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i 

Sammanfattning 

 

Tidigare finanskriser har resulterat i ett större fokus på bankers risktagande. Kriserna har 

påvisat hur bankers kris kan få förödande effekt på den globala marknaden vilket har 

föranlett olika konsekvenser (bland annat i form av nya regelverk) för att hantera bankers 

tendens mot ett för högt risktagande. Bankers inställning till risktagande kan förklaras 

utifrån dess ägarstruktur där ägarna kan ha olika riskpreferenser. 

 

Forskningsstudier har påvisat att ett samband existerar mellan ägarkoncentration och 

bankers risk, dock utan någon konsensus om sambandets utseende. Syftet med studien är 

att undersöka hur ägarstruktur påverkar bankers konkursrisk, där banker inom EU-länder 

har undersökts. Vidare har karaktären på bankernas största aktieägare tagits i beaktning för 

att se om sambandet mellan ägarkoncentration och risk skiljer sig beroende på vilka ägare 

bankerna utgörs av. Därtill har sex hypoteser formulerats som syftar till att undersöka 

relationen mellan ägarstruktur, agentkostnader och konkursrisk utifrån agentteorin och 

teorier om bolagsstyrning. För studiens undersökning har  en kvantitativ metod använts 

tillsammans med en deduktiv ansats. 

 

Undersökningen visar, likt andra studier, att det existerar ett samband mellan ägarstruktur 

och bankers risk. Mer specifikt visar vår studie att sambandet ser olika ut för olika 

ägartyper. För vissa ägartyper har vi identifierat ett positivt samband mellan 

ägarkoncentrationen och bankers konkursrisk medan för andra ägartyper har vi istället 

identifierat ett negativt samband. Avslutningsvis visar studien att agentkostnader föreligger 

i större grad när aktieägarna har mindre kontroll över ledningen. 

 
Ämnesord: Ägarkoncentrationer, agentkostnader, bankrisk, agentteori, ägarstruktur, 
ägaridentitet  



	

 

 

ii 

Abstract 

 

Previous financial crises have resulted in a greater focus on bank’s risk taking. The crises 

have shown how the bank’s instability may create a devastating effect on the global market, 

which has given rise to several studies focus on bank’s risk. Bank’s attitude towards risk 

taking can be explained by its ownership structure where the owners may have different 

risk preferences. 

 

Research studies have found a relationship between the concentration of ownership and 

bank risk, but without any consensus on the sign of the relationship. The purpose of this 

study is to investigate how ownership concentration affects bank’s default risk. The study 

has been performed on banks within the EU countries. Furthermore, the nature of the bank’s 

largest shareholders has been taken into consideration to distinguish whether they have an 

impact on the relationship between ownership concentration and risk. In addition, six 

hypotheses were formulated which aim to investigate the relationship between ownership 

concentration, agency costs and the default risk, based on the agency theory and theories 

on corporate governance. For this study’s survey a quantitative method has been used in 

conjunction with a deductive approach. 

 

Our findings show that there exists a relationship between ownership concentration and 

bank risk. More specifically, our study shows that the relationship is different depending 

on the nature of the owner. For some types of owners, we have identified a positive 

relationship between ownership concentration and bank’s default risk, while for other types 

of owners we have instead identified a negative relationship. Finally, this study shows that 

agency costs are greater when shareholders perform a lower degree of monitoring of the 

management.  

 

Key words: Ownership concentration, agency cost, bank risk, agency theory, ownership 

structure, owner identity   
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Förord 

 

Efter tre års studier som varit både lärorika men också stundtals intensiva är vi nu stolta 

över att kunna dela med oss av vårt bidrag till forskningen. Vi vill först och främst tacka 

vår handledare Magnus Willesson som enträget fungerat som ett stöd och löpande givit 

både konstruktiva men också insiktsfulla kommentarer under hela uppsatsprocessen. Vi vill 

också tacka våra opponenter för en givande och utvecklande kritik. Ett annat tack riktas till 

Pierre Carbonnier som väglett den statistiska processen.  

 

Högskolan i Kristianstad, 16-05-2016 

 

_______________________   _______________________  

Danial Ahmed  Erik Oldehed 

  



	

 

 

iv 

DnnehåFFsförteckning 

 

Sammanfattning .................................................................................................................. i	

Abstract ............................................................................................................................... ii	

Förord ............................................................................................................................... iii	

Figurförteckning ............................................................................................................... vi	

Tabellförteckning .............................................................................................................. vi	

1	 Introduktion ............................................................................................................... 1	
1.1	 Bakgrund ......................................................................................................................... 1	
1.2	 Problemdiskussion ........................................................................................................... 2	
1.3	 Problemformulering ........................................................................................................ 4	
1.4	 Syfte ................................................................................................................................. 4	
1.5	 Disposition ....................................................................................................................... 4	

2	 Metod .......................................................................................................................... 5	
2.1	 Teoretisk utgångspunkt ................................................................................................... 5	
2.2	 Val av forskningsmetodik ............................................................................................... 6	
2.3	 Tillvägagångssätt ............................................................................................................. 7	

3	 Relationen mellan ägarstrukturer, agentkostnad och risk .................................... 9	
3.1	 Ägarstrukturens förhållande till risk ................................................................................ 9	

3.1.1	 Ägarkoncentration ....................................................................................................... 9	
3.1.2	 Ägartyp ...................................................................................................................... 10	
3.1.3	 Hypotesformulering .................................................................................................. 12	

3.2	 Ägarstrukturens förhållande till agentkostnad ............................................................... 13	
3.2.1	 Agentteori .................................................................................................................. 13	
3.2.2	 Separation mellan ägarskap och kontroll .................................................................. 15	
3.2.3	 Hypotesformulering .................................................................................................. 15	

3.3	 Agentkostnadens förhållande till risk ............................................................................ 16	
3.3.1	 Riskpreferenser ......................................................................................................... 16	
3.3.2	 Hypotesformulering .................................................................................................. 17	



	

 

 

v 

4	 Empirisk metod ........................................................................................................ 18	
4.1	 Undersökningsprocessen ............................................................................................... 18	
4.2	 Operationalisering ......................................................................................................... 19	

4.2.1	 Beroende variabler .................................................................................................... 19	
4.2.2	 Oberoende variabler .................................................................................................. 20	

4.3	 Datainsamling ................................................................................................................ 24	
4.4	 Analysmetoder ............................................................................................................... 26	

5	 Resultat ..................................................................................................................... 28	
5.1	 Inledande analys ............................................................................................................ 28	

5.1.1	 Urvalets storlek ......................................................................................................... 28	
5.1.2	 Extrema fall ............................................................................................................... 29	
5.1.3	 Autokorrelation ......................................................................................................... 30	
5.1.4	 Multikollinearitet ...................................................................................................... 30	
5.1.5	 Normalitet ................................................................................................................. 31	
5.1.6	 Linjäritet .................................................................................................................... 32	
5.1.7	 Homoskedasticitet ..................................................................................................... 32	

5.2	 Univariat analys ............................................................................................................. 34	
5.2.1	 Ägarkategorier .......................................................................................................... 34	
5.2.2	 Rättssystem ............................................................................................................... 35	
5.2.3	 Variablernas medelvärden och standardavvikelse .................................................... 36	

5.3	 Bivariat analys ............................................................................................................... 36	
5.3.1	 Korrelationsmatris ..................................................................................................... 36	
5.3.2	 Mann Whitney U-test ................................................................................................ 38	

5.4	 Multivariat analys .......................................................................................................... 40	
5.4.1	 Multipel regressionsanalys ........................................................................................ 41	

5.5	 Analys av hypoteserna ................................................................................................... 43	
5.5.1	 Hypotes ett ................................................................................................................ 44	
5.5.2	 Hypotes två ............................................................................................................... 45	
5.5.3	 Hypotes tre ................................................................................................................ 46	
5.5.4	 Hypotes fyra .............................................................................................................. 47	
5.5.5	 Hypotes fem .............................................................................................................. 48	
5.5.6	 Hypotes sex ............................................................................................................... 49	

5.6	 Analysens slutsatser ...................................................................................................... 50	
5.7	 Tillförlitlighet ................................................................................................................ 52	



	

 

 

vi 

6	 Slutsatser ................................................................................................................... 54	
6.1 Sammanfattning av studien .................................................................................................. 54	
6.2 Diskussion av studiens slutsatser .......................................................................................... 55	
6.3 Förslag på vidare forskning .................................................................................................. 58	

Litteraturförteckning ...................................................................................................... 59	

Bilagor 

Bilaga 1 – Undersökningens urval och bortfall .......................................................................... 64 

Bilaga 2 – Diagram över feltermer, modell ett ........................................................................... 65 

Bilaga 3 – Diagram över feltermer, modell två .......................................................................... 66 

Bilaga 4 – Rättssystem ............................................................................................................... 67 

Bilaga 5 – Bivariat regressionsanalys hela urvalet ..................................................................... 68 

Bilaga 6 – Multipel regressionsanalys ........................................................................................ 69 

Bilaga 7 – Multipel regressionsanalys, transformerad ............................................................... 71 

Figurförteckning  

Figur 5.1 – Ägartyper ................................................................................................................. 34 

Figur 5.2 – Rättssystem .............................................................................................................. 35	

Tabellförteckning 
Tabell 4.1 – Ägarkategorier ........................................................................................................ 22 

Tabell 4.2 – Variabler ................................................................................................................. 27 

Tabell 5.1 – Deskriptiv statistik över feltermerna före och efter transformering ....................... 29 

Tabell 5.2 – Deskriptiv statistik, testets kontinuerliga variabler ................................................ 35 

Tabell 5.3 – Korrelationsmatris .................................................................................................. 37 

Tabell 5.4 – Mann-Whitneys test ............................................................................................... 39 

Tabell 5.5 – Multipel regressionsanalys för bankers risktagande .............................................. 40 

 



	

 

 

1 

 

1 Introduktion 

I detta inledande kapitel presenteras uppsatsen bakgrund, problematisering samt 
syfte och problemformulering. Kapitlet kommer sedan att avslutas med en 
disposition över studiens fortsätta upplägg.  

 

1.1 Bakgrund 
Bankers risktagande har under senare år blivit allt mer omdiskuterat (Haq & Heaney, 2012).  

De senaste tre decennierna har karaktäriserats av flertalet bankkriser såsom finanskrisen 

2008, amerikanska spar- och lånkrisen på åttiotalet, mexikanska krisen 1994 – 1995 samt 

asiatiska och ryska finanskriser på nittiotalet (Barry, Lepetit, & Tarazi, 2011). Den 

finansiella krisen 2008 kan till stor del förklaras av misstag och instabilitet inom den 

finansiella sektorns företagsstyrning (Kirkpatrick, 2009) men också av bankernas 

benägenhet till ett överdrivet risktagande (Barry m.fl., 2011). Enligt Haq & Heaney (2012) 

är bankers risk väsentlig för flera olika aktörer på marknaden. Tillsynsmyndigheter, som är 

ansvariga för den finansiella stabiliteten, har ett skarpt intresse för bankers totala risk 

medan diversifierade aktieägare bekymrar sig mer om den systematiska risken som inte kan 

diversifieras bort. Även obligationsinnehavare är intresserade av bankers risk för sin 

investering. Därtill är låntagare beroende av bankers stabilitet för att kunna ta lån. De 

europeiska bankernas risk har med åren blivit allt mer uppmärksammad till följd av att 

banker i den europeiska regionen har blivit större. 

 

Bankers risktagande har tidigare studerats utifrån deras ägarkoncentration (Hanafi, Santi & 

Muazaroh., 2013; Schmielewski & Wien, 2015; Ianotta, Nocera & Sironi, 2007). 

Ägarkoncentrationens inverkan på bankers risk har studerats utifrån agentteorin där 

aktieägares riskpreferenser antas vara högre än ledningens (Jensen & Meckling, 1976). Vid 

ett ägande som är mer centrerat till ett fåtal storägare ökar därmed bankernas risktagande 

(Saunders, Strock, & Travlos, 1990). Schmielewski och Wien (2015) påpekar dock att höga 
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prestationsbaserade ersättningar kan få ledningen till att agera mer riskfyllt vilket ökar 

bankernas risktagande. Även Shleifer och Vishny (1986) går emot teorin om att aktieägare 

skulle föredra högre risk genom att argumentera för att större aktieägare blir mer riskaversa 

i takt med att deras ägarandelar ökar. Shleifer och Vishnys argument stödjer bland annat 

Chalermchatvichien m.fl. (2014) och Hanafis m.fl. (2013) resultat som påvisade att bankers 

risk minskade i takt med att stora aktieägares andelar ökar. Vidare menar Schmielewski 

och Wien (2015) att ägarnas karaktär är central för att förstå sambandet mellan ägarstruktur 

och bankers risktagande.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Studier som undersöker konflikter mellan företagsledningar och aktieägare har en 

långtgående historik. Separationen av ägarskap och kontroll beskrevs först i Adam Smiths 

(1776) Wealth of Nations. Efter publiceringen av Berle och Means (1932) bok The Modern 

Corporation and Private Property har en omfattande litteratur inom ämnesområdet 

utvecklats. En väsentlig del av forskningen har kunnat påvisa ett signifikant samband 

mellan ägarkoncentration och bankers risktagande (Schmielewski & Wein, 2015). 

Forskningsstudier har visat att ett mer koncentrerat ägande leder till att bankers risk ökar 

(Laeven & Levine, 2009). Aktieägarna har starkare incitament att öka risktagandet än 

ledningen som driver verksamheten (Schmielewski & Wien, 2015). Saunders m.fl. (1990) 

menar att ägarstyrda banker ökar risktagande medan banker där ledningen äger en liten del 

av aktierna reducerar risktagande i Amerika. Samtidigt visar Hanafi m.fl. (2013) att 

indonesiska bankers risktagande minskas vid ett koncentrerat ägande. Ianotta m.fl. (2006) 

menar emellertid att ägarstruktur inte enbart kan definieras efter ägarkoncentration utan att 

också ta hänsyn till ägarnas karaktär. Företag med samma ägarkoncentration kan skilja sig 

åt beroende på ägarnas karaktär. Även Schmielewski och Wein (2015) fann att olika 

ägartyper påverkar bankers risk. Aktieägarnas riskpreferenser ansågs vara av stor betydelse 

för bankernas risktagande. Trots att många studier har kunnat påvisa ett samband mellan 

ägarkoncentration och bankers risk finns det ingen enighet om ifall detta samband är 

positivt eller negativt (Ianotta m.fl. 2007; Barry m.fl. 2011).  
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Sambandet mellan agentkostnad och ägarkoncentration har varit föremål för omfattande 

studier (McColgan, 2001). Jensen och Meckling (1976) beskrev att de agentkostnader som 

uppstår då företagsledningen avviker från värdemaximering, ökar vid ett mer utspritt 

ägande. Teorin har sedermera testats empiriskt och ett omvänt förhållande mellan 

agentkostnader och ledningens ägarandelar har kunnat påvisas (Ang m.fl., 2000). Då 

aktieägarna har möjlighet att kontrollera ledningen väntas inte ledningen avvika från den 

optimala investeringsportföljen (Schmielewski & Wein, 2015). Det är mer sannolikt att 

agentkostnader uppstår då bankägarna har ett minskande inflytande över ledningens 

beteende. Vidare kan samma ägarkoncentration påvisa olika grad av agentkostnader 

beroende på ägarnas möjlighet att kontrollera bankernas ledning. I fallet av offentligt ägda 

banker påvisas att ägarna har mindre möjligheter att kontrollera bankens ledning medan 

privatägda banker har större möjligheter till kontroll. En viktig aspekt i originalteorin 

(Jensen & Meckling, 1976) har senare bekräftats av Kole (1995) och Himmelberg m.fl. 

(1999); att agentproblematiken är heterogen mellan olika företag i olika branscher och 

sannolikt även kulturer. Trots ingående studier av sambandet mellan ägarkoncentration och 

agentkostnader har få starka slutsatser fastställts kring betydelsen av varje konflikt och 

mekanismerna för att lösa dessa (McColgan, 2001). 

 

Ett samband mellan bankers risktagande och agentkostnader har påvisats i flertalet studier 

(Schmielewski & Wein, 2015; Ianotta m.fl. 2007; Barry m.fl., 2011). Agentteorin bygger 

på antaganden om att motstridiga riskpreferenser mellan ägare och ledning skapar en 

intressekonflikt (Jensen & Meckling, 1976). Aktieägare antas ha större möjligheter att 

diversifiera sitt kapital och agerar därmed på ett mer risktagande sätt. Ledningen strävar 

däremot efter ett lägre risktagande då deras kapital även utgörs av humankapital. Utifrån 

denna synvinkel tar banker med en ägarstruktur som ger diversifierade ägare mer kontroll 

en större risk än banker med ett mer utspritt ägande (Laeven & Levine, 2009). 

Schmielewski och Wein (2015) menar dock att agentkostnaderna även kan uppstå till följd 

av en ägarstruktur som uppmuntrar ett ökat risktagande av ledningen. I detta fallet har 

aktieägarna en mer riskavers inställning än bankens ledning. Vidare noteras att 

agentproblematiken och bankers risktagande varierar beroende på ägarens karaktär (Barry 

m.fl., 2011). Forskningsresultaten är emellertid inte eniga kring hur ägares karaktär 

påverkar sambandet mellan agentkostnader och bankers risk. Lavean (1999) menar att 
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asiatiska familjeägda banker tar större risker medan Schmielewski och Wein (2015) 

argumenterar för att familjer oftast har begränsade diversifieringsmöjligheter och därför 

har riskpreferenser som sammanfaller med ledningens. Iannotta m.fl., (2012) visade på att 

statsägda banker har en lägre risk medan Barry m.fl. (2011) menar att tidigare studier tyder 

på att dessa har en högre risk. De motstridiga resultaten visar på behovet av ytterligare 

undersökningar av sambandet mellan agentkostnader och bankers risk.  

