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Bakgrund/problemdiskussion: Vid stora och komplexa organisationer är uppdelning mellan
ägande och kontroll vanligt. Denna uppdelning sker då det för ägarna är svårt att kontrollera alla
bolagets delar vilket således sköts bättre av en ledning, engagerad i bolagets dagliga verksamhet.
Separationen medför dock problem, att ledningen inte agerar efter ägarnas bästa. Detta problem
benämns agentproblematiken och medför agentkostnader. Mycket forskning har fokuserat på
detta problem och medföljande kostnader. En inriktning är hur dessa effekter på bästa sätt kan
reduceras

varpå

flera

mekanismer

presenterats.

Den

för

studien

centrala

kapitalsubstitueringsmekanismen bygger på räntekostnader men utan i att dess ursprungliga teori
ta hänsyn till den av centralbanken satta räntenivån.
Syfte: Syftet är att undersöka huruvida räntenivån påverkar kapitalsubstitueringsmekanismens
möjlighet att reducera agentkostnader.
Metod: Studien antar en deduktiv forskningsansats med utgångspunkt i befintliga teorier
gällande agentproblem, agentkostnader och teorier kring skuldsättningsgrad samt effektivitet.
Som utgångspunkt har studien fokuserat kapitalsubstitueringsmekanismen och med en
kvantitativ undersökning, använt data från amerikanska bolag för att svara på syftet. För att
beräkna den komplexa agentkostnaden har två proxy tillämpats.
Resultat: Undersökningens resultat kan inte utan vidare forskning svara på huruvida räntenivån
påverkar

möjligheterna

att

reducera

agentkostnaderna

via

den

undersökta

kapitalsubstitueringsmekanismen. Studien påvisar dock att ledningen har större möjligheter att
ägna sig åt agentkostnadsrelaterade aktiviteter vid lågränteklimat, jämfört med högränteklimat.
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Abstract
Master thesis in business administration
Author: Gustaf Ahl, Christofer Ahlin
Supervisior: Magnus Willesson
Co-examiner: Christopher von Koch
Examiner: Sven-Olof Collin
Titel: The interest rate climates affect at agency costs
Background: Big and complex organizations usually separate the ownership and control. This
separation is most common when organizations grow too big and complex for a single owner to
handle. In such case, they hire a management team, responsible for managing the organizations
day to day operations. The separation of ownership and control brings a problem into the
corporate governance. The management team doesn’t always act in the interest of the owner.
This behavior refers to the agency problem and brings agency costs to the organization. A lot of
studies have focused on agency problem, agency costs and how these costs in the best way can
be reduced by mechanisms. The central mechanism for this thesis, the capital substitution
mechanism, reduces agency costs by the organizations interest expenses. Thus it doesn’t take
into account the interest rate of the economy, set by the central bank.
Purpose: The purpose of this thesis is to examine whether the interest rate of the economy
affects the mechanisms power to reduce agency costs.
Method: The thesis utilizes a deductive research method grounded in existing theory in agency
problem, agency costs, debt ratios and efficiency. The thesis utilizes a quantitative approach and
data of American companies to fulfill its purpose. To estimate the agency cost, this thesis
employs two different proxys for measuring agency costs.
Results: The results from this study can’t draw and conclusions about whether the interest rate
of the economy affects the capital substitution mechanisms power to reduce agency costs.
However it shows that the management team got bigger opportunities to engage in agency cost
related activities when interest rates are low compared to a high interest rate environment.
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1 Inledning
Inledningskapitlet börjar med ett stycke om effektivitet inom organisationer och hur
agentkostnaden påverkar denna effektivitet. Vidare i problemdiskussionen diskuteras
problematiken med agentkostnader, reduceringen av agentkostnader och räntenivåns eventuella
påverkan på agentkostnadsreducerande mekanismer. Problemdiskussionen mynnar ut i en
specifik problemformulering. Vidare presenteras studiens syfte att undersöka räntenivåns
påverkan på möjligheterna att reducera agentkostnader.

1.1 Introduktion
Företag ska enligt Fama (1980) ses som en sammansättning av mer eller mindre kompletta
kontrakt inom vilka det bestäms vad respektive intressent har rätt att göra. Kontraktsnästet, dvs.
företaget,

producerar

varor

och

tjänster

med

respektive

kontraktsinnehavares

produktionsfaktorer. Eftersom kontrakten inte helt beskriver i detalj vad respektive part har rätt
att göra eller inte rätt att göra uppstår enligt Alchian och Demsetz (1972) fall där
faktorsinnehavaren låter sitt eget intresse styra sina handlingar. För att inte detta i allt för stor
utsträckning ska skada verksamheten menar författarna att övervakning är befogat.
Övervakningen ska enligt Alchian och Demsetz (1972) ske av ägarna, då de är mest lämpade
eftersom deras intresse naturligt finns i en så stor vinst som möjligt till följd av att de kan
tillgodoräkna sig en del av företagets vinst vilken minskar när företagets resurser inte används
optimalt. Till sin hjälp har ägarna ledningen som på daglig basis engagerar sig i verksamheten
och har mycket information om verksamhetens olika delar.
Genom att ledningen dagligen arbetar i företaget har de mer information än ägarna och ledningen
måste enligt ÅRL (1995:1554) rapportera till ägarna, som med denna information kan bistå
ledningen i verksamhetens styrning. Om ledningen av någon anledning själv väljer att avvika
från vad som i kontrakten stiftats återfinns en problematik för ägarna att få vetskap om detta.
Denna avvikelse från ägarnas intresse utgör enligt Myers och Majluf (1984) agentkostnaden. För
att minska dessa kontraktsbrott har ägare och styrelse ett antal styrinstrument att ta till i syfte att
reducera agentkostnaden (Agrawal & Knoeber, 1996; Jensen 1986).
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Att ägande och kontroll separeras skapar grund för agentkostnader och det kan således tyckas
motsägelsefullt att denna organisatoriska form existerar. Alchian och Demsetz, (1972) försvarar
företagsformen, då det för en ensam ägare är omöjligt att sätt sig in i en komplex organisations
alla delar. Kraftansträngningen det skulle kräva hade resulterat i ett större effektivitetstapp än
vad uppdelningen, med efterföljande agentkostnader gör (Alchian och Demsetz, 1972). Därför
har ägare av stora och komplexa företag inget alternativ annat än att låta annan part styra
företaget. Av denna anledning är det av största vikt att de mekanismer som företagets ägare och
styrelse

förlitar

sig

på

fungerar

för

önskat

utfall

gällande

minskade

agentkostnader. Agentkostnader kan enligt Jensen (1986) isoleras till specifika delar av
organisationer och olika agentkostnadsreducerande mekanismer används därför beroende på var
agentkostnader upptäcks. Ett sådant intressant fall där det enligt Jensen finns agentkostnader är
det fria kassaflödet eftersom det kan innebära att ökade kassaflöden genererar inte bara högre
vinst utan även mer omfattande agentkostnader.

1.2 Problemdiskussion
Kassaflödesöverskottet från den operativa verksamheten ska täcka verksamhetens finansiella
åtaganden och eventuellt överskott ska delas ut till ägarna eller återinvesteras i verksamheten
(Brealey, Myers & Allen, 2014). Fritt kassaflöde efter de finansiella posterna (vilket vidare är
benämns kassaflödet om inte annat anges) menar Jensen (1986) utgör grunden för ett
agentteoretiskt problem. Jensens problematik gällande detta kassaflöde grundas i svårigheten att
övertyga ledning att dela ut dessa medel till ägarna då det annars ackumuleras i kassa (kassa
definieras som “cash and cash equivalents”, dvs. kassa och höglikvida tillgångar) vilket bidrar
till ledningens handlingsutrymme och sänker konkursrisken (Opler, Pinkowitz, Stulz &
Williamson, 1999). Jensen (1986) menar även att det fria kassaflödet leder till organisatoriska
ineffektiviteter. Exakt vad dessa ineffektiviteter är beskrivs inte utan ses som en hopsamling av
agentteoretiskt relaterade ineffektiviteter som reducerar värde för ägarna. En stor kassa och fritt
kassaflöde kan leda till överinvesteringar, alltså investeringar i projekt med negativt NPV (Net
present value), och ineffektivt handlande inom organisationer (Harvey, Lins & Roper, 2004;
Opler et al., 1999; Jensen, 1986; Easterbrook, 1984; Myers & Rajan, 1998). Att ledningen väljer
att finansiera investeringar med kassa eller kassaflödet menar Brealey et al. (2014) kan vara ett
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tecken på agentkostnader och att de inte vill skapa uppmärksamhet och bli granskade, vilket
extern finansiering leder till (Easterbrook, 1984).
Överinvesteringar uppkommer till följd av att ledningen har intresse i tillväxt, som överskrider
den för ägarna optimala, då ledningen får mer status och ansvar genom att styra en större
organisation (Jensen, 1986). Dessa överinvesteringar leder enligt Morgado och Pindado (2003)
samt Damodaran (2012) till reducering av företagsvärdet, vilket minskar principalens
förmögenhet. För att reducera agentkostnaden, kopplad till det fria kassaflödet och kassan, kan
man använda sig av en utdelningspolicy (Easterbrook, 1984). Även Jensen (1986) nämner detta
men kritiserar tillvägagångssättet och menar att utdelningar inte är ett tillräckligt starkt avtal då
de kan brytas utan hårdare sanktioner än att företagsvärdet drabbas. Jensen föreslår istället ett
skifte i kapitalstrukturen, där styrelsen på årsstämman beslutar om en högre skuldsättningspolicy
samt lämna förslag på att eget kapital betalas ut till ägarna genom utdelning eller aktieåterköp.
Utdelningen och/ eller aktieåterköpen finansieras via lån, vilket förändrar skuldsättningsgraden
till en större andel skulder och mindre andel eget kapital, i enlighet med den nya policyn.
Mängden kapital på balansräkningen är således konstant (Jensen, 1986).
Syftet med förändringen av kapitalstrukturen är att öka räntekostnaderna, vilka ska betalas med
det fria kassaflödet innan finansiella kostnader vilket exemplifieras i figur 1 nedan. Jensen
(1986) menar att räntekostnaderna via de ökade skulderna är ett starkare bindande kontrakt
gentemot borgenären än vad utdelning och aktieåterköp är till ägarna. Om företaget inte fullföljer
sina betalningsåtaganden gentemot borgenären riskerar företaget att försättas i konkurs varefter
agentkostnadsreducering via räntekostnader är mer effektivt än utdelningar och återköp (Jensen,
1986).
Målet med Jensens mekanism är att minska det fria kassaflödet och i förlängningen reducera
handlingsutrymmet, överinvesteringar och organisatoriska ineffektiviteter, som t.ex. kvarhållning
av omotiverat stor kassa och andra agentkostnader. Vid perfekt tillämpningsbarhet ska således
den summa som delas ut, för att sedan lånas upp igen, generera räntekostnader motsvarande det
fria kassaflödet, vilket likställs med utrymmet för agentkostnader. Agentkostnaderna Jensen
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(1986) ämnar reducera är således de mellan ägarna och ledningen utan vidare hänsyn tagen till
att det i praktiken även kan existera agentkostnader mellan ägarna, mellan chefer och mellan
andra intressenter till organisationen. Det är agentkostnaderna mellan ägare och ledning som
genomgående är fokus i studien.
Figuren nedan återspeglar grafiskt hur kapitalsubstitueringsmekanismen verkar för att minska
handlingsutrymmet. Figurens vänstra stapel visar hur handlingsutrymmet ser ut opåverkat av
mekanismen. Stapeln till höger visar, med stöd från Jensen (1986), hur räntekostnaderna minskar
handlingsutrymmet och agentkostnaderna.

T0

Fritt
kassaflöde

T1
Räntekostnad
Fritt
kassaflöde

Handlingsutrymme
Kassa

Reduktion av
handlingsutrymme från
mekanismen

Kassa

Handlingsutrymme

Figur 1. Kapitalsubstitueringens verkan för minskad agentkostnad, egenbearbetad bild.

I skrivande stund har årtionden med en negativ räntetrend noterats inom stora ekonomier såsom
Japan, Tyskland och USA. Räntan i västvärlden är extremt låg vilket har lett till låga
räntekostnader för företag (Hoffmann & Schnabl, 2011). Lägre räntenivåer fungerar som en
stimulans för företag då fler investeringar blir lönsamma (Hillier, 2010). Dessa lägre nivåer kan
antyda att den del av figur 1:s högra stapel, som utgör räntekostnader, åter växer varpå
handlingsutrymmet likaså tilltar, vilket enligt Jensen (1986) resulterar i högre agentkostnader.
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Det fria kassaflödet som Jensen (1986) vill reducera genom sin mekanism kan vara beroende av
räntenivån,

då

det

är

räntekostnaderna

som

ska

reducera

handlingsutrymmet

och

agentkostnaderna. Han fokuserar i sin artikel på att skifta kapitalstruktur för att öka
räntekostnader men det han däremot inte diskuterar är räntenivåns påverkan på mekanismen.
Räntenivån, som påverkas av centralbanker, är en viktig beståndsdel i företags räntekostnader
(Merton, 1974). Det är således intressant att ta räntenivån i beaktande då den i skrivande stund är
på extremt låga nivåer. Då räntenivån enligt Modigliani och Miller (1958) påverkar företagets
räntekostnad uppstår en indirekt påverkan på kassaflödet av räntenivån genom att det, som
Jensen (1986) hävdar, finns en påverkan av räntekostnaden på det fria kassaflödet. Denna
påverkan gör räntan intressant att diskutera utifrån agentkostnader och, mer specifikt,
överinvesteringar, kassaackumulation samt organisatoriska ineffektiviteter.
Bakgrunden till intresset att undersöka Jensens (1986) kapitalsubstitueringsmekanism i
räntekontext är att överinvesteringar, som mekanismen ämnar reducera, är ett ämne som har fått
stort utrymme i litteraturen på senare år med studier av bland annat Lei, Mingchao, Wang och
Yu (2014), Richardson (2006) och Teng och Hachiya (2013). Överinvesteringar är mer
förekommande då det råder brist på lönsamma investeringar (Morgado & Pindado, 2003). En
sådan brist menar Blundell-Wignall och Roulet (2013) att det 2013 råder till följd av de
disincitament till att investera för företag som skapats av den låga räntan samt av differensen
mellan kostnaderna för eget kapital och skulder. Att överinvesteringar är på höga nivåer ökar
intresset för att undersöka just denna ineffektivitet utifrån ett bolagsstyrningsperspektiv. Då det
finns stora effektivitetsvinster att uppnå genom en reduktion av överinvesteringar.
Ledningens möjlighet till överinvesteringar har blivit allt större över tiden då deras
handlingsutrymme i form av kassan har ökat. Kassans storlek i relation till tillgångarna har mer
än dubblerats från 1980-2006 (Bates, Kahle & Stulz, 2009). Den drastiska ökningen av kassans
omfattning bidrar till intresset att studera agentkostnaden inom kassaackumulationen. En
omotiverat stor kassa är även tecken på att problematiken Jensen (1986) ämnar lösa, dvs. att
ledningen inte delar ut företagets vinster till ägarna utan behåller dem inom företaget även om
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det inte är ekonomiskt motiverat, existerar. De stora kassorna ger stöd för att Jensens
problematik är högst aktuell och att hans lösnings tillämpningsbarhet är betydelsefull för
effektivisering av organisationer.
När räntenivån sjunker minskar räntekostnaderna (Brealey et al., 2014; Modigliani & Miller,
1958).

Med

minskade

räntekostnader

minskar

den

kassaflödesreducerande

effekten

räntekostnaderna har (Jensen, 1986). De större fria kassaflödena ökar ledningens möjligheter att
agera i egenintresse och med detta även agentkostnaderna. Således upplever företaget med
konstant skuldsättning högre agentkostnad eftersom ränteutbetalningarna inte är stora nog att
minska kassaflödesöverskottet som innan räntekostnader antas vara konstant. Ökar företaget
skuldsättningen, för att minska agentkostnaden som Jensen (1986) föreslår, kan företaget möta
problem den dag då räntenivån vänder enligt Brealey et al. (2014). Ökad skuldsättning medför
inte bara högre räntekostnader utan i förlängningen även ökad konkursrisk. Ökar räntenivån och
företaget är högt skuldsatt finns risken att kassaflödena inte täcker räntekostnaderna. Vilket
medför att företaget kan försättas i konkurs (Brealey et al., 2014) Det finns alltså en problematik
med strikt utnyttjande av mekanismen och en ökning av räntekostnaderna. Kopplingen mellan
räntenivå som bestäms av centralbanken och agentkostnader har oss veterligen inte studerats.
Däremot finns det studier gjorda på mekanismer och deras tillämpningsbarhet, exempelvis av
Agrawal och Knoeber (1996) som undersöker användningen av olika agentkostnadsreducerande
mekanismer

där

skuldsättningspolicy

var

en

av

dem.

Författarna

undersökte

inte

kapitalsubstitueringsmekanismen eller räntekostnader utan enbart långivares övervakande
funktion och de diskuterar inte heller huruvida räntenivån kan ha haft en påverkan på deras
resultat. Att ha makroekonomiska faktorer i åtanke så som räntenivån är en viktig vetskap för att
ta korrekta bolagsstyrningsbeslut och reducera agentkostnaden (Wright, Siegel, Keasey &
Filatotchev, 2013).
Teorin om kapitalsubstitueringsmekanismen skrevs på 80-talet då räntenivån ännu inte antagit
negativa nivåer. Den vid skrivande stund rådande räntenivån är högst unik och kan vara en
naturlig förklaring till att Jensens (1986) teori om kapitalsubstitueringsmekanismen inte
inkluderat räntekontexten och det faktum att räntenivån varierar över tid och hur det påverkar
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företagets möjlighet att reducera agentkostnaderna. Det uppstår frågor kopplade till hur väl
mekanismen fungerar när räntenivån tas i beaktning, vilket i figur 1 skulle ses som att andelen
räntekostnader minskar medan det fria kassaflödet samt handlingsutrymmet ökar. Räntenivåns
påverkan på räntekostnader tillsammans med Jensens (1986) kapitalsubstitueringsmekanism
skapar sambandet att lägre räntenivå allt annat lika leder till högre agentkostnader. Att inte ha
vetskap om teorins tillämpningsbarhet och effektivitet i olika kontexter blir avgörande för om
dess empiriska användningsbarhet bidrar till förståelsen för styrning av bolag eller inte.

