innan själva estimeringen tillsammans med variablerna 

som är konstanta över tiden. Transformationen kan förklaras enligt följande: 

Föreställ er en modell med en enda förklarande variabel för varje enhet i, 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1𝑥𝑖𝑡 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡, 𝑡 = 1,2, … , 𝑇. 
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För varje i tar vi medeltalet över tiden, vilket ger oss ekvationen 

𝑦�̅� = 𝛽𝑖𝑥�̅� + 𝑎𝑖 + 𝑢�̅� 

Vad som kan ses är att ai är konstant över tiden, och syns i båda ekvationerna. Ifall man 

då subtraherar den andra ekvationen från den första för varje t, får vi ekvationen 

𝑦𝑖𝑡 − 𝑦�̅� = 𝛽1(𝑥𝑖𝑡 − 𝑥�̅�) + 𝑢𝑖𝑡 − 𝑢�̅� , 𝑡 = 1,2, … , 𝑇. 

𝑦𝑖𝑡 − 𝑦�̅� är den beroende variabeln utan tidsmedelvärdet, och samma för x och u. Denna 

fast-effekttransformation kallas även för den inre transformationen, och dess mål är att 

avlägsna den icke-observerade effekten 𝑎𝑖 från modellen. En sådan här modell som 

estimeras med OLS och där variablerna är justerade för medelvärdet över tid kallas för 

fast-effekt estimatorn eller den inre estimatorn och använder tidsvariationen i y och x 

inom varje enskild tvärsnittsobservation. (Wooldridge 2012, s. 484–485) 

Den inre transformationen är exakt densamma som att implementera dummyvariabler 

för varje enhet i samplet, vilket gör att det bildas konstanttermer för varje enhet vilket 

på samma sätt behandlar medeltalet för varje enhet över tid som i den inre 

transformationen. Denna metod kallas för dummyvariabel-tillvägagångssättet (LSDV, 

eng. Least Squares Dummy Variables, eller Dummy variable approach). LSDV är 

därför ofta ganska opraktiskt då antalet enheter är många eftersom det resulterar i lika 

många dummyvariabler, men standardfelen och statistiska test är identiska med den inre 

transformationen. (Wooldridge 2009, s. 486–487) En möjlighet som LSDV däremot ger 

är att smidigt göra den inre transformationen enligt andra enheter, exempelvis tid eller 

länder. Transformationen fungerar då på samma sätt, men man behandlar variationen 

per den gruppen istället för enheterna. (Brooks 2014, s.531) 

7.1.4 Slumpeffekt 

Slumpeffekt-modellen är i grund och botten liknande som fast-effekt och antar även en 

icke-observerad effekt i modellen med två feltermer 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖𝑡1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑡𝑘 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 , 𝑡 = 1,2, … , 𝑇. 

Denna modell inkluderar en konstantterm, vilket ger upphov till antagandet om att den 

icke-observerade effekten 𝑎𝑖 har ett medeltal av värdet noll. I fast-effekt modellen antar 

man att 𝑎𝑖 är korrelerad med en eller flera förklarande variabler, men i slump-effekt 

antar man att 𝑎𝑖 inte korrelerar med någon av de oberoende variablerna för alla 

tidsperioder. På grund av detta antagande skulle en inre transformation (som den som 
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presenterades i föregående underkapitel) som avlägsnar den icke-observerade effekten 

resultera i ineffektiva estimatorer. Ifall feltermen definieras som 𝑣𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡, och 𝑎𝑖  är 

koposittermen i varje tidsperiod, så är 𝑣𝑖𝑡  autokorrelerad över tid. Denna autokorrelation 

kan vara substantiell och eftersom OLS ignorerar denna korrelation kommer 

feltermerna och teststatistikorna vara felaktiga. I detta fall används Generalized Least 

Squares (GLS) för att lösa problemet med autokorrelation. I dess estimering kommer en 

del av medelvärdet över tiden subtraheras från varje variabel. Delen som subtraheras 

beror på feltermernas varians och antal tidsperioder och definieras enligt 

𝜃 = 1 − [𝜎𝑢
2/(𝜎𝑢

2 + 𝑇𝜎𝑎
2)]1/2 

Den transformerade ekvationen kommer se ut så här: 

 
𝑦𝑖𝑡 − 𝜃𝑦�̅� = 𝛽0(1 − 𝜃) + 𝛽1(𝑥𝑖𝑡1 − 𝜃𝑥 ̅𝑖1) + ⋯ + 𝛽𝑘(𝑥𝑖𝑡𝑘 − 𝜃𝑥 ̅𝑖𝑘) + (𝑣𝑖𝑡 − 𝜃�̅�𝑖) 

I all enkelhet är alltså GLS estimatorn samma som en sammanslagen OLS av ekvationen 

ovan. GLS estimatorn, som använder den estimerade 𝜃  istället för 𝜃 (eftersom denna 

inte är observerbar), kallas även för slumpeffekt-estimatorn. (Wooldridge 2012, s.492–

494) 

7.2 Val av metod 

Metoden som används för att undersöka sambandet mellan ledningens insiderägande 

och skuldernas löptid är en 2SLS. Orsaken till valet av denna metod är att det finns starka 

teoretiska motiveringar till att valet av skuldsättningsgrad bestäms på samma gång som 

valet av skuldernas löptid. Skuldsättningsgraden är därmed inte oberoende i förhållande 

till löptidsstrukturen på lån, och är teoretiskt endogen i ekvationen som används för att 

bestämma löptiden på skulder. Detta tas även i beaktande i de flesta tidigare studier i 

ämnet (se exempelvis Datta et al., 2005; Brockman et al., 2010). Barclay, Marx och Smith 

(2003) studerade ytterligare den gemensamma estimeringen av skuldsättningsgrad och 

skuldernas löptidsstruktur och fann ytterligare stöd för att dessa bestäms på samma 

gång, och att detta även kan tillämpas för andra investerings-, finansierings- och övriga 

val i företaget som påverkas av andra strategiska val i företaget. Utöver detta kommer 

modellens lämplighet säkerställas genom modelldiagnostik, och diagnostik relaterad till 

de använda instrumenten i modellerna. 

Förutom en 2SLS, kunde även GMM (Generalized Method of Moments) användas i 

likhet med tidigare studier (exempelvis Marchica, 2008; García-Teruel och Martínez-
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Solano, 2010) för att ta i beaktande endogeniteten. Denna avhandling väljer 2SLS 

eftersom resultaten inte som helhet och i teorin borde skilja sig mycket mellan 

estimeringsmetoderna. Utöver detta finns det några nackdelar med GMM, vilket gör att 

det är en av de mest sköra estimeringsmetoderna inom ekonometri genom att det finns 

en hel del val man måste göra som inte är helt uppenbara. Bland annat kan vissa 

specificeringar och variabeltransformationer orsaka annorlunda resultat, och 

jämförbarheten med tidigare studier är heller inte garanterad eftersom det kräver 

mycket noggrant dokumenterade detaljer av estimeringsproceduren som resultat av 

dessa icke-uppenbara val. (Cottrell & Lucchetti, 2020 s.236–237, 243) 

För att ytterligare säkerställa att 2SLS är korrekt val av metod görs ett Hausman-test. I 

korthet estimerar testet den reducerade (första stegets) regression och sparar 

feltermerna, varefter en vanlig minstakvadratsregression körs på den originella 

strukturella ekvationen som inkluderar de estimerade feltermerna (eller estimerade Y-

värdena) från första stegets regression. Nollhypotesen antar att feltermerna inte är 

korrelerade med oberoende variablerna, och testas genom att se ifall parametern för de 

estimerade feltermerna från den första regressionen är signifikant olika än noll. 

Resultaten kan ses i bilaga fyra och samtliga resultat är statistiskt signifikanta, vilket 

förkastar nollhypotesen om att OLS-estimaten skulle vara konsistenta, och en 2SLS bör 

användas.  

2SLS kommer estimeras med sammanslagna OLS, fast effekt och slumpeffekt-metoden. 

Orsaken till att fast effekt och slumpeffekt-metoderna även estimeras är att i likhet med 

exempelvis Datta et al. (2005) ta i beaktande tidsserievariationen i datat och ta i bruk en 

annan specificering för att tackla det potentiella problemet med autokorrelation som kan 

uppkomma med tidsserierna. I övrigt kommer metoderna inkludera de undersökta 

variablerna samt kontrollvariabler som förväntas ha en förklarande effekt på 

löptidsstrukturen på lån i enlighet med tidigare studier. 

Denna studie behandlar både internationella skillnader och skillnader mellan enheter, 

och måste därmed ta i beaktande variationer som kan uppkomma mellan dessa enheter 

och över tid. Som exempelvis Fan et al. (2012) konstaterade så kan paneldata av denna 

typ ofta påverkas av att feltermerna är korrelerade mellan företag och/eller länder, och 

därför kan vanliga estimat av OLS vara partiska. Detta kräver oftast att man tar i 

beaktande autokorrelation och heteroskedasticitet på både företags- och landnivå genom 

exempelvis robusta standardfel för både autokorrelation och heteroskedasticitet (HAC), 

och dessa kan även klustras på landnivå. Ett ytterligare sätt att ta i beaktande variationen 
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är att estimera fast-effekt metoden på landnivå för att ta i beaktande variationen mellan 

länderna, vilket kommer göras i denna avhandling. Fast-effekt metoden kan tyvärr inte 

ta i beaktande observationer som inte är tidsvarierande, vilket sedan slumpeffekt och 

sammanslagna OLS kan, och därför används dessa tre estimatorer. 

7.3 Modellens specificering  

Modellerna som estimeras för att studera sambandet mellan ledningens insiderägande, 

juridiska skillnader och löptiden på skulder baserar sig på tidigare forskning, och 

variablerna som inkluderas har tidigare visat sig ha en förklarande inverkan på 

skuldernas löptid, och har teoretiskt motiverats i kapitel 2—4 och definierats i kapitel 

6.2. Grundmodellerna som estimeras i andra stegets regression är i helhet tre stycken 

och kan ses på följande sida. Modell ett varieras så att den tar både ett linjärt samband 

och ett icke-linjärt samband i beaktande, och modell två måste göras skiljt för 

sedvanerättsliga länder och de civilrättsliga familjerna eftersom det annars uppstår 

perfekt kollinearitet mellan variablerna. Därmed kommer fem modeller estimeras, och 

de estimeras med sammanslagen OLS, slumpeffekt och två modeller estimeras med fast-

effekt på landnivå, eftersom variablerna som huvudsakligen undersöks inte är 

tidsvarierande på landnivå i alla modeller. Utöver detta estimeras modell ett för 

delsampel bestående av endast de juridiska ursprungen och länder med höga värden på 

indexen som mäter juridisk styrka.  Sammanlagt estimeras och presenteras sexton 

regressioner på fem modeller i resultatkapitlet, med varierande estimatorer och sampel. 

Samtliga modeller kontrollerar för tidsvariationen och variationen mellan industrier 

med dummyvariabler för varje år och SIC-kodernas två första siffror. Variationen mellan 

länder kontrolleras även för med dummyvariabler för varje land i de modeller där 

variablerna för juridiska ursprung och juridiskt skydd inte inkluderas.  Modellerna för 

båda stegens regressioner presenteras nedan, och på landnivå fast-effekt metodens 

modeller är identiska förutom att de exkluderar konstanttermen och inte estimerar 

regressioner med dummyvariablerna för juridiskt ursprung.  

Skuldsättningsgradens modell som estimeras i första stegets regression presenteras 

nedan. Den kontrollerar även för ägarkarakteristik och ledningens insiderägande har 

tidigare visat sig ha en inverkan på skuldsättning (Berger, Ofek & Yermack, 1997). Resten 

av de inkluderade variablerna i denna regression har motiverats i kapitel 6.2. För att 

korrekt identifiera ekvationerna exkluderas variablerna fasta tillgångar och ROA från 

andra stegets regression likt Johnson (2003), som argumenterar att inga teoretiska 

studier om löptidsstrukturen på lån förutser ett samband mellan dessa variabler.  
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𝑆𝑆𝐺 =  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟 + 𝛽2𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟2 + 𝛽3𝐹𝐴𝑀 + 𝛽4𝐺𝑂𝑉 + 𝛽5𝐿𝑛(𝐹𝑉ä𝑟𝑑𝑒) + 𝛽6𝑀/𝐵

+ 𝛽7𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 + 𝛽8𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝛽9𝑅𝑂𝐴 + 𝛽10𝑁𝑂𝐿

+ 𝛽11𝐼𝑇𝐶 + 𝛽12𝑅𝐸𝐺 + 𝛽13𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑆 + 𝛽14𝑇𝑣𝑜𝑙 + 𝜀𝑖,𝑡 

De övriga modellerna visar andra stegets regressioner, där sambandet mellan ledningens 

insiderägande, juridiska ursprung och löptiden på lån undersöks. Modell ett nedan 

presenterar kontrollvariablerna i sin helhet, och ett icke-linjärt samband mellan 

insiderägandet och löptiden på lån kommer även tas i beaktande. Modell två och tre 

undersöker sambandet mellan juridiska ursprung och olika index för skydd av 

investerare.  