 

Med anledning av ovanstående diskussion avser vi undersöka sambandet mellan 

ägarstrukturer och risk inom en bankkontext i Europa. Tidigare forskning tyder på att 

sambandet mellan ägarstruktur och bankers risk inte enbart beror på ägarens karaktär men 

också graden av agentproblematik. Riktningen på förhållandet mellan bankers risk och 

ägarkoncentration är emellertid inte fastställt. Detta visar på att det finns behov av ett 

förtydligande av sambandet. Vår studie använder Europa som en kontextuell bas för att 

utreda om ett samband föreligger och utgår därmed från nedanstående problemformulering.  

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar ägarstrukturen bankers risk?  

1.4 Syfte 
Syften med den här studien är att undersöka sambandet mellan bankers ägarstruktur och 

risk.  

1.5 Disposition 
Studien kommer härnäst utmynna i en vetenskapsteoretisk ansats som beskriver uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt, forskningsmetodik och tillvägagångssätt. Det tredje kapitlet 

beskriver de teorier som är relevanta för studien. Kapitel fyra beskriver de metodval som 

har gjorts. I kapitel fem diskuterar vi studiens resultat för att sedan avsluta med de slutsatser 

och implikationer som studien har lett fram till under kapitel sex.  
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2  Metod  

I kapitel två redogörs för den forskningsmetodik som har tillämpats för att kunna 
besvara frågeställningen: Hur påverkar ägarstrukturen bankers risk? Kapitlet 
avser även att beskriva studiens teoretiska utgångspunkt samt tillvägagångssätt.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt  
Studiens teoretiska utgångspunkt är främst vetenskapliga artiklar men även litteratur i form 

av böcker som är relevanta för rapporten med hänsyn till rapportens syfte. 

Referenssökningar utfördes via Högskolan i Kristianstads databas Summon samt Google 

Scholar. De söktermer som huvudsakligen har använts var ownership concentration, 

ownership structure, agency theory, corporate governance och bank risk. Även artiklarnas 

referenser studerades för att fånga upp relevanta forskningsartiklar, vilka låg till grund för 

att skapa en förståelse för bankers risk, ägarstrukturer och agentkostnader. Endast 

forskningsartiklar som har blivit granskade av sakkunniga forskare har tagits hänsyn till. 

Detta för att uppsatsen ska bygga på trovärdiga forskningsartiklar som kommer ligga till 

grund för såväl litteraturöversikten som diskussioner kring studiens resultat. För att kunna 

skapa generaliserbara resultat har även forskningsartiklarnas metodval analyserats för att 

skapa en större förståelse för hur studiens undersökning kan genomföras.  

 

För studiens syfte har huvudsakligen agentteorin och teorier beträffande bolagsstyrning 

legat till grund för att analysera riskförhållandet mellan ägare och ledningen. Agentteorin 

avser att förklara relationen mellan principalen (bankledning) och agenten (aktieägare) och 

de intressekonflikter som är nära sammankopplade med relationen (Jensen & Meckling, 

1976). Teorier kring bolagsstyrning avser i första hand teorier som belyser hur olika typer 

av ägare kan ha olika riskpreferenser vilket kan speglas i bankernas risktagande. Mer 

specifikt har teorier som belyser separationen mellan ägarskap och kontroll tagits hänsyn 

till då dessa har bedömts vara relevanta för att kunna uppfylla rapportens syfte. 

Separationen mellan ägarskap och kontroll har främst nyttjats för att beskriva hur 

maktbalansen mellan ägare och ledning påverkar bankers risktagande. Förutom agentteorin 

och teorier kring bolagsstyrning har även portföljvalsteorin tagits i beaktning för att 
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förklara hur aktieägare kan uppnå maximal vinstmaximering genom en diversifierad 

portfölj (Markowitz, 1952).  

2.2 Val av forskningsmetodik  
Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan bankers ägarstruktur och risk. För att 

kunna testa hypoteserna angivna i 3.1.3, 3.2.3 och 3.3.2, konverterades begreppen 

ägarstruktur och risk till mätbara variabler vilka sedan låg till grund för de statistiska 

testerna. Eftersom avsikten med studien är att få fram mer generaliserande och jämförbara 

resultat, bygger studien på numerisk datainsamling varvid en kvantitativ metod har ansetts 

vara bäst lämpad. Vidare kan vi med hjälp av en kvantitativ metod inkludera ett större urval 

av banker samt analysera sambandet mellan ägarstruktur och risk utifrån olika statistiska 

tester. Fördelen med statistiska tester är att resultatet blir mer objektivt och präglas således 

inte av personliga tolkningar vilket i sin tur kan skapa misstolkningar (Befring, 1994). 

Kvantitativ forskning avser empirisk forskning som syftar till att kartlägga, analysera eller 

beskriva forskningsproblemet i termer av variabler och kvantitativa förhållanden (Befring, 

1994). Därtill beskriver Bryman (2011) kvantitativ forskning som insamling av numerisk 

data samt att relationen mellan teori och forskning utgörs av en deduktiv metod. Motsatsen 

till kvantitativ forskning, kvalitativ forskning, lägger istället vikt på individers uppfattning 

och tolkning av sin sociala verklighet (Bryman, 2011). Det kan dock tilläggas att även en 

kvalitativ metod hade kunnat tillämpas för att uppfylla studiens syfte men att det hade då 

endast varit möjligt att inkludera ett fåtal banker med hänsyn till uppsatsens omfattning. 

Konsekvensen av att endast studera ett fåtal banker blir att möjligheterna till att jämföra 

resultatet med andra studier minskar, då enligt vår vetskap de flesta forskningsrapporter 

inom studiens forskningsområdet använder en kvantitativ metod för att besvara liknande 

frågeställningar. Kritik kan också riktas mot en kvantitativ metod då det kan vara svårt att 

identifiera en urvalsstorlek som är tillräcklig stor för att representera en hel population 

(Bryman, 2011). Genom att studera signifikansnivån för de olika statistiska testerna kan vi 

dock bedöma den statistiska tillförlitligheten i våra undersökningsresultat. Vidare kan 

liknande studiers resultat ställas i relation till vårt för att se om vårt resultat är unikt eller 

om det finns en antydan till enhetliga resultat.  
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Utifrån teorin har ett antal hypoteser formulerats (se avsnitt 3.1.2, 3.2.3 och 3.3.2) för att 

testa hur de olika teorierna (se 2.1 ovan) förhåller sig till studiens empiriska resultat. Genom 

att testa hypoteser som härleds ur agentteorin, modern portföljteori samt teorier kring 

bolagsstyrning är vår ambition att studien kan generaliseras och jämföras med tidigare och 

framtida studier för att ge mer klarhet i relationen mellan ägarstruktur och bankers risk. 

Vidare kan vi åskådliggöra hur väl teorierna stämmer med vår undersökning och upptäcka 

eventuella diskrepanser. En deduktiv ansats har därför ansetts vara lämplig. Deduktiv (även 

kallad hypotetisk-deduktiv) metod karaktäriseras av att hypoteser, som formuleras utifrån 

teorin, styr forskningsprocessen (Befring, 1994). Liknande forskningsansatser har 

tillämpats i tidigare studier inom ämnet (Chalermchatvichien m.fl., 2014; Hanafi m.fl., 

2013; Shehzad m.fl., 2010; Laeven & Levine, 2009; Ianotta m.fl., 2013). 

2.3 Tillvägagångssätt  
Studien inleddes med en litteraturgenomgång med avsikt att skapa en bredare förståelse för 

ämnesområdet som syftet berör. Forskningsartiklar som behandlar agentteori och 

ägarstruktur var i fokus. Utifrån litteraturgenomgången identifierade vi att sambandet 

mellan bankers ägarkoncentration och risk fortfarande är diffust (Hanafi m.fl., 2013; 

Ianotta m.fl., 2013). Således valde vi att undersöka sambandet närmre med förhoppningen 

att kunna tillföra nya insikter inom området. För att undersöka sambandet närmre beslutade 

vi att även ta hänsyn till ägartyper då tidigare studier tydligt har påvisat att sambandet 

mellan ägarkoncentration och risk kan se olika ut beroende på ägarnas identitet. Enligt 

Ianotta m.fl. (2007) kan ägarstruktur definieras utifrån ägarkoncentration och ägarnas 

karaktär och vi valde därför att ta hänsyn till ägarnas karaktär för att undersöka sambandet 

mellan ägarkoncentration och bankers risk. Vidare identifierade vi den litteratur som 

bedömdes vara relevant för studiens teorikapitel med utgångspunkt i studiens syfte. För att 

uppfylla uppsatsens syfte samt besvara frågeställningen utfördes en empirisk undersökning, 

där data från databasen Orbis och bankernas hemsidor användes för att mäta de variabler 

som studien grundar sig i. Studiens data användes sedan för att utföra olika statistiska tester 

i datorprogrammet SPSS. Genom datainsamling och utförandet av statistiska 

undersökningar kan vi uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningen empiriskt 

varefter vi kan dra mer generaliserande slutsatser. Syftet med de statistiska 

undersökningarna är att kunna identifiera och analysera eventuella samband mellan 
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ägarstruktur och risk på ett statistiskt tillförlitligt sätt. Resultaten från testerna har sedan 

ställts i relation till tidigare forskningsresultat och teorier kring principal-agent relationen, 

modern portföljteorin och bolagsstyrning för att kunna studera eventuella likheter och 

skillnader samt upptäcka eventuella diskrepanser.   
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3 Relationen mellan ägarstrukturer, agentkostnad 
och risk 

I detta avsnitt presenteras en litteraturöversikt kring relationen mellan 
ägarstrukturer, agentkostnad och risk. Avsnittet kommer även att presentera 
studiens sex hypoteser. 

3.1 Ägarstrukturens förhållande till risk 

3.1.1 Ägarkoncentration 

Ett företags ägarstruktur kan definieras utifrån två dimensioner; dels genom 

ägarkoncentrationen, dels genom karaktären på ägarna. Vad gäller ägarkoncentrationen kan 

företag uppvisa olika styrningsmekanismer beroende på om ägarskapet är koncentrerat eller 

utspritt. Ett koncentrerat ägarskap definieras som ett ägarskap varvid företagets kapital är 

koncentrerat till ett fåtal investerare medan ett utspritt ägarskap definieras som ett ägarskap 

då företagets kapital är utspritt på flertalet olika investerare (Ianotta, m.fl., 2007). 

Investerare i utspridda ägarskap beskrivs i teorin vara vinstmaximerande och eftersträva ett 

högre risktagande i gengäld för en högre avkastning i enlighet med den moderna 

portföljteorin (Markowitz, 1952). Ledningen beskrivs däremot vara mer riskavers till följd 

av sämre diversifieringsmöjligheter (Fama, 1980). Eftersom det är ledningen som driver 

företagets verksamhet kommer ledningen främst att agera efter eget intresse vilket kan 

resultera i ett lägre risktagande än vad som är optimalt för aktieägarna (Schmielewski & 

Wien, 2013). För små diversifierade aktieägare är det svårt att få kontroll över företaget 

vilket skapar en separation mellan ägarskap och kontroll (Berle & Means, 1932). Istället 

kan dessa ägare förlita sig på att större aktieägare ser till att deras intressen tillgodoses 

genom att övervaka ledningens ageranden. Eftersom de kostnader som uppstår till följd av 

en underpresterande ledning mestadels bekostas av stora aktieägare, har dessa större 

incitament till att säkerställa att ledningens beslut inte avviker från deras intressen (Shleifer 

& Vishny, 1986). Genom övervakning kan aktieägare förhindra ett för lågt risktagande från 

ledningens sida (Schmielewski & Wien, 2013).  
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3.1.2 Ägartyp 

Utöver ägarkoncentrationen kan bankers ägarstruktur även definieras med avseende på 

ägartyp (Ianotta m.fl., (2006). Enligt Ianotta m.fl. kan företag, givet samma grad av 

ägarkoncentration, skilja sig beroende på karaktären av ägarna. Vidare menar Barry m.fl. 

(2011) att olika ägartyper har betydelse för bankers risktagande. Ett av de grundläggande 

antaganden som görs vid studier av bolagsstyrning är att ägare vill uppnå maximal 

avkastning på sina investeringar (Thomsen & Pedersen, 2000). På en marknad där risken 

inte går att diversifiera bort helt skiljer sig ägarnas uppfattningar om hur företagens styrning 

ska utföras. Härnäst följer en beskrivning av de sex ägartyperna som kommer att studeras 

empiriskt utifrån deras teoretiska riskpreferenser.  

 

Bankinstitutioner 

När en bank äger en annan bank förväntas moderbolaget hantera riskstrategierna (Barry 

m.fl. 2011). Vid finansiella svårigheter är det generellt sett moderbolaget som ansvarar för 

att stödja banken vilket kan vara kostsamt. Ägare som är banker förväntas därmed ha en 

mer konservativ inställning till risk, både för att skydda sig mot finansiella kriser, men även 

för att förhindra ett dåligt rykte. Bankkoncerner ger även fördelar i form av tillgång till 

kapital, information och andra tjänster, vilket ökar den enskilda bankens lönsamhet och 

minskar dess risktagande (Thomsen & Pedersen, 2000). Vi förväntar oss därmed ett lägre 

risktagande för bankinstitutioner.  

 

Icke-finansiella företag 

Då ett icke-finansiellt företag kontrollerar ett annat företag är ägaren oftast en del av en 

koncern (Gugler & Yurtoglu, 2003). Ett ökat icke-finansiellt ägande tenderar att minska 

företagets lönsamhet. Detta kan härledas till ägarnas målsättning (Thomsen & Pedersen, 

2000). Icke-finansiella företag prioriterar långsiktiga affärsrelationer framför kortsiktiga 

mål. De kan även sätta koncernens globala lönsamhet före det enskilda företagets. Även 

om ägandet kan leda till ett kunskapsutbyte är ett ägande från icke-finansiella företag 

förknippat med kostnader. En minskad flexibilitet och risk för bristfällig övervakning kan 

leda till att kostnaderna överstiger fördelarna. Vi förväntar oss därmed ett lägre risktagande 

för icke-finansiella ägare.  
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Familjeägda banker 
 
Familjer har ofta rollen av att både vara ägare och medlem i företagets ledningsgrupp 

(Thomsen & Pedersen, 2000). Då familjerna investerar humankapital i företaget och även 

är relativt välbärgade har de ett långsiktigt engagemang i företaget. För att inte riskera att 

förlora kontrollen i företaget har familjer en stor andel av deras förmögenhet investerat i 

företaget. Resultatet blir att familjeägda banker har en låg diversifieringsgrad vilket gör de 

mer riskexponerad mot osystematisk risk (Ianotta m.fl., 2007). Vi förväntar oss därmed ett 

lägre risktagande från familjeägda banker.    

 

Medlemsägda banker 

Medlemsägda banker skiljer sig mot aktieägda banker genom att medlemsägda banker inte 

styrs av investerare (Birchall, 2013). Konsekvensen av detta blir att medlemsägda banker 

tenderar att vara mer riskaverta eftersom de inte har lika höga krav på att uppvisa 

vinstmaximerade resultat och därigenom kunna genomföra utdelningar till sina aktieägare. 

En ytterligare anledning till varför medlemsägda banker antas vara riskaverta är deras 

begränsade möjligheter till att anskaffa externt kapital då deras ägare inte utgörs av 

aktieägare. Slutligen existerar agentproblematik i en mindre omfattning i medlemsägda 

banker jämfört med aktieägda banker. Detta eftersom aktieägare anses ha ett större 

incitament till risktagande. Genom ett högre risktagande kan aktieägare uppnå en potentiell 

högre avkastning. Avkastningen tillfaller dock inte bankens kunder vilket gör att kunderna 

endast utsätts för en högre risk att förlora sitt insatta kapital. I en medlemsägd bank uppstår 

inte denna typ av agentproblematik då bankens kunder och ägare utgörs av samma 

individer. Resultatet blir att medlemsägda banker har ett lägre incitament till ett högt 

risktagande jämfört med aktieägda banker (Ayadi, Llewellyn, Schmidt, Arbak och De 

Groen, 2010). Vi förväntar oss därmed ett lägre risktagande för medlemsägda banker. 

 

 
Institutionella investerare 
 
Institutionella ägare, så som försäkringsbolag och pensionsfonder, skiljer sig från enskilda 

individuella aktieägare genom att institutionella ägare har tidigare erfarenhet och kunskap 
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från att övervaka ledningar. Detta resulterar i att institutionella ägare kan utöva en 

effektivare övervakning genom skalekonomi (Barry m.fl. 2011). Pound (1988) påvisar 

detta i sin studie där han kom fram till att institutionella ägare kan övervaka ledningen för 

en lägre kostnad eftersom dessa typer av ägare har erfarenhet inom området. Institutionella 

investerare karakteriseras av ett mer långsiktigt investerande och har inte lika täta relationer 

med firman som andra ägartyper, till följd av en mer diversifierad portfölj (Thomsen & 

Pedersen, 2000; Barry m.fl. 2011). Målsättningen uttrycks mestadels i finansiella termer 

och sammanfaller därför med aktieägarnas värdemaximering. Vi förväntar oss därmed ett 

högre risktagande för de banker som ägs av institutionella investerare.  