1.3 Problemformulering
Utifrån problemdiskussionen ovan har följande frågeställning formulerats:
Hur påverkas tillämpningsbarheten i Jensens kapitalsubstituering av räntenivån?

1.4 Syfte
Syftet

är

att

undersöka

om

och

i

så

fall

hur

räntenivån

har

påverkat

kapitalsubstitueringsmekanismens möjligheter att reducera agentkostnaderna.

1.5 Bidrag
Jensen (1986) studerar agentkostnaderna relaterade till det fria kassaflödet och studien utgår från
att räntekostnaderna kan reducera kassaflödet och således reducera agentkostnaderna. Även om
vi inte funnit empiriskt stöd för kapitalsubstitueringsmekanismens verkan i högränteklimat är
Jensens (1986) logik i modellen teoretiskt perfekt.
Utifrån problematiken att Jensen (1986) inte behandlar räntenivån vid sin diskussion gällande
kapitalsubstitueringsmekanismen tillför studien kunskap och ökad förståelse för agentkostnad
och organisationers möjligheter att minska agentkostnader i det fria kassaflödet. Den här studien
utgår till stor del från Jensens studie och bidrar till Jensens studie med en räntekontext och
förståelsen för vilken betydelse räntenivån har på mekanismen eftersom mekanismen utgår från
räntekostnaden. Bidraget är viktigt eftersom ägarna och styrelsen måste ta dessa agentkostnader i
beaktande vid bolagsstyrningen. Med denna kunskap kommer ägare och styrelse ha möjlighet att
vara bättre förberedda på vilka ställningstagande som måste göras när räntenivån förändras.
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Denna kunskap skapar för ägarna en möjlighet att sätta press på styrelsen att agera när räntenivån
förändras och styrelsen ges kunskapen om skuldsättningens påverkan på agentkostnaden. Således
riktar sig undersökningens resultat till organisationers ägare och styrelse.
Det finns tidigare forskning som behandlar användningen av mekanismer för att reducera
agentkostnader och i vilken utsträckning dessa fungerar. Forskning av Agrawal och Knoeber
(1996) har studerat mekanismer för att minska agentkostnaden. Studien utgår från att ett företags
prestation speglar agentkostnaderna i organisationen och om använda mekanismer fungerar som
tilltänkt ska detta synas i prestationen. Av presenterade mekanismer menar författarna att
skulder, genom den risk som ökad skuldsättning medför, disciplinerar ledningen. Vår studie
bidrar till Agrawal och Knoebers (1996) studie med en ny syn på skuldernas disciplinerande
effekt, nämligen reducering av handlingsutrymmet och räntans påverkan på mekanismens
funktion.
Tidigare studier av Agrawal och Knoeber (1996) fokuserar på agentkostnadens påverkan på
företaget. Författarna studerar därför användningen av sju mekanismer för att minska
agentproblematiken mellan ägare och ledning. För att se agentkostnadens påverkan på företagen
söker Agrawal och Knoeber (1996) mellan företag medan vår studie använder data från två olika
tidsperioder för att undersöka en makroekonomisk variabels, nämligen räntenivån, påverkan på
en agentkostnadsreducerande mekanism, nämligen Jensens kapitalsubstitueringsmekanism.
Studien bidrar även med en undersökning av ytterligare en mekanism till de av Agrawal och
Knoebers (1996) redan undersökta mekanismer.
Richardson (2006) undersöker huruvida företag med fritt kassaflöde överinvesterar. Författaren
intresserar sig inte för huruvida detta kan minskas men finner bevis för att överinvesteringar
existerar. Till denna undersökning bidrar vår undersökning, tillsammans med Jensen (1986), med
kunskap och hur detta kan reduceras och vilka implikationer det medför att endast tillämpa
Jensens metod.
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2 Metod
Metodkapitlet beskrivs studiens ansats samt strategi. Olika ansatser och strategier diskuteras
och de för studien mest lämpade motiveras, detta för att läsaren ska kunna följa studiens
genomförande samt varför den genomförts på ett specifikt vis.

2.1 Teoretisk utgångspunkt
För att besvara studiens problemformulering och uppfylla syftet är teorier knutna till agent- och
principalperspektivet

centrala

för

undersökningen.

Möjligheten

till

reduceringen

av

agentkostnader, relaterade till det fria kassaflödet, kommer undersökas i en kontext av både hög
och låg räntenivå för att undersöka om räntan är en påverkande faktor och hur
kapitalsubstitueringsmekanismens verkan har förändrats i och med den lägre räntenivån.

2.2 Forskningsansats
För att lösa studiens problematik kommer studien anta en deduktiv forskningsansats. Detta
eftersom

undersökningen

grundar

sig

i

befintliga

teorier

och

främst

kapitalsubstitueringsmekanismen som testas i studien. Den deduktiva ansatsen lämpar sig väl för
studien då den ämnar förklara relationen mellan teori och empiri (Bryman och Bell. 2007).
Agentteorin är en teori som har fått stort erkännande inom forskningsvärlden. Vid undersökning
av dessa teorier är det enligt Bryman och Bell (2007) lämpligt att använda en deduktiv ansats. Då
det oss veterligen inte gjorts studier på räntenivåns påverkan på agentkostnaden har studien
behövt tillämpa både agentkostnadsteorier samt klassisk finansiella teorier på kapitalstruktur och
kapitalkostnader.
Den deduktiva forskningsansatsen är en metodik under positivismen. Det positivistiska synsättet
antar att det finns generella lagar genom vilka man kan dra slutsatser om flertalet lagbundenheter
genom unika händelser (Jacobsen, Sandin & Hellström, 2002). Författarna menar alltså att
identifierat fenomen hos ett företag kan antas gälla även på andra företag, dvs. att om
agentkostnad finns hos ett bolag finns det även hos ett annat företag under liknade
omständigheter. Med diskussionen ovan lämpar det sig för studien att anta ett positivistiskt
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förhållningssätt då en teori skall testas över ett stort antal företag. Det blir passande att utgå ifrån
att teorin stämmer över populationen för att testa räntans inverkan snarare än att specifika företag
följer det teoretiska mönstret. Vad som vidare karaktäriserar det positivistiska synsättet är
förhållningen till data och datainsamling. Data förutsätts vara neutral och objektiv samt baseras
på siffror, vilket medför distans till datamaterialet (Jacobsen et al., 2002) neutralitet och
objektivitet i data blir en grundförutsättning för att en databasundersökning med statistiska
undersökningar ska bli tillämpningsbar.
Som motsats till den deduktiva forskningsansatsen, som studien tillämpar, finns induktiv ansats.
Genom induktionens arbetssätt förutsätts avsaknad av teori, vilket inte är aktuellt i vårt fall. Med
en induktiv ansats hade studien inledningsvis studerat räntenivåns påverkan på möjligheten att
reducera agentkostnaden och därefter sökt förklaring till resultatet i kända teorier (Bryman &
Bell, 2007). Inom agentteoretisk forskning efter dess populariserande av Jensen och Meckling
(1976) har vi inte sett studier som tillämpat en induktiv ansats, vad efter inte heller den här
studien kommer att tillämpa den induktiva forskningsansatsen.

2.3 Forskningsstrategi
En uppsats kan anta en av två strategier, antingen kvantitativ eller kvalitativ forskningsstrategi.
Enligt Bryman och Bell (2007) lämpar sig en kvantitativ forskningsstrategi för specifika och
tydligt definierade forskningsfrågor. Agrawal och Knoeber (1996) har en tydlig forskningsfråga
då de undersöker hur användning av agentkostnadsreducerande mekanismers påverkan på
företags prestation. Detta stämmer även överens med Richardsons (2006) studie som också antar
en kvantitativ forskningsansats med tydligt definierad forskningsfråga. Då forskningsfrågan i vår
undersökning är av liknande specifik art motiverar det en kvantitativ forskningsstrategi. Att hålla
resultatet objektivt är ytterligare ett argument för vår kvantitativa ansats. Objektiviteten grundas i
siffrornas avsaknad av vår personliga värdering varpå läsaren ges möjlighet att använda sig av
resultatet och tolka det på egen hand. Dock uppstår det en subjektivitet i litteraturtolkning, analys
och slutsats vilket läsaren bör vara medveten om. Genom att studiens data är offentlig, samt att
tillvägagångsättet för undersökningen beskrivs, kan läsaren replikera studien.
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Den kvalitativa forskningsstrategin lägger större vikt vid ord än siffror när data för
undersökningen samlas in. Detta gäller även vid analys av resultat (Bryman & Bell, 2007).
Datainsamlingen sker då inte sällan genom intervjuer, vilket hade blivit omöjligt för studien då
olika mätperioder behövs då enbart en räntenivå kan observeras vid ett tillfälle. Intervjuer om
räntenivåns påverkan på agentkostnaden vid ett intervjutillfälle hade varit genomförbart.
Problematiken med att finna intervjupersoner som uppriktigt talar om sina eller andras
agentteoretiska mönster bör beaktas även om tillvägagångssättet övervägts i studien. Att tillämpa
en kvalitativ intervjubaserad undersökning kan föra med sig problem med reliabiliteten då
agentkostnader är för ledningen känsliga frågor och kan förväntas att få medvetet eller omedvetet
snedvridna svar. Att genomföra intervjuer för att på så sätt kartlägga dessa agentkostnader, hur
de reduceras och dess beroende av räntenivån, ställer höga krav på ärlighet från ledningen om
deras prestationer och handlande. Till detta kan noteras att ledningen möjligtvis inte är medvetna
om vad som genom eget handlande leder till agentkostnader och således saknar möjlighet att
svara på intervjufrågor.

2.4 Informationsinsamling
För att lösa problemet tillämpar studien en databasundersökning likt Ang et al. (2000), Agrawal
och Knoeber (1996) samt Chirinko och Schaller (2004) som utifrån krav på metodik, haft
liknande problem. Genom att tillämpa en databasundersökning förutsätter man generellt att
databasens redovisar korrekta siffror. Då studien eftersträvar hög tillförlitlighet har databasens
material genom stickprov kontrollerats mot originalkällan. Originalkällan är företagets offentligt
redovisade siffror och detta säkerställer att tillförlitligheten är hög. Databasen vi valt att inhämta
data från för studien är Orbis. Företags årsbokslut blir beroende av redovisningstekniska
åtgärder. Dessa jämnar dock ut sig över urvalet och påverkar inte studiens resultat.
Teorier hämtas via granskat material från välkända böcker och artiklar. Artiklarna är i högsta
möjliga utsträckning vetenskapliga i den meningen att det är granskade, Peer-reveiwed. För
centrala delar inom studien, så som motivering av operationaliseringen, undersöks olika
tillvägagångssätt. Alternativ vägs mot varandra för att identifiera konsensus inom forskningen
för vad som utifrån studiens krav är det mest lämpade tillvägagångssättet. Liknande
förhållningssätt gäller även inom teoridelen där vi söker stöd för teorier från olika källor för att
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uppnå en hög trovärdighet. Då vi inte finner teorier som inriktar sig specifikt på räntenivåns
påverkan på agentkostnaden tvingas vi tillämpa teorier från olika teoriområden, dvs. agentteori
och finansiella teorier. I studien eftersträvas ett kritiskt förhållningssätt vid sammanfogande av
de skilda teoriområdena för att inte göra ogrundade och flyktiga tolkningar samt tillämpningar av
teorin.

2.5 Metodkritik
Vid utförandet av en studie är det viktigt att mäta det man avser att mäta, vilket skapar validitet.
Det är även viktigt att skapa tillförlitlighet att resultatet är sant och inte beror på en slump,
tillfällighet eller felaktig mätning, vilket skapar reliabilitet.
2.5.1 Reliabilitet och validitet
För att uppnå en studie med hög tillförlitlighet används inga mått på agentkostnad som inte i
tidigare forskning presenterats som användbara. Vidare diskuteras måtten kritiskt utifrån
möjligheten att användas i studien för att uppfylla syftet. Tidigare presenterade metoder för
beräkning av agentkostnad har även förkastats då tillämpningen varit för studien omotiverat
komplicerat. Studiens data är hämtad från Orbis vilket underlättar för läsaren att själv genomföra
studien. Detsamma gäller studiens operationalisering som noggrant beskriver hur vi i studien gått
tillväga för att mäta vad som med trovärdighet kan sägas uppfylla syftet.
För att skapa validitet i studien har vi varit noggranna med operationaliseringen och studerat
tidigare studier för att utifrån den informationen genomföra studien på bästa möjliga
tillvägagångssätt. Vi har diskuterat möjliga metoder och mått för studien för att sedan jämföra
och slutligen argumentera för vad som är mest lämpat utifrån studiens problem och syfte. Detta
har utmynnat i att tillämpa två proxys i undersökningen för att på så sätt öka sannolikheten att
studien mäter det den ämnar mäta.
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3 Teoretisk referensram
Kapitlet inleds med en beskrivning av den för studien centrala teorin, agentteorin, som Jensens
kapitalsubstitueringsmekanism grundar sig i. Vidare behandlas agentkostnader, hur de uppstår
samt hur de kan reduceras. Den för studien centrala kapitalsubstitueringsmekanismen
presenteras och dess relation till räntenivån och kapitalkostnader behandlas.

3.1 Agentteori
Jensens kapitalsubstitueringsmekanism som är central för studien härstammar från agentteorin,
en teori som behandlar problematiken med separation av ägande och kontroll inom
organisationer (Jensen, 1986). Agent-principalrelationen ses som ett kontrakt där ägaren
(principalen) överlåter kontrollen till en annan part, ledningen (agenten). Om agent och principal
är nyttomaximerande menar Jensen och Meckling (1976) att det förefaller troligt att agenten inte
kommer att agera utifrån principalens bästa. Detta är i linje med Donaldson och Davis (1991)
uppfattning gällande människans beskaffenhet då de menar att agenten är rationell och agerar i
självintresse. Även om agentproblematiken uppstår i organisationer med ägande och kontroll
separerat menar Fama (1980) att organisationerna kan vara effektiva. Att Fama (1980) hävdar att
organisationer med agentkostnader kan vara effektiva beror på den organisatoriska formen som
valts, trots agentkostnader kan en separation mellan ägande och ledning vara mer effektivt än
företag där ägande och ledning utförs av samma part.
Effektivitetsoptimering kan enligt Fama (1980) alltså förklara varför separation mellan ägande
och kontroll existerar även om ledningen inte agerar efter vad som är bäst för ägarna. De
negativa konsekvenserna av denna separation ligger i att ägarna möter en kostnad relaterad till
uppdelningen. Denna kostnad benämns agentkostnad och utgör den problematik som Jensen
(1986) ämnar reducera med sin kapitalsubstitueringsmekanism.
3.1.1 Agentkostnad
För att uppskatta till vilken grad mekanismen reducerar agentkostnader måste dessa definieras.
Ang et al. (2000) menar att agentkostnaden är det effektivitetstapp som aktieägaren möter till
följd av att ledningen smiter undan sina åtaganden samt överutnyttjar förmåner. En liknande
definition återfinns i Berger och Bonaccorsi di Pattis (2006) artikel som relaterar agentkostnaden
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till ledningens icke-optimala arbetsinsatser, överutnyttjande av förmåner, personliga preferensers
påverkan på val inom verksamheten eller andra värdeförstörande handlingar. Detta agerande
minskar effektiviteten och den lägre effektiviteten leder till en minskad residual.
Ang et al. (2000) menar att minskad residual kan ses som resultatet av ett tapp i effektiviteten,
vilket ses som agentkostnader. Ang et al. (2000) och Berger och Bonaccorsi di Patti (2006)
fokuserar på detta effektivitetstapp då de menar att ledningen använder resurser inom
organisationen i syfte att maximera sin egennytta. Detta effektivitetstapp leder således till att
ägarnas nytta inte maximeras då optimal residual teoretiskt är vad som utgör maximal nytta för
ägarna. Skillnaden mellan vad som teoretiskt är optimal residual och vad som är faktisk residual
utgör agentkostnaden. Definitionen av agentkostnad som tillämpas i vår studie är likställd med
förlorad effektivitet, alltså residualförlusten. Då denna tolkning av agentkostnaden ligger nära
vad Jensen (1986) ämnar reducera med sin mekanism.
Figur 2 är en visuell förklaring som grundar sig på Ang et al. (2000) och Berger och Bonaccorsi
di Pattis (2006) diskussion om hur agentkostnaden påverkar ägarna och residualen genom
minskad effektivitet, negativt. På så vis förenas teorier om att minskad effektivitet är direkt
påverkande på agentkostnad. Sammanfattningsvis menar författarna att agentkostnaden syns som
ledningens bristande intresse i att maximera företagsvärdet då de eftersträvar att maximera sin
egennytta.
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Figur 2. Agentkostnad och påverkan på residual, egenbearbetad figur.
För att agentkostnad ska uppstå krävs det, som visualiseras i figur 3, att tre kriterier är uppfyllda
efter att ägandet är separerat från kontrollen. Dessa tre kriterier är 1) att det finns skilda intressen
mellan ägarna och ledningen, 2) att det finns asymmetrisk information mellan ledning och ägare
och 3) att det finns ett handlingsutrymme för ledningen. Figur 3 förenar teorier gällande vad som
krävs för agentkostnad att uppstå.
Fama (1980) menar att intressekonflikter uppstår för att organisationen drivs av individer med
skilda intressen. Jensen och Murphy (1990) och Degryse och Jong (2006) menar att om
informationsasymmetrin leder till att ägarna inte kan upprätta kontrakt inom vilka alla
agentkostnader elimineras. Samtidigt menar Opler et al. (1990) att kassa och kassaflöde utgör
handlingsutrymme och Jensen (1986) menar att dessa måste reduceras för att minska
agentkostnaderna ses det synonymt med att handlingsutrymme krävs för agentkostnad att uppstå.
Således grundar sig figur 3 på en förening av Fama (1980), Jensen och Murphy (1990), Degryse
och Jong (2006) och Opler et al. (1990) enskilda resonemang gällande vad som krävs för att
agentkostnad ska uppstå.
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Figur 3. Faktorer som krävs för agentkostnad att uppstå, egenbearbetad figur.
3.1.2 Intressekonflikt
Företaget ses enligt Fama (1980) som en sammansättning av individer som drivs av skilda
intressen. Detta uppstår då ledningen inte är den enda ägaren och har intresse att konsumera mer
än vad kontraktet gentemot ägarna tillåter. I fall där ledningspersonen är ensam ägare ser
intresset annorlunda ut och påverkar direkt denna person varpå ingen agentproblematik uppstår
(Fama, 1980; Degryse & Jong, 2006). För att problematiken som Jensen (1986) beskriver som att
ledningen inte delar ut kapital till ägarna och istället använder det på för ägarna icke optimala vis
krävs en intressekonflikt mellan ägare och ledning, där de har skilda incitament.