(1) 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

= 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟 + 𝛽2𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟2 + 𝛽3𝑆𝑆𝐺(𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑) + 𝛽4𝐹𝐴𝑀 + 𝛽5𝐺𝑂𝑉

+ 𝛽6𝐿𝑛(𝐹𝑉ä𝑟𝑑𝑒) + 𝛽7 (
𝑀

𝐵
) + 𝛽8𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 + 𝛽9𝑇𝐿ö𝑝𝑡𝑖𝑑 + 𝛽10𝑅𝐸𝐺

+ 𝛽11𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑆 + 𝛽12𝑉𝐷𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 + 𝛽13𝑉𝐷𝐾ö𝑛 + 𝛽14𝑇𝑣𝑜𝑙 + 𝛽15𝑁𝑂𝐿 + 𝛽16𝐼𝑇𝐶

+ 𝛽17−29𝐿𝑎𝑛𝑑 + 𝛽30−66𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 + 𝛽67−70Å𝑟 + 𝜀𝑖,𝑡 

(2) 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟 + 𝛽2𝐽𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔 + 𝐾𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝐿 + 𝜀𝑖,𝑡 

(3) 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟 + 𝛽2𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝐾𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝐿 + 𝜀𝑖,𝑡 

7.4 Modelldiagnostik 

I detta avsnitt presenteras modelldiagnostiken utgående från metodernas antaganden 

om feltermernas normalfördelning, autokorrelation, homoskedasticitet och 

multikollinearitet. Vilket nämndes i kapitlet för minstakvadratmetoden, har den linjära 

regressionsmodellen fyra antaganden som ger den eftertraktade egenskaper, och ett 

femte antagande som härrör sig till själva hypotestestandet av parametrarna. Dessa är: 

(Brooks 2014, s.179) 

1. 𝐸(𝑢) = 0, feltermerna har det förväntade värdet noll. 

2. 𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑡) = 𝜎2 < ∞, feltermerna har konstant varians (homoskedasticitet). 

3. 𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖, 𝑢𝑗) = 0, feltermerna är inte korrelerade (ingen autokorrelation). 

4. 𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑡 , 𝑥𝑡) = 0, feltermerna är inte korrelerade med de oberoende variablerna 

(icke-stokastiska variabler). 
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5. 𝑢𝑡 ∼  𝑁(0, 𝜎2),  feltermerna är normalfördelade. 

Det första antagandet görs per definition eftersom ett intercept är inkluderat i alla 

modeller (förutom där fast-effekt metoden appliceras eftersom interceptet får variera 

över länder), och det fjärde antagandet åtgärdas genom 2SLS metoden. Det andra, tredje 

och femte antagandet testas för och tas i beaktande i estimatorerna ifall där det behövs. 

Utöver detta kan ytterligare problem som multikollinearitet utgöra ett problem för 

estimeringen av modellen, och kommer därmed även undersökas och tas i beaktande. 

Instrumentens styrka och överidentifiering studeras ytterligare för att säkerställa att 

2SLS metoden ger väntevärdesriktiga resultat. Nedan presenteras dessa möjliga problem 

och test för deras förekommande i detalj. Samtliga resultat presenteras i bilaga fyra och 

diskuteras närmare med åtgärder i resultatkapitlet (se kapitel 8.1). 

7.4.1 Heteroskedasticitet 

Feltermernas varians borde vara densamma för alla kombinationer av utfall för de 

förklarande variablerna. Ifall detta antagande inte uppfylls är modellen heteroskedastisk 

och feltermernas varians är inte konstant i modellen. Heteroskedasticitet orsakar inte 

partiskhet eller inkonsistens i estimatorerna, men teststatistikorna och deras beräknade 

standardfel är inte längre giltiga, vilket leder till möjliga fel i signifikansnivåerna medan 

parametrarnas estimat inte påverkas. (Wooldridge 2012, s. 296) Det är ändå möjligt att 

räkna standardfel och teststatistikor som är (åtminstone asymptotiskt) robusta mot 

heteroskedasticitet, även för 2SLS (Wooldridge 2009, s. 265 & 531) 

För att undersöka ifall modellen påvisar problem associerat med heteroskedasticitet görs 

ett test som presenteras av Pesaran och Taylor (1999). Orsaken till valet av testet är att 

det är bättre passande för 2SLS metoden, då det underliggande kravet att den beroende 

variabeln i hjälpregressionen i vilket testet utförs måste vara asymptotiskt fördelat 

oberoende från feltermerna i den strukturella modellen. Detta krav uppföljs inte i mer 

traditionella test för heteroskedasticitet, där det estimerade värdet på beroende 

variabeln i den strukturella modellen används, så istället borde estimerade värden av 

beroende variabeln från den reducerade regressionen användas. Teststatistikan för 

heteroskedasticitet kan då korrekt beräknas med ett t-test för signifikansen av 

parametern för de estimerade y-värdena i kvadrat från den reducerade modellen i en 

regression med feltermerna från den strukturella regressionen i kvadrat som beroende 

variabel. (Pesaran & Taylor, 1999) 
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7.4.2 Autokorrelation 

Autokorrelation förekommer då feltermerna är korrelerade över tiden. Koefficienternas 

estimat är inte partiska, men standardfelen tenderar däremot att vara det. Närmare 

bestämt är standardfelen underskattade då autokorrelationen är positiv, vilket är det 

vanligaste fallet, och det leder till överskattade t-värden. (Wooldridge 2012, s. 433) 

Speciellt för paneldata, eller data med tre eller flera tidsperioder, så kan autokorrelation 

lättare förekomma. Även för autokorrelation kan man beräkna teststatistikor som är 

åtminstone asymptotiskt robusta mot problemet, och för 2SLS gäller samma 

tillvägagångssätt som för en mer traditionell metod. (Wooldridge 2009, s. 535) 

För att testa ifall det finns autokorrelation i modellerna görs Wooldridges (2009, s. 533) 

test för autokorrelation i 2SLS. Testet kan även användas för paneldata (Wooldridge 

2009, s. 534). Testet innebär att man estimerar modellen med 2SLS och sparar de 

estimerade feltermerna. Efter det estimerar man modellen med 2SLS en andra gång med 

feltermernas tidsfördröjda värden, och testar sedan parameterns signifikans med ett t-

test mot nollhypotesen att korrelationen är noll.  

7.4.3 Normalfördelning 

Feltermernas normalfördelning behövs för det statistiska testandet av modellen och dess 

parametrar, vilket t- och F-testen är beroende av. Däremot påverkar normalfördelningen 

varken partiskheten eller effektiviteten av estimatorerna. Man testar därför 

normalfördelningen på feltermerna, eftersom ifall de är normalfördelade är även 

parametrarna det. I många fall är självklart inte alla variabler inte normalfördelade 

eftersom det beror på den underliggande faktorn man mäter, men estimatorerna är 

asymptotiskt normalfördelade i tillräckligt stora sampel, och då samplet rör sig mot 

oändligheten enligt den centrala gränsvärdessatsen (CLT). Ifall sampelstorleken är liten, 

kan t-fördelningen vara en dåligt förklarande fördelning för t-testet då feltermerna inte 

är normalfördelade. Det finns dock inget allmänt stadgande på vilken sampelstorlek som 

är tillräcklig, i vissa fall talar man om n >30, men det är absolut inte tillräckligt för alla 

fördelningar för att tillämpa CLT. Dessutom måste sampelstorleken ytterligare ökas då 

man inkluderar fler variabler eftersom kvaliteten på estimaten inte bara beror på antalet 

observationer, utan på frihetsgraderna. Wooldridge nämner däremot att 1 500 

observationer absolut är tillräckligt för att tillämpa CLT, men i enlighet med vad som 

tidigare nämndes beror detta fortfarande på den verkliga distributionen av feltermerna. 

(Wooldridge 2009, s. 172–175). 
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Normalfördelningen undersöks statistiskt genom Jarque-Bera testet. Teststatistikan 

testar i praktiken ifall variabeln är skev och/eller leptokutosisk/platykurtosisk och ges 

av denna statistika:  

𝑊 = 𝑇 [
𝑏1

2

6
+

(𝑏2 − 3)2

24
] 

Statistikan följer en 𝜒2-fördelning (2) under nollhypotesen att fördelningen är 

symmetrisk och mesokurtosisk. (Brooks 2014, s. 209–210)  

7.4.4 Multikollinearitet  

Hög, men inte perfekt korrelation mellan två eller flera variabler kallas 

multikollinearitet. Ifall detta existerar i samplet, kommer en oberoende variabel förklara 

mycket av variationen i en annan oberoende variabel, vilket leder till ett högt värde på 

R2 som rör sig mot värdet ett. I det här skedet ökar variansen bland de enskilda 

estimatorerna, och därför kan ett nära förhållande mellan två eller flera oberoende 

variabler leda till större varians för estimatorerna för parametrarna. Det skulle ta sig i 

uttryck genom ett till synes högt, förklarande värde på R2, medan variablernas 

koefficienter tenderar vara statistiskt osignifikanta även om de kunde ha en förklarande 

effekt på den undersökta, beroende variabeln. (Wooldridge 2012, s.95) Enligt Greene 

(2012, s. 89) kan multikollinearitet ytterligare påverka estimaten genom att små 

förändringar i datat orsakar stora förändringar i parameterestimaten och genom att 

koefficienter har felaktiga förtecken eller ologiska storlekar på estimaten. Trots dessa 

problem så bryter inte multikollineariteten mot de fyra antagandena gällande den linjära 

regressionsmodellen, och koefficienterna är inte partiska på en asymptotisk nivå (Brooks 

2014, s.219). Multikollinearitet är främst ett problem som finns i små sampelstorlekar 

(Wooldridge 2009, s.98), men undersöks ändå eftersom linjära samband mellan 

oberoende variablerna kan utgöra problem i estimaten, vilket bör tas i beaktande vid 

senare analyser. Multikollinearitet kan dessutom vara till större problem i en 2SLS 

eftersom variabeln som estimeras i första regressionen per konstruktion kommer ha en 

lägre variation än om den inte skulle estimeras av en reducerad modell och direkt köras 

i en OLS. Dessutom kan variabeln som estimeras av den första regressionen ofta vara 

mycket mer korrelerad med de övriga oberoende variablerna än ifall den inte skulle 

estimeras av den reducerade ekvationen först. Dessa problem löper en större risk att i en 

2SLS orsaka stora standardfel, men i likhet med OLS kan detta åtgärdas med ett stort 

sampel. (Wooldridge 2009, s.523–524) 
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För att undersöka multikollinearitet analyseras korrelationsmatrisen som presenterades 

i datakapitlet först för att se ifall någon av de oberoende variablerna direkt har en stark 

korrelation sinsemellan. Eftersom detta endast tar i beaktande sambandet mellan två 

och inte flera oberoende variabler används VIF (variance inflation factors) för att se ifall 

någon av de oberoende variablerna har ett högt beroende till de andra oberoende 

variablerna, och för att få en bredare bild på ifall det kan komma att orsaka problem. VIF 

för en parameter j definieras som 𝑉𝐼𝐹𝑗 = 1/(1 − 𝑅𝑗
2), och 𝑅𝑗

2 fås genom en 

hjälpregression för variabeln mot de andra inkluderade variablerna. Även om själva valet 

av gränsen för hög multikollinearitet och vilka botemedel som ska göras är fullständigt 

arbiträrt, så väljs ofta ett VIF-värde på 10 som avgränsat värde, vilket innebär att 

hjälpregressionen har ett R2 värde på 0,9. Det bör ytterligare tilläggas att det mest 

effektiva botemedlet mot detta problem kan vara att öka sampelstorleken, men att det 

kan vara nyttigt att skapa en förståelse för samplet genom VIF, medan möjliga problem 

måste tas i beaktande genom anpassade metoder. (Wooldridge 2009, s.99) 

7.4.5 Svaga instrument 

Ett test för svaga instrument görs även för att säkerställa att instrumenten (variabler som 

endast används för att förklara den beroende variabeln i första stegets regression) är 

välspecificerade. Ifall instrumenten i det första stegets regression är svaga kan det 

inverka på de asymptotiska normalfördelningarna av teststatistikorna, och dessa kan 

vara felaktiga i speciellt små sampel. Detta gör att man för svaga instrument egentligen 

borde ha ett större kritiskt värde för att förkasta nollhypotesen för att en parameter är 

lika med noll. Dessutom har 2SLS-metoden partiska estimat i små sampel, och 

partiskheten sjunker med starkare instrument. För att testa detta kan man testa den 

sammanslagna statistiska signifikansen av instrumenten i det första stegets regression. 