 

Statsägda banker 

Statsägda banker är teoretiskt sett kontrollerade av allmänheten (Shleifer & Vishny, 1997). 

I praktiken är det däremot byråkrater som kontrollerar företagen men saknar rätten att ta 

del av den vinst som tillfaller allmänheten. Ofta har dessa byråkrater målsättningar som är 

politiska och skiljer sig från social välfärd. Tidigare forskning visar att statsägda banker 

har högre konkursrisk än andra banker (Barry m.fl., 2011). Detta stödjer Ianottas m.fl. 

(2013) påstående om att statsägda banker har ett större incitament till ett högre risktagande 

på grund av att statliga banker omfattas av ett statligt skyddsnät, vilket i sin tur reducerar 

sannolikheten för konkurs. Vi förväntar oss därmed ett högre risktagande för de banker som 

är statsägda.  

3.1.3 Hypotesformulering 

Det existerar åtskilliga forskningsstudier som undersöker ägarkoncentrationens inverkan 

på risk, emellertid utan något enhetligt resultat (Barry m.fl., 2011). Exempelvis fann 

Chalermchatvichien m.fl. (2014) att ett mer koncentrerat ägarskap resulterade i en högre 

kapitaltäckningsgrad och i en bättre likviditet för östeuropeiska banker. Hanafi m.fl., (2013) 

fann ett liknande resultat i sin studie där banker med koncentrerade ägarskap hade ett lägre 

risktagande. Dessa resultat överensstämmer inte med den del av teorin som förespråkar att 

ett koncentrerat ägarskap leder till en större övervakning av ledningen och därmed en högre 

risk (Schmielewski & Wien, 2013). Diskrepansen kan förklaras av att större aktieägare har 

en benägenhet att bli allt mer riskaversa då deras ägarandelar ökar (Hanafi m.fl., 2013). 

Barry m.fl. (2011) menar att bankers risktagande även kan skilja sig åt beroende på ägarnas 
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karaktär. Deras resultat visade att stora aktieägare, då dessa är individer familjer eller 

bankinstitutioner, hade en lägre risk. Resultatet stödjs av Ianotta m.fl. (2007) som fann att 

ett mer koncentrerat ägarskap reducerade bankers risk. Flertalet studier har undersökt 

sambandet mellan ägarkoncentrationer och risk för olika ägarkategorier även om resultaten 

inte alltid är enhetliga (Shehzad m.fl., 2010; Laeven & Levine, 2009; Barry m.fl., 2011). 

För att kunna undersöka hur ägarstruktur påverkar risk undersöker vi därmed hur olika 

ägare kan påverka sambandet mellan ägarkoncentration och risk. Denna studie kommer 

således bygga vidare på befintlig forskning genom att undersöka följande hypoteser: 

 

     H1: Bankers risktagande ökar vid ett ökat innehav från institutionella investerare och 

stat 

H2: Bankers risktagande minskar vid ett ökat innehav från bankinstitutioner, icke-

finansiella företag, familjer och medlemsägare 

 

3.2 Ägarstrukturens förhållande till agentkostnad 

3.2.1 Agentteori 

Med agentteori avses relationen mellan agenten och principalen, där principalen överlåter 

arbetsuppgifter till agenten som i sin tur utför arbetet (Eisenhardt, 1989). Jensen & 

Meckling (1976) beskriver agentrelationen som ett kontrakt där en eller flera personer 

(principal) överlåter beslutsfattandet till en motpart (agent). Agentrelationen mellan 

principalen och agenten präglas i regel av konflikter till följd av att parterna har olika 

intressen. Intressekonflikterna kan härledas till två separata problem. Ena problemet 

grundar sig i en informationsasymmetri där det är svårt eller dyrt för principalen att veta 

vad agenten faktiskt gör. Detta resulterar i att principalen inte kan bekräfta huruvida 

agentens handlingar sammanfaller med principalens intressen. Det andra problemet 

förklaras av olika riskpreferenser där principalen och agenten inte förespråkar ett likadant 

förfarande till följd av deras olika inställningar till risktagande. Agenten beskrivs som mer 

riskavers till följd av sämre diversifieringsmöjligheter då dennes kapital även utgörs av 

humant kapital såsom agentens anställningskontrakt (Eisenhardt, 1989; Fama, 1980). Då 
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agenten tar besluten i verksamheten kan denne agera efter sina egna intressen och därmed 

försumma principalens intressen. Principalen har därför incitament till att övervaka 

ledningen för att driva igenom ett agerande som gynnar principalen (Schmielewski & Wien, 

2013).   

 

Principalen kan minska avvikelser från sina intressen genom att antingen ta på sig de 

övervakningskostnader som krävs för att reducera agentens oönskade ageranden eller 

genom att skapa starkare incitament för agenten (Jensen & Meckling, 1976). Dessutom kan 

principalen i vissa situationer förse agenten med resurser för att säkerställa att hon inte 

agerar på ett sätt som missgynnar principalen. Resultatet av att principalens intressen inte 

tillgodoses av agenten uppstår som en minskning av principalens förmögenhet vilket även 

betraktas som en agentkostnad Sammanfattningsvis beskriver Jensen och Meckling 

agentkostnad som summan av: 

 

• Övervakningskostnader som principalen ådrar sig 

• Kostnader för att skapa incitament  

• Kostnader som uppstår till följd av avvikande intressen 

 

Agentkostnaderna är en oundviklig bieffekt av agentrelationen, som kan uppstå i vilken 

situation som helst, där två eller flera personer uträttar något tillsammans (Jensen & 

Meckling, 1976). Eftersom principalen och agenten påverkas negativt av agentkostnaderna 

har båda ett incitament att reducera kostnaden för att maximera sina egenintressen. För 

principalen kan dock agentkostnaderna antas vara högre till följd av kostnaderna som 

uppstår i samband med övervakningen. För att principalen ska ha incitament till att 

övervaka ledningen krävs det att fördelarna som agentkostnaderna ger upphov till, är större 

än själva agentkostnaderna (Jensen & Meckling, 1976). 

 



	

 

 

15 

3.2.2 Separation mellan ägarskap och kontroll 

Berle & Means (1932) visade i sin studie hur begreppen ägarskap och kontroll separeras 

när ett företags ägarskap övergår från ett koncentrerat ägarskap till ett utspritt ägarskap till 

följd av att företagets kapital sprids på fler antal aktieägare. Med kontroll avses 

aktieägarnas möjlighet (och incitament) till att effektivt övervaka ledningen och därigenom 

kunna få sina intressen tillgodosedda (Berle & Means, 1932). En högre grad av 

ägarkoncentration ökar sannolikheten till en effektiv kontroll av ledningen då kostnaden 

för övervakning inte är lika kännbar som för mindre aktieägare (Shleifer & Vishny, 1986). 

Enligt Fama (1980) sprider diversifierade ägare ut sina investeringar på flera olika företag 

vilket resulterar i att de inte har något större intresse av att detaljerat studera varje enskilt 

företags operativa verksamhet. Således saknar diversifierade ägare incitament till att 

övervaka ledningen då detta innebär för höga kostnader i förhållande till deras kapital.  

 

Börsnoterade banker har ett mer utspritt ägarskap till följd av att dessa banker är större, 

jämfört med icke-börsnoterade banker som har ett mer koncentrerat ägarskap. Av denna 

anledning tenderar börsnoterade banker präglas av en större separation mellan ägarskap 

och kontroll vilket resulterar i större agentkostnader (Barry m.fl., 2011). Detta stödjs av 

Ang m.fl. (2000) som i sin studie fann ett negativt samband mellan agentkostnader och 

ägarkoncentration. Således blir agentkostnaderna större när ägandet är utspritt på ett större 

antal ägare (Ang m.fl., 2000). Resultatet stödjer Jensen och Mecklings (1976) argument 

om att det inte existerar några agentkostnader vid ett ägande när aktieägaren och ledningen 

är företagets enda aktieägare. Då ägandet är koncentrerat har ägarna större möjlighet att 

kontrollera ledningen vilket gör att en agentproblematik inte är lika sannolik (Schmielewski 

& Wein, 2015).  

3.2.3 Hypotesformulering 

Agentkostnader uppstår till följd av att det är svårt eller dyrt för aktieägare (principalen) att 

kontrollera att ledningens (agentens) handlingar är i linje med aktieägarnas intressen 

(Eisenhardt, 1989). Jensen och Meckling (1976) menar att relationen mellan 

företagsledningen och aktieägarna är ett exempel på en typisk relation som utgörs av 

agentproblematik. Flera empiriska forskningsstudier har hittat olika samband mellan 

ägarstrukturer och bankers risk, där konflikten mellan aktieägarna och ledningen har 
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använts för att teoretiskt förklara de empiriska resultaten (Hanafi m.fl., 2013). Exempelvis 

menar Barry m.fl. (2011) att publika banker har en större separation mellan ägarskap och 

kontroll jämfört med privata banker, till följd av att analysn banker tenderar att ha ett mer 

utspritt ägarskap. Privata banker har istället ett mer koncentrerat ägarskap vilket resulterar 

i att aktieägarna har bättre förutsättningar att övervaka ledningen och därigenom få sina 

intressen respekterade vilket reducerar agentkostnaderna (Shleifer & Vishny, 1986). Med 

utgångspunkt i konflikten mellan aktieägare och ledningen formuleras följande hypoteser: 

 

H3: Agentkostnader minskar då ägarandelar från aktieägare som utgörs av 

institutionella investerare och stat ökar 

 H4: Agentkostnader minskar då ägarandelar från aktieägare som utgörs av 

bankinstitutioner, icke-finansiella företag, familjer och medlemsägare ökar 

 

3.3 Agentkostnadens förhållande till risk  

3.3.1 Riskpreferenser 

Mindre aktieägare i företag med ett utspritt ägarskap tenderar att vara diversifierade och 

eftersträvar därmed en högre risk mot en högre avkastning. Genom effektiv diversifiering 

kan dessa investerare reducera den osystematiska risken vilket gör att diversifierade ägare 

är mindre riskexponerade jämfört med företagsledningar (Fama, 1980). Samtidigt har 

diversifierade ägare mindre incitament till att övervaka ledningen på grund av deras relativt 

låga aktieinnehav, vilket skapar en separation mellan ägarskap och kontroll (Berle & 

Means, 1932). Stora aktieägare har på motsvarande sätt större incitament till att övervaka 

ledningen för att förhindra ett för lågt risktagande vilket istället resulterar i att separationen 

mellan ägarskap och kontroll reduceras (Schmielewski & Wien, 2013; Schleifer & Vishny, 

1986). Behovet från aktieägarnas sida att övervaka ledningen förklaras oftast genom 

agentteorin där företagsledningen bedöms vara mer riskavers på grund av karriärmässiga 

skäl (Amihud & Lev, 1981). Företagsledningar är mer riskkänsliga till följd av deras 

begränsade diversifieringsmöjligheter (Eisenhardt, 1989). Detta eftersom större delen av 
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företagsledningens kapitalinvesteringar utgörs av humankapital exempelvis i form av deras 

anställning hos företaget.  

3.3.2 Hypotesformulering  

Agentkostnadens förhållande till risk kan kopplas till de avvikelser i riskpreferenser som 

är en del av agentproblematiken mellan aktieägare och ledningen (Eisenhardt, 1989). Ett 

utspritt ägarskap medför att ledningen har kontrollen över företaget utan övervakning från 

aktieägarnas sida. Ledningen har därför möjligheten att agera efter sina egna intressen och 

kan försumma aktieägarnas intressen då dessa kan innebära ett för högt risktagande för 

ledningen. I utspridda ägarskap där separationen mellan ägarskap och kontroll är tydlig, 

blir agentkostnaderna större när aktieägarnas intressen inte respekteras av ledningen. På 

motsvarande sätt minskar agentkostnaderna i ett koncentrerat ägarskap då ledningen 

övervakas av stora aktieägare som kan förhindra ett för lågt risktagande. Ett för lågt 

risktagande strider mot vinstmaximering vilket hämmar aktieägarnas 

avkastningsmöjligheter (Schmielewki & Wien, 2013). Å andra sidan har Hanafi m.fl (2013) 

och Chalermchatvichien m.fl. (2014) visat att ett koncentrerat ägarskap reducerade risken 

hos bankerna vilket kan påvisa att agentkostnader även kan föreligga till följd av att 

aktieägarna är mer riskaversa än ledningen. En möjlig förklaring till detta är att aktieägare 

blir mer konservativa när deras aktieinnehav stiger vilket gör dem mer riskaversa (Hanfi 

m.fl., 2013). Även höga prestationsbaserade ersättningar kan leda till ett högt risktagande 

från ledningen (Schmielewki & Wien, 2013). Med hänsyn till ovanstående diskussion 

formuleras följande hypoteser: 

 

H5: Agentkostnader påverkar bankers risk i negativ riktning då ägaren utgörs av 

institutionella investerare och stat 

 H6: Agentkostnader påverkar bankers risk i positiv riktning då ägaren utgörs av 

bankinstitutioner, icke-finansiella företag, familjer och medlemsägare 
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4 Empirisk metod 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens undersökningsprocess, de variabler som 
undersöks samt studiens datainsamling. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 
de analysmetoder som använts för att analysera studiens data.  

4.1 Undersökningsprocessen 
Inledningsvis var ambitionen att studera förhållandet mellan ägarkoncentration och risk. 

Under studiens gång fann vi dock att regressionen för ägande och risk inte var signifikant 

för hela populationen (se bilaga 5). Genom att studera punktdiagrammet kunde vi urskilja 

att störst residualspridning förekom vid den lägsta och högsta ägarkoncentrationen. Således 

ökade variationerna mellan bankernas risk då ägandet blev mer koncentrerat eller utspritt. 

Detta fenomen kallas för heteroskedasticitet och kan ta formen av ett timglas (Körner & 

Wahlgren, 2015). Heteroskedasticitet kan bero på att en variabel som påverkar den 

beroende variabeln är utelämnad från modellen. Detta leder i sin tur till att regressionen 

inte blir signifikant då förklaringsgraden är störst vid mitten av regressionen men mindre 

vid ytterkanterna. Under processen funderade vi på möjliga anledningar till detta och slöt 

oss till att ägarnas och ledningens riskpreferenser var av stor betydelse för riktningen på 

sambandet. Litteraturen menar att ledningen har ett större inflytande över företaget vid ett 

utspritt ägande och att ägarna har ett större inflytande vid ett mer koncentrerat ägande (Ang 

m.fl., 2000). Således bör ledningen och ägarnas intressen sammanfalla i större utsträckning 

vid mitten. Detta leder oss att tro att bankernas risktagande är mer homogent vid ett ägande 

som varken är utspritt eller koncentrerat. En ägare som är riskavers förmodas vilja minska 

bankens risktagande vid ett större ägande. De ägare som är mer risktagande borde likaså 

öka bankens risktagande vid ett större ägande. För att kunna urskilja om ägarstruktur 

påverkar bankers risktagande behövde vi därmed ta hänsyn till ägarnas riskpreferenser. Om 

en regression utförs för alla banker blir ett linjärt samband svårt att fastställa då sambandet 

kan ha olika riktningar beroende på ägarnas riskpreferenser.  
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4.2 Operationalisering 
För att kunna undersöka och analysera studiens hypoteser omvandlades de teoretiska 

begreppen till mätbara variabler. Nedan följer en beskrivning av de beroende och 

oberoende variabler som ligger till grund för uppsatsens analys.  

4.2.1 Beroende variabler 

För att testa hypoteserna använder vi bankernas risk som beroende variabel. Hypoteserna 

1-6 testas genom att använda Z-score för att mäta bankernas konkursrisk. Som tidigare har 

nämnts i 1.1 Bakgrund är bankers konkursrisk av intresse eftersom bankers konkurs har en 

betydande påverkan på ekonomin vilket finanskrisen 2008 har indikerat (Haq & Heaney, 

2012). Tidigare studier som har använt Z-score är bland annat Laeven och Levine (2009) 

samt Boyd och Graham (1996). Z-score mäts enligt följande formel: 

 

 
𝑧" =

𝜇" 	+	𝐶𝐴𝑅"
𝜎"

 
(1) 

 

I formeln symboliserar 𝜇 den genomsnittliga avkastningen på tillgångarna för bank 𝑖, 𝐶𝐴𝑅 

är tidsperiodens genomsnittliga kapitaltäckningsgrad (kapitalbas i relation till de 

riskjusterade tillgångarna) och 𝜎 är urvalets standardavvikelse på avkastning på tillgångar. 

Mer specifikt mäter formeln avståndet till insolvens, där ett högre Z-score värde indikerar 

ett längre avstånd till insolvens och därmed lägre risk. På motsvarande sätt indikerar ett 

lägre Z-score en högre risk (Laeven & Levine, 2009; Boyd & Graham, 1996). I enlighet 

med Laeven & Levine, 2009 väljer vi att logaritmera Z-score för att eliminera den skevhet 

som Z-score medför. Av praktiska skäl kommer vi hädanefter att benämna logaritmen av 

Z-score som Z-score endast. 

 

Z-score ligger till grund för testerna av samtliga hypoteser. För hypotes ett och två 

undersöks huruvida ägarstruktur påverkar risken. För att undersöka om det föreligger ett 

samband mellan ägarstruktur och agentkostnad i hypotes tre och fyra, studerar vi eventuella 

förändringar i Z-score vid ett koncentrerat och utspritt ägande. Hypotes fem och sex testas 
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genom att se hur risken ändras i förhållande till största aktieägarens andel. Samtliga 

hypoteser testas för de två ägargrupperna.   