3.1.3 Informationsasymmetri
Informationsasymmetri krävs för att ledningen ska ha möjlighet att avvika från ägarnas intresse.
Ägare och styrelse har inte fullständig information om vad ledningen gör, vilket skapar möjlighet
för ledningen att avvika ifrån ägarnas intressen. Alchian och Demsetz (1972) menar att det är
ägarens rätt och uppgift att observera beteende hos ledningen. Jensen och Murphy (1990) samt
Degryse och Jong (2006) menar att om det inte finns asymmetrisk information kan ledningen
kontrolleras så pass att agentkostnaden kan elimineras genom kontrakt om vad ledningen får
göra. Den asymmetriska informationen skapar skuggor som hindrar kontrollen av ledningen då
kunskap om ledningens agerande saknas. Den asymmetriska informationen är således
grundläggande för att agentkostnad ska uppstå. Informationsasymmetri är enligt Jensen och
Meckling (1976) en viktig grundsten i agentteorin. Även om informationsasymmetri inte
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uttryckligen

behandlas

inom

Jensens

(1986)

kapitalsubstitueringsmekanism

är

informationsasymmetri nödvändig för att agentkostnader ska uppstå.
3.1.4 Handlingsutrymme
Reducering av handlingsutrymmet är de angreppssätt Jensen (1986) tillämpar för att reducera
agentkostnaden i det fria kassaflödet, vilket är det angreppssätt som kommer undersökas i
studien. Då ledning ges stort handlingsutrymme ökar risken att de agerar utifrån egenintresse,
framför allt om sannolikheten att detta upptäcks är liten (Jensen och Meckling, 1976). Kassan ses
synonymt med ledningens handlingsutrymme (Opler et al., 1990) men även det fria kassaflödet
ökar ledningens handlingsutrymme (Jensen, 1986). Handlingsutrymme möjliggör för ledning att
agera efter egenintresse och en stor kassa tillåter ledning att agera på sätt som inte är möjligt om
kapital lånats av finansiärer. Detta till följd av att externt finansierat kapital, genom granskning,
minskar informationsasymmetrin (Easterbrook, 1984).
För att uppnå effektivitet i organisationer krävs det att agentkostnaden reduceras, reduktionen
behöver inte nödvändigtvis ske genom incitamentskonvergens, vilket vanligtvis sker genom
ersättningsprogram till ledningen (Brealey et al., 2014) utan den kan även begränsas genom
minskad informationsasymmetri (Easterbrook, 1984) eller reducerat handlingsutrymme (Jensen,
1986).

Saknas

incitament

från

ledning

att

inte

agera

efter

ägarnas

bästa,

är

informationsasymmetrin och handlingsutrymmet av mindre vikt. Då incitamentsskillnader finns
men ingen informationsasymmetri kan ledning inte utnyttja detta genom att uppföra optimala
kontrakt.

Existerar

inget

handlingsutrymme

för

ledningens

egenintresse

är

både

incitamentsskillnader och informationsasymmetri irrelevant för agentkostnad att uppstå.
Begränsning av agentkostnaden via reducering av handlingsutrymme kommer vidare i studien att
undersökas

då

det

är

just

de

agentkostnadsreducerade

angreppssättet

kapitalsubstitueringsmekanismen tillämpar.

3.2 Kapitalsubstituering
Jensen (1986) förespråkar att agentkostnaden ska reduceras genom att begränsa det fria
kassaflödet. Han menar att utdelning av kassan till ägarna som finansieras med nytt lånat kapital
ska reducera det fria kassaflödet genom räntekostnaden som det nya lånet medför.
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Räntekostnaden som uppstår på lånat kapital kommer således fungera liknande utdelningar.
Dock med skillnaden att ledning inte kan undkomma räntekostnaden likt utdelningar, då
räntekostnader inte kan undvikas genom förändrade beslut internt i företaget och borgenär kan
vid utebliven betalning försätta företaget i konkurs. Kapitalsubstitueringsmekanismen ska enligt
Jensen disciplinera ledning genom minskat handlingsutrymme och resultera i reducerade
agentkostnader. Reduceringen av det fria kassaflödet leder till att ledningen inte kan åta sig
överinvesteringar eller andra organisatoriska ineffektiviteter eftersom det inte finns kapital till att
finansiera detta. Ledningen hade då behövt finansiera investeringar med externt kapital som,
enligt Easterbrook (1984), reducerar informationsasymmetrin och på så vis förebygger att
kapitalet används på agentkostnadsrelaterade, ineffektiva vis.
Balansräkningens storlek kommer via kapitalskiftet att vara oförändrad samtidigt som företaget
upplever en förändrad kapitalstruktur, med en större andel skulder. Till skillnad mot kostnader
för eget kapital så kommer räntekostnaderna att reducera det fria kassaflödet, vilket är målet med
mekanismen. Hur mekanismens verkan är i relation till ränteläget kräver en förståelse för
kapitalstruktur och kapitalkostnader. Skiftet av kapitalstruktur har implikationer som sträcker sig
förbi agentteorin mot finansiella teorier så som optimal kapitalstruktur vilket diskuteras nedan.
3.2.1 Överinvesteringar
Överinvesteringar är en av de agentkostnader som Jensen (1986) ämnar reducera via
kapitalsubstitueringsmekanismen. Ledningen tenderar att eftersträva en tillväxt som överstiger
den för ägarna, optimala nivån, vilket är ett fenomen som kallas managerial empire building
(Home & Thomas, 2008), överinvesteringar eller investeringar med negativt NPV (Lei et al.,
2014). Överinvesteringar uppstår när ledningen väljer att investera i projekt med kassaflöde som,
när nuvärdesberäknats med motiverad diskonteringsränta, inte överstiger utbetalningen för den
initiala investeringen. Detta kan förklaras av agentteorin som menar att ledningen finner nytta i
att företagets tillväxt som överstiger ägarnas intresse (Home & Thomas, 2008). Eftersom
investeringen uppvisar negativt NPV finns inget värde i investeringen som enligt Damodaran
(2012) ur ägarnas perspektiv är värdeförstörande och reducerar deras förmögenhet. Ur
ledningens perspektiv får de mer resurser att kontrollera över genom en tillväxt högre än den för
ägarna optimala, vilket skapar makt och respekt (Lei et al., 2014). Tillväxten kan enligt Jensen
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(1986) vara av värde för ledningen då det dessutom skapas nya chefspositioner inom bolaget,
vilket är nödvändigt för att motivera mellanchefer. Befordran till en högre position är enligt
Jensen (1986) en del av den förväntade ersättningen till chefer, var efter det skapar tryck på
ledningen att skapa tillväxt även om investeringarna inte är lönsamma.
Räntekostnader spelar en viktig roll för överinvesteringar (Brealey et al., 2014) vilket genom
sambandet mellan räntenivån och räntekostnader (Modigliani & Miller, 1958) medför att
räntenivån påverkar överinvesteringar. Nuvärdesberäkningar som avgör investeringars lönsamhet
diskonterar framtida kassaflöden med en diskonteringsränta, exempelvis WACC (weighted
average cost of capital) (Brealey et al., 2014). Diskonteringsräntan utgörs av kostnaden för eget
kapital och skulder. Huruvida en investering ses som en överinvestering eller lönsam investering
avgörs av investeringskalkylen och blir därmed beroende på diskonteringsräntan. En lägre
diskonteringsränta resulterar i att fler investeringar blir lönsamma och problematiken med
överinvesteringar reduceras till följd av att det inte finns några incitament för ledningen att
investera i icke lönsamma investeringar om lönsamma investeringar är obegränsade.
3.2.2 Kapitalsubstituering och risk
Utöver den handlingsutrymmesbegränsande funktionen kapitalsubstitueringsmekanismen har
uppstår ytterligare en agentkostnadsreducerande funktion vid tillämpning av mekanismen,
nämligen Threat of liquidation. Grossman och Hart (1982) menar att den ökade konkursrisken
som följer med en högre skuldsättningsgrad skapar incitament för ledningen att arbeta mer
effektivt och på så sätt reducera agentkostnaderna. Ledningens förmögenhet är inte diversifierad
på samma vis som investerare antas vara, de har alltså en relativt stor del av sin förmögenhet
knuten till företaget, samtidigt som dess huvudsakliga intäktskälla härstammar från densamme
(Grossman & Hart, 1982). Detta resulterar i att ledningens totala risk blir högre än den som de
diversifierade investerarna möter (Damodaran, 2012). Den högre risk ledningen möter påverkar
dem att effektivisera processer inom företaget och reducera ineffektiviteter för att skapa positiva
kassaflöden samt ett stabilt företag. Ett stabilt företag med positiva kassaflöden minimera risken
för konkurs och att ledningen blir av med sin anställning, förmåner knutna till anställningen och
eventuell prestationsbaserad ersättning som aktier och optioner (Grossman & Hart, 1982). Med
ledningens välvilja att effektivisera processer och reducera risken i företaget uppstår ett positivt
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incitament för dem att motverka agentkostnadsrelaterade aktiviteter, varefter en högre risk skapar
ett

tryck

mot

lägre

agentkostnader,

vilket

stödjer

kapitalsubstitueringsmekanismens

agentkostnadsreducerande funktion även om det inte sker genom lägre handlingsutrymme som är
mekanismens tilltänkta verkan.

3.3 Kapitalstruktur och kapitalkostnader
Kapitalsubstitueringsmekanismen

utnyttjar

skuldsättningsgraden

för

att

reducera

agentkostnaderna kopplade till det fria kassaflödet. Detta uppnås med hjälp av räntekostnader.
Ett skifte i kapitalstruktur har även implikationer på kostnaden för eget kapital (Brealey et al.
2014). Nedan kommer en presentation av vad som bestämmer kapitalstrukturen, samt dess
påverkan på kapitalkostnader som i sin tur påverkar kapitalsubstitueringsmekanismens verkan.
Nedan presenteras även räntenivåns påverkan på räntekostnader och i förlängningen även
räntenivåns påverkan på kapitalsubstitueringsmekanismens effektivitet.
3.3.1 Kapitalstruktur
Kapitalstrukturen som Jensen (1986) använder sig av i sin mekanism menar Myers (1984) att
forskningen vet lite om och hur företag bestämmer sin kapitalstruktur och skuldsättningens
optimala punkt. Det finns dock ett flertal teorier som ämnar förklara företags kapitalstruktur så
som trade-off theory och pecking order theory. Dessa teorier blir således en motvikt till
förändringar i kapitalstrukturen och skiftning från den optimala kapitalstrukturen, med ändamål
att reducera agentkostnaden, kan enligt Brealey et al. (2014) ha negativa effekter på
företagsvärdet. Kapitalstruktursteorierna bidrar till undersökningen med unika syner på
kapitalkostnader och hur dessa styrs av kapitalstrukturen.
Trade-off theory av Kraus och Litzenberger (1973) menar att det finns en optimal
skuldsättningsgrad till följd av att skulder gör avdrag via skatten och skapar en skattesköld,
vilken skapar incitament till en hög skuldsättningsgrad. Som motverkande effekt, till hög
skuldsättning,

finns

konkurskostnader,

som

positivt

påverkar

räntekostnaderna.

Konkurskostnaderna har en tilltagande ökningstakt med belåningen, vilket kan ses i figur 4
nedan. Exempelvis så leder en ökning av skuldsättningsgraden från 50 % till 60 % till en större
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ökning av kostnader för skulder än en förändring från 20 % skuldsättningsgrad till 30 %. Detta
trots den skattesköld som har en negativ påverkan på räntekostnaderna.
I teorin uppstår det en optimal punkt där finansieringskostnaderna är minimerade och
företagsvärdet maximerat (Kraus & Litzenberger, 1973). Teorin fokuserar på kapitalkostnader
och tar inte agentkostnader i beaktande mer ingående än att de kan påverka kapitalkostnaderna.
Teorin som ämnar minimera kapitalkostnaderna utgör en intressekonflikt gentemot
kapitalsubstitueringsmekanismen som ämnar minimera agentkostnaderna. Konflikten mellan
kapitalkostnadsminimering och agentkostnadsreducering kommer att utmynna i maximering av
företagsvärdet, som enligt Brealey et al. (2014) är ägarnas primära mål, men som alltså inte är
Jensens (1986) målsättning och inte heller kapitalsubstitueringsmekanismens målsättning.

Kapitalkostnad

Kostnad för eget kapital

Kostnad för totalt kapital

Räntekostnad X (1-t)

Skuldsättningsgrad
Figur 4. Kostnaders relation till kapitalkostnad och skuldsättningsgrad, ombearbetning av
Brealey et al. (2014).
Optimal kapitalstruktur återfinns vid den sammansättning av eget kapital och skulder där
företagets kapitalkostnad är minimerad och företagsvärdet maximerat (Brealey et al., 2014),
vilket uppstår vid samma punkt om bieffekter av en kapitalstruktur så som agentkostnader inte
tas

i

beaktning.

Företagets

kapitalstruktur

som

förändras

via

Jensens

(1986)
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kapitalsubstitueringsmekanism påverkar enligt Trade-off theory företagets värde. Genom att
använda mekanismen kan alltså företagsvärdet skadas, genom högre kapitalkostnader. Det
uppstår därmed en avvägning mellan vinsten som härstammar från reduktionen av
agentkostnaden och förlusten som härstammar ifrån en icke optimal kapitalstruktur.
3.3.2 Räntekostnader
Företags
räntekostnader,

som

ämnar

reducera

det

fria

kassaflödet

via

kapitalsubstitueringsmekanismen (Jensen, 1986), beror enligt Merton (1974) på den riskfria
räntan och sannolikheten att företaget inte kan fullfölja sina åtaganden (kreditrisken).
Det mått som brukar användas för att uppskatta den riskfria räntan är statsobligationsräntan
(Damodaran, 2012). Räntenivån ligger utanför företagets påverkan, då den styrs av
centralbanken som utnyttjar dem för att styra ekonomin. Påverkan av räntenivån på företags
räntekostnader menar Modigliani och Miller (1958) är så pass stark att den kan ses som nästintill
direkt påverkande. Omfattningen av ett företags konkursrisk beror på faktorer som: landsrisk,
branschens karaktär, positionering, lönsamhet, redovisning, bolagsstyrning, likviditet och
skuldsättningsgrad (Standard & Poor’s, 2014). Majoriteten av faktorerna är resultat av en
affärsidé och är därmed av företaget accepterade risker. De faktorer som företaget enkelt kan
påverka är likviditeten i form av kassans omfattning samt skuldsättningsgrad.
Skuldsättningsgraden har som beskrivet i avsnittet om trade-off theory en tydlig koppling till
konkursrisken (Kraus & Litzenberger, 1973) som påverkar företagets räntekostnader (Merton,
1974). En högre skuldsättningsgrad har två funktioner på räntekostnaden. En högre
skuldsättningsgrad leder till en större omfattning lånat kapital som företaget betalar ränta för,
vilket ökar räntekostnaden i absoluta termer. Därutöver leder den högre skuldsättningsgraden till
högre risk som långivare söker kompensation för genom en riskpremie som resulterarar i att de
tar ut en högre procentuell räntekostnad (Cooper & Davydenko, 2001).
Då räntenivån närmar sig noll eller antar negativa värden ska företags räntekostnader göra
detsamma om det inte varit för riskpremien borgenären kräver. Riskpremiens funktion ökar
räntekostnaden då andelen skulder och risken i bolaget ökar. Riskpremien skapar därmed en
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högre räntekostnad vid högre skuldsättningsgrad, vilket tillsammans med den större skuldmassan
utgör logiken bakom kapitalsubstitueringsmekanismens verkan. Den högre skuldmassan kan
enskilt inte skapa positiva räntekostnader i en negativ räntekontext utan det är genom
riskpremien som positiva räntekostnader kan antas även i negativ räntekontext.
3.3.3 Totala kapitalkostnader
En förändring i räntenivån påverkar kostnaden för skulder men även kostnaden för eget kapital,
som är investerarnas avkastningskrav. Relationen mellan kostnaderna för eget kapital och
skulder påverkar optimal skuldsättningsgrad (Blundell-Wignall & Roulet, 2013).
Differensen i kostnader mellan eget kapital och skulder har ökat över tiden, där eget kapital är
förhållandevis dyrt, menar Blundell-Wignall och Roulet (2013). Deras förklaring på differensen
ligger i de extremt låga, av centralbanker påverkade räntorna där kostnaden för eget kapital inte
sjunkit i samma omfattning på grund av riskpremien investerare kräver för aktier. Den högre
skuldsättningsgraden kapitalsubstitueringsmekanismen använder sig av ökar risken i bolaget
vilket enligt Damodaran (2012) ska öka kostnaden för eget kapital.
Överinvesteringar som är en av de agentkostnader kapitalsubstitueringsmekanismen ämnar
reducera