För att instrumenten anses vara tillräckligt starka måste de ha ett F-värde på minst 10 

(Staiger & Stock, 1994; Adkins 2010, s. 252–253) 

7.4.6 Överidentifiering 

Då man applicerar 2SLS måste variabeln som behandlas som endogen förklaras med 

åtminstone ett instrument, vilket gör modellen precis identifierad. Som tidigare nämnt 

är de flesta finansiella modellerna överidentifierade, vilket betyder att man har fler 

instrument än endogena variabler. Detta är även läget i denna avhandling, variablerna 

för fasta tillgångar och lönsamhet fungerar som instrument och överskrider därför 

antalet endogena variabler. För att ytterligare säkerställa att 2SLS modellen innehåller 

korrekta instrument och är korrekt specificerad, måste instrumenten undersökas. Ifall 
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instrumenten är korrelerade med feltermerna ur andra stegets regression eller 

utelämnade variabler i regressionen, kan modellen vara felspecificerad och estimaten 

kan till och med vara partiska. (Adkins 2010, s.146–148) 

För att undersöka detta gör Sargans test för överidentifiering. Testet kör en regression 

med feltermerna från andra stegets regression som beroende variabel och instrumenten 

i första stegets regression som oberoende variabler. En Lagrange-multipel räknas ut och 

testas på en asymptotisk 𝜒2-fördelning med frihetsgrader lika med antal instrument 

minus antalet endogena variabler. Nollhypotesen är att restriktionerna för 

överidentifiering och instrumenten är giltiga. (Adkins 2010, s.146–148) 

7.5 Statistiska hypoteser 

Alla statistiska hypoteser är tvåsidiga eftersom t-testen av parametrarna till sin natur är 

tvåsidiga. Trots att vissa av forskningshypoteserna är ganska ensidiga på grund av deras 

starka teoretiska bakgrund och tidigare resultat, görs ändå tvåsidiga test eftersom de i 

verkligheten kan förväntas ta värden åt olika håll. Hypotestesten på parametrarna är 

därför enligt följande:  

𝐻0: 𝛽𝑖 = 0 

𝐻1: 𝛽𝑖 ≠ 0 

𝑖 = 1, 2, …  70. 

7.6 Sammanfattning av metoder 

I detta kapitel presenterades olika metoder och estimatorer, samt de som används i 

denna avhandling valdes. På grund av endogenitet valdes 2SLS metoden och modellerna 

estimeras med en sammanslagen OLS, slumpeffekt och fast-effekt på landnivå. 

Modellerna specificerades i sin helhet och modelldiagnostiken presenterades, vars 

resultat och åtgärder gås igenom i följande kapitel. I efterföljande kapitel presenteras 

resultaten som estimerats av dessa metoder och modeller.    
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8 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten av de multivariata analyserna som estimerats med 

programmet Gretl. Före de huvudsakliga resultaten presenteras resultaten för 

modelldiagnostiken. De huvudsakliga resultaten delas upp så att det huvudsakliga 

sambandet mellan ledningens insiderägande och löptidsstrukturen på lån först 

behandlas. Efter det presenteras resultaten för sambandet mellan juridiska skillnader 

och löptidsstrukturen på lån, och till sist presenteras resultaten för modellerna bland 

olika delsampel baserade på juridiska skillnader och ursprung. Kontrollvariablernas 

resultat presenteras skilt efter de huvudsakliga resultaten. Detaljer kring variablerna, 

modellernas uppbyggnad och de använda metoderna har presenterats i kapitel 6 och 7. 

Samtliga modeller som presenteras är statistiskt signifikanta och kontrollerar för år, 

industri och land samt variabler som visat sig vara viktiga i tidigare forskning.  

8.1 Resultat för modelldiagnostik 

Resultaten för de modelldiagnostiska testen presenteras uppdelade per 

regressionsmodell i bilaga fyra. Heteroskedasticitet verkar inte förekomma i modellerna 

utgående från Pesaran-Taylors (1999) test förutom i delsamplen för fransk och tysk 

civilrätt i regression 9 och 10 (se kapitel 8.4). Enligt Wooldridges (2009, s.533) test 

förekommer autokorrelation i alla modeller. För att ta i beaktande detta kommer robusta 

standardfel beräknas vid estimaten. Enligt testet för heteroskedasticitet är feltermerna i 

modellerna är homoskedastiska, men trots det appliceras en robusthetsmetod som är 

konsistent både mot heteroskedasticitet och autokorrelation (HAC). Arellanos (1987) 

metod tillämpas, vilken är optimerad för att ta dessa problem i beaktande för linjära 

regressionsmodeller med paneldata.  

Feltermerna i samtliga modeller är inte normalfördelade enligt Jarque-Bera testet, vilket 

innebär att den verkliga fördelningen av feltermerna inte är normal. Trots detta kan 

statistiska test användas för att testa parametrarna i enlighet med CLT, eftersom 

sampelstorleken är så stor och estimatorerna anses vara asymptotiskt normalfördelade. 

Visuellt ser även feltermerna ut att följa vad som liknar en ungefärlig normalfördelning 

(se bilaga fem), vilket ökar tillförlitligheten om att statistiska test som t-testet kan 

användas för att testa parametrarnas signifikans. 

Hausman-testets resultat diskuterades i kapitel 7.2, och det konstaterades att 2SLS är att 

föredra framom metoder som inte tar endogeniteten i beaktande. Instrumentens styrka 

indikeras av F-testet på instrumentens sammanslagna statistiska signifikans i första 
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stegets regression, och instrumenten har i allmänhet en F-statistika på över 10 vilket 

indikerar starka instrument. F-statistikorna är mindre än 10 i de avgränsade samplen för 

sedvanerätt, fransk civilrätt, tysk civilrätt och länder med högt skydd för långivare. Det 

antas inte utgöra ett problem på grund av deras liknande resultat och signifikansnivåer 

jämfört med de övriga modellerna. Estimaten förväntas vara väntevärdesriktiga i dessa 

regressionsresultat eftersom sampelstorlekarna ändå är relativt stora. Utgående från 

resultaten av Sargans test för överidentifiering är instrumenten giltiga i samtliga 

modeller förutom i samplet för länder med högt långivarskydd. Detta kan vara bra att 

hålla i tankarna, men resultaten efterliknar de övriga regressionernas resultat, och anses 

därför inte vålla problem i den regressionen.  

Ur korrelationmatrisen (se bilaga tre) kan man se att variablerna som används i samma 

regressioner inte har stark korrelation sinsemellan, och därmed inte förväntas orsaka 

problem i estimaten. Från VIF-värdena kan man se ett uppenbart 

multikollinearitetssamband mellan variablerna för den estimerade 

skuldsättningsgraden, volatiliteten och Z-värdet med värdena 267,13, 66,12 och 76,16 

respektive. De övriga variablerna har relativt låga värden, varav de högsta är 7,64 för 

variabeln för räntornas terminsstruktur och 6,0 för variabeln för reglerade industrier. 

Orsaken till deras höga värden är land-, industri- och årsdummyna, och dessa samt de 

övriga variablerna förväntas inte orsaka problem i estimaten.  Att det möjliga 

multikollinearitetsproblemet endast gäller den estimerade skuldsättningsgraden, 

volatilitets- och Z-variabeln kan ses genom att undersöka korrelationerna mellan 

variablerna; korrelationen mellan den estimerade skuldsättningsgraden och volatilitet 

är -0,70 och mellan Z-värdet 0,71. För att undersöka effekten av multikollineariteten 

exkluderas de problematiska variablerna och påverkan på estimaten kollas. Exkludering 

av Z- och volatilitetsvariabeln påverkar inte de övriga estimaten och standardfelen desto 

grövre, medan SSG får en lite lägre koefficient och VIF-värdet är fortsatt 60,22. Detta 

beror på dummyvariablerna för land och industri, medan ifall dessa exkluderas ökar 

VIF-värdena markant då multikollinearitet mellan övriga kontrollvariabler ökar. 

Exkludering av endast Z gör att VIF-estimaten för SSG sjunker till 70,8 och volatilitet till 

33,8 och koefficienten för volatilitet blir lite lägre, men med samma förtecken. Samma 

effekt för Z och skuldsättning sker då endast volatilitet exkluderas. Exkludering av SSG 

gör att alla övriga oberoende variabler har låga VIF-värden, och multikollineariteten i 

modellen försvinner, men eftersom denna variabel är viktig i förklarandet av variationen 

av andelen långfristiga skulder antas estimaten inte vara väntevärdesriktiga, och den 

valda metoden 2SLS kan självklart inte längre genomföras. Multikollineariteten mellan 
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de tre variablerna påverkar enligt denna analys endast dessa variabler, medan övriga 

oberoende variablers koefficienter eller standardfel inte påverkas desto mer.  

Eftersom variablerna har en stark teoretisk bas i deras inkluderande i modellen, samt att 

de inte hör till de huvudsakliga undersökta variablerna, kommer båda inkluderas trots 

detta kollinearitetssamband. Ifall någon skulle lämnas bort framkommer ett möjligtvis 

större problem, att estimaten inte längre är väntevärdesriktiga på grund av utelämnade 

variabler, och därför rekommenderas det aldrig att exkludera variabler om de inte 

orsakar ett stort problem för de huvudsakligen studerade variablerna (se Wooldridge 

2009, s. 93–94). Detta problem anses vara större, så variablerna lämnas kvar i modellen, 

med vetskapen om deras sinsemellan linjära samband som tas i beaktande i senare 

analyser. 

Utgående från de modelldiagnostiska testerna anses resultaten vara tillförlitliga och 

väntevärdesriktiga. Alla diagnostiska problem går inte att rå på, men i de få fall där de 

finns verkar de inte påverka estimaten ytterligare. Till näst presenteras resultaten av de 

multivariata analyserna.  

8.2 Ledningens insiderägande 

För att studera sambandet mellan ledningens insiderägande och löptiden på företagets 

skulder, studeras både ett linjärt samband (modell ett) som i exempelvis Datta et al. 

(2005) och ett icke-linjärt samband (modell två) som i exempelvis García-Teruel och 

Martínez-Solano (2010). Den beroende variabeln är andelen långfristiga skulder av 

totala skulder. Resultaten presenteras i tabell sex på följande sida.  

Sambandet mellan ledningens insiderägande och långfristiga skulder i modell ett är 

statistiskt signifikant på fem procents nivå med en negativ koefficient, i linje med Datta 

et al (2005). Sambandet tyder på att det finns ett negativt samband mellan löptiden på 

skulder, och att ledningen minskar andelen långfristiga skulder i takt med att 

insiderägandet ökar, vilket förutsades enligt Jensens (1986) teori om att agentproblem 

av typ ett minskar med ökande insiderägande, medan agentproblem av typ två ökar. Från 

modell två kan man utläsa att det icke-linjära sambandet inte är statistiskt signifikant 

för detta sampel, vilket exempelvis presenterades av García-Teruel och Martínez-Solano 

(2010). Resultaten stöder därmed ett negativt, linjärt samband mellan insiderägande och 

användningen av långfristiga skulder. Den ekonomiska signifikansen är dessutom stor 

för insiderägandets inverkan på skuldernas löptid i företaget. En ökning i insiderägandet 

från medianen (0,0013 %) till den 95:e percentilen (22,35 %) minskar på andelen 
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långfristiga skulder med ungefär 7,47 procentenheter i modell ett som estimerats med 

fast-effekt. 

I tabellen presenteras resultaten för andra stegets regression med beroende variabeln som är andelen 
långfristiga skulder, definierat som andelen skulder som förfaller efter ett år delat på totala skulder. SSG har 
estimerats som beroende variabel i första stegets regression. 2SLS-metoden har estimerats med fast-effekt 

på landnivå och slumpeffekt. Modellernas specificering presenteras i kapitel 7.3 och variablerna 
presenterats och definierats i kapitel 6.2 (se även bilaga 1). Tabellen presenterar parameterestimaten och 
parametrarnas robusta standardfel (HAC) på panelnivå inom parentes, estimerade med Arellanos (1987) 

metod. *, ** och *** indikerar signifikansnivåer på 10 %, 5 % och 1 %, respektive. 