 

4.2.2 Oberoende variabler 

 

Ägarkoncentration 

Studiens oberoende variabel utgörs av den största aktieägarens procentuella aktieinnehav, 

vilket har använts för att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan ägarstruktur 

och risk. Flera studier har definierat ägarkoncentration utifrån den största aktieägarens 

innehav, bland annat Shehzad m.fl. (2013) och Chalermchatvichien m.fl. (2014). 

Inledningsvis var ambitionen att mäta ägarkoncentration utifrån tre olika kategorier: den 

största aktieägarens innehav, de tre största aktieägarnas innehav samt de fem största 

aktieägarnas innehav. Detta för att kunna åskådliggöra hur sambandet mellan ägarstruktur 

och risk kan förändras beroende på ägarkoncentration mäts. Shehzad m.fl. (2013) har visat 

att beroende på hur ägarkoncentration mäts, kan sambandet mellan ägarstruktur och risk se 

olika ut. På grund av databegränsningar fanns dock inte möjligheten att inkludera fler 

aktieägare. Istället har ägarkoncentration definierats utifrån den största aktieägarens totala 

aktieinnehav i relation till företagets utomstående aktier. En fördel med att enbart 

undersöka den största ägarens andelar är att vi kan se hur en viss ägartyp påverkar 

risktagandet. Om flera ägare mäts samtidigt och dessa har olika karaktär kan det vara svårt 

att identifiera vilken av ägarna som har störst inverkan på risktagandet. 

Ägarkoncentrationen användes därmed i hypotes ett och två för att uppskatta hur olika 

ägarstruktur påverkar bankernas risktagande. För hypotes fem och sex studerades 

förhållandet mellan agentkostnader och risk genom att analysera hur agentkostnaderna 

skiljer sig mellan olika grader av ägarkoncentration. Detta gjordes genom att studera hur 

risken förändrades i takt med att ägarskapet gick från ett utspritt ägarskap till ett mer 

koncentrerat ägarskap.  
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Majoritetsägande 

För att testa hypotes tre och fyra använder vi en kategorisering av bankernas ägarskap, där 

ett ägande under 50 % kategoriseras som utspritt och ett ägande över 50 % kategoriserar 

ett koncentrerat ägande (se avsnitt 0 Analysmetoder). Anledningen till att gränsen för 

koncentrerat ägarskap utgår från 50 % är för att tydligare kunna identifiera agentkostnader. 

Som tidigare nämnts har aktieägare större incitament till att övervaka ledningen när deras 

innehav stiger. Således bör majoritetsägarens riskpreferenser framgå tydligare då dennes 

kontrollmöjligheter är betydligt större vid ett majoritetsägande. Minoritetsägare saknar 

samma incitament för att se till att deras intressen blir tillgodosedda på grund av 

medföljande agentkostnader i form av bland annat övervakningskostnader. Denna 

motivering stödjs av Shehzad m.fl. (2013) studie som endast hittade signifikanta samband 

mellan ägarkoncentration och risk, när ägarkoncentration mättes utifrån en gräns på minst 

50 %. Vidare påpekar Shehzad m.fl. att endast ett ägarskap över 50 % kan anses utgöra en 

kontrollerande andel. Utifrån kategoriseringen kan vi studera avvikelser mellan 

aktieägarnas och ledningens riskpreferenser. Eventuella avvikelser i risktagande vid ett 

utspritt ägarskap jämfört med ett koncentrerat ägarskap kan påvisa att olika riskpreferenser 

existerar mellan aktieägare och ledning, vilket i sin tur visar att agentkostnader föreligger. 

Därmed kan vi testa om det föreligger ett samband mellan agentkostnader och bankers 

ägarstruktur. 

 

Ägartyp 

För att undersöka hypoteserna har vi delat upp bankerna i två ägarkategorier. Då syftet med 

studien är att undersöka ägarstrukturens inverkan på risk har vi valt att fokusera på ägarnas 

riskbeteende. Vår utgångspunkt vid kategoriseringen av ägarna har varit de riskpreferenser 

som ägarna antas ha enligt teorin. För att kunna identifiera bankernas  ägartyper har vi 

utgått från databasen Orbis information om ägare. Dessa har sedan kontrollerats genom att 

jämföra informationen med bankernas egna årsredovisningar. Vid ett större urval hade 

möjligheten att testa de enskilda ägarkategorierna var för sig varit möjlig men då 

observationerna var för få valde vi att utföra regressioner för flera ägartyper samtidigt. De 

ägartyper som enbart ägde en bank ströks ur urvalet då en riktning på ett samband inte kan 

fastställas utifrån ägartyp vid så få observationer. För varje ägarkategori utfördes en 
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regressionsanalys med ägarkoncentration och risk som variabler. Bankerna har således 

kategoriserats efter deras största ägares teoretiska riskpreferenser (se kap 3.1.2 Ägartyp) 

vartefter sambandet testas empiriskt. Vi kan därmed testa hur de ägare som har högre eller 

lägre riskpreferenser utifrån teorin påverkar bankernas risktagande. Operationaliseringen 

av ägarna utgår således från ägarnas karaktär. Institutionella investerare definieras som de 

ägare som utgörs av finansiella företag med undantag av banker. Ett statligt ägarskap 

innebär att bankens största ägare utgörs av en stat eller offentlig verksamhet. Familjer 

definieras som ett ägarskap där den största ägaren utgörs av en eller flera familjer eller 

individer. Medlemsägare innebär att bankens största ägarskap utgörs av dess medlemmar. 

Icke-finansiella företag definieras som ett ägande av ett företag vars verksamhet inte är av 

finansiell karaktär. Bankinstitutioner innebär ett ägarskap av en annan bank. En 

sammanställning av kategoriseringen syns i Tabell 4.1 nedan. 

 

Kategorisering Definition Antal Riskpreferens 

Ägarkategori ett • Institutionella investerare 34 Risktagande 

 • Stat 6  

Ägarkategori två • Familjer 8 Riskavers 

 • Medlemsägare 10  

 • Icke-finansiella företag 22  

 • Bankinstitutioner 51  

 • Familjer 8  

 

 

  

Tabell 4.1 – Ägarkategorier 
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Kontrollvariabel 

För att undersöka om det finns andra variabler som påverkar sambandet mellan ägarstruktur 

och risk utförs en regressionsanalys med kontrollvariablerna totala tillgångar (TA) och 

kapitalkvot. Mindre banker kan uppvisa annorlunda styrmekanismer än stora banker 

(Shehzad m.fl., 2010), varför ett mått på bankers storlek har ansetts vara lämpligt.  Detta 

påstående stödjs av Haq och Heaney (2012) som menar att större banker har starkare 

incitament till ett högre risktagande då stora banker omfattas av statliga skyddsnät. Genom 

att kontrollera för bankers storlek kan vi undersöka om bankers storlek har betydelse för 

sambandet mellan ägarstruktur och risk.  

 

Vidare avser vi att kontrollera för kapitalkvot. Eftersom aktieägares insats utgörs av det 

investerade kapitalet, har dessa intressenter ett begränsat ansvar. Detta medför att 

aktieägare har ett större incitament till att öka den finansiella hävstången och därigenom 

risken (Miller, 2012). Kapitalkvoten definieras som eget kapital i förhållande till det totala 

kapitalet och anger hur stor andel av bankernas totala kapital som utgörs av eget kapital 

kontra belånat kapital. Ju större andel kapital som är finansierad genom lån, desto högre 

risk finns i bolaget (Berk & DeMarzo, 2013). Genom att kontrollera för kapitalkvoten kan 

vi således undersöka om utnyttjandet av finansiell hävstång har en signifikant påverkan på 

sambandet mellan ägarstruktur och risk. 

 

För att kontrollera om landspecifika skillnader har en signifikant inverkan på sambandet 

har vi kontrollerat för rättssystem (se bilaga 4). Då vårt urval inte var stort nog för att 

kontrollera för alla enskilda länder utgick vi från en liknande indelning som La Porta m.fl. 

(1998) samt Busta m.fl. (2014). Denna kategorisering har sin utgångspunkt i ländernas 

rättssystem och används av Gugler & Yurtoglu (2003) för att kontrollera för heterogenitet 

vid flerlandsstudier. Olika länder har olika institutionella förhållanden, vilka kan påverka 

förhållandet mellan ägarkoncentration och bankers värde (La Porta m.fl., 1998; Busta m.fl., 

2014). De två huvudsakliga rättssystem som La Porta m.fl. (1998) och Busta m.fl. (2014) 

anger är kontinentaleuropeisk lag och anglosaxisk lag. Den kontinentaleuropeiska lagen 

har sitt ursprung i Frankrike men har sedan förgrenat sig i germansk och skandinavisk rätt. 

Vår studie tar hänsyn till institutionella faktorer genom att vi skapar dummyvariabler 
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baserade på rättssystemen. De fyra rättssystemen utgörs av Frankrike, Skandinavien, 

Tyskland och England. Variablerna antar värdet ett om det givna rättssystemet föreligger 

och noll för andra rättssystem. Eftersom vi använder oss av dummyvariabler behöver en 

referensgrupp anges som man jämför de andra grupperna med (Sundell, 2010). För detta 

ändamål har Frankrike valts som referensgrupp och därför har ingen dummyvariabel för 

Frankrike inkluderats i regressionerna. Informationen om bankernas ursprung är inhämtat 

från bankernas hemsidor och bankerna kategoriserades sedan utifrån ländernas 

ursprungliga rättssystem. Således kontrollerar vi för de skillnader som kan uppstå vid 

engelsk, fransk, tysk och skandinavisk rätt.   

 

4.3 Datainsamling 
För att kunna undersöka studiens hypoteser har data inhämtats som sedan har använts för 

att estimera graden av ägarkoncentration och risk. Senast tillgänglig information om 

bankernas ägarstruktur, i form av ägarkoncentration och ägartyper, har inhämtats från 

databasen Orbis. Orbis är en databas som innehåller finansiell information om 200 miljoner 

företag. Den finansiella informationen sammanställs från mer än 140 källor (Orbis, 2016). 

Vidare har data om bankernas risk inhämtats från de finansiella rapporterna i Orbis under 

perioden 2012 – 2014. Perioden valdes ut då en senare tidsperiod saknade den information 

som behövdes för att utföra studiens tester och därmed hade minskat urvalet. Vi valde även 

att inhämta data för en treårsperiod för att kunna beräkna riskmåttet Z-score. En annan 

databas som är vanligt förekommande i forskning kring banker är BankScope. Med hänsyn 

till studiens syfte ansåg vi att databasen Orbis var lämpligast då mängden ägarinformation 

var mer omfattande jämfört med BankScope. För att kontrollera att ägarna kategoriserats 

på rätt sätt har vi utfört stickprov, där vi har studerat bankernas enskilda websidor eller 

årsredovisningar för att säkerställa att de ägartyper som databasen Orbis anger stämmer. På 

så vis upptäckte vi att Orbis kategorisering av ”andra ej namngivna aktieägare” utgjordes 

av medlemsägda banker.  
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Data inhämtades från banker inom EU med tillgänglig finansiell data för årtalen 2012 – 

2014. Valet att studera banker inom EU har fördelen att vi kan studera ägarstrukturens 

inverkan på bankrisk i flera länder utan att signifikanta skillnader i bankreglering påverkar 

sambandet (Iannotta m.fl., 2013). För att kunna utesluta att institutionella faktorer påverkar 

sambandet samlade vi även in information om vilka länder bankernas huvudkontor verkar 

i (se bilaga 4). Informationen sammanställdes från bankernas hemsidor och bankerna i vårt 

urval verkar i 21 länder. Genom att enbart studera banker kunde vi även utesluta att 

företagets bransch har en inverkan på sambandet. Banker vars ägarkoncentration inte var 

uttryckt i ett faktiskt procentuellt tal eller vilkas information från balansräkningen var 

ofullständig sorterades bort (bilaga 1). Detta gav oss ett undersökningsurval på 131 banker. 

Därefter skapade vi en lista med relevant data för de 131 bankerna som ingick i urvalet. 

Listan exporterades sedan till Excel där studiens data strukturerades upp för statistiska 

tester. Följande data insamlades för respektive bank: 

 

• Största aktieägarens ägarandel 

• Ägartyp 

• Totala tillgångar (TA) 

• Kapitaltäckningsgrad (CAR) 

• Avkastning på genomsnittliga tillgångar (ROAA) 

• Land    

• Kapitalkvot 
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4.4 Analysmetoder 
 
Mann-Whitneys test 
 
Skillnader mellan bankernas risk vid ett koncentrerat och utspritt ägarskap kan statistisk 

undersökas genom parametriska eller icke-parametriska test, beroende på om variabeln är 

normalfördelad. Då bankers risk inte antas vara normalfördelad utförs ett icke-parametrisk 

test i form av Mann-Whitney test. För att testa hypotes tre och fyra, sambandet mellan 

agentkostnader och ägarkoncentration, utförs ett Mann-Whitney test där skillnader i 

distributionen av Z-score vid ett koncentrerat och utspritt ägarskap testas. Ett signifikant 

resultat (p-värdet understiger signifikansnivån) innebär att det föreligger en statistisk 

skillnad av risken vid ett koncentrerat och utspritt ägande (Pallant, 2013). 

 
 
Regressionsanalyser 
 
För att testa hypoteserna utförde vi flera regressionsanalyser. Hypotes ett och två testades 

genom att utföra två multipla linjära regressioner i statistikprogrammet SPSS mellan 

ägarkoncentration och bankernas Z-score för de två ägarkategorierna. Anledningen till 

detta var att vi ville undersöka om det finns en skillnad i sambandet mellan 

ägarkoncentration och risk mellan banker med olika ägartyper då vi kontrollerade för totala 

tillgångar, kapitalkvot och rättssystem (se Tabell 4.2). Hypotes fem och sex testades med 

samma regressionsanalyser. Genom att jämföra om det föreligger skillnader mellan 

regressionsanalyserna kunde vi uppskatta i vilken riktning agentkostnaden påverkade 

bankernas risk.  

 

Regressionsanalyser visar hur variationen i den beroende variabeln kan förklaras med hjälp 

av de oberoende variablerna. Genom att studera de oberoende variablernas p-värde i 

regressionsmodellen, kan man avgöra om dessa variabler har en signifikant påverkan på 

den beroende variabeln. Ett p-värde som överstiger signifikansnivån innebär att 

nollhypotesen accepteras vilket i sin tur innebär att variabeln inte påverkar den beroende 

variabeln. Regressionsanalyser visar även hur stor andel av variationen hos den beroende 

variabeln som kan förklaras av regressionsmodellen. Ju högre förklaringsgrad 

(determinationskoefficient) desto starkare är sambandet mellan den beroende variabeln och 
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de oberoende variablerna (Körner & Wahlgren, 2014; Pallant, 2013). Slutligen kan 

regressioner både vara bivariata och multivariata. I bivariata regressioner ingår endast två 

variabler (den beroende och oberoende variabeln) medan multivariata regressioner även tar 

hänsyn till en eller flera kontrollvariabler (Pallant, 2013). För att kontrollera för spuriöst 

samband, utförde vi multivariata regressionsanalyser med samtliga variabler. Härnäst följer 

en specifikation av de modeller som användes för att testa hypoteserna. 

 

Vi använder följande modell för att testa hypotes 1 och 5: 
 
 
Modell 1 
 

𝑍 = 𝛽.
(0) + 𝛽0

(0)𝑋0 + 𝛽3
(0)𝑋3 + 𝛽4

(0)𝑋4 + 𝛽5
(0)𝑋5 + 𝛽6

(0)𝑋6 + 𝛽7
(0)𝑋7 + ℰ" 

(2) 

(1) = Ägarkategori 1  
 
 
Vi använder följande modell för att testa hypotes 2 och 6: 
 
 
Modell 2 
 

𝑍 = 𝛽.
(3) + 𝛽0

(3)𝑋0 + 𝛽3
(3)𝑋3 + 𝛽4

(3)𝑋4 + 𝛽5
(3)𝑋5 + 𝛽6

(3)𝑋6 + 𝛽7
(3)𝑋7 + ℰ" 

(3) 

(2) = Ägarkategori 2  
 
 
 
 

Z = Lg(Z) (Beroende) 

X1 = Ägarkoncentration (Oberoende) 

X2 = Lg(totala tillgångar) (Kontroll) 

X3 = Kapitalkvot (Kontroll) 

X4 = England (dummy variabel) (Kontroll) 

X5 = Tyskland (dummy variabel) (Kontroll) 

X6 = Skandinavien (dummy variabel) (Kontroll) 

 

  

Tabell 4.2 – Variabler 
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5 Resultat  

Rapportens femte avsnitt inleds med en analys av testens antaganden. En 
univariat analys följer vars syfte är att ge en överblick över undersökningens data 
varpå en bivariat analys presenteras där sambanden analyseras utifrån två 
variabler. Sedermera presenteras undersökningens multivariata analyser där 
testets samtliga variabler undersöks. En analys av hypoteserna följer varefter 
slutsatser av de statistiska testerna med utgångspunkt i uppsatsens teori 
presenteras.  Avslutningsvis diskuterar författarna resultatens tillförlitlighet. 