är

inte

finansieringskostnader

enbart
och

beroende
dess

av

företags

diskonteringsränta

räntekostnader
(för

utan

investeringen,

dess

totala

riskjusterad

finansieringskostnad). Den högre skuldsättningsgraden som mekanismen tillämpar påverkar även
agentkostnaden negativt genom en högre kostnad för eget kapital.
3.3.4 Pecking order theory
Pecking order theory av Myers och Majluf (1984) är en kapitalteori som bygger på agentteori
och asymmetrisk information mellan företaget och investerare. Teorin rankar ordningen av vilka
finansieringsformer företaget bör utnyttja utefter minimering av agentkostnaden i finansieringen.
Ledningen antas ha mer information om företaget och dess investeringar jämfört med
investerare. Investerare ogillar ovisshet, vilket ökar risken för investeraren, som därmed kräver
en högre riskpremie, vilket resulterar i att externt kapital är dyrare än internt genererat kapital.
Denna premie för asymmetrisk information är högre för eget kapital än skulder vilket leder till
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att det blir relativt dyrare för företaget med eget kapital. Skulder ses som ett naturligt sätt att
finansiera investeringar då det internt genererade kassaflödet inte är tillräckligt, var efter signalen
att företaget tar upp nya lån inte är starkt negativ. Bakgrunden till att eget kapital kommer i sista
hand i teorin är den asymmetriska informationen. Då ledningen väljer att ta in nytt eget kapital i
företaget antar investerare att aktien är överprissatt och att ledningen utnyttjar detta för att gynna
sig själva samt tidigare aktieägare. Till följd av detta kommer investerare att kräva kompensation
för informationsasymmetrin, vilket leder till en högre kapitalkostnad för företaget (Myers &
Majluf, 1984).
Utifrån pecking order theory ska företag likt ovan i första hand finansiera sig med interna medel.
Brealey et al. (2014) behandlar för- och nackdelar med tillit till internt genererade medel. De
menar att företag med en stor kassa har möjligheten att snabbt ta sig an lönsamma investeringar.
Nackdelen de ser som Jensen (1986) tidigare uppmärksammat är den agentkostnad som
härstammar ifrån det fria kassaflödet och kassan. Det uppstår således en konflikt mellan Jensens
(1986) teori som ämnar minska agentkostnaden i det fria kassaflödet mot pecking order theory
som förespråkar att minimera agentkostnaden i finansieringen genom att i första hand utnyttja
internt genererade medel. Detta till följd av de lägre agentkostnaderna från finansieringsformen
relativt skulder och eget kapital (Chirinko & Schaller, 2004). Konflikten grundar sig i teoriernas
skilda mål, att minimera agentkostnaden i det fria kassaflödet respektive minimera
agentkostnaden i finansieringen. Den i teorin optimala lösningen enligt Jensen (1986) är att hålla
den skuldsättningsgrad som skapar de räntekostnaderna som resulterar i ett kassaflöde som är
precis tillräckligt för att finansiera alla positiva NPV-projekt. Brealey et al. (2004) ser
förhållningssättet som praktiskt omöjligt och att det enbart tar hänsyn till agentteorin och inte
maximering

av

företagsvärdet.

Implikationen

av

pecking

order

theory

på

kapitalsubstitueringsmekanismen är komplex. Att utnyttja skulder framför eget kapital som
pecking order theory förespråkar är i linje med substitueringen som mekanismen använder sig av
ska både utifrån teorin och utifrån mekanismen leda till reducerade agentkostnader. Vid det fria
kassaflödet återfinns dock skild påverkan gällande agentkostnad. Enligt pecking order theory ska
fritt

kassaflöde

minska

agentkostnaderna

i

företaget

samtidigt

som
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kapitalsubstitueringsmekanismen ämnar reducera det fria kassaflödet och handlingsutrymmet
som Jensen (1986) menar bidrar till ökade agentkostnader.
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4 Empirisk metod
Den empiriska metoden motiverar studiens undersökningsdesign, mätperiod, mått för
agentkostnad, oberoende variabler som ska påvisa kapitalstrukturens påverkan på
agentkostnaden samt kontrollvariabler som ämnar kontrollera agentkostnadsmåtten för icke
önskvärda effekter.

4.1 Samband mellan agentkostnad och räntenivå
Kapitalsubstitueringsmekanismen ska minska agentkostnaden genom ökade räntekostnader men
antydan, från teori, finns att räntenivån kan påverka mekanismens möjligheter till denna
agentkostnadsreduktion. Undersökningen syftar till att studera om en förändring i
agentkostnaden kan hänföras till att mekanismens verkan är beroende av räntenivån, alltså
huruvida lägre räntenivå minskar mekanismens möjlighet att minska agentkostnaden.
Genom regressionsanalys kan kapitalsubstitueringsmekanismens påverkan på agentkostnaden
studeras. Denna påverkan jämförs sedan mellan de olika observationstillfällena som återspeglar
olika nationella ränteläge. Jämförelsen ämnar alltså besvara huruvida tillämpningsbarheten i
kapitalsubstitueringsmekanismen är beroende av räntenivån. Regressionsanalyser kommer
genomföras med data insamlad från företag i syfte att analysera mekanismernas påverkan på
agentkostnaden under högräntenivå. Med detta tillvägagångssätt skapas ett referensvärde på
mekanismens verkan vid högränteklimat mot vilket regressionsresultatet i lågränteklimatet sätts
mot. Skillnaden i mekanismens påverkan på agentkostnad under lågränteklimat sätts alltså mot
referensvärdet i syfte att analysera om skillnaden kan förklaras av att mekanismens verkan
förändrats beroende på räntenivån.
De oberoende variablerna kan påverka agentkostnaden positivt, negativt samt att påverkan kan
vara obefintlig. Studien intresserar sig för riktningen på denna påverkan samt hur stark påverkan
är vid de olika räntelägena. Dessa värden kan sedan sättas mot varandra, utifrån de olika
tidpunkterna, för att studera om de oberoende variablernas påverkan och riktning på påverkan
förändrats mellan mätperioderna. Detta utgör vad som tidigare benämndes som referensvärde för
jämförelse mellan hög- och lågränteklimat. För att sedan ta reda på mekanismens påverkan på
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agentkostnaden under lågränteklimat görs en regression med data från lågränteklimat. Resultaten
från de olika regressionerna kan då påvisa mekanismens påverkan på agentkostnaden, då
mekanismen representeras av skuldsättningsgraden. Det är av denna anledning som
regressionsanalyserna används i undersökningen, alltså för att få fram värde som kan sättas mot
varandra. Regressionsanalyserna kommer även indikera huruvida resultaten är statistiskt
påvisade.

4.2 Huvudvariabeln agentkostnad
Det finns ett antal tillvägagångssätt för att kvantifiera agentkostnaden även om agentkostnaden är
en abstrakt kostnad. Med abstrakt menas i den bemärkelsen att kostnaden inte finns redovisad
hos företagen. Detta av den enkla anledningen att kostnaden inte explicit syns i företagets
redovisade resultat som en vinstminskande post. Agentkostnad uppkommer då agenten, ofta
likställd med ledningspersonal, vidtar aktioner i syfte att maximera sin egen nytta på bekostnad
av företaget och ägarna. För att lösa problematiken kring att finna ett mått som rättmätigt kan
mäta agentkostnad utgår denna undersökning får tidigare praxis skapad av forskning. Nedan
beskrivning är i syfte att redovisa praxis inom forskningen där agentkostnad behövs. Ur denna
redovisning följer en presentation av denna undersöknings tillämpade mått.
Definitionen som används genom arbetet är att agentkostnaden är de effektivitetstapp och
residualförlust som härstammar från separationen av ägande och kontroll, som belastar ägarna.
Måttet för agentkostnader ska därmed i högsta möjliga mån återspegla denna definition.
Agentkostnaden kan beräknas utifrån olika proxy där Berger och Bonaccorsi di Patti (2006)
beskriver tre olika tillvägagångssätt: (1) via finansiella nyckeltal från balans- och
resultaträkningen, (2) aktieavkastningen och kursens volatilitet samt (3) Tobin’s Q som är en
blandning av de två förstnämnda. Nedan presenteras dessa olika tillvägagångssätt för att
kvantifiera agentkostnaden.
Agentkostnaden via finansiella nyckeltal från balans- och resultaträkningen

Agentkostnaden kan mätas via olika former av proxy, som ska fånga upp den agentkostnad som
uppstår från överinvesteringar som inte gynnar ägarna samt maskning, där ledningen inte
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anstränger sig optimalt för att tillgodose ägarnas intresse (Ang et al., 2000) och andra kostnader
som uppstår av separationen av ägande och kontroll som påverkar residualen negativt.
Författarna menar att man kan mäta agentkostnaden i både absoluta termer, dvs. i kronor och öre,
samt i relativa termer, dvs. en jämförelse av agentkostnad mellan olika organisationer. Det
absoluta tillvägagångssättet bygger på en referensgrupp av företag som saknar agentkostnader.
Denna referensgrupp består av organisationer helägda av ledningen. En sådan referensgrupp
hade både varit tidsödande och svårfunnen. Den absoluta uträkningen kräver även att man hänför
agentkostnaden till en eller ett flertal variabler så som rörelsemarginalen. Det upplevda tappet i
effektivitet från agentkostnaden återspeglas då i räntabiliteten. Agentkostnaden beräknas sedan
genom att företagets (med agentkostnad) räntabilitet ersätts med den som gäller för det helägda
företaget. Värdet av den högre effektiviteten återspeglar då agentkostnaden (Ang et al., 2000).
Både det absoluta och relativa tillvägagångssättet utgår från finansiella nyckeltal från balans- och
resultaträkningen. Nedan beskrivs olika proxys för att beräkna agentkostnaden via relativa
beräkningsmetoder. Det de har gemensamt är att de fokuserar på någon form av effektivitet.
Agentkostnaden ska återfinnas i effektivitetsbortfall, där mer effektiva företag har en lägre
agentkostnad och vice versa. Ang et al. (2000) samt Wellalage och Locke (2012) använder sig av
kostnadsration, definierad som operativa kostnader/den årliga försäljningen vid uträkningen av
agentkostnaden. Kvoten ska återspegla hur effektivt företagets ledning övervakar den operativa
verksamheten. Inom den operativa verksamheten kan ineffektiv resursförbrukning och
personalens stölder från företaget vara exempel på händelser som ledningen bör uppmärksamma
och minimera för att skapa en effektiv organisation.
Ang et al. (2000) använder sig även av tillgångsutnyttjandegraden som beräknas genom att ta
försäljningen/tillgångarna, måttet återspeglar hur pass väl ledningen utnyttjar tillgångarna som
finns till förfogande. Agentkostnaden syns i tillgångsutnyttjandegraden till följd av att den
avslöjar dåliga investeringsbeslut, maskning från ledningen samt överföring av värde från
företaget till ledningen och medarbetarna genom exempelvis icke avkastande investeringar som
omotiverat stora kontor, bilar, privatjet och andra förmåner (Ang et al., 2000). Författarna menar
att det återfinns brister i data som behövs för beräkningarna, nämligen bokföringsfel och
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förändringar i bokföringen men dessa fel bör dock jämnas ut genom ett stort urval. En svaghet
med måttet som Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) påpekar är att måttet ligger långt ifrån
residualen. Det finns med andra ord ett stort antal poster som påverkar residualen som kommer
längre ner på resultaträkningen. En viktig del måttet missar är företags kostnader där
agentkostnader så som överutnyttjande av privata förmåner ryms (Berger & Bonaccorsi di Patti,
2006).
Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) kritiserar användningen av kostnadsration som variabel för
att beräkna agentkostnaden och menar istället att det är fördelaktigt att tillämpa ett mått närmare
residualen. Författarna tillämpar därför vinstmarginalen som proxy för agentkostnaden.
Vinstmarginalen beräknas som nettoresultat/omsättning Författarna menar att måttet är nära
residualen, och att det på ett bättre vis återspeglar agentkostnaderna inom en organisation jämfört
med andra redovisningsbaserade nyckeltal. De hävdar även att icke agentkostnadsrelaterad
påverkan som vinstmarginalen medför kan kontrolleras bort via kontrollvariabler.
Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) menar att agentkostnadsproxys, nära residualen, påverkas
av ett stort antal exogena variabler som inte ledningen kan påverka och därmed inte ska räknas
som agentkostnader. För att behandla problematiken har författarna inkluderat dessa exogena
variabler i sin modell. Detta ska förbättra jämförelsen mellan “best-practice company” och
företaget som undersöks. Genom att de exogena variablerna tas i beaktning kommer modellen att
vara neutral mot effektivitetspåverkande effekter, exklusive agentkostnaden. Denna modell är
tidskrävande och lämpar sig bäst för att undersöka en enskild bransch då olika exogena variabler
påverkar olika branscher olika. För att kunna utnyttja Berger och Bonaccorsi di Pattis (2006)
modell krävs det multipla regressioner för företag i alla branscher för att komma fram till
modeller för de individuella branscherna samt med vilken effekt de exogena variablerna
påverkar. Tillvägagångssättet kräver en longitudinell studie för att analysera de exogena
variablernas effekt.
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Agentkostnaden via aktiekursen

Cole och Mehran (1998) har beräknat företags effektivitet via aktiekursen. Effektivitetsmåttet är
den årliga avkastningen beräknat som den exponentiella årliga avkastningen. Den exponentiella
årliga avkastningen är i sin tur beräknad utifrån det logaritmerade värdet av den dagliga
avkastningen. Fördelen med att beräkna agentkostnaden genom aktiekursen är att måttet
inklusive utdelningar verkligen återspeglar den residualen som ägarna kan åtnjuta och att den
visar den verkliga förlusten i residualen. Genom att metoden bygger på mer information då
måttet är närmare residualen finns det även mer exogena variabler att kontrollera bort som inte är
agentteoretiska. Utöver vinstmarginalmåttets exogena faktorer adderas faktorer som påverkar
värderingen utöver kassaflödet. Enligt Damodaran (2012) beror ett företags värdering i en
kassaflödesvärdering utöver kassaflödet även på tillväxten och risken.
Problematiken med att beräkna agentkostnaden via aktiekursen är tidsperspektivet, för att
beräkna ett företags effektivitet är fem års data i minsta laget enligt Cole och Mehran (1998).
Genom att det krävs långa tidsserier för tillvägagångssättet och att räntans effekt på
agentkostnaden försvåras ur mätsynpunkt under långa tidsserier till följd av att ränteläget varierar
över tiden är denna modell inte lämplig att tillämpa.
Agentkostnaden via Tobin’s Q