 
 Fast-effekt  Slumpeffekt  

 

 
Oberoende variabler 1 2 1 2 

 

 
Konstant   -2,937** 

(1,486) 
-2,928** 
(1,486)  

 
Insider 

-0,334** 
(0,159) 

-0,489 
(0,344) 

-0,471** 
(0,215) 

-0,660 
(0,493)  

 
Insider2   0,264 

(0,576) 
 0,322 

(0,687)  

 
SSG (estimerad) 

5,506*** 
(1,399) 

5,522*** 
(1,407) 

6,964*** 
(2,608) 

6,986*** 
(2,626)  

 
FAM 

-0,02 
(0,030) 

-0,018 
(0,030) 

-0,024 
(0,036) 

-0,022 
(0,037)  

 
GOV 

0,373*** 
(0,120) 

0,375*** 
(0,121) 

0,474** 
(0,194) 

0,475** 
(0,195)  

 
Ln(Fvärde) 

0,053*** 
(0,008) 

0,053*** 
(0,008) 

0,049*** 
(0,011) 

0,048*** 
(0,011)  

 
M/B 

0,004** 
(0,002) 

0,005** 
(0,002) 

0,012* 
(0,007) 

0,012* 
(0,007)  

 
Ln(Tlöptid) 

-0,065*** 
(0,020) 

-0,065*** 
(0,020) 

-0,089** 
(0,037) 

-0,090** 
(0,037)  

 
Abnormal 

1,277E-6 
(2,36E-6) 

1,274E-6 
(2,36E-6) 

4,457E-6 
(4,158E-6) 

4,461E-6 
(4,17E-6)  

 
Z 

0,722*** 
(0,203) 

0,724*** 
(0,203) 

1,137** 
(0,461) 

1,140** 
(0,464)  

 
REG 

-0,229** 
(0,108) 

-0,228** 
(0,107) 

-0,289* 
(0,159) 

-0,288* 
(0,159)  

 
TerminS 

-0,014 
(0,018) 

-0,014 
(0,018) 

-0,319 
(0,344) 

-0,323 
(0,346)  

 
Ln(Tvol) 

0,405*** 
(0,112) 

0,407*** 
(0,113) 

0,514** 
(0,207) 

0,516** 
(0,209)  

 
NOL 

-0,063* 
(0,037) 

-0,063* 
(0,037) 

-0,093 
(0,058) 

-0,093 
(0,058)  

 
ITC 

0,153*** 
(0,056) 

0,154*** 
(0,056) 

0,269** 
(0,123) 

0,271** 
(0,124)  

 
VDStyrelse 

-0,002 
(0,040) 

-0,001 
(0,040) 

-0,001 
(0,046) 

-0,001 
(0,046)  

 
VDKön 

0,076 
(0,054) 

0,076 
(0,054) 

0,106 
(0,084) 

0,106 
(0,084)  

 
     

 
 Industri Ja Ja Ja Ja  
 Land Ja Ja Ja Ja  
 År Ja Ja Ja Ja  
 Justerad R2 0,116 0,115 0,154 0,154  
 F/Chi2 47,62*** 46,92*** 118,80*** 118,10***  
 Observationer 8155 8155 8155 8155  

Tabell 6 Resultat för ledningens insiderägande 



76 
  

8.3 Juridiska skillnader 

Tre modeller estimeras för att undersöka sambandet mellan juridiska skillnader och 

långfristiga skulder. I modell tre undersöks sambandet mellan sedvanerätt och 

långfristiga skulder, modell fyra undersöker sambandet mellan de tre civilrättsliga 

juridiska familjerna och långfristiga skulder, och modell fem tar i beaktande index för 

juridiska skillnader. Resultaten presenteras i tabell sju på följande sida.  

I samtliga regressioner är insiderägandet bland ledningen statistiskt signifikant på 5 

procents nivå med liknande koefficienter som tidigare presenterats. I modell 3 är 

sedvanerätten statistiskt signifikant på en procents nivå estimerad av OLS och fem 

procents nivå i slumpeffektestimaten. Sambandet är därmed detsamma som i tidigare 

studier (exempelvis Fan et al., 2012) och stöds av den underliggande hypotesen att 

länder med bättre skydd för investerare och bättre utvecklade marknader, vilket 

sedvanerättsliga länder karakteriseras av till högre mån än civilrättsliga länder, även har 

bättre förutsättning för användning av långfristiga skulder. I modell 4 har de 

civilrättsliga länderna negativa koefficienter, varav den skandinaviska och franska 

civilrätten är signifikanta på en och fem procents nivå respektive i OLS estimaten, medan 

endast den skandinaviska civilrätten är signifikant i slumpeffekt-estimaten. Den tyska 

civilrätten är statistiskt insignifikant från noll i samtliga estimat. Dessa resultat belyser 

ytterligare skillnaderna mellan de civilrättsliga länderna, och koefficienten för den 

franska civilrätten är hälften av den skandinaviska. Det innebär att länderna med 

skandinavisk civilrätt har lägst andelar långfristiga skulder än de övriga civilrättsliga 

länderna, och juridiska ursprungen överhuvudtaget. Därmed kan det konstateras att det 

finns en ytterligare skillnad mellan juridiska familjer inom civilrätten och sambandet 

med användning av långfristiga skulder.  

I modell 5 tas olika index för investerarskydd i beaktande, och i dessa modeller är 

koefficienten för ADRI-indexet insignifikant, medan koefficienterna för CPI och EI är 

signifikanta. CPI tar i beaktande det juridiska skyddet för långivare och visar att 

långfristiga skulder används allt mer i länder med högre skydd för långivare. EI tar i 

beaktande ifall man sannolikt vid omorganisering av ett företag använder sig av en 

rättsövervakad process, och det negativa sambandet är i motsats till hypotesen olikt det 

samband Fan et al. (2012) presenterade i sin studie. Dessa samband belyser vikten av 

specifikt skydd av investerare och dess inverkan på användning av långfristiga skulder. 
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I tabellen presenteras resultaten för andra stegets regression med beroende variabeln som är andelen långfristiga skulder, 
definierat som andelen skulder som förfaller efter ett år delat på totala skulder. SSG har estimerats som beroende variabel i första 

stegets regression. 2SLS-metoden har estimerats med sammanslagen OLS och slumpeffekt. Modellernas specificering 
presenteras i kapitel 7.3 och variablerna presenterats och definierats i kapitel 6.2 (se även bilaga 1). Tabellen presenterar 

parameterestimaten och parametrarnas robusta standardfel (HAC) på panelnivå inom parentes, estimerade med Arellanos 
(1987) metod. *, ** och *** indikerar signifikansnivåer på 10 %, 5 % och 1 %, respektive. 

 OLS   Slumpeffekt   
Oberoende 
variabler 3 4 5 3 4 5 

Konstant 
-2,155*** 
(0,657) 

-2,183*** 
(0,741) 

-2,162*** 
(1,443) 

-3,321** 
(1,447) 

-3,720* 
(1,908) 

-3,418** 
(1,501) 

Insider 
-0,333** 
(0,152) 

-0,361** 
(0,173) 

-0,321** 
(0,158) 

-0,453** 
(0,209) 

-0,556** 
(0,288) 

-0,444** 
(0,210) 

Sedvanerätt 
0,157*** 
(0,054) 

  0,196** 
(0,090) 

  

Skandinavisk  -0,266*** 
(0,091) 

  -0,394** 
(0,196) 

 

Tysk  -0,010 
(0,051) 

  0,008 
(0,073) 

 

Fransk  -0,133** 
(0,065) 

  -0,171 
(0,110) 

 

ADRI   -0,044 
(0,038) 

  -0,086 
(0,058) 

CPI   0,109** 
(0,046) 

  0,143** 
(0,073) 

EI   -0,126** 
(0,056) 

  -0,132* 
(0,076) 

SSG (estimerad) 
5,287*** 
(1,338) 

5,775*** 
(1,667) 

5,391*** 
(1,443) 

6,665*** 
(2,533) 

8,189** 
(3,758) 

6,770*** 
(2,621) 

FAM 
0,006 

(0,031) 
-0,006 
0,032) 

-0,003 
(0,030) 

0,011 
(0,038) 

-0,005 
(0,043) 

-0,001 
(0,036) 

GOV 
0,348*** 
(0,112) 

0,370*** 
(0,128) 

0,332*** 
(0,110) 

0,450** 
(0,185) 

0,537** 
(0,258) 

0,422** 
(0,177) 

Ln(Fvärde) 
0,053*** 
(0,007) 

0,050*** 
(0,008) 

0,055*** 
(0,008) 

0,048*** 
(0,010) 

0,042*** 
(0,013) 

0,051*** 
(0,010) 

M/B 
0,004** 
(0,002) 

0,005** 
(0,002) 

0,004** 
(0,002) 

0,012* 
(0,007) 

0,018* 
(0,008) 

0,010* 
(0,006) 

Ln(Tlöptid) 
-0,054*** 

(0,017) 
-0,068*** 

(0,023) 
-0,059*** 

(0,019) 
-0,070** 
(0,029) 

-0,102** 
(0,050) 

-0,079** 
(0,034) 

Abnormal 
1,68E-6 

(2,34E-6) 
2,40E-6 

(2,77E-6) 
1,77E-6 

(2,44E-6) 
4,46E-6 

(4,10E-6) 
6,87E-6 

(5,97E-6) 
4,85E-6 

(4,35E-6) 

Z 
0,705*** 
(0,198) 

0,778*** 
(0,120) 

0,717*** 
(0,212) 

1,095** 
(0,451) 

1,375** 
(0,672) 

1,115** 
(0,467 

REG 
-0,242** 
(0,108) 

-0,249** 
(0,120) 

-0,231** 
(0,109) 

-0,301* 
(0,161) 

-0,350* 
(0,212) 

-0,289* 
(0,159) 

TerminS 
-0,092*** 

(0,028) 
-0,080*** 

(0,028) 
-0,071*** 
(0,025) 

-0,102** 
(0,041) 

-0,086* 
(0,049) 

-0,067* 
(0,035) 

Ln(Tvol) 
0,378*** 
(0,104) 

0,426*** 
(0,132) 

0,395*** 
(0,115) 

0,468** 
(0,182) 

0,604** 
(0,294) 

0,494** 
(0,207) 

NOL 
-0,066* 
(0,036) 

-0,068* 
(0,039) 

-0,072* 
(0,038) 

-0,091* 
(0,054) 

-0,099 
(0,069) 

-0,103* 
(0,058) 

ITC 
0,167*** 
(0,051) 

0,165*** 
(0,057) 

0,184*** 
(0,057) 

0,283** 
(0,112) 

0,290** 
(0,144) 

0,325** 
(0,129) 

VDStyrelse 
0,044 

(0,033) 
-0,004 
(0,039) 

0,012 
(0,032) 

0,061 
(0,041) 

-0,015 
(0,054) 

0,022 
(0,040) 

VDKön 
0,061 

(0,049) 
0,085 

(0,058) 
0,074 

(0,053) 
0,085 

(0,078) 
0,135 

(0,110) 
0,104 

(0,084) 

       

Industri Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Land Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
År Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Justerad R2 0,118 0,112 0,115 0,156 0,141 0,153 
F/Chi2 3,68*** 3,05*** 3,45*** 118,05*** 81,42** 116,52*** 
Observationer 8155 8155 8155 8155 8155 8155 

Tabell 7 Resultat för juridiska skillnader 
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8.4 Sambandet mellan ledningens insiderägande och löptidsstruktur 
bland olika juridiska ursprung 

För att ytterligare studera hur sambandet mellan ledningens insiderägande och olika 

juridiska skydd, delas samplet in i olika delsampel som presenteras i tabell åtta på 

följande sida. Delsamplen är begränsade till de företag som hör till respektive juridiskt 

ursprung och grupp gällande juridisk styrka. Modellerna studerar det icke-linjära 

sambandet, och de huvudsakliga variablernas linjära samband presenteras i bilaga sex 

för att göra resultaten mer kortfattade och relevanta, eftersom de i huvudsak är 

insignifikanta. Detta gäller även för delsamplen innehållande länder med högt värde på 

ADRI- och EI-indexen, vars huvudsakliga resultat hittas i bilaga sex. För att göra tabellen 

mer kortfattad presenteras endast regressionerna som estimerats med sammanslagen 

OLS genom 2SLS. Modellerna är statistiskt signifikanta på 1 % nivå och kontrollerar för 

industri2 och år, samt övriga förklarande faktorer som visat sig vara viktiga i tidigare 

forskning. 

Resultaten i denna tabell är intressanta eftersom de uppvisar icke-linjära samband för 

de olika delsamplen, förutom för delsamplet innehållande länder med tysk civilrätt som 

heller inte uppvisar signifikanta samband med insiderägande överhuvudtaget (se bilaga 

sex). Dessa icke-linjära samband pekar åt olika håll; för låga andelar insiderägande bland 

civilrättsliga länder är sambandet initialt negativt, medan det för höga värden av 

insiderägande blir positivt, och för sedvanerättsliga länder är sambandet omvänt. Enligt 

modellerna börjar löptiden på skulder sjunka vid insiderägande på ungefär 21,7 % för 

sedvanerättsliga länder, och för civilrättsliga länderna börjar löptiden öka först vid 

insiderägande på ungefär 46,1 %, allt annat lika. Man kan därmed benämna sambandet 

bland civilrättsliga länder som konvext och bland sedvanerättsliga som konkavt. 

Sambandet bland sedvanerättsliga länder är detsamma som exempelvis Marchica 

(2008) fann i sin studie, medan det konvexa sambandet för civilrättsliga länder inte 

påträffats tidigare. Dessa olika samband mellan juridiska bakgrunder hjälper även att 

förklara det insignifikanta, icke-linjära sambandet för ledningens insiderägande i modell 

två.  

Regressionerna åtta och nio presenterar insiderägandet bland den skandinaviska och 

franska civilrätten respektive, och även bland dessa länder presenterar modellen ett 

 
2 Dummyvariabler för industrier har uteslutits i regression 10 för delsamplet som inkluderar 
länder med tysk civilrätt på grund av problem med multikollinearitet som gör samtliga 
parameterestimat insignifikanta. 
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konvext, icke-linjärt samband. Bland länder med skandinavisk civilrätt blir sambandet 

mellan insiderägande och löptiden på skulder positivt vid insiderägande på ungefär 37,2 

%, medan motsvarande andel för den franska civilrätten är 40,6 %, allt annat lika.  

I tabellen presenteras resultaten för andra stegets regression med beroende variabeln som är andelen långfristiga 
skulder, definierat som andelen skulder som förfaller efter ett år delat på totala skulder. SSG har estimerats som 

beroende variabel i första stegets regression. 2SLS-metoden har estimerats med sammanslagen OLS. Modellernas 
specificering presenteras i kapitel 7.3 och variablerna presenterats och definierats i kapitel 6.2 (se även bilaga 1). 