5.1 Inledande analys 
Inledningsvis kontrollerar vi att vi uppfyller de antaganden som krävs för undersökningens 

statistiska tester. Undersökningens huvudsakliga statistiska tester har sin utgångspunkt i 

Mann-Whitney tester och multipla regressionsanalyser. Då våra observationer är oberoende 

och slumpmässiga, vår beroende variabel är kontinuerlig och den oberoende variabeln 

majoritetsägande är en kategorivariabel så uppfyller vi Mann-Whitney testets antaganden 

(Pallant, 2013). För att kunna utföra en multivariat regressionsanalys bör förutsättningar 

kring urvalets storlek, extrema fall, feltermernas normalfördelning, linjäritet och 

homoskedasticitet, autokorrelation och multikollinearitet uppfyllas.  

5.1.1 Urvalets storlek 

Ett av de viktigaste besluten i en undersökning är urvalets storlek (Hair, Black, Babin, 

Anderson, & Tatham, 2006). Om antalet observationer i förhållande till antalet oberoende 

variabler är för litet uppnås en perfekt förklaring av den beroende variabeln men endast till 

följd av ett litet urval (Tabachnik & Fidell, 2007). Signifikansnivån påverkas i hög grad av 

storleken på urvalet (Pallant, 2013). Ett mindre urval kan göra att korrelationer inte blir 

signifikanta medan stora urval kan få till följd att en mycket svag korrelation blir 

signifikant. Det förekommer ett antal tumregler vars avsikt är att finna den optimala 

storleken (Tabachnik & Fidell, 2007). Hair m.fl. (2006) menar emellertid att minst 5 

observationer per oberoende variabel är nödvändigt. Då våra analyser består av 6 oberoende 

variabler är det minsta antalet observationer som krävs 30. För samtliga regressionsanalyser 

är antalet observationer större än 30 vilket innebär att vi har ett tillräckligt stort urval för 

att utföra vår analys.  
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5.1.2 Extrema fall 

Då vi studerar de standardiserade feltermerna i spridningsdiagrammen före transformering 

ser vi en förekomst av extrema fall för båda regressionerna (se bilaga 2 & 3). Julie Pallant 

(2013) menar att extrema fall kan identifieras i ett spridningsdiagram då värden för de 

standardiserade feltermerna är under –3.3 eller över 3.3. För modell ett har den 

standardiserade feltermen ett maxvärde på 4.3 (se Tabell 5.1). För modell två ser vi att det 

största värdet på den standardiserade feltermen är 6.9. Ett annat sätt att identifiera hur stor 

inverkan extrema fall har på en analys är att undersöka Cooks distans (Tabachnik & Fidell, 

2007). Måttet mäter skillnaden i koefficienterna efter att extrema fall har tagits bort. Värden 

över ett indikerar att det förekommer extrema fall. Modell ett har ett värde på 1.3 vilket 

visar att extrema fall har en inverkan på sambandet (se Tabell 5.1). Modell två har ett värde 

på 0.4 vilket tyder på att de extrema fall som finns inte har så stor inverkan på 

koefficienterna för ägartyp två. Efter transformering har första modellens feltermer ett 

maxvärde på 1.9 och ett värde för Cooks distans på 0.3. Den andra modellen visar  ett 

maxvärde för feltermerna på 2.5 och en Cooks distans på 0.2. Efter logaritmisk 

transformering utgör därmed extrema fall inte ett problemområde för vår analys [Min > –

3.3, Max < 3.3, Cooks D < 1].  

 

 Modell 1 Modell 2 

 Z-score Lg(Z) Z-score Lg(Z) 

Standardiserade feltermer Medelvärde 0.00 0.00 0.00 0.00 
Standardavvikelse 0.92 0.92 0.97 0.97 

Minimum –1.50 –2.11 –0.71 –2.71 

Maximum 4.29 1.92 –6.91 2.46 
Skevhet 2.65 –0.03 5.08 –0.44 
Kurtosis 11.98 –0.51 31.48 0.9 

Cooks distans Medelvärde 0.05 0.03 0.01 0.01 
Standardavvikelse 0.20 0.05 0.05 0.03 
Minimum 0.00 0.00 0.00 0.00 
Maximum 1.26 0.25 0.38 0.16 

Durbin-Watson Värde 2.54 2.11 2.09 1.96 
N  40 91 

 

Tabell 5.1 – Deskriptiv statistik över feltermerna före och efter 
transformering 
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5.1.3 Autokorrelation 

För att kontrollera feltermernas oberoende utfördes ett Dubin-Watson test. Testet mäter 

feltermernas autokorrelation (Tabachnik & Fidell, 2007). Förekomsten av autokorrelation 

gör att skattningen av feltermernas varians inte blir korrekt.  Värden som inte befinner sig 

mellan 1.5 och 2.5 är en indikation på en autoregressiv komponent (Djurfeldt, Larsson, & 

Stjärnhagen, 2010). Före transformering ser vi att en problematisk autokorrelation 

förekommer för ägarkategori ett [D > 2.5] (se Tabell 5.1). Efter logaritmisk transformering 

av den beroende variabeln utgör autokorrelation inte ett problemområde för någon utav 

regressionsanalyserna [D < 2.5].    

5.1.4 Multikollinearitet 

Tabell 5.3 visar att det finns signifikanta korrelationer mellan oberoende variabler för båda 

ägarkategorierna. Kapitalkvot och dummyvariabeln England korrelerar med totala 

tillgångar för ägarkategori ett (se Tabell 5.3, Matris A). För ägarkategori två finns det 

dessutom signifikanta korrelationer mellan dummy variabeln Tyskland och England men 

också totala tillgångar (se Tabell 5.3, Matris B). Multikollinearitet uppstår då två eller fler 

oberoende variabler har en påtaglig korrelation (Hair m.fl., 2006). Multikollinearitet kan 

leda till att feltermerna ökar vilket försvagar en analys (Tabachnik & Fidell, 2007). Ofta 

anges korrelationer över 0.9 som indikationer på att multikollinearitet föreligger. Då vi 

studerar korrelationsmatriserna ser vi att inga av de oberoende variablerna har en 

korrelation över 0.9 (se Tabell 5.3). Korrelation är emellertid inte en helt tillförlitlig metod 

för att utesluta multikollinearitet då fenomenet även kan uppstå till följd av en kombinerad 

effekt av flera oberoende variabler (Hair m.fl., 2006). Ett av de vanligaste statistiska 

testerna för att testa om multikollinearitet utgör ett problem i en analys är VIF. Tabell 5.5 

visar VIF-värden för testets multipla regressionsanalyser. VIF undersöker hur stor del av 

varje oberoende variabel som inte kan förklaras av de andra oberoende variablerna. Ett 

värde på 1.0 innebär att standardfelet är opåverkat. Kvadratroten av VIF uttrycker 

omfattningen av feltermernas ökning till följd av multikollinearitet. Totala tillgångar visar 

för regression ett upp testets högsta VIF värde på 1.46. Kvadratroten av VIF [ 1.46 =

1.21] visar därmed att variabelns felterm har ökat med 21 % [100	×	 1.21 − 1 = 21] till 

följd av multikollinearitet. Ett VIF-värde på 10 brukar vanligtvis anges som ett gränsvärde 

över vilket problematisk multikollinearitet uppstår (Pallant, 2013; Hair m.fl., 2006; 
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Tabachnik & Fidell, 2007). Då testets VIF-värden understiger 10 och då de oberoende 

variablerna inte påvisar starka korrelationer utgör multikollinearitet inte ett statistiskt 

problemområde för vår analys [VIF < 10, r < 0.9]. 

5.1.5 Normalitet 

De initiala regressionsanalyserna visar på en skev fördelning av feltermerna. Diagrammen 

till vänster visar ett histogram, ett sannlikhetsdiagram och ett spridningsdiagram över 

feltermerna före transformering (se bilaga 2 & 3). Formen på feltermernas fördelning syns 

i histogrammen (Pallant, 2013). För båda regressionerna avviker formen från en 

normalfördelning. Histogrammen visar på en positiv skevhet då staplarna sluttar åt höger 

(Tabachnik & Fidell, 2007). Ett sannolikhetsdiagram är emellertid mer tillförlitligt vid färre 

observationer (Hair m.fl., 2006). I sannolikhetsdiagrammen avviker punkterna från linjen 

vilket stärker misstanken om en fördelning som inte är normal. Om avvikelser från 

normalitet av feltermerna påträffas bör en transformering övervägas (Tabachnik & Fidell, 

2007). Vid en starkt positiv skevhet är en logaritmisk transformering mest effektiv. 

Diagrammen till höger visar feltermernas fördelning efter logaritmisk transformering av 

den beroende variabeln (se bilaga 2 & 3). I histogrammen syns en fördelning av feltermerna 

som efter transformering är mer normal. Den största frekvensen av värden är centrerat till 

mitten med lägre värden vid ytterkanterna (Pallant, 2013). Sannolikhetsdiagrammen visar 

också att feltermernas fördelning tillnärmelsevis följer en normalfördelning då punkterna 

ligger nära linjerna. En perfekt normalfördelning är relativt ovanlig inom 

samhällsvetenskapliga studier (Pallant, 2013). Trots en normalfördelning som inte är helt 

perfekt kan multivariat regressionsanalys utföras. Den centrala gränsvärdessatsen medför 

att en samplingfördelning av medelvärden är approximativt normalfördelad oavsett 

variablernas fördelning då urvalet är tillräckligt stort (Tabachnik & Fidell, 2007). Ett exakt 

antal är svårt att uppskatta men Julie Pallant (2013) menar att de flesta statistiska tester är 

relativt robusta mot avvikelser från normalfördelning om antalet observationer överstiger 

30. Med hänsyn till urvalets storlek [N > 30] och att graferna visar på en approximativ 

normalfördelning av feltermerna utgör således denna förutsättning inte ett hinder för vår 

analys.  
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5.1.6 Linjäritet 

Före transformering visar de initiala regressionsanalyserna på ett samband som ter sig 

relativt linjärt (se bilaga 2 & 3). Vid en undersökning av feltermerna i ett spridningsdiagram 

framkommer ickelinjära samband när de flesta av feltermerna befinner sig över nollpunkten 

vid vissa förväntade Y-värden och under nollpunkten för andra förväntade Y-värden 

(Tabachnik & Fidell, 2007). Även om korrelation kan användas för att undersöka linjäritet 

visar korrelationen inte eventuella ickelinjära tendenser. Feltermerna visar däremot den del 

av den beroende variabeln som inte kan förklaras av modellen och därmed reflekteras 

avvikelser från linjäritet i feltermerna (Hair m.fl., 2006). Spridningsdiagrammen visar att 

feltermerna på ett ungefär följer de förväntade värdena på den beroende variabeln även om 

feltermernas varians inte är konstant (Pallant, 2013). Efter logaritmisk transformering visar 

spridningsdiagrammen än mer tydliga linjära samband (se bilaga 2 & 3). Feltermerna är 

efter transformering centrerade kring noll och följer de standardiserade förväntade värdena 

för den beroende variabeln. Vi kan därmed konstatera att antagandet om linjäritet inte bör 

utgöra ett hinder för vår analys.  

5.1.7 Homoskedasticitet 

Spridningsdiagrammen för de initiala regressionernas feltermer visar att heteroskedasticitet 

förekommer för båda regressionerna (se bilaga 2 & 3). Feltermernas varians ökar med det 

förväntade Y-värdet och tar formen av en triangel (Pallant, 2013). En konstant varians av 

feltermerna, homoskedasticitet, identifieras bäst genom att analysera feltermerna grafiskt 

(Hair m.fl., 2006). Vid multipel regressionsanalys plottas feltermerna mot de förväntade 

beroende värdena då dessa tar hänsyn till den totala effekten av regressionen. 

Heteroskedasticiteten resulterar i att andelen variation i den beroende variabeln som kan 

förklaras av sambandet varierar för olika värden på de förväntade Y-värdena. En 

logaritmisk transformering av den beroende variabeln är det mest effektiva sättet att minska 

den heteroskedasticitet som beror på en positiv skevhet. Efter logaritmisk transformering 

ser vi att feltermernas varians är mer konstant kring de förväntade Y-värdena för båda 

regressionerna (se bilaga 2 & 3). De triangelformationer som feltermerna uppvisade initialt 

går nu inte att urskilja. Istället ser vi att spridningen av feltermerna kring det förväntade Y-

värdet är nästintill konstant vilket tyder på att homoskedasticitet föreligger. Tabachnik och 

Fidell (2007) menar emellertid att homoskedasticitet inte är avgörande för en analys men 
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medför att en större del av sambandet kan förklaras. Med anledning av att feltermernas 

varians påvisat en avsevärt mer homogen karaktär efter transformering bör därmed 

heteroskedasticitet inte utgöra ett hinder för vår analys. 
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5.2 Univariat analys 

5.2.1 Ägarkategorier 

Urvalet utgörs av 131 banker vars ägarstruktur och finansiell information har studerats för 

att testa de angivna hypoteserna i avsnitt 3.1.3, 3.2.3, 3.3.2. Figur 5.1 visar vilken 

ägarkategori som bankernas största aktieägare utgörs av och hur dessa är kategoriserade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Figur 5.1 kan vi utläsa att bankinstitutioner är den ägarkategori som är vanligast 

förekommande av de 131 bankerna som har undersökts. Av det totala urvalet har 39 % av 

bankerna en ägare som är en bankinstitution. Institutionella investerare utgör den näst 

största ägargruppen i urvalet då 26 % av urvalets banker ägs av institutionella investerare. 

Icke-finansiella företag utgörs som ägare för 17 % av bankerna medan medlemsägda 

banker står för 8 %. Familjer äger enbart 6 % av bankerna och statliga ägare förekommer 

minst i urvalet då enbart 5 % av undersökningens banker utgörs av denna ägartyp. Vi ser 

också att ägarkategori ett utgör en lägre andel av undersökningens urval än ägarkategori 

två.  

Figur 5.1 – Ägartyper 
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5.2.2 Rättssystem  

I Figur 5.2 kan vi se hur distributionen av kontrollvariabeln rättssystem ser ut för urvalet. 

Det rättssystem som föreligger för störst andel av urvalet är kontinentaleuropeisk lag (civil 

law). Enbart 15 % av bankerna har sitt huvudkontor i ett land som präglas av en anglosaxisk 

rättstradition (common law). Den kategori av kontinentaleuropeisk lag som råder för flest 

banker i urvalet är fransk lag. Tysk lag råder för strax under en fjärdedel av bankerna och 

nordisk eller skandinavisk rätt är minst förekommande för undersökningens banker. Se 

Bilaga 4 för en mer utförlig beskrivning av indelningen.  

 

 
 

 

 
 

Variabel N µ s Min Max 
Ägarkategori 1      
Lg(Z) 40 1.64 0.65 0.23 3.15 
Ägarkoncentration 40 46.20 36.83 0.03 100.00 
Lg(totala tillgångar) 40 4.36 0.92 2.40 6.35 
Kapitalkvot 40 7.64 3.68 3.08 17.90 
      
Ägarkategori 2      
Lg(Z) 91 2.00 0.64 0.19 3.59 
Ägarkoncentration 91 60.68 33.62 0.02 100.00 
Lg(totala tillgångar) 91 4.13 0.98 1.32 6.43 
Kapitalkvot 91 10.00 7.36 1.32 57.80 

Not: Tabellen visar medelvärde (µ), standardavvikelse (s), minimum och maximumvärden för testets samtliga kontinuerliga variabler. 

Figur 5.2 – Rättssystem 

Tabell 5.2 – Deskriptiv statistik, testets kontinuerliga variabler 
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5.2.3 Variablernas medelvärden och standardavvikelse 

I Tabell 5.2 framgår de två ägargruppernas medelvärde (µ), största värde (Max), minsta 

värde (Min) samt standardavvikelse (s) för testets samtliga kontinuerliga variabler. De 

banker som ägs av ägargrupp ett har ett medelvärde på 46 %. Ägargrupp två har i 

genomsnitt ett mer koncentrerat ägande på 61 %. Medelvärden för respektive ägargrupps 

ägarkoncentration kan jämföras med Busta, Sinani och Thomsen (2014) som hade ett 

medelvärde på 47.56 % för sitt urval. Nämnvärt är att ägargrupp två har en betydligt högre 

ägarkoncentration jämfört med ägargrupp ett samt Bustas m.fl. (2014) studie. Vi ser även 

att ägartyp ett har ett genomsnittligt Z-värde på 1.64 medan ägartyp två har ett Z-värde på 

2.00. Detta innebär att de banker vars ägare utgörs av stat eller institutionella investerare i 

genomsnitt är mer risktagande än de banker vars ägare utgörs av familjer, medlemmar, 

icke-finansiella företag och bankinstitutioner. När vi studerar kontrollvariablerna ser vi att 

kapitalkvoten har ett substantiellt högre medelvärde för ägargrupp två jämfört med 

ägargrupp ett. Kapitalkvotens standardavvikelse är också dubbelt så stor för ägargrupp två 

vilket tyder på att det finns en större variation i bankernas kapitalstruktur för de banker som 

karaktäriseras av detta ägarskap. Storleken på bankerna i ägargrupp ett är något större än 

de banker som ägs av ägargrupp två då ägargrupp ett har ett medelvärde på totala tillgångar 

som är 6.6 % större i genomsnitt.  