Tobin’s Q är förhållandet mellan ett företags marknadsvärde och återanskaffningsvärdet av
tillgångarna. Kvoten togs fram av Brainard och Tobin (1968). Tobin’s Q kan tolkas som en
effektivitetsvariabel där företag som utnyttjar sina tillgångar på ett mer effektivt sätt får en högre
värdering och därmed ett högre Tobin’s Q (Lindenberg & Ross, 1981). Författarna menar att
kvoten ursprungligen användes för att förklara investeringsmöjligheter. En hög Q-kvot tyder på
att marknaden värderar företagets verksamhet högt, vilket resulterar att företaget vill expandera
och därmed investera. Företag som värderaderas under återanskaffningsvärdet för tillgångarna
har inte samma incitament att investera då deras verksamhet inte är högre värderad än
tillgångarna de innehar (Lindenberg & Ross, 1981). Relationen mellan agentkostnaden och
Tobin’s Q uppstår likt tidigare nämnda agentkostnadsberäkningar via företagets effektivitet. Ett
antagande som krävs är dock att marknaden värderar hur väl företaget utnyttjar sina resurser. Ett
högre Tobin’s Q medför att företaget är högre värderat i förhållande till dess
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återanskaffningsvärde på tillgångarna. Detta indikerar att företaget effektivt utnyttjar sina
resurser och därmed har låga agentkostnader (Mehran, 1995). För Tobin’s Q kan liknande kritik
riktas som mot att beräkna agentkostnader via aktiekursen, då Tobin’s Q beräknas just genom
marknadsvärdet och därmed blir beroende av risk och tillväxt. Vi ser dock att ett stort antal
studier så som Agrawal och Knoeber (1996), Mehran (1995) samt Lang och Stulz (1994) har
tillämpat Tobin’s Q som proxy för agentkostnaden och menar att det är en bra proxy för
agentkostnaden.
Utifrån litteraturstudien återfinns inget perfekt tillvägagångssätt att beräkna agentkostnaden, som
är ett svårfångat begrepp. Studien strävar därför efter att använda den operationalisering som
utifrån tidigare studier anses bäst och mest lämpad utifrån studiens problem och
undersökningsdesign. Med detta i åtanke uppfattar vi tillvägagångssättet via nyckeltal från
balans- och resultaträkningen som det i empirin mest föredragna.
Undersökningen kommer utgå från en relativ uträkning av agentkostnaden jämfört mellan olika
företag med agentkostnader. En relativ beräkning av agentkostnaden lämpar sig för studiens
syfte att undersöka relationer mellan agentkostnaden och andra variabler. Denna metod kommer
att användas för att det är mycket svårt att sammanställa en referensgrupp utan agentkostnader.
Då en referensgrupp ska sammanställas finns risken att fel företag ingår vilket leder till att
undersökningens resultat inte besvarar problemformuleringen. Av denna anledning förkastas det
absoluta tillvägagångssättet att beräkna agentkostnad.
Undersökningen kommer att tillämpa vinstmarginalen, likt Berger och Bonaccorsi di Patti (2006)
förespråkat, för att beräkna agentkostnaden. I studien kommer även Tobin’s Q att användas för
att beräkna agentkostnad. Vi ser Tobin’s Q som en lämplig proxy att komplettera till
vinstmarginalen då Tobin´s Q även tar värderingen i beaktande. För att göra beräkningen neutral
för exogena variabler tillämpas storlek och bransch som kontrollvariabler, vilka motiveras mer
ingående nedan.
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Valet av proxy för agentkostnaden bygger till stor del på en avvägning mellan att utnyttja ett
mått långt ifrån residualen (”högt upp på resultaträkningen”) mot att använda ett mått närmare
residualen men som då beror på fler exogena variabler. Exempelvis är det enklare att justera
tillgångsutnyttjandegraden för exogena variabler än vad det är att justera Tobin’s Q och aktiekurs
som tar företagets värdering i beaktning. De två senare nämnda måtten är dock närmare
residualen vilket betyder att de är av större betydelse för ägarna än den operativa effektiviteten
som inte i samma utsträckning påverkar ägarnas förmögenhet. Tobin’s Q ska således bättre
spegla agentkostnaden än mått som bygger på redovisade tal, ifall exogena variabler kontrolleras
bort.
Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) menar att det är enklare för ledningen att manipulera
redovisade intäkter och kostnader i den operativa verksamheten, vilket är ett argument för att
som dem använda ett mått längre ner på resultaträkningen. Vinstmarginalen har en starkare
koppling till värdet som skapas för aktieägarna jämfört med kostnadskvoten. Utifrån Berger och
Bonaccorsi di Pattis (2006) argumentation kommer vinstmarginalen att tillämpas som proxy för
agentkostnaden. Vinstmarginalen är närmare residualen jämfört med kostnadskvoten och
tillgångsutnyttjandegraden
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förmögenhetstapp från ledningens icke optimala handlande. Enligt Agrawal och Knoeber (1996)
så tillförs inte väsentliga, svårkontrollerade exogena variabler vid användning av
vinstmarginalen, framför tillgångsutnyttjandegraden och kostnadsration var efter studien
kommer att tillämpa vinstmarginalen som ett av studiens två agentkostnadsmått. Även Tobin’s Q
kommer att tillämpas då det använts av Agrawal och Knoeber (1996) just för att mäta
agentkostnadsreducerande mekanismers påverkan på agentkostnaden, ett syfte närbesläktad med
denna studies. Ett ytterligare argument för att tillämpa Tobin’s Q är att det enligt författarna
ligger närmare residualen och därmed bättre mäter vad det ämnar mäta, nämligen
agentkostnaden.
Det är lämpligt att använda minst ett mått med företagets värdering som faktor för att ta med
marknadens syn på företagets effektivitet. Med antagandet om att marknaden på aggregerad nivå
är effektiv kommer värderingen som proxy för agentkostnaden att bidra med en riskjusterad
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avkastning vilket inte är möjligt genom enbart redovisade resultat. Att tillämpa ett riskjusterat
mått på avkastningen är viktigt för att företag med högre risk inte ska ses mer effektivt
(Damodaran, 2012) vilket hade resulterat i att företag med högre risk representerat lägre
agentkostnader. En ytterligare fördel med att tillämpa marknadsvärdering som agentkostnadsmått
är att aktiemarknaden är framåtblickande och därmed tar förväntade kassaflöden i beaktande,
vilket inte kan utläsas från redovisade mått annat än genom proxys för tillväxt. Att ha ett
framåtblickande mått är positivt ur den aspekten att ledningen i företag som maximerar vinsten
idag inte ges lägre mått på agentkostnaden än företag som gör långsiktiga investeringar i
forskning och utveckling och därför har sämre vinstmarginal idag.
För att säkerställa begreppsvaliditeten har vi som Bryman och Bell (2006) förespråkar använt oss
av mer än en proxy för att mäta samma sak, dvs agentkostnad. Bakgrunden till varför vi lägger
stor vikt vid validiteten är den oenighet som råder inom forskningen gällande vilket mått som
bäst uppskattar agentkostnad. Genom att använda två proxys för agentkostnaden ökar
sannolikheten att vi mäter det vi ämnar mäta. Detta medför att alla statistiska tester kommer att
göras utifrån två olika mått på agentkostnaden med syfte att öka undersökningens validitet.
Ovan mynnar således ut i att undersökningens valda mått på agentkostnad består av Tobin´s Q
och vinstmarginal.

4.3 Oberoende variabler
Skuldsättningsgrad, fritt kassaflöde, kassa samt räntekostnader utgör de oberoende variablerna.
Dessa oberoende variablers påverkan på agentkostnad kontrolleras genom separata regressioner.
De oberoende variablerna ska återspegla utnyttjandet av kapitalsubstitueringsmekanismen för att
på så sätt mäta utnyttjandet av mekanismens effekt på agentkostnaden. Till respektive regression
läggs kontrollvariablerna. Dessa kontrollvariabler används då de i tidigare forskning visat sig
påverka agentkostnadsproxyn med icke agentteoretiska effekter Agrawal & Knoeber, (1996).
Flertalet av variablerna som presenteras nedan beräknas med tillgångar i nämnaren, detta för att
göra om måtten till ration neutrala för storleken och därmed jämförelsebara inom urvalet.
Studiens oberoende variabler indikerar påverkan på agentkostnaden. Det är denna påverkan som
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senare ska analyseras för att besvara studiens problematisering. De oberoende variablerna testas i
regressionerna individuellt mot variabeln agentkostnad tillsammans med kontrollvariabler.
Skuldsättningsgrad

Variabeln förklarar delvis företags effektivitet och agentkostnader, exempelvis genom threat of
liquidation.

Variabelns

primära

syfte

i

undersökningen

är

dock

kopplat

till

kapitalsubstitueringsmekanismen. Jensen (1986) menar att en ökad skuldsättningsgrad ska
reducera agentkostnaden genom högre räntekostnader och lägre handlingsutrymme. Därav
kommer skuldsättningsgraden vara den huvudsakliga oberoende variabeln som ska testa
kapitalsubstitueringsmekanismens tillämpningsbarhet i de olika räntekontexterna.
Skuldsättningsgraden beräknas som skulder/tillgångar likt Ang et al. (2000) samt Opler et al.
(1999) förespråkar. Undersökningen av variabeln mot agentkostnaderna är studiens
huvudundersökning och ämnar svara på om räntenivån har påverkat möjligheterna att minska
agentkostnaderna via kapitalsubstitueringsmekanismen. Skuldsättningsgradens påverkan på
agentkostnaden kommer dock kompletteras med undersökningar av fritt kassaflöde, kassa och
räntekostnader. Undersökningen av skuldsättningsgradens påverkan på agentkostnad vid de olika
mättillfällena genomförs för att se räntenivåns påverkan på kapitalsubstitueringsmekanismens
agentkostnadsreducerande

egenskaper.

Skuldsättningsgraden

påverkas

utöver

kapitalstruktursteorierna presenterade ovan, även av annan effektivitetsrelaterad påverkan. Detta
ger utslag för skuldsättningsgradens påverkan på agentkostnaden och det är därmed viktigt att ha
förståelse för dessa effektivitetspåverkande effekter, som presenteras nedan.
Efficient risk hypothesis

Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) presenterar två hypoteser på hur skuldsättningsgraden
påverkas av effektivitet, varumärke och teknik, nämligen efficient risk hypothesis och franchisevalue hypothesis som bör tas i beaktning vid undersökningen de är beroende av
skuldsättningsgraden och påverkar effektiviteten, som agentkostnaden mäts via.
Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) menar att det råder ett samband med höga vinstmarginaler
i dag och höga vinstmarginaler i framtiden. Effektivitet är inget slumpmässigt utan företag med
konkurrensfördelar i dag har enligt författarna stor sannolikhet konkurrensfördelarna även i
framtiden och därmed hög effektivitet. En hög effektivitet och i förlängningen hög vinstmarginal
sänker risken i bolaget. Starka kassaflöden gör bolag motståndskraftiga i sämre tider, därav är
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konkursrisken lägre för företag med höga vinstmarginaler. För att maximera företagsvärdet ska
företag enligt hypotesen öka balansräkningsrisken genom skuldsättningsgraden för att
kompensera för den lägre risken som härstammar från en högre vinstmarginal.
Franchise-value hypothesis

Med motsatt effekt från efficient risk hypothesis finns franchisehypotesen som bygger på värdet
av ett företags immateriella tillgångar så som goodwill, marknadsmakt, nätverk, unik produkt
eller tjänst och tillväxtmöjligheter. Dessa tillgångar är i regel större för företag med höga
vinstmarginaler. Franchaisevärdet ökar ett företags konkurskostnader till följd av att ovan
nämnda immateriella tillgångar går förlorade vid en konkurs. De högre kostnaderna för en
eventuell konkurs som härstammar från att företagen med ovan nämnda attribut har mer att
förlora än jämförbara företag utan dessa konkurrensfördelar ska kompenseras genom företagets
riskprofil. Författarna menar att dessa företag ska hålla en lägre skuldsättningsgrad för att
reducera sannolikheten för konkurs och därmed kompensera för de högre kostnaderna för
eventuellt konkurs. Genom den lägre skuldsättningsgraden kan företaget neutralisera
konkurskostnader som beräknas genom:
𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌𝒉𝒆𝒕𝒆𝒏  𝒇ö𝒓  𝒌𝒐𝒏𝒌𝒖𝒓𝒔  ×  𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅𝒆𝒏  𝒇ö𝒓  𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒖𝒆𝒍𝒍  𝒌𝒐𝒏𝒌𝒖𝒓𝒔 =   𝒌𝒐𝒏𝒌𝒖𝒓𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅𝒆𝒓  

Hillier (2010).
Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) har undersökt nettoeffekten av de två hypoteserna med
motsatt verkan på amerikanska banker och kommer i sin undersökning fram till att effekt av
efficient risk hypothesis är övervägande vilket medför att en ökad vinstmarginal leder till högre
belåning. De olika effekterna skuldsättningsgraden har på företagets effektivitet krävs att ta i
beaktande.
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agentkostnadsreducerande mekanismerna. Dessa karaktäristiska drag säger nödvändigtvis inte
något om kapitalsubstitueringsmekanismen. Effekten från Berger och Bonaccorsi di Pattis (2006)
hypoteser har ingen direkt påverkan på kapitalsubstitueringsmekanismen Jensen (1986)
presenterar. De påverkar dock den optimala skuldsättningsgraden och dess effekt påverkar
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effektiviteten och bör därmed beaktas vid undersökningen av kapitalsubstitueringsmekanismens
verkan på agentkostnaden.
Fritt kassaflöde

Det fria kassaflödet utgör en del av ledningens handlingsutrymme och kommer att undersökas
för att se huruvida ett större fritt kassaflöde resulterar i högre agentkostnader vilket Richardson
(2006) menar att det gör. Fritt kassaflöde beräknas likt D’Espallier, Huybrechts och Schoubben
(2014) samt Opler et al. (1999) genom fritt kassaflöde/tillgångar. Det fria kassaflödets påverkan
på agentkostnaden är centralt och det första steget i studiens undersökning.
Kassa

Kassans storlek bestäms utifrån dess marginalnytta och marginalkostnad och påverkar enligt
teorin ledningens handlingsutrymme som bidrar till agentkostnader, varefter variabeln förklarar
agentkostnaden. Variabeln kommer att beräknas genom kassa/tillgångar, likt Opler et al. (1999).
Författarna menar även att kassan kan påverka företagets effektivitet genom investeringar där en
större kassa skapar utrymme för ledningen att faktiskt investera vilket kan öka effektiviteten.
Variabeln tillämpas för att kontrollera det samband som enligt Opler et al. (1999) finns mellan en
större kassa och högre agentkostnader. Sambandet är intressant för undersökningen eftersom
kassan och agentkostnader är starkt positivt korrelerade enligt Opler et al., (1999). Kassans
påverkan på agentkostnaden ämnar påvisa huruvida en större kassa leder till högre
agentkostnader. Kassans påverkan på agentkostnaden kan liknas den som återfinns i det fria
kassaflödet, varefter studien även intresserar sig för kassan (Opler et al. 1999). Vid behållning av
fritt kassaflöde hamnar dessa medel i kassan. Både fritt kassaflöde och kassa kan användas till
liknande agentkostnader, exempelvis överinvesteringar, vilket gör båda posterna intressanta att
undersöka.
Räntekostnader

Räntekostnader

som

kapitalsubstitueringsmekanismen

tillämpar

för

att

reducera

handlingsutrymmet beräknas genom räntekostnader/tillgångar likt Dittmar och Mahrt-Smith
(2006) använt sig av. Räntekostnaderna är centrala i kapitalsubstitueringsmekanismen och
undersöks för att studera räntekostnadernas påverkan på agentkostnaderna. Räntekostnaderna
förväntas påverka agentkostnaden negativt utifrån kapitalsubstitueringsmekanismens verkan. Att
säkerställa sambandet är väsentligt för att ge stöd för mekanismens verkan.
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4.4 Kontrollvariabler och icke tillämpade variabler
Tanken bakom tillämpandet av kontrollvariabler är enligt Ang et al. (2000) att från proxyn
kontrollera bort de påverkande faktorer som proxyn inte ämnar mäta. Detta möjliggör för
användandet av proyys vid beräknandet av agentkostnad. I studiens fall ämnar vi därför att
kontrollera vinstmarginalen och Tobin’s Q för alla effektivitetspåverkande faktorer som inte är
relaterade till agentkostnaderna. Valet av kontrollvariabler som ska inkluderas har gjorts utifrån
en avvägning mellan risken att kontrollera bort agentkostnad mot risken att inkludera faktorer
som inte är agentkostnadsrelaterade i proxyn. Nedan presenteras två variabler som tillämpas i
undersökningen. Därefter presenteras för undersökningen relevanta kontrollvariabler som dock
exkluderats ur studien av olika, nedan motiverade, anledningar.

Storlek

Företagets storlek är likt beskrivet i teoridelen relaterad till effektivitet exempelvis via
stordriftsfördelar. Större företag antas vara mer effektiva. Inom storlek så råder en form av bias
där företag som vuxit sig stora tenderar att ha varit mer effektiva, än de som inte vuxit i samma
omfattning, och därmed haft högre tillväxt. Stora företag tenderar därmed att vara mer effektiva
(Ang et al., 2000). Företagets storlek har beräknats genom det logaritmerade värdet av den årliga
försäljningen likt Ang et al. (2000) använt sig av. Florackis och Ozkan (2009) förespråkar
användningen av det logaritmerade värdet av företagets tillgångar, men måttet kan bli
missvisande då personalintensiva branscher skulle ses som näst intill obefintliga i storlek.

Bransch

Att effektiviteten skiljer sig mellan olika företag kan till viss del förklaras av vilken bransch de
verkar inom. Ang et al. (2000) menar att det råder en naturlig skillnad i effektivitet mellan olika
branscher. Författarna menar att det är viktigt att kontrollera med branschvariabel vid beräkning
av agentkostnaden, då det är en starkt påverkande variabel. I studien kommer bransch att
kontrolleras efter branschindelningen av Orbis. Kategorierna presenteras under resultatkapitlet.
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Vid regressioner agentkostnadsproxys kommer ovan nämnda kontrollvariabler inkluderas. Det
finns dock fler faktorer som påverkar ett företags vinstmarginal och Tobin’s Q som inte
inkluderats i undersökningen. Variablerna presenteras nedan tillsammans med motivering till
varför dessa inte inkluderas i studien som kontrollvariabler.
Risk

Av undersökningens oberoende variabler tar Tobin´s Q hänsyn till risk då detta mått bygger på
företagets värdering. Då marknaden sätter ett värde på företaget vägs risken i bolaget in varpå
ytterligare riskjustering inte är nödvändig. Denna diskussion bygger på att marknaden på
aggregerad nivå kan anses vara relativt effektiv i sin värdering av information.
Vad som då återstår att riskjustera är vinstmarginalen men ett sådant riskjusterat mått är inget
studien kommit i kontakt med vid undersökning av tidigare forskning och det är därför oklar vad
detta bidragit till undersökningens resultat.
Tillväxt

Tillväxt skapar värde, enligt Damodaran (2012), till följd av att företaget i framtiden genererar
större kassaflöde. Agrawal och Knoeber (1996) använder företags forsknings- och
utvecklingskostnader dividerat med tillgångar som mått på framtida tillväxtmöjligheter. Att
inkludera tillväxten i beräkningen medför att kortsiktigt tänkande inte premieras med lägre
agentkostnader. Det kortsiktiga tänket där forskning och utveckling får liten betydelse kan vara
relaterad till agentkostnader, där ledningen vill maximera företags kassaflöden idag snarare än att
maximera framtida kassaflöden (Zwan, 2014) för att på så sätt öka sin ersättning. I studien har
det inte justerats för tillväxten då ett av agentkostnadsmåtten redan är justerat för tillväxt genom
att det baseras på aktievärdering. Vidare krävs det mycket data för att prognostisera tillväxt.
Urvalet hade således reducerats drastiskt, vilket påverkat undersökningen negativt.
Ålder

Enligt Ang et al. (2000) så har företagets ålder en positiv påverkan på effektiviteten. Författarna
menar att företag har en utvecklingskurva, där de blir allt mer effektiva med tiden samt att det
råder ett ”survival bias” genom att unga företag kan vara ineffektiva och att de som överlever
den initiala fasen och blir gamla har en högre effektivitet. Författarna använder dock
kontrollvariabeln vid undersökning av små bolag. Till skillnad från Ang et als. (2000) studie är
urvalet i denna studie gjord på relativt stora företag, varför effekten av ”survival bias” bör vara
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högst begränsade. Ålder på företag bör även vara korrelerat med storlek samt att variablernas
effektivitetspåverkan är liknande utefter argumentationen att företag ska överleva på lång sikt
krävs effektivitet, detsamma gäller för stora företag. Den höga korrelationen mellan variablerna
medför att ålder inte kommer inkluderas i undersökningen.
Varumärke