Tabellen presenterar parameterestimaten och parametrarnas robusta standardfel (HAC) på panelnivå inom 
parentes, estimerade med Arellanos (1987) metod. *, ** och *** indikerar signifikansnivåer på 10 %, 5 % och 1 %, 

respektive. 
 6 7 8 9 10 11 

Oberoende 
variabler 

Sedvanerätt Civilrätt Skandinavisk Fransk Tysk Hög CPI 

Konstant 
-2,396* 
(1,284) 

-2,094*** 
(1,453) 

-4,164*** 
(1,462) 

-1,64*** 
(0,624) 

-0,961* 
(0,582) 

-2,621** 
(1,056) 

Insider 
1,829** 
(0,759) 

-0,976** 
(0,450) 

-2,802** 
(1,358) 

-1,208** 
(0,551) 

0,501 
(0,426) 

0,607* 
(0,325) 

Insider2  
-4,210** 
(1,799) 

1,059* 
(0,616) 

3,763** 
(1,913) 

1,486* 
(0,793) 

-0,903 
(0,693) 

-1,708** 
(0,784) 

SSG 
(estimerad) 

5,243** 
(2,287) 

5,508*** 
(1,453) 

6,716*** 
(2,332) 

6,529*** 
(2,070) 

2,907*** 
(1,065) 

4,963*** 
(1,743) 

FAM 
-0,117** 
(0,047) 

-0,008 
(0,036) 

-0,080 
(0,087) 

-0,057* 
(0,033) 

-0,033 
(0,030) 

-0,022 
(0,025) 

GOV 
0,218 

(0,171) 
0,413*** 
(0,133) 

0,202 
(0,146) 

0,471*** 
(0,161) 

0,356** 
(0,140) 

0,565*** 
(0,200) 

Ln(Fvärde) 
0,031 

(0,020) 
0,059*** 
(0,010) 

0,038*** 
(0,019) 

0,058*** 
(0,010) 

0,054*** 
(0,010) 

0,051*** 
(0,008) 

M/B 
0,004 

(0,002) 
0,005** 
(0,002) 

0,003 
(0,004) 

0,005* 
(0,003) 

0,002 
(0,002) 

0,004* 
(0,002) 

Ln(Tlöptid) 
-0,033*** 

(0,013) 
-0,073*** 

(0,025) 
-0,081** 
(0,040) 

-0,082** 
(0,033) 

-0,032** 
(0,014) 

-0,032*** 
(0,010) 

Abnormal 
3,32E-6 

(4,00E-6) 
8,46E-8 

(2,38E-6) 
1,57E-5 

(9,58E-6) 
-2,10E-6 
(1,69E-6) 

-1,20E-6 
(1,99E-6) 

-5,64E-6 
(4,40E-6) 

Z 
0,581** 
(0,294) 

0,742*** 
(0,214) 

0,908*** 
(0,352) 

0,810*** 
(0,272) 

0,445** 
(0,191) 

0,627** 
(0,256) 

REG 
-0,118 

(0,073) 
-0,367** 
(0,152) 

-0,153 
(0,157) 

-0,466*** 
(0,178) 

0,017 
(0,079) 

0,038 
(0,067) 

TerminS 
-0,006 
(0,205) 

-0,066*** 
(0,025) 

-0,084 
(0,083) 

-0,070 
(0,057) 

0,034 
(0,103) 

0,103 
(0,090) 

Ln(Tvol) 
0,284* 
(0,171) 

0,424*** 
(0,118) 

0,737*** 
(0,271) 

0,400*** 
(0,124) 

0,229** 
(0,101) 

0,357** 
(0,148) 

NOL 
-0,056 
(0,048) 

-0,102** 
(0,050) 

-0,182** 
(0,090) 

-0,305*** 
(0,082) 

-0,026 
(0,040) 

0,010 
(0,026) 

ITC 
0,127 

(0,102) 
0,199*** 
(0,063) 

0,293 
(0,206) 

0,182*** 
(0,062) 

0,138 
(0,098) 

0,099 
(0,081) 

VDStyrelse 
-0,118* 
(0,061) 

0,007 
(0,042) 

-0,354* 
(0,208) 

-0,033 
(0,033) 

0,011 
(0,029) 

0,026 
(0,042) 

VDKön 
-0,010 
(0,049) 

0,106 
(0,068) 

0,168 
(0,125) 

0,088 
(0,074) 

0,051 
(0,077) 

0,008 
(0,045) 

       
Industri Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Land Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
År Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Justerad R2 0,239 0,089 0,108 0,04 0,147 0,185 

F 19,18*** 10,80*** 2,69E+12*** 9,52*** 6,51*** 18,31*** 

Observationer 2114 6041 1988 2876 1177 2940 

Tabell 8 Resultat för sambandet mellan ledningens insiderägande och löptiden på 
skulder bland delsampel för juridiska ursprung och skydd 
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Bland länder med högre kreditgivarskydd är sambandet konkavt, och löptiden börjar 

minska vid en insiderägarnivå på ungefär 17,8 %, allt annat lika. De övriga delsamplen 

för länder med högre värden på ADRI-indexet och länder där man mest sannolikt 

tillämpar en rättsövervakad likvideringsprocess har insignifikanta värden på det icke-

linjära sambandet mellan ledningens insiderägande och löptiden på skulder (se bilaga 

sex). Ett svagt signifikant och linjärt negativt samband kan däremot ses.  

8.5 Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna uppvisar i det stora hela liknande resultat som i tidigare forskningar 

som studerat determinanter för löptidsstrukturen (se exempelvis Johnson, 2003; Datta 

et al., 2005). I kapitel 7.4.4 diskuterades problem med multikollinearitet i modellerna, 

och det konstaterades i kapitel 8.1 att problemet inte har en större påverkan på de 

huvudsakliga oberoende variablerna, men att man för vissa kontrollvariabler bör 

tillämpa en viss försiktighet vid interpretationen av variablernas samband med 

användning av långfristiga skulder. Liknande problem med multikollinearitet har även 

påträffats i tidigare studier, exempelvis Barclay och Smith (1995) och Johnson (2003). 

Multikollinearitetens problem begränsas enligt analyserna till variablerna för 

skuldsättningsgrad, volatilitet och Z-värdet. Skuldsättningsgraden har som förutspått ett 

starkt positivt samband med långfristiga skulder, och för att ta multikollineariteten i 

beaktande genom att utesluta de övriga problematiska variablerna är sambandet fortsatt 

starkt i positiv riktning. Volatiliteten har även en signifikant positiv koefficient, och 

dummyvariabeln för Z-värdet likaså, varav båda kan stödjas med underliggande teorier 

(se exempelvis variabeldefinitionerna i kapitel 6.2.3). Båda variablernas förtecken 

ändras vid exkludering av SSG, vilket gör att dessa variabler bör tolkas med försiktighet.  

Storägande bland familjer uppvisar i stort sett ingen signifikant samband med 

långfristiga skulder i likhet med Garciá-Teruel och Martínez-Solano (2010), förutom 

bland sedvanerättsliga länder och svagt bland länder med fransk civilrätt där sambandet 

är negativt. Staten som storägare har ett starkt signifikant positivt samband i de flesta 

resultaten. Detta samband med variabeln för statligt ägande är konsistent med det 

förutspådda förtecknet. Företagets värde följer även det förväntade sambandet och har 

en positiv koefficient. Den inkrementella ekonomiska inverkan för variabeln som räknat 

ur modell 1 är att en 100 procents ökning i företagets värde ökar andelen långfristiga 

skulder med 5,3 procentenheter, allt annat lika.  



81 
  

M/B och variabeln för tillgångarnas löptid visar olika förtecken än förväntat, och är 

positiva och negativa respektive. Tillväxtvariabeln är dessutom insignifikant i flera av 

delsamplen i tabell 8. Dessa variablers resultat talar därför mot Myers (1977) teorier om 

underinvesteringsproblemet och matchningsprincipen av tillgångarnas och skuldernas 

löptid. Tillväxtvariabeln är lik tidigare resultat av Johnson (2003), Datta et al. (2005) 

och Stohs och Mauer (1996). Variabeln för tillgångarnas löptid visade sig vara 

insignifikant i exempelvis Datta et al. (2005) och Marchica (2008), men övriga tidigare 

studier som presenterar en signifikant negativ relation är få. Oförväntade intäkter som 

mäter Flannerys (1986) informationsasymmetri är även insignifikant i samtliga 

modeller. Variabeln för reglering är allmänt signifikant negativ i modellerna med några 

insignifikanta resultat i delsamplen i tabell 8, vilket är mot det förväntade förtecknet 

även om detta samband stötts på tidigare (se exempelvis Johnson (2003) och Datta et 

al. (2005), även om variabeln i denna studie var generellt insignifikant).  

Variabeln för räntornas terminsstruktur är signifikant negativ i samtliga modeller 

förutom i vissa av delsamplen i tabell 8, och variabeln för förlustutjämningar är 

någorlunda signifikant på 10 procents nivå med negativt förtecken. Skattemässiga 

avdrag är allmänt starkt signifikant och positiv i alla modeller förutom i vissa delsampel. 

Dessa variabler är i linje med Johnson (2003) och en starkt negativ koefficient för 

teminsstrukturen presenterades även i Datta et al. (2005) och tyder på att 

skattehypoteserna inte är välförklarande för löptiden på skulder. Variablerna för övrig 

karakteristik på ledningen, ifall VD:n är i styrelsen eller en kvinna, är allmänt 

insignifikanta och förklarar därmed dåligt valet av löptid på företagets skulder. 

8.6 Sammanfattning av resultat 

De olika modellerna har undersökt ledningens insiderägande och dess inverkan på 

löptiden av skulder, samt ytterligare tagit beaktande juridiska ursprung och deras 

inverkan på insiderägarsambandet. Samband som stöder tidigare forskning i ämnet har 

hittats, och tack vare ett brett och internationellt sampel har även resultat som ger 

tidigare forskning en ny dimension hittats. Estimaten är robusta mot modelldiagnostiska 

problem samt endogenitet och utöver detta har industri- och landsspecifik variation 

tagits i beaktande tillsammans med ett brett urval tidigare signifikanta variabler för 

löptidsstrukturen på skulder. 
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9 KONKLUSIONER 

Detta kapitel avslutar avhandlingen och diskuterar och sammanfattar resultaten som 

presenterades i föregående huvudkapitel. Efter diskussionen presenteras förslag till 

fortsatta studier utgående från tidigare forskning och resultaten i denna avhandling. 

Kapitlet avslutas med att presentera möjliga begränsningar som denna avhandling har. 

9.1 Diskussion kring resultaten 

Resultaten som presenterats i denna avhandling har gett stöd till tidigare forskning och 

samtidigt utforskat tidigare funna samband på en grundlig nivå. Det har gett upphov till 

nya resultat som ytterligare kan förklara sambandet mellan ledningens insiderägande 

och löptidsstrukturen på lån, genom avhandlingens vinkling ur internationella och 

juridiska skillnader. Resultaten ger även viktiga resultat gällande determinanterna för 

löptiden på skulder, vars litteratur under senare tid varit starkt växande. I följande 

underkapitel diskuteras sambandet mellan ledningens insiderägande och 

löptidsstrukturen på lån, de juridiska ursprungens påverkan samt de övriga 

determinanterna för löptidsstrukturen på företagsskulder. Denna diskussion 

sammanfattas sedan och tar upp ekonomiska och riktgivande implikationer med grund 

i de resultat som presenterats. 

9.1.1 Ledningens insiderägande och löptidsstrukturen på skulder 

I tidigare studier har ledningens insiderägande påvisat både negativt linjära samband i 

USA och Storbritannien (Datta et al. 2005; Guney & Ozkan, 2005) och icke-linjära, 

konkava samband i Storbritannien och Spanien (Marchica, 2008; García-Teruel & 

Martínez-Solano, 2010) med andelen långfristiga skulder. Denna avhandling ger delvis 

stöd för båda sambanden; för hela samplet förklaras sambandet bäst som linjärt och 

negativt, vilket stöder hypotes 1.1, men inte 1.2 eller 1.3, men vid beaktande av 

geografiska och juridiska skillnader påvisas icke-linjära samband. De icke-linjära 

sambanden har även visat sig vara både konvexa och konkava i denna avhandling 

beroende på de geografiska och juridiska områden som avses. Närmare bestämt är 

sambandet mellan insiderägandet konkavt, positivt vid låga nivåer av insiderägande och 

negativt vid höga för sedvanerättsliga länder (Storbritannien och Irland) som 

karakteriseras av högre skydd för investerare och bland länder med högt skydd för 

långivare, medan sambandet är konvext för civilrättsliga länder som i allmänhet inte har 

samma grad av skydd för investerare, vilket stöder hypotes 4.1 och 4.2, men inte 4.3. För 

att elaborera detta konvexa samband bland civilrättsliga länder, verkar den 
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skandinaviska civilrätten, som består av de nordeuropeiska länderna, starkt stå bakom 

och påverka denna typ av icke-linjärt samband tillsammans med länder med fransk 

civilrätt, medan den tyska civilrätten inte uppvisar några samband överhuvudtaget. 