5.3 Bivariat analys 

5.3.1 Korrelationsmatris 

Relationen mellan ägarkoncentration och Z undersöktes med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient. Preliminär analys utfördes för att säkerställa att 

inga av antagandena kring normalfördelning, linjäritet och homoskedastisitet överträddes 

(se avsnitt 5.1). Tabell 5.3 visar Pearson korrelationer för undersökningens samtliga 

variabler. 
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Variabler 1 2 3 4 5a 5b 

Matris A: Ägarkategori ett (n = 40)       

1. Lg(Z)       

2. Ägarkoncentration –.517**      

3. Lg(totala tillgångar) .009 –.068     

4. Kapitalkvot –.013 .070 –.450**    

5. Rättssystem       

5a. England –.228 –.086 .393* –.205   

5b. Tyskland .197 .345* –.236 .062 –.259  

5c. Skandinavien .033 –.080 –.064 .154 –.176 –.259 

Matris B: Ägarkategori två (n = 91)       

1. Lg(Z)       

2. Ägarkoncentration .259*      

3. Lg(totala tillgångar) .013 –.045     

4. Kapitalkvot .158 .070 –.462**    

5. Rättssystem       

5a. England –.025 .087 .103 –.064   

5b. Tyskland –.026 .090 –.266* .144 –.224*  

5c. Skandinavien –.075 –.067 –.070 .029 –.108 –.146 

Not: Pearson korrelationer (tvåsidigt test). 

*  Korrelationen är signifikant vid .05 nivån.  

** Korrelationen är signifikant vid .01 nivån. 

***  Korrelationen är signifikant vid .001 nivån. 

 

  

Tabell 5.3 – Korrelationsmatris 
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Matris A visar korrelationen för ägarkategori ett (se Tabell 5.3). Det finns en påtaglig 

negativ korrelation mellan variablerna [r(40) = –.517, p < .01], med höga nivåer av 

ägarkoncentration förknippat med lägre nivåer av Z. Korrelationen är att betrakta som stark 

då den understiger –0.5 (Pallant, 2013). Även kontrollvariablerna kapitalkvot och totala 

tillgångar har en negativ korrelation [r(40) = –.450, p < .01], vilket tyder på att större totala 

tillgångar leder till en lägre kapitalkvot. Dummyvariabeln för det engelska rättssystemet 

har också en positiv korrelation med bankernas totala tillgångar [r(40) = .393, p < .05], 

vilket tyder på att bankerna är större i de länder som präglas av det engelska rättssystemet. 

Vi ser också att variabeln Tyskland har en positiv korrelation med den oberoende variabeln 

ägarkoncentration [r(40) = .345, p < .05], vilket indikerar att ett tyskt rättssystem medför 

ett mer koncentrerat ägande.  

 

Matris B visar korrelationen för ägarkategori två (se Tabell 5.3). Det finns en svagt positiv 

korrelation mellan variablerna [r(91) = .259, p < .05], med höga nivåer av 

ägarkoncentration förknippat med höga nivåer av Z (Tabachnik & Fidell, 2007). Även 

kontrollvariablerna kapitalkvot och totala tillgångar har en negativ korrelation [r(90) = –

.462, p < .01], vilket tyder på att större totala tillgångar leder till en lägre kapitalkvot även 

för ägarkategori två. Dummyvariabeln för det tyska rättssystemet har också en negativ 

korrelation med bankernas totala tillgångar [r(90)= –.266, p < .05], vilket tyder på att 

bankerna är mindre i de länder som präglas av det tyska rättssystemet. Vi ser också att 

Tyskland har en negativ korrelation med det engelska rättssystemet [r(91) = –.224,  p < .05].  

 

5.3.2 Mann Whitney U-test 

För att identifiera agentkostnader hos respektive ägarkategori utförs ett icke-parametriskt 

test, i form av Mann-Whitneys test. Genom Mann-Whitney testet kan det konstateras om 

det föreligger någon statistisk skillnad i bankers risk vid ett majoritetsägande och 

minoritetsägande för respektive ägarkategori (för definition av majoritetsägande, se 

avsnitt 4.2.2). I Tabell 5.4 följer en sammanfattning av Mann-Whitney testets resultat.  

 

 



	

 

 

39 

 

 

 Minoritetsägande Majoritetsägande 

U z p Grupp n1 µ n2 µ 

Ägarkategori 1 22 1.94 18 1.28 83 –3.13 .002** 

Ägarkategori 2 31 1.74 60 2.13 563 –3.07 .002** 

** p < .01 (tvåsidigt test) 

 

Tabell 5.4 visar resultatet av de två Mann-Whitney tester som utfördes separat för de båda 

ägarkategorierna. Då urvalen översteg 30 observationer uppskattades z-värden (ej att 

förväxla med den beroende variabeln Z-score). Testerna visar att det finns en statistiskt 

säkerställd skillnad i bankers risktagande vid ett majoritetsägande jämfört med ett 

minoritetsägande för båda ägarkategorierna. En skillnad i distributionen av den beroende 

variabeln Z föreligger vid ett majoritetsägande jämfört med ett minoritetsägande. För båda 

ägarkategorierna är p-värdet 0.2 % vilket är lägre än signifikansnivån på 5 %. Genom att 

studera medelvärdet för Z kan vi se att ägargrupp ett har ett högre genomsnittligt Lg(Z) vid 

ett minoritetsägande och därmed en lägre risk än vid ett majoritetsägande [z = –3.13, U = 

83, p < .002]. Ägargrupp två har däremot ett lägre Z vid ett minoritetsägande och därmed 

högre risk än vid ett minoritetsägande [z = –3.07, U = 563, p < .002]. Förändringen i risk 

kan tyda på att det finns olika riskpreferenser beroende på om ägarna har kontroll över 

ledningen eller inte. Ägarkategori ett visar på att aktieägarna kräver en högre risk medan 

ledningen istället föredrar ett lägre risktagande. Ägarkategori två visar istället att 

aktieägarna föredrar ett lägre risktagande än ledningen. Då agentkostnader kan uppstå till 

följd av skillnader i riskpreferenser mellan aktieägare och ledning (Eisenhardt, 1989) kan 

vi uppskatta agentkostnaderna genom att jämföra om skillnader i Z-score föreligger vid ett 

majoritetsägande eller minoritetsägande. Således existerar agentkostnader för såväl 

ägarkategori ett som ägarkategori två.  

  

Tabell 5.4 – Mann-Whitneys test 
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5.4 Multivariat analys 
För att testa hypoteserna utförde vi två multipla regressionsanalyser. Resultatet summeras 

i tabell Tabell 5.5 nedan (se Bilaga 7 för modellerna i sin helhet). 

 

Variabler Lg(Z) 

 (1) (2) 

 B β sr2 VIF B β sr2 VIF 

Ägarkoncentration –0.012*** –0.669 0.392 1.140 0.005* 0.258 0.065 1.027 

 (0.002)    (0.002)    

Lg(totala tillgångar) 0.120 0.170 0.020 1.464 0.061 0.094 0.007 1.354 

 (0.107)    (0.078)    

Kapitalkvot 0.005 0.030 0.001 1.286 0.017 0.193 0.029 1.276 

 (0.025)    (0.010)    

England –0.408 –0.227 0.040 1.294 –0.129 –0.071 0.005 1.089 

 (0.256)    (0.195)    

Tyskland 0.605** 0.421 0.130 1.367 –0.119 –0.079 0.005 1.179 

 (0.210)    (0.168)    

Skandinavien 0.098 0.055 0.003 1.171 –0.194 –0.076 0.005 1.058 

 (0.243)    (0.271)    

Konstant 1.503*    1.342**    

 (0.585)    (0.410)    

R2 0.484    0.108    

R2 (justerat) 0.390    0.044    

F 5.155***    1.697    

N 40    91    

Not: Samtliga modeller testades genom multipel linjär regressionsanalys enligt mista kvadratmetoden. Regression (1) och regression (2) 

innefattar oberoende variabeln ägarkoncentration samt kontrollvariablerna kapitalkvot, totala tillgångar och dummyvariabler för 

rättssystem. Riktningskoefficienten (B) uttrycker det ostandardiserade betavärdet, beta (β) uttrycker den standardiserade 

riktningskoefficienten, sr2 uttrycker kvadraten av den semipartiella korrelationen och VIF anger variabelns multikollinearitet. R2 uttrycker 

modellens determinationskoefficient, R2 (justerat) uttrycker den justerade determinationskoefficienten och F-statistiken anger modellens 

signifikansnivå. Standardfel anges inom parantes.  

*  Korrelationen är signifikant vid .05 nivån.  

** Korrelationen är signifikant vid .01 nivån. 

***  Korrelationen är signifikant vid .001 nivån. 

Tabell 5.5 – Multipel regressionsanalys för bankers risktagande 
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5.4.1 Multipel regressionsanalys 

Standard multipel regressionsanalys utfördes mellan den beroende variabeln Z-score och 

ägarkoncentration. Multipel regressionsanalys valdes för att kunna undersöka hur 

sambandets karaktär då vi kontrollerat för kapitalkvot, totala tillgångar och rättssystem 

(Tabachnik & Fidell, 2007). Den preliminära analysen ledde till en transformering av 

variablerna för att reducera skevhet, reducera antalet inflytelserika fall och förbättra 

feltermernas normalfördelning samt homoskedasticitet. Logaritmisk transformering 

utfördes på variablerna Z och totala tillgångar (se Bilaga 6 för icke-transformerade 

regressionsanalyser).  

 

Tabell 5.5 visar de ostandardiserade koefficienterna (B), de standardiserade 

regressionskoefficienterna (β), de semipartiella korrelationerna (sr2), VIF, R2, justerat R2 

och F. Den första regressionsanalysen testar hypotes ett och fem. Den andra 

regressionsanalysen testar hypotes två och sex. Det justerade R2–värdet på 0.39 indikerar 

att för ägarkategori ett kan över en tredjedel av variansen i bankers risktagande förklaras 

av ägarkoncentration, kapitalkvot, totala tillgångar och rättssystem. Regressionens R-värde 

skiljde sig från noll, [F(6, 33) = 5.16, p < .001], med ett R2 på 0.48. Det justerade R2–värdet 

på 0.044 visar på att enbart 4.4 % av variansen i bankers risktagande kan förklaras av 

samtliga av testets variabler för ägarkategori två.  Regressionens R-värde skiljde sig inte 

från noll, [F(6, 84) = 1.70, p > .1], med ett R2 på 0.11. 

 

I den första regressionsanalysen förklaras sammantaget 48 % (39 % justerat) av variansen 

i bankers risktagande av samtliga oberoende variabler (se Tabell 5.5, modell 1).  Storleken 

och riktningen på sambandet indikerar att ett mer koncentrerat ägande ökar bankernas 

risktagande. Av variablerna har ägarkoncentration störst inverkan på sambandet vilket 

framgår då vi studerar de kvadrerade semipartiella korrelationerna (Tabachnik & Fidell, 

2007). Variabeln ägarkoncentration förklarar 39.2 % av den totala variansen i bankernas 

risktagande. Då vi studerar regressionens betavärden ser vi att ägarkoncentrationen har det 

största absoluta standardiserade betavärdet (0.669). Detta indikerar att ägarkoncentration 

gör det starkaste unika bidraget till förklaringen av bankernas risktagande efter att vi 

kontrollerat för den del av variansen som kan förklaras av totala tillgångar, kapitalkvot och 
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rättssystem (Pallant, 2013). Korrelationen är att betrakta som stark då den överstiger 0.5. 

Riktningskoefficienten är negativ vilket visar på att då ägarkoncentrationen ökar så minskar 

Z. Variabeln ägarkoncentration har en trestjärnig signifikansnivå [r(40) = –.669, p < .001] 

vilket innebär att sambandet är statistiskt säkerställt även efter att vi kontrollerat för storlek, 

kapitalkvot och rättssystem. Kontrollvariabeln Tyskland har en tvåstjärnig signifikansnivå 

med ett standardiserat betavärde på 0.421. Detta tyder på att ett tyskt rättssystem medför 

ett lägre risktagande i jämförelse med referensgruppen Frankrike. Resterande 

kontrollvariabler var inte signifikanta för den första regressionsanalysen.  

 

För den andra regressionsanalysen är modellen inte signifikant vilket visar på att modellen 

som helhet inte kan förklara bankers risktagande (se Tabell 5.5, modell 2). Sambandet 

mellan ägarkoncentration och Z indikerar emellertid att ett mer koncentrerat ägande 

minskar bankernas risktagande. Av variablerna har ägarkoncentration störst inverkan på 

sambandet även för modell två (Tabachnik & Fidell, 2007). Variabeln ägarkoncentration 

har ett sr2 på 0.065 vilket tyder på att 6.5 % av den totala variansen i bankernas risktagande 

förklaras av ägarkoncentration. Då vi studerar regressionens betavärden ser vi att 

ägarkoncentrationen har det största absoluta standardiserade betavärdet även för den andra 

regressionsanalysen (0.258). Därmed tillför ägarkoncentration det starkaste unika bidraget 

till förklaringen av bankernas risktagande efter att vi kontrollerat för totala tillgångar, 

kapitalkvot och rättssystem (Pallant, 2013). Korrelationen är emellertid att betrakta som 

svag då den understiger 0.29. Riktningskoefficienten är positiv vilket visar på att ett mer 

koncentrerat ägande medför ett ökat värde för Z. Signifikansnivån understiger 0.05 vilket 

visar att sambandet är statistiskt säkerställt även efter att vi kontrollerat för storlek, 

kapitalkvot och rättssystem [r(91) = 0.258, p < .05]. Ingen av kontrollvariablerna var 

signifikanta för den andra regressionsanalysen.  
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5.5 Analys av hypoteserna 
För att kunna pröva hypoteserna undersöker vi om de samband vi observerat går att härleda 

till populationen eller om dessa är slumpmässiga (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). 

Detta görs genom att ställa nollhypoteser, att samband saknas i populationen, mot våra 

hypoteser. För att vi ska kunna förkasta nollhypotesen måste således inte enbart ett 

samband kunna konstateras, vi behöver även säkerställa att sambandet inte beror på 

slumpen. Detta görs genom att testa hur stor sannolikheten är att sambandet skulle uppstå 

slumpmässigt och brukar betecknas som p-värdet. Med andra ord uttrycker p-värdet 

sannolikheten att felaktigt förkasta nollhypotesen, något som benämns Typ I fel. 

Sannolikheten att felaktigt förkasta mothypotesen (Typ II fel) är ofta svårare att uppskatta 

då ett stöd för nollhypotesen inte behöver vara en följd av att stöd för mothypotesen saknas. 

Djurfeldt m.fl. (2010) menar därför att en viss försiktighet bör iakttas då nollhypotesen 

accepteras. Inom samhällsvetenskapliga studier brukar nollhypotesen förkastas då 

sannolikheten är mindre än 5 % att det samband som observerats är slumpmässigt, det vill 

säga då p-värdet understiger en signifikansnivå på 5 %. En förkastad nollhypotes resulterar 

i att mothypotesen accepteras (Körner & Wahlgren, 2006). Då vi främst är intresserade av 

sambandet mellan ägarkoncentration och risk efter att effekter som kan härledas till totala 

tillgångar, kapitalkvot och rättssystem hålls konstanta kommer våra hypoteser testas med 

en signifikansprövning av riktningskoefficienten för ägarkoncentration snarare är 

modellens totala varians.  
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5.5.1 Hypotes ett 

 

H1: Bankers risktagande ökar vid ett ökat innehav från institutionella investerare och stat 

 

Den första hypotesen testades genom multipel regressionsanalys mellan variablerna 

ägarkoncentration och Z efter att vi kontrollerat för totala tillgångar, kapitalkvot och 

rättssystem (se Tabell 5.5, regression ett). Mothypotesen (H11) accepteras om stöd för 

nollhypotesen saknas (H10). P-värdet halveras för ägarkoncentrationens betavärde då 

hypotesen är ensidig. 

 

H10: b1 = 0 

H11: b1 < 0 

 

Då vi studerar sr2 ser vi att det unika bidraget till determinationskoefficienten är 39.2 % 

vilket indikerar att en betydande andel av modellens varians kan förklaras av 

ägarkoncentration (se Tabell 5.5, regression ett). Även om förklaringsgraden minskat efter 

att justeringar för urvalets storlek gjorts så är sannolikheten mindre än 0.1 % att variationen 

i risktagande kan härledas till slumpen. Sambandet mellan ägarkoncentration och Z var 

negativt och signifikant även efter att vi kontrollerat för storlek, kapitalstruktur och 

institutionella faktorer. Då riktningskoefficienten för ägarkoncentration var negativ och 

signifikant skiljde sig från slumpen kan vi inte acceptera nollhypotesen. Därmed accepteras 

hypotes ett, bankers risktagande ökar vid ett ökat innehav från institutionella investerare 

och stat.  

 

H11 accepteras då b1 < 0 [b1 = –.669, p = .000] 
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5.5.2 Hypotes två 

 

H2: Bankers risktagande minskar vid ett ökat innehav från bankinstitutioner, icke-

finansiella företag, familjer och medlemsägare 

 

Den andra hypotesen testades genom multipel regressionsanalys mellan variablerna 

ägarkoncentration och Z efter att vi kontrollerat för totala tillgångar, kapitalkvot och 

rättssystem (se Tabell 5.5, regression två). Mothypotesen (H21) accepteras om stöd för 

nollhypotesen saknas (H20). P-värdet halveras för ägarkoncentrationens betavärde då 

hypotesen är ensidig.  