Varumärke har en betydande påverkan på företags effektivitet via efterfrågan då det tillför värde
och har en positiv effekt på företagets marginaler (Kotler & Pfoertsch, 2007; Stahl, Heitmann,
Lehmann & Neslin, 2012 ). Det är därmed önskvärt att kontrollera för variabeln. Problematiken
med att använda varumärke som kontrollvariabel är att det beräknas, enligt Damodaran (2012),
som det tillförda värdet av de högre marginaler ett företag med starkt varumärke erhåller mot ett
jämförelseföretag utan starkt varumärke. Beräkningsmodellen kräver således jämförbara företag
utan starkt varumärke är svårt att hitta. Att mäta värdet på varumärket genom högre marginaler
skapar problem då marginaler, i form av vinstmarginal, används som mått på agentkostnad.
Genom att kontrollera för varumärket uppstår problematiken att agentkostnader kontrollerats
bort, som studien ämnar mäta. Av denna ytterligare anledning exkluderas varumärke som
variabel.
Produktionseffektivitet

Till skillnad från varumärket som påverkar effektiviteten via efterfrågan påverkar
produktionstekniska aspekter företagets förädlingsprocess. Produktivitet definieras av OECD
(2001) som ratiot mellan input och output. Effektivitet kan beräknas med en mängd olika inputoch output-variabler (OECD, 2001). Parkin (2010) menar att det finns ett fenomen om
tilltagande marginalavkastning. Han menar även att motsatsen kan råda, avtagande
marginalavkastning. Effektiviteten beror enligt OECD (2001) och Parkin (2010) på tekniska
innovationer, vilka leder till att mer output kan skapas med en konstant input, alternativt att
samma output kan skapas, men mindre input. Tekniska innovationer leder således till att företag
kan bli mer effektiva och skapa högre marginaler. Damodaran (2012) menar att rörelsemarginal
är ett lämpligt mått för att beräkna ett företags produktivitet och måttet används av Ang et al.
(2000) för att beräkna agentkostnad. Vi menar att agentkostnader återses produktionseffektivitet
varför det inte är lämpligt att kontrollera bort för effektivitetsmåttet. Detta för att det då
kontrollerat bort agentkostnader.
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4.5 Urval och datainsamling
4.5.1 Urvalskriterium
Ur tidigare litteratur har det utkristalliserat sig att agentkostnaden är svår att beräkna och att den
med fördel prognostiseras med proxys, varför även denna undersökning använder proxy. För att
skapa dessa proxy är det nödvändigt att finna fyra datavariabler från företag. Dessa fyra är
företagets marknadsvärde, företagets återanskaffningsvärde på tillgångarna, nettoresultat och
omsättning. De två förstnämnda ger Tobin's Q och de två sista ger vinstmarginalen. Företagets
marknadsvärde ges enklast genom att studera aktiekurs och antal utestående aktier. Detta medför
att alla undersökta företag kommer vara noterade aktiebolag. Genom att använda noterade
aktiebolag frångås även det faktum att om ett företag ägs och kontrolleras av endast en person
finns inte agentproblem (Berger & Bonaccorsi di Patti, 2006). Därför kommer urvalet bestå av
företag vars dagliga verksamhet inte kontrolleras av en ensam ägare. Vidare ska företaget verka i
ett välfungerande ekonomisk system, för att tillförlitligheten i redovisade siffror ska vara hög och
likaså tillgängligheten på datamaterial.
Ett framstående urvalskriteriet gällande agentkostnadsproxy är alltså att företaget är noterat på en
allmän börs då detta ger ett marknadsvärde. Övriga ovan nämnda datamått kräver inte en
notering då dessa går att finna i respektive företags årsredovisning, alltså även hos icke-noterade
bolag. Marknadsvärde går att finna genom alternativa sätt (Damodaran, 2012) men ett
marknadsvärde, i form av vad som ges hos noterade bolag, får anses återspegla verkligheten väl
samt att datainsamlingens felmarginaler minimeras genom att författarnas egna antagande om
marknadsvärde och uträkningssätt hålls nere. Att beräkna marknadsvärde genom alternativa
metoder kräver således betydligt mer manuell datahantering, vilket ökar risken för fel.
4.5.2 Val av observationstillfällen
För att vidare kunna definiera vilka företag som ska inkluderas i undersökningen måste fortsatta
urvalskriterier kopplade till undersökningen definieras. Detta görs genom att ränteklimatet tas i
beaktning. Detta för annars blir alla noterade bolag i ett utvecklat system aktuellt och som
problemet antyder är det ränteklimatets påverkan på möjligheten att minska agentkostnaden som
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ska undersökas. Detta missas om inte agentkostnadsproxyna bygger på data från respektive
ränteklimat.
För att fånga agentkostnaden i de olika ränteklimaten sker insamling vid ett mättillfälle då
räntenivån i ekonomin var hög och ett då räntenivån var låg. Observationstillfällena har valts
utifrån att hög respektive låg ränta ska ha varit varaktig under en period, tillräckligt lång för att
kunna påverka företagets kapitalkostnader och agentkostnader. Vad som anses vara en period
tillräckligt lång för att ge effekt samt vilken nivå räntan ska motsvara är svårt att definiera och
den har därmed gjorts historiskt lämpliga tillfällen utifrån att värdena starkt ska skilja sig.
4.5.3 Geografiskt urval
Ett land inom vilka de bolagen uppfyller urvalskriterierna är amerikanska bolag, vilka har relativt
väldokumenterad historisk data för noterade bolag samt räntenivåer enligt urvalskriterierna. Att
enbart undersöka amerikanska bolag bidrar till homogenitet i urvalet samtidigt som
undersökningsdesignen ställer krav på att ränteläget ska vara detsamma för alla undersökta
bolag, vilket förenklas genom att enbart undersöka företag från ett specifikt land även om
kapitalmarknaderna ses som globala. Den amerikanska marknaden är även fördelaktig utifrån att
det är en stor marknad som ger ett stort potentiellt urval. Ett stort urval ökar chanserna att ge
signifikans på en undersökning om relationen är sann.
USA är kandidat för datainsamling då landet upplevt perioder med hög och låg ränta.
Tidsperioderna studien kommer tillämpa är 2007 och 2014. Tills 2007 hade räntan haft en
lägstanotering på 4,29 % och befann sig i en stigande trend. 2014 hade högstanoteringen de två
senaste åren varit 0,14 % (St. Louis Fed, 2015). Vid val av observationstillfälle togs utbudet på
data i beaktning, hade undersökningen sträckt sig längre tillbaka i tiden hade antalet
observationer med fullständig data minskat. Samma motiv gäller för att undersökningen inte
valde 2015 som observationstillfälle.
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Figur 5. Nationellt ränteläge i USA, 2000-2015, data från St Louis FED.

4.5.4 Metod för datainsamling
Genom att alla publikt noterade bolag i USA kvalificeras in i undersökningen som potentiellt
urval kommer data att insamlas genom en databas, Orbis. En stor fördel med material från en
databas är att undersökningen snabbt kan komma över stora kvantiteter data kostnads- och
tidseffektivt. Antalet publikt noterade bolag i USA uppgår enligt Orbis till 10 649 stycken. Med
kontroll för att företagen kan uppvisa alla önskvärda siffror sjönk urvalet till 309 företag. Här ska
noteras att antalet inrapporterade siffror till databasen ständigt ökar vilket betyder att urvalet på
kort tid kan förändras

4.6 Bortfallsanalys
Ur databasens filter uppstod de första bortfallen. Dessa bortfall uppstod då efterfrågad data inte
kunde hämtas från databasen. Detta för att data inte fanns inrapporterad i databasen. Utöver att
data inte fanns inrapporterad var det även krav på data från både 2007 och 2014. Var inte detta
möjligt föll företaget bort ur urvalet.
Vid detta första bortfall uppmärksammades det att andelen små bolag som föll bort var stor. Då
detta bortfall är systematiskt är det viktigt att ha medföljande problematik i åtanke när resultaten
förs över på mindre bolag. Eftersom små bolag underrepresenterats bygger resultaten till stor del
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på stora bolags data. Alltså, resultaten kan vara missvisande om slutsatser gällande mindre bolag
görs med stöd från undersökningen.
Ur databasen gavs data för 309 bolag. Vid bearbetning av data uppstod ytterligare bortfall om 12
bolag då extremvärde exkluderats. Exempelvis uppvisade ett företag skulder motsvarande 136 %
av totala tillgångar. Dessa företag med siffror som bortom rimligt tvivel var felaktiga
exkluderades. Dessa bortfall var dock inte systematiska varpå problem för användandet av
resultatet inte uppstod. Det slutgiltiga urvalet uppgick till 297 bolag.
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5 Empiriskt resultat
I följande kapitel presenteras resultaten av data från den gruppindelade analysen efter över- och
underinvesterare samt regressionsanalyserna.

5.1 Resultat av multipla regressioner
Resultatet av de multipla regressionerna visar på de oberoende variablernas respektive påverkan
på agentkostnaden. Det som eftersträvas med gjorda regressioner är att identifiera de variabler
som med statistisk signifikans kan påvisas påverka agentkostnaden vid de olika mättillfällena.
Signifikansnivåerna markeras i tabeller nedan med stjärnor (*) varpå tre stjärnor indikerar en
signifikans med 99 %, två stjärnor 95 % och en stjärna 90 %. Denna signifikans talar om med
vilken säkerhet påverkan på agentkostnaden faktiskt existerar.
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Oberoende variabel År

Påverkan Agentkostnadsproxy

Fritt kassaflöde

2007 -‐3,758*** Tobins’s Q

Fritt kassaflöde

2007 -‐1,346***	
   Vinstmarginal

Fritt kassaflöde

2014 -‐4,033***	
   Tobins’s Q

Fritt kassaflöde

2014 -‐1,105***	
   Vinstmarginal

Kassa

2007 -‐3,551*** Tobins’s Q

Kassa

2007 0,059	
  

Kassa

2014 -‐2,466***	
   Tobins’s Q

Kassa

2014 -‐0,056	
  

Vinstmarginal

Vinstmarginal

Skuldsättningsgrad 2007 0,554

Tobins’s Q

Skuldsättningsgrad 2007 0,197***	
  

Vinstmarginal

Skuldsättningsgrad 2014 0,127	
  

Tobins’s Q

Skuldsättningsgrad 2014 0,180***	
  

Vinstmarginal

Räntekostnad

2007 11,525*	
  

Tobins’s Q

Räntekostnad

2007 2,343***	
  

Vinstmarginal

Räntekostnad

2014 9,23	
  

Tobins’s Q

Räntekostnad

2014 4,430***	
  

Vinstmarginal

Tabell 1. Sammanställning av regressioner.

Resultaten från regressionerna är sorterade efter ränteklimat för att tydligt åskådliggöra de
oberoende variablernas påverkan i respektive ränteklimat. Indelning har även skett efter
beroende variabel, proxy för att inte skapa underlag till felaktiga tolkningar och jämförelser
mellan måtten. Av denna anledning är det motiverat att först presentera högränteklimatet för
separata proxys. Resultatet från högränteklimatet skapar dessutom ett referensvärde för påverkan
mot vilket resultatet i lågränteklimatet ställs emot. Ovan i tabell 1 presenteras istället en
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sammanställning av regressionernas mest väsentliga resultat. Dessa regressioner återfinns i sin
helhet i bilaga 1 till bilaga 4.

Handlingsutrymmets påverkan på agentkostnaden är beroende av räntenivån?

Då agentkostnaden mäts genom Tobin’s Q erhålls att handlingsutrymmet, mätt som kassaflöde,
påverkar agentkostnaden i högränteklimat negativt (-3,758***) (bilaga 1, regression 1). Detta
kan tolkas som att om det fria kassaflödet ökar med en enhet minskas agentkostnaden, mätt som
Tobin’s Q, med 3,758 enheter. Handlingsutrymmet mätt som kassaflöde påverkar
agentkostnaden, mätt genom Tobin’s Q, negativt (-4,033***) i lågränteklimat (bilaga 3,
regression 3). Detta kan tolkas som att om det fria kassaflödet ökar med en enhet minskas
agentkostnaden med 4,033 enheter. Det fria kassaflödets påverkan på agentkostnaden är således
större vid lågränteklimat i den aspekten att agentkostnaden minskar mer per ökad enhet fritt
kassaflöde jämfört med i högränteklimatet. Resultatet talar emot Jensens (1986) teori att ökat fritt
kassaflöde leder till ökad agentkostnad. För att sambandet skulle vara sant i undersökningen
skulle det fria kassaflödet istället haft en positiv påverkan på agentkostnaden, vilket nu inte är
fallet.
Om agentkostnad mäts genom vinstmarginalen ger regressionerna att handlingsutrymmet, mätt
som kassaflöde, påverkar agentkostnaderna negativt (-1,346***) i högränteklimat (bilaga 2,
regression

2).

I

lågränteklimat

påverkar

handlingsutrymmet,

mätt

som

kassaflöde,

agentkostnaderna negativt (-1,105***) (bilaga 4, regression 4). Det fria kassaflödets påverkan på
agentkostnaden tolkas likt ovan. Vid vinstmarginal som agentkostnadsproxy är påverkan starkast
vid högränteklimat, vilket indikerar att en ökning av det fria kassaflödet leder till en relativt
större reducering av agentkostnaden vid högränteklimatet jämfört med lågränteklimatet.
När handlingsutrymmet mäts genom kassan och agentkostnaden genom Tobin’s Q ger
regressionerna att handlingsutrymmet påverkar agentkostnaderna negativt (-3,551***) i
högränteklimat (bilaga 1, regression 5). I lågränteklimat påverkar handlingsutrymmet
agentkostnaderna negativt (-2,466***) (bilaga 3, regression 7). Kassans negativa påverkan är
således starkare i högränteklimat jämfört med lågränteklimatet. En ökad enhet kassa leder i
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högränteklimatet till en relativt större reduktion av agentkostnaden jämfört med lågränteklimatet.
Resultatet talar emot Opler et al’s (1999) teori där ökat handlingsutrymme i form av kassa ska
skapa högre agentkostnader. För att resultatet ska överensstämma med teori hade påverkan
behövt ha ett positivt samband, vilket nu inte är fallet.
Då agentkostnaden mäts genom vinstmarginalen påverkar handlingsutrymmet mätt som kassa
agentkostnaden positivt (0,059) i högränteklimat (bilaga 2, regression 6). I lågränteklimat
påverkar handlingsutrymmet agentkostnaden negativt (-0,056) (bilaga 4, regression 8). Det råder
ingen statistisk signifikans i resultaten, varefter de ur en statistisk synvinkel inte har något värde.
Därav kommer resultatet inte att analyseras.
Kapitalsubstitueringsmekanismens effektivitet på att reducera agentkostnaden påverkas av
räntenivån?

När agentkostnaden mäts genom Tobin’s Q påverkar kapitalsubstitueringen, mätt som
skuldsättningsgrad, agentkostnaden positivt (0,554) i högränteklimat (bilaga 1, regression 9). I
lågränteklimat påverkar kapitalsubstitueringsmekanismen agentkostnaden positivt (0,127)
(bilaga 3, regression 11). Det råder ingen statistisk signifikans i resultaten, varefter de ur en
statistisk synvinkel inte har något värde. Därav kommer resultatet inte att analyseras.
Om agentkostnaden mäts genom vinstmarginalen påverkar mekanismen, mätt som
skuldsättningsgrad, agentkostnaden i högränteklimat positivt (0,197***) (bilaga 2, regression
10).

I

lågränteklimat

påverkas

agentkostnaden

positivt

(0,180***)

av

kapitalsubstitueringsmekanismen (bilaga 4, regression 12). Kapitalsubstitueringsmekanismens,
mätt som skuldsättningsgraden, påverkan på agentkostnaden är starkare vid högränteklimatet
jämfört med lågränteklimatet. Ett ökat utnyttjande av mekanismen leder således till en relativt
större ökning av agentkostnaden i högränteklimatet. Resultatet är motsatt Jensens (1986) teori
som menar att mekanismen, genom en högre skuldsättningsgrad ska reducera agentkostnaderna,
vilket i studien inte är fallet. För att ett sådant samband ska vara sant hade påverkan behövt vara
negativ.
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Räntekostnader påverkar agentkostnaderna

I högränteklimat påverkar räntekostnaderna agentkostnaderna, mätt genom Tobin’s Q, positivt
(11,525*) (bilaga 1, regression 13). Under lågränteklimat påverkas agentkostnaderna positivt
(9,23) av räntekostnaderna (bilaga 3, regression 15). Vid högränteklimatet återfinns en positiv
påverkan av räntekostnader på agentkostnader. Högre räntekostnader leder således till högre
agentkostnader vilket talar emot Jensens (1986) teori om att ökade räntekostnader leder till lägre
agentkostnader. Observationen vid lågränteklimatet har ingen statistisk signifikans vilket medför
att resultatet inte kan analyseras och jämföras med observationen i högränteklimatet.
Då agentkostnaden mäts genom vinstmarginalen påverkas agentkostnaden i högränteklimat
positivt (2,343***) av räntekostnaderna (bilaga 2, regression 14). Under lågränteklimat påverkas
agentkostnaden

positivt

(4,430***)

av

räntekostnaderna

(bilaga

4,

regression

16).

Räntekostnaderna har en positiv påverkan på agentkostnaderna, högre räntekostnader leder
således till högre agentkostnader. Påverkan är starkast vid lågränteklimatet, vilket indikerar på att
en ökning av räntekostnaderna leder till en relativt större ökning av agentkostnaderna, jämfört
med vid högränteklimatet. Det positiva sambandet som observeras vid båda mättillfällena talar
likt beskrivet i stycket ovan emot Jensens (1986) teori.
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6 Analys
I kapitlet återfinns analyser av de statistiska testerna, kritisk diskussion till resultatet och en
diskussion om effektivitet och dess inverkan på studiens resultat.
Nedan analyseras studiens empiriska resultat. Då studien inte har för avsikt att ta fram en modell
som ämnar förklara agentkostnad kommer varje oberoende variabel analyseras enskilt. Detta för
att med hjälp av tidigare teori skapa en förståelse för hur variabeln påverkar agentkostnaden
eller, då resultatet talar mot teorin, förklara varför detta inte stämmer. Nedanstående resultat
härstammar från multipla regressioner.