Orsaken till att dessa samband skiljer sig från tidigare studier kan bero på att 

insiderägandets inverkan på löptidsstrukturen ur en internationell synvinkel inte 

studerats förr, och inga resultat för de nordiska länderna har heller dokumenterats 

tidigare. Det linjära sambandet som presenterades för hela samplet kan även förklaras 

av att det icke-linjära sambandet pekar åt olika håll beroende på de internationella 

skillnaderna, och därmed förklaras sambandet bättre än två olika icke-linjära samband 

än av ett linjärt, vilket även stöds av de univariata analyserna i kapitel 6.3.3.  

Det konkava sambandet bland sedvanerättsliga länder och länder med högt skydd för 

långivare kan i likhet med Marchica (2008) och García-Teruel & Martínez-Solano (2010) 

förklaras av att ledningen vid lägre ägarskap av företagets aktier föredrar att förlänga 

löptiden på företagets skulder för att undvika förväntade kostnader associerade med 

likviditetsrisken, vilket skulle innebära en möjlighet av att förlora jobb samt den 

personliga förmögenheten som knutits till företagets aktier. Vid högre insiderägande kan 

däremot befästningsproblemet få en stor betydelse, vilket påverkar företagets värde och 

ledningens möjligheter till skuldsättning, och kortfristiga skulder kan minska på båda 

dessa problem. Ledningen signalerar samtidigt deras åtaganden för att minska på 

utnyttjandet av investerarnas kapital och minimera de agentkostnader som uppkommer 

vid högt ägande och minskar på företagets värde. Löptiden börjar minska vid 

insiderägande på ungefär 17,8–21,72 %, vilket tyder på att befästningsproblemet börjar 

ta över vid dessa ägarandelar bland ledningen. Denna nivå är lik 20 procents nivån som 

i flera tidigare studier brukar användas som en nivå för att beskriva kontrollerande ägare 

(exempelvis Faccio & Lang, 2002), och tyder därmed att befästningsproblemet börjar 

synas då ledningen dessutom är kontrollerande ägare. 

För det konvexa sambandet bland fransk och skandinavisk civilrätt är förklaringen lite 

annorlunda eftersom sambandet går från negativt vid lägre ägarandelar till positivt bland 

högre. Detta kan förklaras med att i takt med att ledningens intressen blir närmare 

aktieägarnas genom insiderägande, ökar deras vilja att minska på agentkostnader av typ 

ett genom kortfristiga skulder som bland annat ökar övervakningen av ledningen och 

därmed även värdet på företaget i form av minskade agentkostnader. På samma gång 

kan detta även förklaras genom att agentkostnader av typ två mellan aktieägare (eller 

ledning) och långivare ökar, och risken för bland annat tillgångssubstitution, som kan 
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lösas med kortfristiga skulder, blir större. Vid högt insiderägande sjunker fördelarna 

med ledningens expropriering och nyttan med övervakning eftersom de äger en så stor 

del av aktiekapitalet, som förklarat av Jensen och Meckling (1976).  Dessutom ökar 

incentiven till att minska risken genom långfristiga skulder som associeras med lägre 

likviditetsrisk, då ledningen är odiversifierad och har en stor mängd personligt kapital 

investerat i företaget. Löptiden bland de konvexa sambanden blir ökande först vid 

relativt höga nivåer av ledningens insiderägande jämfört med vändpunkterna för de 

konkava sambanden, ungefär 37,2–46,1 %. Detta stöder teorin genom att ledningen först 

börjar öka skuldernas löptid då nyttan av expropriering och övervakning nästan helt 

försvinner, och kostnaderna för likviditetsrisk överstiger agentkostnaderna.  

De underliggande faktorerna till skillnader mellan civilrättsliga och sedvanerättsliga 

länder antas främst bero på skillnaderna i juridiskt skydd för investerare. För det första 

kan bättre skydd för ägare och långivare fungera som substitut för behovet av andra 

ägarstyrningsmekanismer. Som bekant från tidigare är det två motsatta krafter, 

likviditetsrisk och agentproblem av både typ ett och två som resulterar i minskning av 

löptid, och då agentproblemen redan substituerats av juridiskt skydd kan ledningens 

motvilja för likviditetsrisk bli den styrande faktorn. Därför kan det konkava sambandet 

ses bland sedvanerättsliga länder och länder med högt långivarskydd, där 

befästningsproblemet är faktorn som sedan påverkar löptiden på skulder negativt, då 

ledningens insiderägande närmar sig 20 %. Utöver detta kan det även, åtminstone till en 

viss del, konstateras i motsats till tidigare studier att långivarnas agentkostnader trots 

allt spelar en allt större roll än aktieägarnas agentkostnader som förklaring till 

sambandet mellan insiderägande och löptidsstruktur på lån eftersom det konkava 

sambandet hittas bland länder med högt långivarskydd, medan inget samband hittas för 

länder med bättre ägarskydd. Långivarnas agentkostnader är dock till en viss mån 

beroende av aktieägarnas agentkostnader, eftersom dessa ökar då agentkostnaderna för 

ägarna minskar.  

De civilrättsliga länderna, speciellt de skandinaviska och franska, uppvisar däremot ett 

samband som tyder på att agentproblem av typ ett och två väger mera i sambandet 

mellan ledningens insiderägande och löptiden på skulder. Det finns fortfarande ett 

behov att minska agentkostnader av typ ett för att öka företagets värde, och långivarnas 

ökade agentproblem av typ två i takt med detta stöder ytterligare användning av 

kortfristiga skulder. Sambandet blir först positivt vid mycket höga nivåer av 

insiderägande, vilket markerar att det inte längre finns en nytta av att öka företagets 



85 
  

värde genom övervakning och lån associerade med agentkostnader, vilket resulterar i att 

ledningens motvilja för likviditetsrisk tar över. Det bör konstateras att detta ytterligare 

kräver en någorlunda bra tillgång till långfristiga skulder eftersom agentproblem av typ 

två fortfarande existerar, och detta samband kan därför även möjligtvis förklaras av att 

samplet som studerats är utvecklade ekonomier, och att civilrättsliga länder historiskt 

har haft en speciell satsning på bankfinansiering. En trolig förklaring är även att då 

ledningens insiderägande är så högt som 40 %, försvinner även incentivet för ökat 

risktagande genom tillgångssubstitution, vilket samtidigt även minskar agentproblem av 

typ två, och långivarna kan därmed förse företaget med mer långfristiga skulder. En 

ytterligare orsak till ett konvext samband är att ledningen i länder med skandinavisk och 

fransk civilrätt har mindre risk att exempelvis bli utbytta vid finansiella svårigheter och 

att de allmänt karakteriseras av ett starkt arbetstagarskydd. Således är ledningens 

incentiv att minska på likviditetsrisken främst bundet vid värdet på den personliga 

förmögenheten som investerats i företaget, och ledningen kan på samma gång ses som 

mer befäst av ägarna än ifall de lättare kunde avsättas, vilket leder till initialt ännu högre 

agentkostnader av typ ett. Vid lägre andelar av insiderägande kommer ledningen kunna 

öka på värdet av sina innehav genom att minska på de initialt höga agentkostnaderna 

genom kortfristiga skulder, men denna effekt mattas av i takt med att de blir större ägare. 

Motviljan för likviditetsrisk ökar hela tiden i takt med ökat insiderägande som dessutom 

gör ledningen mindre diversifierad, och denna risk kommer således överstiga nyttan 

med minskande agentkostnader vid högt insiderägande, vilket sedermera leder till ett 

konvext samband mellan insiderägande och löptiden på skulder utgående från 

ledningens incentiv.  

9.1.2 Juridiska skillnader och löptiden på skulder 

Sedvanerättsliga länder har i tidigare studier visat ett starkt samband med högre skydd 

av investerare (t.ex. La Porta et al., 1998; Djankov et al., 2008) vilket även visat sig leda 

till bättre finansieringsmöjligheter i världen och i utvecklade ekonomier (Giannetti, 

2003; Fan et al., 2012). Sambandet visar sig även här och bestyrker hypotes 2, 

sedvanerättsliga länder har i allmänhet längre löptid på skulder bland företag än 

civilrättsliga, vilket kan förklaras i linje med tidigare studier att bero på starkare 

investerarskydd, ofta genom flexibiliteten som det juridiska systemet karaktäriseras av 

och den historiska utvecklingen som föregått fram till idag. Det intressanta är att 

skillnader mellan juridiskt ursprung påträffas oberoende ifall alla länder är utvecklade 

ekonomier. 
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Civilrättsliga länder uppdelade i respektive juridisk familj har inte tidigare studerats i 

liknande studier. Bland de civilrättsliga länderna är det främst den skandinaviska 

civilrätten som är starkast associerad med kortfristiga skulder och det negativa 

sambandet är starkare än den franska civilrätten, medan inget signifikant samband 

påträffas för den tyska. En juridisk förklaring till dessa samband kan därmed inte 

presenteras eftersom den skandinaviska civilrätten anses ha ett starkare skydd för 

investerare än den franska. Däremot är antagligen den mest drivande faktorn den att 

marknaden för företagslån i Europa är bättre utvecklad bland länder med fransk civilrätt, 

och exempelvis marknaden för privata placeringar i företagslån som är associerad med 

längre löptider är stark speciellt i Frankrike, och under snabb utveckling i flera länder 

med fransk civilrätt (Europeiska Kommissionen, 2018). En ytterligare möjlig orsak är att 

tre av dessa nordiska länder har egna valutor, varav den svenska och norska kronan inte 

är fixerade till euron. Speciellt i Sverige är teminspremierna högre och de kortfristiga 

räntorna är lägre än till exempel Tyskland, Frankrike och Storbritannien under den 

undersökta perioden, vilket bidrar till att finansiering med långfristiga skulder är mindre 

attraktivt. Detta stöds även av det negativa sambandet mellan terminsstrukturen och 

långfristiga skulder. 

För indexen som avspeglar juridiskt skydd är ADRI-indexet insignifikant i alla modeller, 

medan CPI är signifikant och positivt, vilket stöder hypotes 3.1, men inte hypotes 3.3. 

Detta tyder på att långivarskydd har en positiv effekt på utbudet och tillgången till 

långfristiga skulder, vilket även Giannetti (2003) fann i sin studie. Att ADRI inte har 

någon signifikant inverkan belyser faktumet att långivarnas skydd är viktigare vid 

utbudet av långfristiga skulder än vad aktieägarskydd har, och att större förutsättningar 

för befästning av ledningen därmed inte spelar en lika stor roll. Orsaken till den 

signifikant negativa koefficienten för att man mest sannolikt går igenom en 

rättsövervakad process vid omorganisering är inte klar, och visar ett motsatt resultat 

gentemot hypotes 3.2. Den är emot forskningshypotesen, eftersom denna variabel 

fungerar som en måttstock för ländernas upprätthållande av lagar och därmed skulle 

förväntas ha en positiv koefficient som i Fan et al. (2012), vilket skulle förklaras av att 

långfristiga skulder gynnas av en stark, på förhand specificerad likvideringsprocess. 

Denna variabel återspeglar däremot ingen ytterligare värdefull information om att en 

stark, på förhand specificerad konkurslagstiftning har en positiv inverkan på långfristiga 

skulder i sig självt bland utvecklade ekonomier.  
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9.1.3 Övriga determinanter för löptiden på skulder  

Vilket även nämndes i resultatkapitlet är resultaten för kontrollvariablerna mycket lika 

de som påträffats i tidigare studier av samma typ (se exempelvis Johnson, 2003; Datta 

et al., 2005). Skuldsättningsgraden är som väntat starkt positiv, vilket kan förklaras av 

att företag med hög skuldsättning försöker undvika likviditetsrisken genom att använda 

långfristiga skulder (Diamond, 1991). Det starka sambandet ger även styrka bakom 

argumentet att skuldsättning och dess löptid är strategiska komplement (Barclay et al., 

1997). 

Storägande bland familjer har som helhet ingen signifikant inverkan på löptiden på lån, 

medan det sedvanerättsliga samplet uppvisar en signifikant negativ inverkan i likhet 

med Marchica (2008) och det franska civilrättsliga samplet visar ett svagt signifikant 

samband. Familjeägandets inverkan har även tidigare visat sig vara otydlig enligt Garciá-

Teruel och Martínez-Solano (2010), och insignifikansen kan exempelvis förklaras av att 

de inte har samma ekonomiska skalfördelar som övriga storinvesterare. Att sambandet 

är speciellt signifikant i sedvanerättsliga länder kan bero på att familjeägandet ofta är 

koncentrerat till enskilda personer, och att de genom den större koncentrationen 

effektivare kan påverka val som görs i företaget och genom lägre diverisifiering har större 

incentiv till det. Stora familjer, som är vanligare i civilrättsliga länder, drivs däremot av 

ett flertal olika personer och familjen är ofta närvarande i flera företag, vilket kan göra 

att de genom lägre effektivitet och bättre diversifiering har en mindre inverkan på 

enskilda företag. Att sambandet är negativt tyder på att agentproblem av typ tre ökar, 

vilket ökar behovet av kortfristiga skulder. Statliga ägare har däremot en signifikant 

positiv inverkan speciellt bland civilrättsliga länder, vilket kan bero på att staten som 

ägare kan ha stort inflytande som underlättar tillgången till långfristigt externt kapital, 

samt att ledningen har mindre handlingsfrihet vilket minskar agentproblemen både för 

ägare och långivare. (Smith, 1986; Borisova et al., 2012) Insignifikansen bland 

sedvanerättsliga länder kan bero på att statlig närvaro bland företag är klart ovanligare.  