 

H20: b1 = 0 

H21: b1 > 0 

 

Då vi studerar signifikansnivån för den multipla regressionsanalysens F-test ser vi att vi 

inte kan påvisa att modellen som helhet skiljer sig från slumpen (se Tabell 5.5, regression 

två). Hair m.fl. (2006) menar att modellens passform kan försämras då flera oberoende 

variabler som inte är signifikanta inkluderas i modellen. För mindre urval eller då fler 

oberoende variabler adderas krävs en större förklaringsgrad för att uppnå en statistisk 

signifikans. Analysen visar att kontrollvariablerna inte är signifikanta. För att undvika Typ 

II fel kan vi därmed inte bortse från att kontrollvariablerna kan öka mätfelet och därmed 

minska möjligheterna att upptäcka huvudsambandet. Då ägarkoncentrationens 

riktningskoefficient var positiv och signifikant skiljde sig från slumpen, samt det faktum 

att tidigare studier funnit liknande samband (se avsnitt 3), har vi inte tillräckligt starka 

argument för att acceptera nollhypotesen. Därmed accepteras hypotes två, bankers 

risktagande minskar vid ett ökat innehav från institutionella investerare och stat.  

 

H21 accepteras då b1 > 0 [b1 = 0.258, p = 0.008] 
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5.5.3 Hypotes tre 

 

H3: Agentkostnader minskar då ägarandelar från aktieägare som utgörs av institutionella 

investerare och stat ökar 

 

Den tredje hypotesen testades genom ett Mann-Whitney test mellan den kontinuerliga 

beroende variabeln Z och kategorivariabeln majoritetsägande (se Tabell 5.4, ägarkategori 

ett). Mothypotesen (H31) accepteras om stöd för nollhypotesen saknas (H30).  

 

H30: Det finns ingen skillnad i distributionen av Z vid ett majoritetsägande jämfört med ett 

minoritetsägande då den största ägaren utgörs av institutionella investerare och stat 

H31: Det förekommer en skillnad i distributionen av Z vid ett majoritetsägande jämfört med 

ett minoritetsägande då den största ägaren utgörs av institutionella investerare och stat 

 

Då bankernas risk påvisade en signifikant skillnad vid ett majoritetsägande jämfört med ett 

minoritetsägande kan vi inte acceptera nollhypotesen. Därmed accepteras hypotes tre, 

agentkostnader minskar då ägarandelar från aktieägare som utgörs av institutionella 

investerare och stat ökar.  

 

H31 accepteras då [z = –3.13, U = 83, p = .002] 
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5.5.4 Hypotes fyra  

 

H4: Agentkostnader minskar då ägarandelar från aktieägare som utgörs av 

bankinstitutioner, icke-finansiella företag, familjer och medlemsägare ökar 

 

Den fjärde hypotesen testades genom ett Mann-Whitney test mellan den kontinuerliga 

beroende variabeln Z och kategorivariabeln majoritetsägande (se Tabell 5.4, ägarkategori 

två). Mothypotesen (H41) accepteras om stöd för nollhypotesen saknas (H40).  

 

H40: Det finns ingen skillnad i distributionen av Z vid ett majoritetsägande jämfört med ett 

minoritetsägande då den största ägaren utgörs av bankinstitutioner, icke-finansiella 

företag, familjer och medlemsägare 

H41: Det förekommer en skillnad i distributionen av Z vid ett majoritetsägande jämfört med 

ett minoritetsägande då den största ägaren utgörs av bankinstitutioner, icke-finansiella 

företag, familjer och medlemsägare 

 

Då bankernas risk påvisade en signifikant skillnad vid ett majoritetsägande jämfört med ett 

minoritetsägande kan vi inte acceptera nollhypotesen. Därmed accepteras hypotes fyra, 

agentkostnader minskar då ägarandelar från aktieägare som utgörs av bankinstitutioner, 

icke-finansiella företag, familjer och medlemsägare ökar. 

 

H41 accepteras då [z = –3.07, U = 563, p = .002] 
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5.5.5 Hypotes fem 

 

H5: Agentkostnader påverkar bankers risk i negativ riktning då ägaren utgörs av 

institutionella investerare och stat 

 

Den femte hypotesen testades såsom hypotes ett också genom multipel regressionsanalys 

mellan variablerna ägarkoncentration och Z efter kontroll för totala tillgångar, kapitalkvot 

och rättssystem (se Tabell 5.5, regression ett). Mothypotesen (H51) accepteras om stöd för 

nollhypotesen saknas (H50). P-värdet halveras för ägarkoncentrationens betavärde då 

hypotesen är ensidig. 

 

H50: b1 = 0 

H51: b1 < 0 

 

Resultatet av den första multivariata regressionsanalysen visade att våra approximationer 

av sambandet mellan agentkostnader och bankers risk inte kunde härledas till slumpen (se 

Tabell 5.5, regression ett). Enligt teorin ökar agentkostnader vid ett mer utspritt ägande och 

ett utspritt ägande i vår studie är förknippat med ett lägre risktagande för institutionella 

investerare och stat. Då riktningskoefficienten för ägarkoncentration var negativ och 

signifikant skiljde sig från slumpen kan vi inte acceptera nollhypotesen. Därmed accepteras 

hypotes fem, agentkostnader påverkar bankers risk i negativ riktning då ägaren utgörs av 

institutionella investerare och stat.  

 

H51 accepteras då b1 < 0 [b1 = –.669, p = .000] 
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5.5.6 Hypotes sex 

 

H6: Agentkostnader påverkar bankers risk i positiv riktning då ägaren utgörs av 

bankinstitutioner, icke-finansiella företag, familjer och medlemsägare 

 

Den sjätte hypotesen testades såsom hypotes två också genom multipel regressionsanalys 

mellan variablerna ägarkoncentration och Z efter kontroll för totala tillgångar, kapitalkvot 

och rättssystem (se Tabell 5.5, regression två). Mothypotesen (H61) accepteras om stöd för 

nollhypotesen saknas (H60). P-värdet halveras för ägarkoncentrationens betavärde då 

hypotesen är ensidig.  

 

H60: b1 = 0 

H61: b1 > 0 

 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen visade att våra approximationer av 

sambandet mellan agentkostnader och bankers risk inte kunde härledas till slumpen (se 

Tabell 5.5, regression två). Agentkostnader ökar enligt teorin vid ett mer utspritt ägande 

och ett utspritt ägande i vår studie är förknippat med ett högre risktagande för 

bankinstitutioner, icke-finansiella företag, familjer och medlemsägare. Då 

riktningskoefficienten för ägarkoncentration var positiv och signifikant skiljde sig från 

slumpen kan vi inte acceptera nollhypotesen. Därmed accepteras hypotes sex, 

agentkostnader påverkar bankers risk i positiv riktning då ägaren utgörs av 

bankinstitutioner, icke-finansiella företag, familjer och medlemsägare (se 5.5.2 för en mer 

utförlig diskussion). 

 

H61 accepteras då b1 > 0 [b1 = 0.258, p = 0.008] 
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5.6 Analysens slutsatser 
Sammanfattningsvis visar vår undersökning att ägarstruktur tenderar att påverka bankers 

risktagande. Mer specifikt visar våra resultat att olika ägare kan påverka bankers 

risktagande på olika sätt. Ägare som utgörs av institutionella investerare eller statliga ägare 

ökar bankers risktagande allt eftersom deras procentuella aktieinnehav stiger. Resultatet 

kan tolkas som att dessa ägartyper eftersträvar en högre risk och att bankernas risk ökar då 

ägarna får ett allt större inflytande över banken. Resultatet stödjs av Barry m.fl. (2011) som 

i sin studie fann att institutionella ägare var bland de ägartyperna som ökade bankernas 

risktagande mest. Barry m.fl. (2011) menar att institutionella ägare effektivare kan 

kontrollera ledningen vilket gör det lättare för dessa ägare att få sina behov tillgodosedda. 

Slutligen stämmer vårt resultat överens med Ianottas m.fl. (2013) argument om att statligt 

ägda banker tenderar att ta ett högre risktagande till följd av att de understöds av statliga 

skyddsnät.  

 

För ägargrupp ett har, likt ägargrupp två, kontrollvariablernas potentiella inverkan på 

sambandet mellan ägarstruktur och risk undersökts, varvid det upptäcktes att tyska 

rättssystem skiljer sig signifikant för bankers risktagande. Här visade det sig att de banker 

som verkar i länder med ett tyskt rättssystem tenderar att ha ett lägre risktagande i 

jämförelse med det franska. Dock var studiens oberoende variabel, ägarkoncentration, 

fortfarande signifikant vilket påvisar att det inte existerar något spuriöst samband utan det 

kan snarare vara så att det, för ägargrupp ett, kan finnas fler faktorer som kan förklara 

bankers risktagande så som olika rättssystem (Sundell, 2012). Förutom rättssystem har det 

även kontrollerats för kapitalkvot och totala tillgångar men variablerna hade ingen 

signifikant inverkan på risk, vare sig för ägargrupp ett eller för ägargrupp två.  

 

För banker i ägarkategori två vars ägare utgörs av bankinstitutioner, icke-finansiella 

företag, familjer och medlemsägare fann vi ett negativt samband mellan deras procentuella 

aktieinnehav och bankernas risk. Dessa ägare reducerade istället bankernas risk vid ett ökat 

inflytande över banken. Resultatet är förenligt med Barrys m.fl. (2011) studie som fann att 

banker som ägs av bankinstitutioner och familjer reducerade risken i bankerna. Enligt Barry 

m.fl. anses familjeägda företag ha en restriktiv syn på risktagande. Schmielewski och Wein 
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(2015) utvecklar detta genom att påstå att familjer inte har samma 

diversifieringsmöjligheter vilket leder till ett minskat risktagande. Gällande 

bankinstitutioner visar våra resultat att dessa ägare tenderar att vara mer riskaverta för att 

skydda sig mot finansiella kriser och ett dåligt rykte (Thomsen & Pedersen, 2000). För 

icke-finansiella företag fann dock Barry m.fl. (2011) att dessa ägartyper ökade bankers risk 

vilket vår studie inte kan påvisa för ägarkategori två. Vårt resultat stödjer dock teorin om 

att icke-finansiella företag inte är vinstmaximerande utan kan ha andra mål som sätts utifrån 

koncernens bästa, snarare än det enskilda företaget. För den sista ägartypen, medlemsägda 

banker, kan vi konstatera att teorin om att avsaknaden av aktieägare leder till ett lägre 

risktagande stämmer. För ägarkategori två i sin helhet bekräftar våra resultat Shehzad m.fl. 

(2010), Hanafi m.fl. (2013) samt Chalermchatvichien m.fl. (2014) studier som visade att 

ett koncentrerat ägarskap reducerar bankers risk. Detta kan tyda på att ägarna i ägarkategori 

två blir allt mer riskaversa när deras andelar ökar (Shleifer & Vishny, 1986; Hanafi m.fl., 

2013).  

 

För båda ägarkategorierna hittade vi ett negativt samband mellan ägarkoncentration och 

agentkostnader. Genom Mann-Whitney testet ser vi att det finns en signifikant skillnad i 

risk mellan banker som har ett koncentrerat ägarskap och banker som har ett utspritt 

ägarskap. Banker med utspritt ägarskap präglas i större utsträckning av separation mellan 

ägarskap och kontroll vilket reducerar aktieägarnas möjlighet till att effektivt övervaka 

ledningen (Berle & Means, 1932; Shleifer & Vishny, 1986). Vid ett koncentrerat ägarskap 

har aktieägarna större möjligheter att kontrollera ledningen och en agentproblematik är inte 

lika trolig (Schmielewski & Wein, 2015). Eisenhardt (1989) visade även att motstridiga 

riskpreferenser leder till ökade agentkostnader. Resultatet av våra regressionsanalyser 

påvisar liknande samband, där avvikelserna från aktieägarnas riskpreferenser ökar då 

ägarkoncentrationen minskar. Resultatet är förenligt med Ang m.fl. (2000) som visade att 

det finns ett negativt samband mellan agentkostnader och ägarkoncentration.  
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Vid sambandet mellan agentkostnader och risk fann vi att olika ägartyper har olika 

riskpreferenser. Detta stöds av Schmielewski och Wien (2015) som menar att ägarna och 

ledningens riskpreferenser har en inverkan på agentproblematiken. För ägarkategori ett 

kunde vi se att en minskande agentproblematik ökade risken hos bankerna. Detta 

sammanfaller med de argument som gör gällande att aktieägare är vinstmaximerande 

(Saunders m.fl., 1990). Vid en minskande agentproblematik ökar därmed bankernas risk 

till följd av att ägaren får ett större inflytande över bankens ledning. För ägarkategori två 

fann vi motsatta förhållandet. Då agentkostnaderna minskade avtog även bankernas risk. 

Sambandet förklaras teoretiskt av Schmielewski och Wien (2015) som menar att då 

bankledningen inte riskerar att bli avskedade kan ledningen föredra en högre risk än 

aktieägarna. Vidare menar Schmielewski och Wien att höga prestationsbaserade 

ersättningar kan resultera i att ledningen tar höga risker. Möjligheterna att diversifiera sina 

tillgångar, kontrollera ägarna och incitamenten att maximera sina tillgångar kan således 

skilja sig mellan olika ägartyper. Detta leder oss till slutsatsen att agentkostnader kan 

påverka bankers risk på olika vis.   

 

5.7 Tillförlitlighet 
En studies validitet kan bedömas utifrån dess begreppsmässiga och teoretiska relevans 

(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Hair m.fl. (2006) menar att validitet kan 

definieras som den utsträckning till vilken ett eller flera mått representerar en studies 

koncept. De huvudsakliga koncept studien involverar är ägarstruktur, agentkostnader och 

risk. För att stärka studiens validitet har vi kontrollerat att variationen i bankernas 

risktagande inte har andra förklaringar än ägandet. Kontrollvariablerna har tagit hänsyn till 

bankernas totala tillgångar, kapitalkvot och rättssystem. Genom att utesluta att dessa 

faktorer har en betydande del i förklaringen av sambandet ökar vi sannolikheten att vi 

faktiskt mäter det vi avser. Ett annat viktigt område för validitet är en studies 

operationalisering (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Genom att förankra vår 

operationalisering i teorin och sedan jämföra resultaten med tidigare studier ökar 

sannolikheten att de mått vi använder oss av representerar studiens koncept och har en 

teoretisk relevans. Trots detta bör en viss försiktighet antas i bedömningen av studiens 

validitet. Risk, ägande och agentproblematik kan uppskattas på många olika sätt och det 
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finns många åsikter kring vilket mått som är mest korrekt. Även måttens precision är viktigt 

för att en studie ska kunna generaliseras (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). 

Reliabilitet kan beskrivas som en frånvaro av slumpmässiga fel. En rad åtgärder har 

vidtagits för att öka studiens reliabilitet. För att säkerställa att undersökningarna utförts på 

ett korrekt sätt har testernas antaganden undersökts genom grafiska och statistiska tester 

(se 5.1 Inledande analys). Trots detta kan studiens reliabilitet till viss del ifrågasättas. Hair 

m.fl. (2006) menar att en studies reliabilitet kan undersökas genom att utföra samma test 

på en annan population och jämföra resultaten. Vidare menar Tabachnik m.fl. (2007) att 

antalet variabler och karaktären på variablerna är centrala för en studies reliabilitet. Ett 

mindre antal stabila variabler ger en mer tillförlitlig lösning än ett stort antal ostabila 

variabler. Om tillräckligt många ostabila variabler adderas till modellen kan detta resultera 

i att modellen enbart speglar mätfel. Då vårt urval inte är stort nog för att jämföra mindre 

grupper blir studiens reliabilitet osäker. Antalet kontrollvariabler kan också påverka 

studiens reliabilitet då dessa inte var signifikanta för den andra regressionsanalysen. 

Samtidigt ökar studiens validitet då kontrollvariablerna säkerställer att mätningarna 

återspeglar de begrepp som det är tänkt.  Vi kan därmed dra slutsatsen att ytterligare studier 

är nödvändiga för att kunna säkerställa resultatens tillförlitlighet.  
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6 Slutsatser 

6.1 Sammanfattning av studien 
Syftet med denna studie har varit att undersöka bankers ägarstruktur och dess påverkan på 

bankers risktagande. Vidare har studien tagit hänsyn till olika ägarkategorier för att kunna 

förklara hur sambandet mellan ägarkoncentration och risktagande ser ut för olika 

ägarkategorier. Undersökningen har genomförts på banker inom EU-länder med hjälp av 

regressionsanalyser samt Mann-Whitney test för att med statistisk tillförlitlighet kunna 

svara på frågeställningen hur påverkar ägarstrukturen bankers risk? Utöver 

frågeställningen har studiens undersökning även syftat till att testa hypoteserna kring 

förhållandet mellan ägarstruktur, risk och agentkostnad.  

 

Studiens resultat visar att ägarkoncentration signifikant påverkar bankers konkursrisk för 

olika ägartyper. Med hjälp av resultatet kan vi besvara frågeställningen genom att 

konstatera att det föreligger olika samband mellan ägarstruktur och bankers risk. Ägare 

som utgörs av institutionella investerare och stat tenderar att öka bankers konkursrisk. För 

ägare som istället utgörs familjer, medlemsägare, icke-finansiella företag och 

bankinstitutioner fann vi ett omvänt förhållande jämfört med ägarkategori ett. Dessa ägare 

tenderade istället att minska bankernas konkursrisk. Då sambanden mellan ägarstruktur och 

risk är signifikanta för såväl ägargrupp ett som ägargrupp två, har vi kunnat konstatera att 

hypotes ett och två stämmer.  

 

Efter att ha kontrollerat för olika variabler har vi även upptäckt att det för bankers 

risktagande finns signifikanta skillnader för banker som ingår i tyskt rättssystem jämfört 

med banker som ingår i ett franskt. Banker som verkar under ett tyskt rättssystem tycks ha 

ett lägre risktagande jämfört med de banker som verkar under ett franskt rättssystem. Detta 

stämde dock endast för ägargrupp ett som utgjordes av institutionella investerare och stat. 