6.1 Analys av regressionernas utfall
Nedan analyseras de sexton regressioner som utförts för att påvisa om och i så fall hur räntenivån
har påverkat kapitalsubstitueringsmekanismens möjligheter att reducera agentkostnaderna.
De oberoende variablernas påverkan på agentkostnaden är den del av regressionerna som har
högst informationsvärde för studiens syfte och är därmed mest intressant att analysera.
Kontrollvariablerna inkluderas i regressionerna för att proxyn bättre ska återspegla det som
ämnas mätas, nämligen agentkostnaden. Det som mäts är agentkostnaden i form av två olika
proxys, Tobin’s Q och vinstmarginalen, där båda värdena är inverterade för att ha ett rakt
samband med agentkostnaden. Högre värde för Tobin’s Q och vinstmarginal genom regressionen
ska således utläsas som högre agentkostnad. Riktningen eller påverkans storlek kan inte jämföras
mellan de olika proxyvariablerna och man kan inte heller göra en tolkning som att X enheter
ökning av proxy leder till X enheters ökning i verklig agentkostnad. Den faktiska påverkan som
varje enskild oberoende variabel har på proxy-måttet, dvs. agentkostnaden, är i sig inte av värde
utan det är först då samma oberoende variabels påverkan jämförs vid olika ränteklimat som
tolkningar av mekanismens verkan kan göras. Påverkans-resultatet av de oberoende variablerna
givna genom regressionerna ska alltså tillämpas för att beskriva riktningen på påverkan på
agentkostnaden samt om denna påverkan har ökat eller minskat mellan mättillfällena. Vid
insignifikanta resultat kommer analys att utebli och inga analyser varför en viss
agentkostnadsproxy inte kan förklaras av en oberoende variabel utelämnas, då det inte bidrar till
tydligt bidrar till klargörandet av kapitalsubstitueringsmekanismens verkan i olika ränteklimat.
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6.1.1 Handlingsutrymmets påverkan på agentkostnaden är beroende av räntan?
Handlingsutrymme mätt som kassaflöde

Agentkostnaden mätt genom Tobin’s Q
Med agentkostnaden mätt som Tobin’s Q påverkar det fria kassaflödet agentkostnaden starkare
negativt vid lågränteklimatet än vid högränteklimatet. Enligt Hillier (2010) är överinvesteringar,
som är en del av agentkostnaderna, beroende av räntenivån. En lägre räntenivå reducerar
avkastningskraven och gör fler investeringar lönsamma, vilket minskar risken för
överinvesteringar

(Hillier,

2010).

Ovanstående

resonemang

förklarar

således

att

handlingsutrymmet mätt som fritt kassaflöde resulterar i förhållandevis lägre agentkostnader vid
lågränteklimatet jämfört med högränteklimatet.

Agentkostnaden mätt genom vinstmarginalen
Då agentkostnaden mäts via vinstmarginalen är påverkan av det fria kassaflödet på
agentkostnaden negativ. Påverkan är starkast vid högränteklimatet. En ökning av
handlingsutrymmet leder således till en relativt mindre reduktion av agentkostnaden vid
lågränteklimatet, till skillnad mot när agentkostnaden mäts via Tobin’s Q.
Vid jämförelse av resultaten mellan de olika agentkostnadsproxyna ser vi att det råder en
marginell skillnad i påverkan av fritt kassaflöde på agentkostnaden mellan de olika ränteklimaten
för båda måtten på agentkostnad. Ovan återfinns analyser av de båda utfallen, vi uttalar oss inte
om vilken effekt som är starkast, utan den viktigaste delen att ta med sig är den negativa
påverkan av fritt kassaflöde på agentkostnaden, som bestrider den för studien grundläggande
teorin som hela kapitalsubstitueringsmekanismen vilar på, nämligen att det uppkommer högre
agentkostnader vid större fritt kassaflöde.

Handlingsutrymme mätt som Kassa

Genom regression 5-8 visas kassans påverkan på agentkostnaden. Observationerna är enbart
signifikanta för Tobin’s Q som proxy. Resultatet visar att påverkan är starkast negativ vid
högränteklimatet.
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Resultatet för kassans påverkan på agentkostnaden motstrider Opler et al. (1999) som menar att
kassa skapar handlingsutrymme för ledningen, vilket enligt författarna ska leda till högre
agentkostnader. Att reducera kassan kommer således inte fungera för att reducera
agentkostnaden, tvärt om. Genom att företag håller en högre andel kassa kommer de reducera
sina agentkostnader. Resultatet tyder på att ledningen inte är agentteoretiskt lagd och ökar
agentkostnaderna i takt med ökat handlingsutrymme i form av kassa eller fritt kassaflöde.
Utifrån Pecking order theory är kassa det billigaste medlet att finansiera företaget med, detta då
kassa i förhållande till extern finansiering inte anses ha några agentkostnader (Chirinko &
Schaller, 2004). Teorin bekräftas således av studiens resultat som visar att en större andel kassa
leder till lägre agentkostnader. Genom Pecking order theorys påverkan kan vi inte utesluta att
andra agentteoretiska samband, så som att högre handlingsutrymme ger högre agentkostnader
inte stämmer. Det kan likväl vara så att den agentkostnadsreducerande effekten via Pecking order
theory överstiger den positiva påverkan.
6.1.2 Kapitalsubstitueringsmekanismens effektivitet på att reducera agentkostnaden
påverkas av räntenivån?
Genom regression 9-12 visas skuldsättningsgradens påverkan på agentkostnaden.
Observationerna är enbart signifikanta för vinstmarginal som proxy för agentkostnaden.
Resultatet visar att påverkan är starkast positiv vid högränteklimatet.
Utifrån Jensens (1986) kapitalsubstitueringsmekanism ska det fungera att substituera eget kapital
för att på så sätt uppnå lägre agentkostnader. Substitueringen resulterar i en högre
skuldsättningsgrad vilket mäts i ovan nämnda regressioner. Resultatet motsätter sig att en sådan
substituering fungerar för att reducera agentkostnader. Detta resultat är entydigt vid de båda
ränteklimaten, vilket säger oss att mekanismen varken fungerar som förväntat vid hög- eller
lågränteklimat. Utöver Jensens (1986) teori så motsätter sig resultatet även Threat of liquidation
som menar att den högre skuldsättningsgraden ska skapa press på ledningen genom en högre
risk, vilket ska resultera i lägre agentkostnader. Då hela kapitalsubstitueringsmekanismen bygger
på en logikkedja, där sista steget är den positiva påverkan av handlingsutrymme på
agentkostnaden. Påverkan är enligt studien omvänd mot vad som sägs i teorin, varefter
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efterföljande

påverkande

effekter

i

kapitalsubstitueringsmekanismen,

så

som

skuldsättningsgradens påverkan på räntekostnader, handlingsutrymmet och i förlängningen
agentkostnader, blir omvända.
Varför resultatet motsätter sig erkända artiklar och teorier är ovisst och kan inte förklaras med
teorier presenterade i uppsatsen. En icke teoretisk förklaring mot motsättningen presenteras
under Bilaga 5.
Den positiva påverkan av skuldsättningsgraden på agentkostnaden är starkast vid
högränteklimatet. Teorier relaterade till handlingsutrymmet är oförmögna att förklara denna
påverkan. Då återstår utifrån studiens teoribas intressekonflikt och informationsasymmetri som
möjliga förklaringar. Varför intressekonflikten eller informationsasymmetrin blivit större eller
fått större påverkan är ovisst och har inte testats i studien. Förklaringen leder studien inte
nödvändigtvis närmare undersökningen av Jensens (1986) kapitalsubstitueringsmekanisms
verkan i olika ränteklimat. Vi är dock ödmjuka inför att agentkostnaden är mer komplex än att ha
raka samband med handlingsutrymmet då även intressekonflikten mellan ägare och ledning samt
informationsasymmetrin, dem emellan spelar en viktig roll för agentkostnadens omfattning.
6.1.3 Räntekostnader påverkar agentkostnaderna?
Genom regression 13-16 visas räntekostnadernas påverkan på agentkostnaden. Observationerna
är enbart signifikanta för vinstmarginal som proxy för agentkostnaden. Resultatet visar att
påverkan är starkast positiv vid lågränteklimatet.
Räntekostnaderna menar Jensen (1986) ska reducera det fria kassaflödet och i förlängningen
även agentkostnaderna. Det förväntas således ett negativt samband mellan räntekostnader och
agentkostnader vilket inte är fallet i undersökningen. Att resultatet inte är likt förväntat utifrån
teorierna kan ha samband med tidigare resultat som påvisat att högre handlingsutrymme inte
leder till högre agentkostnader. Det är handlingsutrymmet som räntekostnaderna är menade att
reducera och då handlingsutrymmet har ett negativt samband med agentkostnad faller även teorin
om hur räntekostnaderna ska reducera agentkostnader.
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Varför skapar räntekostnader högre agentkostnader? Det är utifrån resultatet tydligt att det
förväntade

sambandet

utifrån

mekanismen

inte

återses

i

undersökningen.

Kapitalsubstitueringsmekanismen bygger på en logikkedja där första steget är mellan
handlingsutrymme och agentkostnad. Enligt resultatet råder det ett omvänt förhållande än
förväntat där emellan. Detta medför att i logikkedjan efterkommande förhållanden blir omvända.
Huruvida ökade räntekostnader leder till lägre handlingsutrymme är inte testat men logiken kan
förefalla vara helt perfekt mellan ökade kostnader och minskat kassaflöde alternativt minskad
kassa. Den mest sannolika förklaringen ligger således i att det är den omvända påverkan mellan
handlingsutrymme och agentkostnader som utgör det oväntade resultatet mellan räntekostnader
och agentkostnader.
Då handlingsutrymmet definieras som fritt kassaflöde och kassa bör logiken hålla att en kostnad,
i det här fallet räntekostnader, reducerar handlingsutrymmet. På så sätt bör mekanismen genom
högre skuldsättningsgrad uppnå högre räntekostnader vilka reducerar handlingsutrymmet.
Bristen i logikkedjan Jensen (1986) presenterar med sin mekanism ligger utifrån studiens
resultat, således i handlingsutrymmets påverkan på agentkostnaden.
På grund av att mekanismen inte fungerar likt teorin beskriver i högränteklimat, vilket var
rådande klimat då teorin skrevs, uteblir delvis intresset för jämförelse av mekanismens funktion
mellan ränteklimatet. Utifrån studiens undersökning har istället frågor om handlingsutrymmets
påverkan på agentkostnaden väckts.
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Oberoende variabel År

Påverkan

Förväntad påverkan Agentkostnadsproxy

Fritt kassaflöde

2007 Negativ***

Positiv

Tobins’s Q

Fritt kassaflöde

2007 Insignifikant Positiv

Vinstmarginal

Fritt kassaflöde

2014 Negativ***

Positiv

Tobins’s Q

Fritt kassaflöde

2014 Negativ***

Positiv

Vinstmarginal

Kassa

2007 Negativ***

Positiv

Tobins’s Q

Kassa

2007 Negativ***

Positiv

Vinstmarginal

Kassa

2014 Negativ***

Positiv

Tobins’s Q

Kassa

2014 Insignifikant Positiv

Vinstmarginal

Skuldsättningsgrad 2007 Insignifikant Negativ

Tobins’s Q

Skuldsättningsgrad 2007 Positiv***

Vinstmarginal

Negativ

Skuldsättningsgrad 2014 Insignifikant Negativ

Tobins’s Q

Skuldsättningsgrad 2014 Positiv***

Negativ

Vinstmarginal

Räntekostnad

2007 Positiv*

Negativ

Tobins’s Q

Räntekostnad

2007 Positiv***

Negativ

Vinstmarginal

Räntekostnad

2014 Insignifikant Negativ

Tobins’s Q

Räntekostnad

2014 Positiv***

Vinstmarginal

Negativ

Tabell 2. Översikt av faktisk och förväntad påverkan på agentkostnad.

6.2 Analys av resultat utifrån förväntat resultat
Resultaten överensstämde överlag inte med de för studien grundläggande teorierna, nedan
återberättas de utifrån teorierna förväntade resultaten och hur dessa hade tolkats utifrån studiens
problem och syfte. Detta för att läsaren ska få en djupare förståelse av studiens problematik, hur
den var ämnad att lösas och tolkas och underlätta för framtida forskning med annan
operationalisering eller population.
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Fritt kassaflöde

Enligt Jensen (1986) finns det agentkostnader i fria kassaflödet som är en del av
handlingsutrymmet, som enligt Jensen, är beroende av räntekostnader. Jensen menar att
agentkostnaderna ska reduceras med ökade räntekostnader och då torde det finnas ett samband
mellan räntenivå och agentkostnader genom handlingsutrymmet eftersom det finns ett nära
samband mellan räntenivå och räntekostnad, enligt Modigliani och Miller (1958). Vi hade
därmed förväntat oss att det fria kassaflödet, allt annat lika, skulle vara större vid
lågränteklimatet då detta skulle bekräfta teorin om räntenivåns påverkan på handlingsutrymmet i
form av fritt kassaflöde, vilket vi kan återse i studien. Detta samband tyder på att lägre räntenivå
resulterar i större agentkostnader, då räntan inte reducerar handlingsutrymmet i samma
omfattning. Påverkan på agentkostnaden från fritt kassaflöde är enligt teorin förväntad att vara
oberoende av ränteklimat, dock förväntas handlingsutrymmet vara större i lågränteklimatet,
vilket utifrån teorin ska resultera i högre agentkostnad.

Kassa

Likt kassaflöde utgör kassa ett handlingsutrymme för ledningen. Vid höga räntebetalningar
minskar det kapital som utgör kassa. Detta betyder att vid högränteklimat, allt annat lika,
minskas handlingsutrymmet och således utrymmet för agentkostnader. Detta betyder att önskvärt
vore ett resultat som visar på att högre ränta påverkar agentkostnaderna negativt genom att
reducera kassan och handlingsutrymmet, allt i enlighet med vad Jensen (1986) förespråkar. Det
vore också önskvärt med ett resultat som visar att kassa påverkar agentkostnaderna positivt, dvs.
större kassa leder till större agentkostnader oavsett räntenivå. Då kassan förväntas att vara större
vid lågräntenivå och sambandet mellan handlingsutrymme och agentkostnader är oberoende av
ränteklimatet förväntas den större kassan vid lågränteklimatet resultera i en högre agentkostnad.
Räntenivån leder troligtvis inte till att agenterna blir mindre villiga till att maximera egennytta
utan till att mindre handlingsutrymme, inom vilket detta kan ske, minskar möjligheterna till
detta.

Skuldsättningsgrad

Att arbeta med skuldsättningen är det huvudsakliga tillvägagångssätt Jensen (1986) beskriver i
sin artikel för att reducera agentkostnader. Skuldsättningsgraden i faktiska termer är av mindre
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relevans för studien utan det är istället dess påverkan på agentkostnaden som är av största
intresse. Ökad andel skulder ska genom medförande räntekostnader minska agentkostnaderna då
räntebetalningarna minskar ovan nämnda handlingsutrymme. Problemet är således att den
globalt låga räntenivån resulterar i näst intill obefintliga räntekostnader varpå agentkostnaderna
inte reduceras genom mekanismen. Önskvärt resultat utifrån Jensens (1986) teori vore att
resultatet, visar på att ökad skuldsättning påverkad agentkostnaden negativt och starkast
påverkan i högräntenivå. Påverkans omfattning hade talat om för oss hur pass väl mekanismen
fungerar i olika ränteklimat. Den svagare påverkan i lågränteklimatet hade då intygat våra
föraningar om att den lägre räntenivån påverkan mekanismen negativt genom att inte ha samma
effektivitet i att reducera agentkostnaden. Med detta sagt hade då problematiken besannats att
räntenivån påverkat mekanismen negativt.

Räntekostnader

Ökad skuldsättning leder till ökade räntekostnader och genom räntenivåns nära samband med
räntekostnaderna (Modigliani & Miller, 1958) kommer företagen att uppleva lägre
räntekostnader i lågränteklimat än i högränteklimat, vilket också är utfallet i studien.
Räntebetalningarna utgör kostnader för företagen och ska således påverka kassa och kassaflöde
negativt. Enligt Jensens (1986) teori ska räntekostnaderna reducera handlingsutrymmet och i
förlängningen agentkostnaderna. Räntekostnaderna förväntades således ha en negativ påverkan
på agentkostnaderna, vilket inte var fallet i studien. Teorin gör dock ingen skillnad i
räntekostnaders styrka i påverkan på agentkostnaden mellan hög- respektive lågränteklimat. Ett
resultat av denna karaktär hade bekräftat teorin om att räntekostnaderna har en möjlighet att
agera agentkostnadsreducerande i enlighet med Jensens (1986) förslag. Detta hade medfört att
företag med framgång kunnat använda sig av mekanismen i sitt arbete att reducera
agentkostnaderna kopplade till handlingsutrymmet.
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7 Slutsatser och implikationer
I kapitlet kommer uppmätta resultats avvikelser och överrensstämmande med befintliga teorier
att belysas. Studiens syfte, agentkostnadsreducerings påverkan från räntenivån kommer att
behandlas och problemformuleringen kommer att besvaras i den mån det är möjligt utifrån
resultatet. Kapitlet kommer även presentera förslag på framtida studier.