Företagets värde är positivt associerat med användningen av långfristiga skulder, vilket 

tyder på att större företag har bättre möjligheter att låna långfristigt än små, och att 

kreditkvaliteten som är högre bland större företag inverkar på löptidsstrukturen (Titman 

& Wessels, 1988). Z-värdet som måttstock för kreditkvalitet visar även att företag med 

bättre finansiell styrka även lånar mer långfristigt (Diamond, 1991). 
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Variabeln för tillväxtföretag är positiv med lägre signifikansnivåer i delsamplen, och 

variabeln för tillgångarnas löptid är negativ, vilket talar emot Myers (1977) teorier om 

underinvesteringsproblemet och matchningsprincipen. Det är inte helt klart varför M/B 

variabeln är positiv, men den är konsistent med tidigare forskningar, som Johnson 

(2003) och Datta et al. (2005). En möjlighet är att tillväxtföretag har ett större behov att 

finansiera sig långfristigt är att de på grund av högre variation i kassaflöden minimerar 

likviditetsrisken med långfristiga skulder. Enligt matchningsprincipen borde sambandet 

mellan tillgångarnas löptid och långfristiga skulder vara positivt, medan sambandet är 

negativt i dessa resultat. Sambandet har inte varit helt klart tidigare, utan insignifikant i 

exempelvis Datta et al. (2005), Marchica (2008) och negativt men insignifikant i Tanaka 

(2016). Orsaken till det negativa sambandet är inte självklart, men tyder på att företag 

inte matchar löptiden på skulder med löptiden på tillgångarna. Måttstocken för 

informationsasymmetri, onormala inkomster, är insignifikant i likhet med exempelvis 

Datta et al. (2005), vilket tyder på att informationsasymmetri inte kan förklara 

sambandet enligt Flannery (1986). 

Företag i allmänt reglerade industrier uppvisar ett signifikant negativt samband med 

långfristiga skulder, vilket är samma samband som Johnson (2003) presenterade, men 

olikt det i Barclay och Smith (1995). Detta samband följer inte det förväntade förtecknet, 

eftersom Barclay och Smith (1995) argumenterade att reglerade företag har bättre 

möjligheter att låna långfristigt eftersom ledningarna har mindre handlingsfrihet vilket 

leder till mindre allvarliga agentproblem. En möjlig förklaring till det negativa 

sambandet är att företag i allmänt reglerade industrier även kan ha restriktioner gällande 

finansiering, vilket kan påverka en ökad användning av kortfristiga skulder. 

Ett allmänt statistiskt negativt samband presenteras för terminsstrukturen och 

förlustutjämningar, medan skattelättnader är signifikant positivt, vilket är samma 

resultat som Johnson (2003). Terminsstrukturen har även visat sig ha en signifikant 

negativ koefficient i en rad tidigare studier (se t.ex. Barclay & Smith, 1995; Datta et al., 

2005; Garciá-Teruel & Martínez-Solano, 2010). Den negativa koefficienten för 

terminsstrukturen och den positiva för skattelättnader stöder inte Brick och Ravids 

(1985) hypotes om att företag föredrar långfristiga skulder vid uppåtsluttande 

räntekurvor för att maximera skuldernas skattesköldar. Den negativa koefficienten 

stöder dock denna hypotes, men enligt Johnson (2003) bör man vara försiktig med 

denna förklaring eftersom denna variabel på samma gång kan vara en måttstock för 

finansiella problem. Som helhet ger dessa variabler inte ett starkt stöd för den 
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skatterelaterade hypotesen kring löptiden på skulder. Däremot stöder det negativa 

sambandet för terminsstrukturen företagens vilja att undvika terminspremiet på 

långfristiga skulder enligt Emery (2001).  Resultaten ger heller inget starkare stöd för att 

löptiden av skulder skulle kunna förklaras av övrig ledningskarakteristik, som att VD:n 

är kvinna eller medlem i styrelsen. 

9.1.4 Resultatens implikationer och sammanfattande diskussion 

Denna avhandling har funnit skillnader i hur ledningens insiderägande påverkar 

löptidsstrukturen på lån och ger ytterligare kunskap till existerande litteratur kring hur 

sambandet i verkligheten ser ut genom att vara den första studien att ta i beaktande 

internationella skillnader. Till skillnad från Datta et al. (2005), Marchica (2008) och 

Garciá-Teruel och Martínez-Solano (2010) dokumenteras linjära och icke-linjära 

samband som är både konvexa och konkava beroende på vilket land företaget är beläget 

i. Dessa skillnader i samband verkar främst förklaras av att starkt investerarskydd 

fungerar som substitut för övrig ägarstyrning för att rå på agentproblem, som 

övervakning genom kortfristiga skulder, vilket i sin tur påverkar hur sambandet mellan 

insiderägande och löptidsstruktur tar sig i uttryck. Detta fungerar även till en viss mån 

som förklaring till de tidigare forskningarnas olika resultat.  

Utgående från dessa resultat är det inte konstigt att 97 % av företagen i S&P 500 har 

något slags krav på hur mycket aktier ledningen bör äga i företaget. Utöver att exempelvis 

prestation av olika mått kan komma att öka då ledningens intressen blir mer i linje med 

aktieägarnas (se Papadopoulos, 2019) belyser dessa resultat ytterligare vikten av 

insiderägande som determinant för en löptidsstruktur av skulder associerad med lägre 

agentkostnader. Oberoende av formen av samband implicerar resultaten att ledningens 

insiderägande är något positivt för ägarna, men speciellt bland länder med civilrätt och 

sämre skydd av investerare och framförallt långivare, eftersom det finns ett större behov 

av ägarstyrning. Det gör att insiderägande absolut kan användas som en effektiv 

ägarstyrningsmetod för styrelsen och ägarna, och för ledningen är ett sådant kontrakt 

även till nytta eftersom de allt mer kan påverka både sin ställning och personliga 

förmögenhet genom ägarandelar i företaget. De icke-linjära sambanden visar dock en 

gräns för ägarandelarna, och att den positiva inverkan av insiderägandet mattas av vid 

högre nivåer. Maximinivåer på ledningens insiderägande kunde exempelvis vara bra för 

styrelsen att ytterligare införa som policy, vilket dessutom kunde öka ledningens 

möjligheter till bättre diversifiering och minskande risk för expropriering. Detta är 

självfallet inte alltid en självklarhet då ledningen vid höga insiderägarandelar redan har 
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en stor makt i företaget, men kunde däremot alternativt signalera en altruistisk välvilja 

från ledningens sida att styra företaget i en riktning som är positiv för de utomstående 

ägarna.  

Löptiden av skulder är en viktig komponent i finansieringsvalet eftersom det finns starka 

anledningar att tro att ifall företag har bättre möjlighet att finansiera sig långfristigt så 

har de även bättre möjlighet till att göra långfristiga investeringar som främjar 

ekonomisk tillväxt. Skillnaderna mellan juridiska familjer och juridiskt skydd som pekar 

på att länder har möjligheten att främja tillgången till långfristigt kapital genom att 

utveckla skyddet för investerare och genom att utveckla finansiella marknader, och på 

det här sättet fungera som substitut för kostsamma ägarstyrningsmekanismer med 

resultat i högre tillväxt och bättre tillgång till utomstående kapital. Det finns ännu 

utrymme för ytterligare konvergens mellan utvecklade ekonomier för att göra tillgången 

till externt kapital så god som möjligt. 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 

Framtida forskningar skulle ytterligare kunna studera de bakomdrivande faktorerna till 

de olika sambanden mellan ledningens insiderägande och löptidsstrukturen på lån. Nu 

har flera olika samband påträffats, men själva orsaken bakom dessa samband förblir 

ännu relativt oklara. Sambandet kunde speciellt undersökas på de nordiska länderna 

eftersom dessa länder som helhet påvisar ett annorlunda samband.  

Denna typ av studie har hittills främst fokuserats på utvecklade ekonomier, och studier 

som tar i beaktande internationella skillnader bland tillväxtekonomier skulle vara 

motiverat. Ägande, investerarskydd och finansieringsmöjligheter ser olika ut speciellt i 

tillväxtekonomier, vilket påträffats i en rad tidigare studier (se t.ex. La Porta et al., 1998; 

Faccio & Lang, 2002; Djankov et al., 2008). En sådan studie skulle ytterligare kunna 

förstärka kausalitetssambandet mellan insiderägande och löptidsstrukturen på lån samt 

interaktionen med olika juridiska ursprung genom att kunna testa ytterligare hypoteser 

som påträffats i tidigare studier. 

För tillfället finns det få studier som studerar sambandet mellan insiderägande och 

skuldernas löptid genom att undersöka löptiden vid emission av skuldebrev likt Tanaka 

(2016). Här finns det ytterligare rum för en internationell vinkling, samt möjligheter att 

studera ett icke-linjärt samband. Vissa faktorers förklaringar blir klart annorlunda för 

denna typ av metod, vilket även kan öka kausaliteten för sambandet mellan ledningens 

insiderägande och löptidsstrukturen på lån.  
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9.3 Avhandlingens möjliga begräsningar 

Avhandlingen har vissa möjliga begränsningar som minskar möjligheten att jämföra till 

tidigare studier, och som även kan påverka vissa av faktorernas resultat. För det första 

har olika mått använts för att mäta andelen lång- eller kortfristiga skulder i företaget. I 

denna avhandling har en löptid på ett år eller senare använts (i likhet med exempelvis 

Garciá-Teruel och Martínez-Solano, 2010) för att definiera långfristiga skulder, medan 

exempelvis en avgränsning på tre år (exempelvis Johnson, 2003; Datta et al., 2005) 

använts tidigare. Det finns en möjlighet att insiderägarsambandet ser olika ut beroende 

på hur långfristiga skulder definieras, och detta kunde även undersökas noggrannare i 

fortsatt forskning. För det andra har denna avhandling endast använt sig av bokslutsdata 

för att ta i beaktande utestående skulder, och därmed historiska finansieringsval. Medan 

detta bättre kan förklara vissa variabler som inte ändrar mycket med tiden, så har inte 

alla variabler samma starka samband, vilket kan förklara vissa variablers dåliga 

förklaringsgrader. Till exempel asymmetrisk information och signaleringsteorier kan 

bättre synas då man analyserar skulderna vid deras emittering. För det tredje är 

definitionen på skulder rätt så bred. Variationen skulle kunna förklaras ännu bättre ifall 

man har mer data kring vilket typ av skulder ett företag har, exempelvis publika eller 

bankskulder, och ifall skulderna har emitterats eller fått utanför det egna landets 

gränser. För det fjärde, har övrig karakteristik för skulderna inte heller tagits i beaktande, 

vilket kan förändra den verkliga löptiden på lån. Exempel på detta är inlösenrätter och 

sidoavtal som gjorts i samband med skulderna. Till sist, så är insiderägandet definierat 

som det totala innehavet delat på totala antalet utestående aktier, medan totalt ägande 

och kontroll genom olika mekanismer inte tagits i beaktande, vilket kan ändra graden 

befästning i företaget. Enligt Faccio och Lang (2002) är dock detta ett ganska marginellt 

problem att ta i beaktande bland europeiska länder, även om det förekommer 

kontrollmekanismer som till exempel olika klassers aktier.  
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BILAGA 1 SAMMANFATTNING AV VARIABLER 

Variabel Formel/Innehåll 
Förväntat 
förtecken Kort bakgrund 

Beroende 
variabel    

Löptid 
 

  
        

Oberoende 
variabler 

   

Insider Andelen innehav bland ledningens fem högsta positioner. -/+ 

Agentteori typ 1 och 2. 
Förväntas möjligen vara 

positivt vid ett icke-linjärt 
samband. 

Insider2  -/+ 

Agentteori typ 1 och 2. 
Förväntas  vara negativt 
eller positivt vid ett icke-

linjärt samband. 

Sedvanerätt Antar värdet 1 för länder med senvanerätt, 0 annars. + Högre investerarskydd 

Fransk Antar värdet 1 för länder med fransk civilrätt, 0 annars. - Lägst investerarskydd 

Tysk Antar värdet 1 för länder med tysk civilrätt, 0 annars - 
Lägre investerarskydd än 

Sedvanerätt. 

Skandinavisk Antar värdet 1 för länder med skandinavisk civilrätt, 0 annars. - 
Lägre investerarskydd än 

Sedvanerätt. 