För ägargrupp två kunde det inte statistiskt påvisas att de olika rättssystemen skulle ha 

betydelse för bankers risktagande. 



	

 

 

55 

Gällande hypotes tre och fyra har vi uppskattat att agentkostnader kan föreligga i en högre 

grad när ägarskapet är mer utspritt. Avvikelser från aktieägarnas intressen tycks vara högre 

ju mer utspritt ägarskapet är. På motsvarande sätt tycks agentkostnaderna vara mindre när 

ägarskapet är koncentrerat. Skillnaderna mellan utspritt och koncentrerat ägarskap har 

statistiskt kunnat påvisas vilket kan tyda på att agentkostnadernas storlek beror på största 

aktieägarens aktieinnehav. Ju större innehav, desto mindre agentkostnader uppskattats 

föreligga. Således stämmer hypotes tre och fyra; agentkostnader minskar när aktieägarnas 

innehav ökar.  

 

Slutligen har vi för hypotes fem och sex funnit att förhållandet mellan agentkostnader och 

bankers risk ser olika ut beroende på karaktären hos den största aktieägaren. För 

ägarkategori ett har vi identifierat att vid högre risk föreligger mindre agentkostnader. På 

motsvarande sätt ökar agentkostnaderna när risken är låg. För ägarkategori två har vi hittat 

ett omvänt förhållande. Vid högre risk ökar istället agentkostnaderna, medan vid lägre risk 

minskar agentkostnaderna. Således stämmer hypotes fem och sex; ägare som utgörs av 

institutionella eller statliga ägare har ett negativt förhållande mellan agentkostnad och risk 

medan ägare som utgörs av bankinstitutioner, icke-finansiella företag, familjer, och 

medlemsägare istället har ett positivt förhållande mellan agentkostnad och risk. 

 

6.2 Diskussion av studiens slutsatser 
Tidigare studier har hittat olika samband mellan ägarkoncentration och bankers 

risktagande. Vissa studier har hittat ett positivt samband mellan ägarkoncentration och risk 

medan andra har hittat ett negativt samband. Därtill har andra studier kunnat påvisa ett U-

format eller omvänt U-format samband (Barry m.fl., 2011). Vårt resultat visar att beroende 

på karaktären hos ägarna, kan sambandet skilja sig åt för banker inom EU-länder. Detta kan 

påvisa att sambandet mellan ägarkoncentration och bankers risk behöver studeras utifrån 

karaktärerna hos ägarna. Detta då ägartyper kan påverka bankers risk på helt olika sätt.  
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För vissa ägare kan det föreligga ett positivt samband vilket indikerar att risken ökar när 

aktieägarna får större kontroll. Detta påvisar i sin tur ett vinstmaximerande beteende. 

Resultatet kan förklaras utifrån agentteorin, där aktieägarna får sin vilja igenom när dessa 

utövar en större övervakning av ledningen. När aktieägarnas procentuella aktieinnehav 

ökar, uppstår också högre incitament för ägarna att övervaka ledningen. Detta stämmer 

överens med vårt resultat som påvisar att risken ökar när aktieägarnas procentuella 

aktieinnehav stiger. Trots att aktieägare blir mindre diversifierade till följd av ett större 

aktieinnehav (Shleifer & Vishny, 1986), kan vi för ägargrupp ett inte påvisa att dessa blir 

mer konservativa till risktagande. Resultatet kan istället tolkas som att ägarna eftersträvar 

en högre risk oberoende av deras aktieinnehav.  

 

Slutligen kan det för ägargrupp ett konstateras att även tyska rättssystem kan ha betydelse 

för bankers risktagande då tyska rättssystem skiljer sig gentemot andra rättssystem. Då 

studiens oberoende variabel, ägarkoncentration, fortfarande var signifikant med ett 

liknande signifikansvärde kan det dock inte konstateras att det föreligger ett spuriöst 

samband utan snarare blir slutsatsen att det finns fler variabler som bör inkluderas i 

modellen för att förklara bankers risktagande (Sundell, 2012).  

 

För andra ägare kan det istället finnas ett negativt samband mellan ägarkoncentration och 

risk, vilket indikerar att bankers aktieägare blir allt mer riskaversa när deras aktieandelar 

ökar (Shleifer & Vishny, 1986; Hanafi m.fl., 2013). Shleifer & Vishny (1986) argumenterar 

även för att i takt med att aktieägares innehav ökar, minskar deras 

diversifieringsmöjligheter vilket gör dem mer exponerade för systematisk risk. Detta gör 

således att ägarna blir mer konservativa vilket kan förklara det negativa sambandet. Den 

avtagande risknivån kan dock även tyda på att när ledningen inte övervakas av aktieägarna, 

tenderar ledningen att öka risken. Detta kan bero på höga prestationsbaserade ersättningar 

och/eller låg sannolikhet att ledningen avskedas (Schmielewski & Wien, 2015). Dock visar 

ägargrupp ett att risken avtar när ledningen inte övervakas, vilket gör att Schmielewski och 

Wiens argument endast stämmer för ägargrupp två. På ett liknande stämmer Shleifer och 

Vishny (1986) samt Hanafis m.fl. (2013) argument endast för ägargrupp två.  
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Studiens resultat visar också att agentkostnader föreligger i en större utsträckning när 

ägarskapet är utspritt jämfört med när ägarskapet är koncentrerat. För både ägarkategori ett 

och ägarkategori två, har skillnader mellan kategoriernas distribution av Z-score statistiskt 

kunna fastställas. Detta kan påvisa att ledningen och aktieägarna har olika intressen och att 

aktieägarnas intressen först respekteras när dessa övervakar ledningen. Resultatet stödjer 

Ang m.fl. (2000) resultat som fann ett negativt samband mellan ägarkoncentrationen och 

agentkostnader. Studiens resultat kan även tyda på att förhållandet mellan risk och 

agentkostnader skiljer sig beroende på karaktären hos den största aktieägaren. För 

ägargrupp ett, som hade ett positivt samband mellan ägarkoncentration och risk, är 

storleken på agentkostnaderna lägre när risken ökar. Detta kan förklaras av att aktieägarna 

i ägargrupp ett antas vara vinstmaximerande ägare som eftersträvar högre risk än ledningen. 

Lägre risk kan därmed visa att aktieägarnas riskpreferenser inte tillgodoses vilket resulterar 

i högre agentkostnader. För ägargrupp två råder istället ett omvänt förhållande där högre 

agentkostnader föreligger vid högre risk. Detta förklaras istället av att dessa ägartyper 

föredrar ett lägre risktagande när deras innehav ökar. I takt med att deras aktieinnehav ökar 

kan de i större utsträckning påverka ledningens beslut för att få sina riskpreferenser 

tillgodosedda.  

 

Studiens bidrag är framförallt att belysa sambandet mellan ägarstruktur och bankers risk. 

På grund av motstridiga resultat och olika diskrepanser i tidigare studier, kan våra resultat 

ge en tydligare bild över hur bankers risk kan påverkas av dess ägarstruktur. Vårt resultat 

visar att karaktären på ägarna kan spela en väsentlig roll för hur sambandet mellan 

ägarstruktur och risk ser ut. En implikation av studien blir således att ägarkategorier kan 

vara av intresse för framtida studier som undersöker förhållandet mellan ägarstruktur och 

bankers risk. Våra resultat kan även vara av praktiskt värde för de aktörerna som påverkas 

av bankers risk, vilka presenterades i uppsatsens inledande kapitel.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 
För att se huruvida olika ägarkategorier har betydelse för sambandet mellan ägarstruktur 

och konkursrisk, anser vi att det hade varit relevant för forskningsområdet att studera 

sambandet i en annan miljö som t.ex. i Nordamerika eller Afrika. På så vis kan det avslöjas 

om vårt resultat är generaliserbart i andra kontexter.  

 

Det skulle också kunna vara av intresse att studera agentkostnader på en djupare nivå för 

sambandet mellan ägarstruktur och risk. Då denna studie endast uppskattar agentkostnader 

genom olika riskpreferenser anser vi att det kan finnas ett behov för framtida studier att 

mäta agentkostnader i en mer omfattande skala.  

 

Slutligen kan en kvalitativ forskningsmetod användas för att undersöka hur bankers risk 

påverkas av den största aktieägaren. Genom en kvalitativ metod kan framtida studier belysa 

relationen mellan ägarstruktur, risk och agentkostnader utifrån ett annat perspektiv.   
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Bilaga 1 – Undersökningens urval och bortfall 
 

 

Tabell 1 – Urval 

Största Europeiska bankerna med data tillgänglig för 2012 - 2014 319  

Ofullständig information – 188 

Slutgiltigt urval (n)  131 
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Bilaga 2 – Diagram över feltermer, modell ett 
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Bilaga 3 – Diagram över feltermer, modell två 

Histogram 
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Bilaga 4 – Rättssystem 

  
Tabell 1 – Rättssystem* 
Land Antal länder Observationer Rättstradition Rättsfamilj 

Belgien  2 Civil law Frankrike 

Bosnien  1 Civil law Tyskland 

Cypern  2 Common law England 

Danmark  6 Civil law Norden 

Finland  2 Civil law Norden 

Frankrike  14 Civil law Frankrike 

Grekland  1 Civil law Frankrike 

Irland  2 Common law England 

Italien  33 Civil law Frankrike 

Kroatien  7 Civil law Tyskland 

Lettland  1 Civil law Frankrike 

Litauen  2 Civil law Tyskland 

Malta  4 Civil law Frankrike 

Nederländerna  3 Civil law Frankrike 

Polen  10 Civil law Tyskland 

Portugal  5 Civil law Frankrike 

Slovakien  3 Civil law Tyskland 

Spanien  5 Civil law Frankrike 

Storbritannien  15 Common law England 

Sverige  4 Civil law Norden 

Tyskland   9 Civil law Tyskland 

Totalt 21 131   

*Data kring indelningen har hämtats från LaPorta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny (1998) 
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Bilaga 5 – Bivariat regressionsanalys hela urvalet 

Tabell 1 – Summering av modellenb 

R R2 Justerat R2 Standardfel 
.086a .007 .000 441.242 

a. Oberoende variabler: (Konstant), Ägarkoncentration 
b. Beroende variabel: Z-Score 

 
Tabell 2 – ANOVAa 

 SS df MS F P 

Regression 192711.439 1 192711.439 .990 .322b 
Residual 25699719.459 132 194694.844   

Totalt 25892430.899 133    

a. Beroende variabel: Z-Score 
b. Oberoende variabler: (Konstant), Ägarkoncentration 

 

Tabell 3 – Koefficientera 

 B SE β t P 

Ägarandel 1.072 1.078 .086 .995 .322 

(Konstant) 152.284 70.608  2.157 .033 

 

 Punktdiagram  

Z-
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e 

 

 

 Ägarkoncentration 

Figur 1 – Punktdiagram, hela urvalet 
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Bilaga 6 – Multipel regressionsanalys 

Multipel regressionsanalys modell ett 

 
Tabell 1 – Summering av modell ettb 

Modell R R2 Justerat R2 Standardfel Durbin-Watson 
1 .528a .279 .148 218.528 2.543 

a. Oberoende variabler: (Konstant), Kapitalkvot, Tyskland, Skandinavien, Ägarkoncentration, England, 
Lg(totala tillgångar) 
b. Beroende variabel: Z-Score 

 
Tabell 2 – ANOVAa 

Modell SS df MS F P 

1 Regression 610466.197 6 101744.366 2.131 .076b 

Residual 1575904.009 33 47754.667   

Totalt 2186370.206 39    

a. Beroende variabel: Z-Score 
b. Oberoende variabler: (Konstant), Kapitalkvot, Tyskland, Skandinavien, Ägarkoncentration, England, 
Lg(totala tillgångar) 

 

Tabell 3 – Koefficientera 

Modell B SE β t P r pr sr VIF 

1 (Konstant) –93.149 251.899  –.370 .714     

Ägarkoncentration –2.260 1.015 –.351 –2.227 .033 –.338 –.361 –.329 1.140 
Lg(totala tillgångar) 68.145 46.122 .264 1.478 .149 .188 .249 .218 1.464 
Kapitalkvot –1.972 10.791 –.031 –.183 .856 –.084 –.032 –.027 1.286 
England –102.943 110.072 –.157 –.935 .356 –.109 –.161 –.138 1.294 
Tyskland 70.009 90.488 .134 .774 .445 –.095 .133 .114 1.367 
Skandinavien 211.269 104.699 .323 2.018 .052 .322 .331 .298 1.171 

a. Beroende variabel: Z-Score 
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Multipel regressionsanalys modell två 

 
Tabell 4 – Summering av modell tvåb 

Modell R R2 Justerat R2 Standardfel Durbin-Watson 
2 .203a .041 –.027 513.633 2.086 

a. Oberoende variabler: (Konstant), Kapitalkvot, Tyskland, Skandinavien, Ägarkoncentration, England, 
Lg(totala tillgångar) 
b. Beroende variabel: Z-Score 

 

 
Tabell 5 – ANOVAa 

Modell SS df MS F P 

2 Regression 953140.638 6 158856.773 .602 .728b 

Residual 22160789.512 84 263818.923   

Totalt 23113930.150 90    

a. Beroende variabel: Z-Score 
b. Oberoende variabler: (Konstant), Kapitalkvot, Tyskland, Skandinavien, Ägarkoncentration, England, 
Lg(totala tillgångar) 

 

Tabell 6 – Koefficientera 

Modell B SE β t P r pr sr VIF 

2 (Konstant) 75.817 338.137  .224 .823     

Ägarkoncentration 2.110 1.632 .140 1.293 .200 .148 .140 .138 1.027 
Lg(totala tillgångar) 2.225 64.264 .004 .035 .972 –.020 .004 .004 1.354 
Kapitalkvot 6.739 8.308 .098 .811 .420 .091 .088 .087 1.276 
England 36.146 160.571 .025 .225 .822 .057 .025 .024 1.089 
Tyskland –85.469 138.743 –.071 –.616 .540 –.039 –.067 –.066 1.179 
Skandinavien –175.718 223.197 –.087 –.787 .433 –.086 –.086 –.084 1.058 

a. Beroende variabel: Z-Score 
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Bilaga 7 – Multipel regressionsanalys, transformerad 

Multipel regressionsanalys modell ett 

 
Tabell 1 – Summering av modell ettb 

Modell R R2 Justerat R2 Standardfel Durbin-Watson 
1 .696a .484 .390 .507 2.111 

a. Oberoende variabler: (Konstant), Kapitalkvot, Tyskland, Skandinavien, Ägarkoncentration, England, 
Lg(totala tillgångar) 
b. Beroende variabel: Lg(Z) 

 

 
Tabell 2 – ANOVAa 

Modell SS df MS F P 

1 Regression 7.961 6 1.327 5.155 .001b 

Residual 8.494 33 .257   

Totalt 16.455 39    

a. Beroende variabel: Lg(Z) 
b. Oberoende variabler: (Konstant), Kapitalkvot, Tyskland, Skandinavien, Ägarkoncentration, England, 
Lg(totala tillgångar) 

 

Tabell 3 – Koefficientera 

Modell B SE β t P r pr sr VIF 

1 (Konstant) 1.503 .585  2.570 .015     

Ägarkoncentration –.012 .002 –.669 –5.005 .000 –.517 –.657 –.626 1.140 
Lg(totala tillgångar) .120 .107 .170 1.124 .269 .009 .192 .141 1.464 
Kapitalkvot .005 .025 .030 .211 .834 –.013 .037 .026 1.286 
England –.408 .256 –.227 –1.597 .120 –.228 –.268 –.200 1.294 
Tyskland .605 .210 .421 2.882 .007 .197 .448 .360 1.367 
Skandinavien .098 .243 .055 .405 .688 .033 .070 .051 1.171 

a. Beroende variabel: Lg(Z) 
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Multipel regressionsanalys modell två 

 
Tabell 4 – Summering av modell tvåb 

Modell R R2 Justerat R2 Standardfel Durbin-Watson 
2 .329a .108 .044 .623 1.958 

a. Oberoende variabler: (Konstant), Kapitalkvot, Tyskland, Skandinavien, Ägarkoncentration, England, 
Lg(totala tillgångar) 
b. Beroende variabel: Lg(Z) 

 

 
Tabell 5 – ANOVAa 

Modell SS df MS F P 

2 Regression 3.952 6 .659 1.697 .132b 

Residual 32.597 84 .388   

Totalt 36.548 90    

a. Beroende variabel: Lg(Z) 
b. Oberoende variabler: (Konstant), Kapitalkvot, Tyskland, Skandinavien, Ägarkoncentration, England, 
Lg(totala tillgångar) 

 

Tabell 6 – Koefficientera 

Modell B SE β t P r pr sr VIF 

2 (Konstant) 1.342 .410  3.273 .002     

Ägarkoncentration .005 .002 .258 2.471 .015 .259 .260 .255 1.027 
Lg(totala tillgångar) .061 .078 .094 .787 .434 .013 .086 .081 1.354 
Kapitalkvot .017 .010 .193 1.656 .102 .158 .178 .171 1.276 
England –.129 .195 –.071 –.661 .510 –.025 –.072 –.068 1.089 
Tyskland –.119 .168 –.079 –.707 .481 –.026 –.077 –.073 1.179 
Skandinavien –.194 .271 –.076 –.716 .476 –.075 –.078 –.074 1.058 

a. Beroende variabel: Lg(Z) 
 

 