7.1 Slutsatser
Enligt Jensens kapitalsubstitueringsmekanism ska agentkostnaden reduceras genom minskat
handlingsutrymme, vilket ska ske genom en högre andel skulder och därmed högre
räntekostnader. I undersökningen har vi klarlagt att handlingsutrymmet inte har den påverkan på
agentkostnaden som Jensen menar. Istället har företag med större handlingsutrymme lägre
agentkostnader vid båda mättillfällena.
Då sambandet mellan handlingsutrymme och agentkostnad inte var likt teorin faller även senare
samband så som räntekostnadens påverkan på agentkostnaden. Utifrån teorin skulle de högre
räntekostnaderna reducera handlingsutrymmet och i förlängningen även agentkostnaden. Inte
heller detta samband stämde vid något av mättillfällena.
En högre skuldsättningsgrad ska utifrån Jensens teori resultera i lägre agentkostnader. Då ovan
nämnda samband inte överensstämt blir det naturligt att inte heller detta samband stämmer
överens med teorin.
Vi kan således dra slutsatsen att kapitalsubstitueringsmekanismens varken fungerat i hög eller
lågränteklimatet och att företagsledningar som ges en större grad frihet i form av
handlingsutrymme ägnar sig i lägre grad åt agentkostnadsrelaterade aktiviteter
7.1.1 Framtida forskning
Vi anser att problematiken med räntenivåns påverkan på agentkostnaden kräver vidare studier
och uppmärksamhet. Även efter denna studies genomförande anser vi att det krävs mer
agentteoretisk forskning som vänder sig mot praktisk tillämpning och reducering av
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agentkostnaden, hur denna reducering effektivt sker och hur makroekonomiska och
företagsspecifika variabler påverkar den reducerande effekten. Vi anser även att det inom
forskningen finns behov av bättre tillvägagångssätt att kvantitativt uppskatta agentkostnader. För
framtida agentteoretisk forskning rekommenderar vi att överväga ett mer kvalitativt
förhållningssätt med intervjuer och observationer snarare än databasundersökningar då
problematiken att isolera agentkostnader utifrån sekundärdata är framstående. Det råder
självklart svårigheter med ett kvalitativt förhållningssätt då agentteoretiska frågor är känsliga att
ställa till dem som ger upphov till dem.
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1,186	
  
	
   -‐0,134	
  
dum_food	
  
-‐0,495	
  
-‐0,134	
  
	
   0,17	
  
dum_gas	
  
-‐0,003	
  
0,288	
  
	
   -‐1,281*	
  
dum_hotel	
  
-‐1,7**	
  
-‐1,695**	
  
	
   0,228	
  
dum_metal	
  
-‐0,001	
  
0,194	
  
	
   -‐0,123	
  
dum_other	
  
0,216	
  
-‐0,055	
  
	
  
0,316	
  
dum_primary	
  
-‐0,195	
  
0,159	
  
-‐0,651	
  
dum_publish	
  
0,037	
  
-‐0,438	
  
	
  
0,716	
  
dum_textil	
  
0,541	
  
0,832	
  
	
  
-‐0,709	
  
dum_whole	
  
-‐0,385	
  
-‐0,613	
  
	
  
0,633	
  
dum_wood	
  
0,301	
  
0,604	
  
	
   0,189**	
  
Logged_size	
  
0,03	
  
0,065	
  
	
  
2
	
   	
  
	
   0,098	
  
	
  
	
  
	
  
R
0,137	
  
0,041	
  

	
  	
  
13	
  
-‐2,345***	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
11,525*	
  
	
  
	
  
-‐0,049	
  
1,169	
  
-‐0,174	
  
0,229	
  
-‐1,717**	
  
0,162	
  
-‐0,024	
  
0,177	
  
-‐0,417	
  
0,88	
  
-‐0,562	
  
0,61	
  
0,122	
  
	
  
0,046	
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8.2 Bilaga 2
Påverkan	
  på	
  vinstmarginal	
  av	
  oberoende	
  variabler	
  2007	
  
	
  	
  
	
  Regressioner	
   	
  	
  
	
  
Variabler	
  
	
  	
  
2	
  
6	
  
10	
  
Constant	
  
0,114***	
  
0,092**	
  
0,024	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Oberoende	
  
variabler	
  	
   	
  
	
  
	
  
	
  
CF_to_asset	
  
-‐1,346***	
  
	
  
	
  
	
  
Cash_to_assets	
  
0,059	
  
	
  
	
  0,197***	
  
Debt_to_assets	
  
	
  
	
  
Int._expto_assets	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Kontrollvariabler	
   	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
dum_chem	
  
0,004	
  
0,006	
  
-‐0,002	
  
	
   -‐0,044	
  
dum_cons	
  
0,019	
  
0,052	
  
	
   0,017	
  
dum_food	
  
0,029	
  
0,017	
  
	
   -‐0,112**	
  
dum_gas	
  
-‐0,048	
  
-‐0,07	
  
	
   0,017	
  
dum_hotel	
  
-‐0,044	
  
-‐0,131	
  
	
   -‐0,027	
  
dum_metal	
  
-‐0,04	
  
-‐0,039	
  
	
   -‐0,011	
  
dum_other	
  
0,011	
  
0,014	
  
	
   -‐0,124***	
  
dum_primary	
  
-‐0,169***	
  
-‐0,181***	
  
dum_publish	
  
-‐0,103***	
  
-‐0,022	
  
-‐0,027	
  
	
   -‐0,001	
  
dum_textil	
  
0,062	
  
0,041	
  
	
   -‐0,016	
  
dum_whole	
  
0,017	
  
0,019	
  
	
   0,037	
  
dum_wood	
  
0,045	
  
0,027	
  
	
  
Logged_size	
  
-‐0,018**	
  
-‐0,053	
  
-‐0,063***	
  
	
  
	
  R2	
  
	
   	
  0,675	
  
	
  0,138	
  
	
  0,191	
  

	
  	
  
14	
  
0,045	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  2,343***	
  
	
  
	
  
-‐0,003	
  
0,035	
  
0,011	
  
-‐0,075	
  
-‐0,1	
  
-‐0,047	
  
0,021	
  
-‐0,175***	
  
-‐0,017	
  
0,057	
  
0,03	
  
0,033	
  
-‐0,047***	
  
	
  0,167	
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8.3 Bilaga 3
Påverkan	
  på	
  Tobin's	
  Q	
  av	
  oberoende	
  variabler	
  2014	
  
	
  	
  
	
  Regressioner	
   	
  	
  
	
  
Variabler	
  
	
  	
  
3	
  
7	
  
11	
  
-‐1,853***	
  
-‐1,368***	
  
-‐1,841***	
  
Constant	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Oberoende	
  
variabler	
  	
   	
  
	
  
	
  
	
  
CF_to_asset	
  
-‐4,033***	
  
	
   	
  
-‐2,466***	
  
	
  
Cash_to_assets	
  
	
  
	
  
0,127	
  
Debt_to_assets	
  
	
  
	
  
Int._expto_assets	
  
	
  
	
  
	
  Kontrollvariabler	
   	
   	
  
	
  
	
  
	
  
-‐0,212	
  
	
  
-‐0,304**	
  
	
  
-‐0,255*	
  
dum_chem	
  
	
   0,782	
  
0,841	
  
0,889	
  
dum_cons	
  
	
   -‐0,33	
  
-‐0,635***	
  
-‐0,377	
  
dum_food	
  
	
   0,467	
  
0,414	
  
0,634	
  
dum_gas	
  
	
   -‐2,046***	
  
-‐2,588***	
  
-‐2,452***	
  
dum_hotel	
  
	
   0,343	
  
0,297	
  
0,413*	
  
dum_metal	
  
	
   0,129	
  
0,107	
  
0,013	
  
dum_other	
  
	
   0,69***	
  
0,206	
  
0,484*	
  
dum_primary	
  
-‐0,683**	
  
-‐0,46	
  
-‐0,592	
  
dum_publish	
  
	
   0,554	
  
0,499	
  
0,452	
  
dum_textil	
  
	
   -‐0,251	
  
-‐0,216	
  
-‐0,29	
  
dum_whole	
  
	
   -‐0,12	
  
-‐0,362	
  
-‐0,177	
  
dum_wood	
  
	
  
0,189**	
  
0,051	
  
0,059	
  
Logged_size	
  
	
  
2
	
  R 	
  
	
   0,196	
  
	
  
	
  0,206	
  
	
  
0,123	
  

	
  	
  
15	
  
-‐1,925***	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
9,23	
  
	
  
	
  
-‐0,273	
  
0,893*	
  
-‐0,391	
  
0,521	
  
-‐2,449***	
  
0,372	
  
-‐0,004	
  
0,418	
  
-‐0,605**	
  
0,439	
  
-‐0,267	
  
-‐0,239	
  
0,076	
  
	
  
0,129	
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8.4 Bilaga 4
Påverkan	
  på	
  vinstmarginal	
  av	
  oberoende	
  variabler	
  2014	
  
	
  	
  
	
  Regressioner	
   	
  	
  
	
  
Variabler	
  
	
  	
  
4	
  
8	
  
12	
  
Constant	
  
0,111***	
  
0,137***	
  
0,061*	
  
	
  
	
  
Oberoende	
  
	
   	
  
	
  
	
  
variabler	
  
	
  
	
  
	
  
CF_to_asset	
  
-‐1,105***	
  
	
  
	
  
	
  
Cash_to_assets	
  
-‐0,056	
  
	
  
	
  
Debt_to_assets	
  
0,180***	
  
	
  
Int._expto_assets	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
   	
  
	
  
	
  
Kontrollvariabler	
  
	
  
	
  
	
  
dum_chem	
  
-‐0,006	
  
-‐0,018	
  
-‐0,002	
  
	
   0,061	
  
dum_cons	
  
0,089	
  
0,052	
  
	
  
dum_food	
  
0,027	
  
0,008	
  
0,017	
  
	
  
dum_gas	
  
-‐0,068	
  
-‐0,024	
  
-‐0,07	
  
	
  
dum_hotel	
  
-‐0,016	
  
-‐0,125*	
  
-‐0,131	
  
	
  
dum_metal	
  
-‐0,013	
  
0,005	
  
-‐0,039	
  
	
   -‐0,01	
  
dum_other	
  
-‐0,036	
  
0,014	
  
	
   -‐0,031	
  
dum_primary	
  
-‐0,095***	
  
-‐0,181***	
  
dum_publish	
  
-‐0,043	
  
-‐0,014	
  
-‐0,027	
  
	
   -‐0,005	
  
dum_textil	
  
-‐0,033	
  
0,041	
  
	
   0,028	
  
dum_whole	
  
0,019	
  
0,019	
  
	
   0,031	
  
dum_wood	
  
0,016	
  
0,027	
  
	
   -‐0,027***	
  
-‐0,061***	
  
Logged_size	
  
-‐0,063***	
  
	
  
2
	
   	
  
	
   0,546	
  
	
  
	
  
	
  
R
0,190	
  
0,262	
  

	
  	
  
16	
  
0,066**	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
4,430***	
  
	
  
	
  
-‐0,027	
  
0,093	
  
0,007	
  
-‐0,077	
  
-‐0,13**	
  
-‐0,015	
  
-‐0,053**	
  
-‐0,118***	
  
-‐0,026	
  
-‐0,038	
  
0,028	
  
-‐0,017	
  
-‐0,056***	
  
	
  
0,282	
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8.5 Bilaga 5 Kritik mot operationaliseringen och uppmätta resultat
I resultatet återses en rad olika observationer som är motsägelsefulla mot studiens primära
mekanism, Jensens (1986) kapitalsubstitueringsmekanism. Vad dessa resultat beror på är svårt
att avgöra. Vi ser det mindre troligt att alla teorier presenterade av Jensen (1986) samt Opler et
al. (1999) om att ett ökat handlingsutrymme ska leda till ökade agentkostnader inte stämmer i
urvalet. En eventuell förklaring menar vi istället kan ligga i att det existerar svagheter i
tillvägagångssättet att uppskatta agentkostnader även om det följer tidigare välciterad
forskningsargumentation. Att all effektivitetsrelaterad påverkan skulle kontrolleras bort via
storlek och branschindelning kan verka osannolikt även om operationaliseringen använts av
erkända studier, publicerade i Journal of Finance. Vi tror därför delar av resultatet kan ha
effektivitetsrelaterade effekter som vi ämnar diskutera nedan.
8.5.1 Effektivitens inverkan på proxys
För att kontrollera bort för effektivitet krävs det att först kartlägga vad för effektivitet som
påverkar de respektive proxyna. I teoridelen återfinns effektivitetspåverkande teorier så som
produktionseffektivitet och varumärke vilka påverkar vinstmarginalen. Tobin’s Q är ett mått som
ligger närmare residualen och längre ifrån den operativa verksamheten. Tobin’s Q påverkas av
företagets värdering som enligt Damodaran (2012) beror på kassaflödet, tillväxten och risken i
bolaget. Att kontrollera för dessa variabler samt produktionseffektivitet och varumärke har oss
veterligen inte gjorts även om det råder stor variation i tillämpningen av agentkostnadsproxys
och kombinationer av kontrollvariabler. Under den empiriska metoden diskuterades
kontrollvariabler. Storlek och bransch som användes har tidigare använts i studier därför valde vi
att följa tillämpningssättet. Genom att addera fler effektivitetsrelaterade variabler hade
agentkostnadsmåttet eventuellt blivit mer rättvisande. Problematiken är dock att agentkostnader
kan kontrolleras bort samt att vissa effektivitetspåverkande variabler är svåra att tillämpa, så som
varumärke.
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8.5.2 Effektivitetsrelaterade effekter på resultaten
Diskussionen om den effektivitetsrelaterade påverkan nedan kommer att delas in utefter
oberoende variabel, dock kommer en sammanslagning av kassa och fritt kassaflöde ske då Opler
et al. (1999) påvisar deras likheter utifrån agentkostnadsperspektivet.
Fritt kassaflöde och kassa.

Det fria kassaflödet och kassan som utifrån agentteorin ska bidra med en ökad agentkostnad har
även effektivitetsrelaterad påverkan på företaget. Fritt kassaflöde uppstår från stora vinster,
vilket karaktäriserar effektiva företag. Att effektiva företag (företag med låg agentkostnad)
korrelerar

med

stora

fria

kassaflöden

förefaller

således

naturligt

utifrån

ett

effektivitetsperspektiv. Perspektivets relation blir därmed rakt motsatt mot den agentteoretiska
förklaringen där effektiva företag (företag med låg agentkostnad) ska ha låga fria kassaflöden.
Om studiens agentkostnadsproxys inte fullt ut kontrollerar för alla effekter som inte är
agentkostnadsrelaterade kan det förefalla troligt att det är det effektivitetsrelaterade samband
ovan som återses i studiens regressioner mellan handlingsutrymme och agentkostnader.
Kassans omfattning menar Opler et al. (1999) beror på dess marginella kostnad och marginella
nytta. Marginalkostnaden beror på företagets kapitalkostnad, som inte uppskattas i studien, men
vi ser dock att delar av kapitalkostnaden reducerats, nämligen räntenivån. Marginalnyttan av att
hålla

kassa

inkluderar

fler

parametrar.

Transaktionsmotivet,

skattmotivet

och

försiktighetsmotivet utvecklingen av dessa perspektiv mellan mätperioderna har inte genomförts,
men de är en möjlig förklaring till påverkan av kassans storlek på Tobin’s Q och
vinstmarginalen.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden avgörs enligt trade off-theory efter den mix av kapital som resulterar i lägst
kapitalkostnader och högst företagsvärde. Avvägningen beror enligt teorin på skatte-skölden och
konkurskostnaderna (Kraus & Litzenberger, 1973). I studien har en högre skuldsättningsgrad
uppmätts vilket utifrån teorin indikerar att konkurskostnaderna har blivit mindre alternativt att
skatte-skölden har blivit mer effektiv vilket medför att skulder blir förhållandevis mer
fördelaktigt.
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Efficient risk hypothesis förklarar ett samband mellan effektiva företag och skuldsättningsgrad.
Enligt teorin så ska effektiva företag ha en högre skuldsättningsgrad för att kompensera den lägre
risken från de starka kassaflödena (Berger & Bonaccorsi di Patti, 2006). Då regressionerna med
skuldsättningsgraden uppmäter negativ påverkan på effektiviteten (positiv agentkostnad) talar
resultatet emot efficient risk hypothesis, där effektiva företag kompenserar sin effektivitet med
högre skuldsättningsgrad, då resultatet uppvisar att effektiva företag har en lägre
skuldsättningsgrad.
Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) menar att det finns en annan hypotes med motsatt verkan,
franchise-value hypothesis. Nettoeffekten beror således på vilken av effekterna som är starkast.
Franchise-value hypothesis menar att effektiva företag ska ta en lägre risk genom
skuldsättningen med bakgrunden att effektiva företag har större kostnader att möta vid en
konkurs (Berger & Bonaccorsi di Patti, 2006). Utifrån teorin ska således skuldsättningsgraden ha
en negativ påverkan på effektiviteten, vilket är vad som uppmätts via regressionen. Teorin skulle
alltså

kunna

förklara

sambandet

mellan

skuldsättningsgrad

och

effektivitet

samt

skuldsättningsgrad och agentkostnad.

Räntekostnader

De procentuella räntekostnaderna har minskat mellan mättillfällena. Förändringen beror enligt
Merton (1974) på antingen den riskfria räntan som vi har refererat till som räntenivån eller
konkursrisken, där vi anser det icke troligt att konkursrisken på aggregerad nivå i högre
utsträckning påverkat räntekostnaden. Räntekostnadernas påverkan på agentkostnaden som
talade emot Jensens (1986) hypotes kan bero på svagheterna i studiens proxys för
agentkostnaden. Räntenivån beror likt beskrivet ovan på konkursrisken, vilken i sin tur beror på
ett flertal variabler, där inkluderat lönsamheten, där mer lönsamma företag har en lägre
konkursrisk (Berger & Bonaccorsi di Patti, 2006). Vinstmarginal, som är ett lönsamhetsmått, bör
således påverkas negativt av räntekostnaden, vilket är precis vad vi kan utläsa från
regressionerna.
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