ADRI 
Antar värdet 1 för länder med högre poäng än medianen på ADRI-

indexet, 0 annars. 
+ 

Högre investerarskydd 
minskar agentproblemen  

CPI 
Antar värdet 1 för länder med högre poäng än medianen på CPI-

indexet, 0 annars. 
+ 

Högre investerarskydd för 
långivare minskar 

agentproblemen och ökar 
långavares vilja att låna 

långfristigt 

EI 
Antar värdet 1 för länder där företag har möjlighet att utnyttja en 

rättsövervakad reorganisering, 0 annars. 
+ 

Underlättar 
likvideringsprocessen, och 
ökar långivarnas vilja att 

låna långfristigt 

        

Kontrollvariabler    

FAM 
Antar värdet 1 ifall största ägaren är en familj eller enskild person, 

exklusive ledning, 0 annars. 
-/(+) 

Bidrar till högre 
agentkostnader av typ 2. 

Möjligtvis aktivare 
övervakning av ledningen. 

GOV 

 

Antar värdet 1 ifall största ägaren är en statsmakt, 0 annars. 
 

+ 
Mindre handlingsfrihet 
bland ledningen. Bättre 
möjligheter till belåning. 

SSG 

 

+ 
Önskar kontrollera förhöjda 

risker med långfristiga 
skulder. 

𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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M/B 

 

- Underinvesteringsproblemet 

FVärde 

 

+ 

Skalfördelar, bättre 
möjlighet för emittering av 

skulder, bättre 
kreditkvalitet. 

TLöptid 

 

+ Matchningsprincipen. 

Onormal inkomst 

 

- Informationsasymmetri. 

T.volatilitet 

 

-/(+) 
Högre kreditrisk. 

Kontrollera likviditetsrisk. 

TerminS 

 

+/- 
Skattefördelar.  
Undvikande av 
terminspremie. 

REG Antar värdet 1 ifall industrin är reglerad, 0 annars. + 
Mindre handlingsfrihet 

bland ledningen. 

Z 

 

 

Z (dummy) Antar värdet 1 ifall Z>1,81, 0 annars. + Bättre kreditkvalitet. 

VD_Kön Antar värdet 1 ifall VD:n är en kvinna, 0 annars. +/- Överdrivet självförtroende 

VD_Styrelse Antar värdet 1 ifall VD:n är i styrelsen, 0 annars. +/- Överdrivet självförtroende 

NOL Antar värdet 1 ifall företaget har förlustutjämningar, 0 annars. + 
Minskar värdet på 

skattesköldar. 

ITC Antar värdet 1 ifall företaget har skattemässiga avdrag, 0 annars.   + 
 Minskar värdet på 

skattesköldar 

    

Instrument    

Fasta tillgångar 

 

  

ROA 

 

  

    

𝑀𝑉(𝐸𝐾)

𝐵𝑉(𝐸𝐾)
 

𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟𝑡+1 −
𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟𝑡

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑡 𝑥 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟𝑡
 

(
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙. .

𝑇𝑜𝑡.  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
) 𝑥 (

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙.

𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔
)

+ (
𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓.  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡.  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
) 𝑥 (

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓.  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟
) 

ln (𝑀𝑉(𝐸𝐾) + 𝐵𝑉(𝐹𝐾)) 

1,2 𝑥 (
𝑂𝑚𝑠. 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 − 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓. 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡.  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
) +  1,4 𝑥 (

𝐵𝑎𝑙.  𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡. 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
)

+ 3,3 𝑥 (
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡.  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
) + 0,6 𝑥 (

𝑀𝑉(𝐸𝐾)

𝐹𝐾
) + (

𝑂𝑀𝑆

𝑇𝑜𝑡. 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
) 

𝜎𝑖  𝑥
𝑀𝑉(𝐸𝐾)

𝑀𝑉(𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟)
 

𝐺𝑜𝑣. 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑10𝑦 − 𝐺𝑜𝑣. 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑3𝑀 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙.  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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BILAGA 2 INDEXDATATS UPPBYGGNAD 

Tabellen presenterar vilka länder som hör ingår i vardera 
klassificeringen för juridiskt skydd och från vilka källor 

indexdatat härstammar från. Hög CPI representerar länder 
som är ovanför medianen för långivarskydd i Creditor 

Protection Index. Hög ADRI representerar länder som är 
ovanför medianen för ägarskydd i Antidirector Rights 

Index. EI representerar länder som mest sannolikt 
tillämpar en rättsövervakad likvideringsprocess. 

Hög CPI Hög ADRI EI 

Österrike Finland Belgien 

Danmark Frankrike Finland  

Tyskland Irland Irland 

Storbritannien Norge  Norge 

 Portugal  Portugal 

 Sverige  
  Storbritannien   

 Källor  

La Porta et al. 
(1998) 

Djankov et al. 
(2008); Spamann 

(2010)  
Djankov et al. 

(2008) 
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BILAGA 3 KORRELATIONSMATRIS 

  

VD_Kön

Löp
tid

SS
G

In
sid

er

In
sid

er̂
2

Se
dv

an
er

ätt

Sk
an

din
av

isk

Fra
ns

k

Tys
k

CPI
AD

RI

EI FAM
GO

V
Ln(F

Vär
de

)

Löptid 1          

SSG 0,315 1

Insider -0,061 -0,005 1

Insider^2 -0,047 0,009 0,934 1

Sedvanerätt -0,043 -0,165 0,055 -0,006 1

Skandinavisk -0,018 0,033 -0,07 3 -0,052 -0,336 1

Fransk 0,056 0,146 0,041 0,057 -0,437 -0,419 1

Ty sk 0,000 -0,034 -0,035 -0,008 -0,243 -0,233 -0,303 1

CPI -0,049 -0,135 0,055 0,017 0,7 55 -0,254 -0,554 0,122 1

ADRI -0,012 -0,068 0,013 -0,031 0,408 0,214 -0,131 -0,592 0,036 1

EI 0,081 0,191 -0,010 0,014 -0,198 0,356 -0,015 -0,168 -0,307 0,086 1

FAM -0,110 -0,060 0,125 0,081 -0,080 -0,07 8 0,109 0,046 -0,083 -0,052 -0,067 1

GOV 0,120 0,037 -0,048 -0,031 -0,100 0,007 0,037 0,066 -0,051 -0,094 0,067 -0,133 1

Ln(FVärde) 0,344 0,101 -0,107 -0,065 -0,036 -0,059 0,048 0,052 -0,069 -0,133 0,07 6 -0,144 0,208 1

M/B -0,035 -0,17 8 0,007 -0,004 0,027 0,063 -0,069 -0,016 0,031 0,011 -0,037 -0,001 -0,026 0,038

ln(T.Löptid) 0,101 0,247 -0,035 -0,011 -0,035 -0,102 0,001 0,167 0,059 -0,199 0,103 -0,028 0,116 0,118

Onormal inkomst 0,143 0,060 -0,07 2 -0,046 -0,010 -0,07 4 0,084 -0,012 -0,041 -0,008 -0,026 -0,092 0,158 0,552

DUM_Z -0,082 -0,537 0,027 0,030 0,095 0,061 -0,182 0,055 0,103 0,029 -0,064 0,07 3 -0,084 0,07 8

Fasta tillgångar -0,114 0,07 1 0,031 0,040 -0,099 -0,083 0,039 0,17 2 0,003 -0,131 0,041 0,094 0,029 -0,137

ROA 0,092 0,038 0,005 0,012 -0,005 -0,006 -0,013 0,030 0,009 -0,048 0,026 0,022 0,029 0,213

DUM_NOL 0,133 0,093 -0,014 0,010 -0,069 0,000 0,034 0,040 -0,07 4 -0,127 0,055 -0,034 0,055 0,47 0

DUM_ITC 0,007 -0,086 -0,009 -0,025 0,024 -0,127 0,140 -0,066 -0,017 0,127 -0,080 -0,017 -0,030 -0,055

DUM_REG 0,117 0,154 0,004 0,002 0,002 -0,064 0,069 -0,019 -0,019 -0,042 0,008 -0,062 0,341 0,114

TerminS -0,021 0,094 0,019 0,003 0,07 3 -0,159 0,285 -0,285 -0,07 1 0,017 -0,023 0,026 0,026 -0,005

ln(Tvol) -0,207 -0,530 0,039 -0,001 0,116 0,106 -0,112 -0,122 0,042 0,200 -0,091 0,059 -0,129 -0,339

AVGTenure -0,034 -0,014 0,120 0,095 -0,068 -0,128 0,196 -0,025 -0,085 -0,07 0 -0,030 0,166 -0,027 -0,014

VD_Sty relse 0,003 0,063 0,090 0,084 -0,268 -0,294 0,486 0,032 -0,227 -0,029 -0,141 0,138 -0,016 -0,067

VD_Kön -0,032 -0,034 -0,040 -0,034 -0,011 0,054 -0,008 -0,041 -0,022 0,032 0,039 0,008 0,011 -0,004
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M/B 1

ln(T.Löptid) -0,044 1

Onormal inkomst -0,006 0,034 1

DUM_Z 0,109 -0,091 -0,061 1

Fasta tillgångar -0,001 0,452 -0,067 0,016 1

ROA -0,069 -0,009 0,053 0,155 -0,034 1

DUM_NOL -0,057 0,006 0,17 6 0,098 -0,110 0,235 1

DUM_ITC 0,005 0,014 -0,031 -0,016 0,029 -0,086 -0,094 1

DUM_REG -0,031 0,109 0,097 -0,187 0,023 -0,014 -0,020 -0,024 1

TerminS 0,002 0,015 -0,006 -0,128 -0,058 -0,014 0,07 7 -0,026 0,07 3 1

ln(Tvol) 0,190 -0,228 -0,217 0,214 -0,089 -0,17 2 -0,299 0,130 -0,105 -0,029 1

AVGTenure -0,020 0,044 0,002 0,07 2 0,157 0,07 1 0,059 0,006 -0,085 0,015 -0,069 1

VD_Sty relse -0,056 -0,010 0,020 -0,07 8 0,116 -0,021 -0,039 0,105 -0,006 0,07 6 -0,064 0,280 1

VD_Kön 0,034 -0,011 -0,002 -0,014 -0,027 0,012 0,027 -0,020 -0,005 0,003 0,019 -0,043 -0,022 1

Det kritiska värdet på en 5 % signifikansnivå (tvåsidig) är 0,0217 .
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BILAGA 4 RESULTAT FÖR MODELLDIAGNOSTIK 

  

I denna tabell presenteras de modelldiagnostiska testens resultat. Första kolumnen presenterar testet och den 
andra teststatistikans fördelning. Testen och deras interpretation har ingående presenterats i kapitel 7.4. '*' 

indikerar teststatistikornas signifikans på 1 % nivå. Testena har gjorts på samtliga modeller som presenterats i 
kapitel 8.2–8.4 med samma numrering.  

       Modell      

Modell 
Test- 
fördelning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pesaran-
Taylor t 

0,29 0,38 0,67 0,49 0,31 0,57 0,56 0,82 2,50* 2,75* 1,95 

Wooldridge t 9,44* 9,42* 9,60* 8,64* 9,17* 4,127* 8,47* 5,37* 5,16* 5,45* 5,46* 

Jarque-Bera 𝜒2 727,26* 743,90* 610,58* 797,84* 679,62* 329,14* 491,0* 53,70* 169,56* 78,88* 353,48* 

Sargan 𝜒2  6,47 6,39 5,00 6,41 5,70 4,85 2,96 1,16 0,56 1,06 7,99* 

Hausman 𝜒2 110,38* 110,44* 104,56* 99,75* 99,38* 8,32* 105,17* 65,42* 57,59* 5,83 14,16* 

F(Instrument)   18,34 18,24 19,27 14,59 17,32 2,57 14,78 10,20 5,00 5,22 4,05 
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BILAGA 5 FELTERMERNAS FÖRDELNING PER REGRESSION 
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BILAGA 6 ORAPPORTERADE RESULTAT FÖR INSIDERÄGANDE 
BLAND DELSAMPLEN 

Nedanstående resultat presenterar endast det linjära och icke-linjära sambandet av den huvudsakliga studerade variabeln som resultat bland de 
olika delsamplen med samma modeller som de som estimerats i regression 6--11. Beroende variabeln i 2SLS-regressionsmodellerna är andelen 
långfristiga skulder, definierat som andelen skulder som förfaller efter ett år delat på totala skulder. SSG har estimerats som beroende variabel i 

första stegets regression. 2SLS-metoden har estimerats med sammanslagen OLS. Modellernas specificering presenteras i kapitel 7.3 och 
variablerna presenterats och definierats i kapitel 6.2 (se även bilaga 1). Tabellen presenterar parameterestimaten och parametrarnas robusta 

standardfel (HAC) på panelnivå inom parentes, estimerade med Arellanos (1987) metod. *, ** och *** indikerar signifikansnivåer på 10 %, 5 % och 1 
%, respektive. 

Oberoende variabler Hög ADRI EI Hög CPI 
Sedvane-

rätt 
Civilrätt Skandinavisk Fransk Tysk 

Det linjära 
sambandet 

        

Insider 
-0,298* 
(0,180) 

-0,194* 
(0,115) 

-0,363 
(0,397) 

-0,205 
(0,187) 

-0,320** 
(0,161) 

-0,560 
(0,422) 

-0,298 
(0,231) 

-0,084 
(0,145) 

Det icke-linjära 
sambandet         

Insider 
-0,194 
(0,395) 

-0,317 
(0,567) 

      

Insider2  
-0,199 
(0,879) 

0,170 
(0,736) 

            

 


