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Sammanfattning 
Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniverstietet, 

Företagsekonomi, 4FE17E, VT-2017 

Författare: Anders Maase och Niklas Möllmark 

Handledare: Anna Stafsudd  

Medbedömare: Håkan Locking 

Examinator: Karin Jonnergård 

Titel: Hur påverkar ägarstrukturen bolagets prestation i en svensk kontext? 

Bakgrund: Temat ägarstruktur har debatterats sedan bolagens uppkomst och har sedan 

dess påverkats av lagstiftning, globalisering och en ökad internationalisering. Sverige har 

tidigare kännetecknats av en hög ägarkoncentration till följd av den svenska modellen 

men idag finns det internationella påtryckningar som istället förespråkar ett spritt ägande. 

Åsikterna går isär om Sverige ska fortsätta förespråka den koncentrerade ägarstrukturen 

eller övergå mot den angloamerikanska bolagsstyrningsmodellen.  

Syfte: Att förklara om och i så fall hur ägarstrukturen påverkar svenska börsnoterade 

bolags prestation.   

Metod: Studien har en deduktiv forskningsansats där den teoretiska grunden utgörs av 

agentteori. Den kvantitativa forskningsmetoden bygger på ägar-, styrelse- och finansiell 

data från åren 2011, 2012 och 2013.  

Slutsats: Det råder inget signifikant samband mellan ägarkoncentration och bolagets 

prestation men mellan ägarstruktur finns det signifikanta belägg för att utländskt och 

institutionellt ägande har en negativ påverkan på bolagets prestation. Därmed är det 

möjligt att Sverige rör sig mot en angloamerikansk typ av bolagsstyrning.  
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Abstract 
Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics, Linnaeus 

University, 4FE17E, 2017 

Authors: Anders Maase and Niklas Möllmark 

Supervisor: Anna Stafsudd 

Second supervisor: Håkan Locking 

Examiner: Karin Jonnergård 

Title: How does the ownership structure affect the firm’s performance in a Swedish 

context? 

Background: Ownership structure has been a hot topic ever since the first firms were 

founded and has since been affected by law, globalization and internationalization. 

Sweden has previously been characterized by a high ownership concentration as a result 

from ‘The Swedish Model’ but today there are international pressures that instead 

propagate a spread type of ownership. The views differ if Sweden is to continue 

advocating the concentrated ownership structure or shifting towards the Anglo-American 

corporate governance model. 

Purpose: To explain if and how ownership structure affects the performance of Swedish 

listed firms. 

Method: The study has a deductive research approach and the underlying theory is based 

on agency theory. The quantitative research method relies on ownership, board and 

financial data from 2011, 2012 and 2013. 

Conclusion: There is no significant relationship between ownership concentration and 

the firm’s performance, but between ownership structure there is significant evidence that 

foreign and institutional ownership affects the company's performance. Thus, it is 

possible that Sweden moves towards an Anglo-American type of corporate governance. 
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1. Inledning 

 
Kapitlet inleds med att ge en bakgrund till uppsatsen vartefter en problemdiskussion tar 

vid. Här presenteras en del av de utländska och svenska studier som finns inom 

ämnesområdet för att visa tidigare tillvägagångssätt och presenterade resultat. 

Problemdiskussionen följs av uppsatsens relevans, samt en forskningsfråga och ett syfte.  

 
 

1.1 En globaliserad världsekonomi 

Det är utan tvekan många intressenter i samhället som skulle vilja ha det optimala receptet 

på hur aktiebolag ska styras för att maximera sin prestationsförmåga. Men det bästa 

tillvägagångssättet för att öka bolagens vinst och konkurrenskraft är ständigt föremål för 

diskussion. Den forskning som finns på det specifika området rörande ägarstrukturens 

påverkan på bolagets prestation visar på vitt skilda resultat, vilket vi kommer att visa 

nedan. Utöver detta så finns det olika ideologiska synsätt angående vilken generell typ av 

bolagsstyrningsmodell som är bäst lämpad att uppfylla intressenternas önskemål om 

bolagens prestation. Många forskare menar att den globaliserade världsekonomin - och 

därmed även den svenska ekonomin - utsätts för ett tryck från den angloamerikanska 

modellen för bolagsstyrning vilken främjar ett spritt ägande som saknar starka 

kontrollägare, och som innebär att det huvudsakligen är marknadskrafterna på 

kapitalmarknaden som bäst anses förmå att styra bolagen i rätt riktning. (van der Zwan, 

2015)  

 

Det talas mycket om att det alltsedan några decennier tillbaka pågår en standardisering 

som gör att bolagsstyrningen i olika länder tenderar att bli alltmer lik den 

angloamerikanska (Yoshikawa & Rasheed, 2012). EU som strävar efter harmonisering 

och integration av marknaderna propagerar i dagsläget för en marknadsbaserad 

finansiering, vilket ligger nära det angloamerikanska synsättet. Därför utövas det 

påtryckningar på avvikande medlemsländer, som av tradition förlitar sig mer på 

exempelvis bankbaserad finansiering och koncentrerat ägande, att istället närma sig det 

angloamerikanska marknadsbaserade systemet. (Moloney, 2015) Dock återstår det att se 

hur situationen kommer att utvecklas efter det att Storbritannien, som naturligtvis 
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förespråkar angloamerikanska bolagsstyrning, har lämnat EU. Mot bakgrund av detta är 

det intressant att notera att Sverige har en särskild form av bolagsstyrning vilken har 

påverkats av svensk politik, ofta kallad den svenska modellen (Högfeldt, 2005). 

 

1.2 Särdragen i svensk bolagsstyrning 

Bolagsstyrningen brukar delas upp i två olika modeller. Den angloamerikanska modellen 

kännetecknas generellt sett av utspritt ägande, mer kortsiktigt tänkande kring 

vinstmaximering, starkt skydd för minoritetsägare och en utvecklad kapitalmarknad. Den 

kontinentala modellen innebär å andra sidan ett mer koncentrerat ägande, långsiktig 

finansiering, svagare skydd för minoritetsägare och en sämre utvecklad kapitalmarknad. 

Det finns även hybrider mellan de två modellerna då verkligheten inte alltid är renodlat 

dikotom (Aguilera & Jackson, 2010). I detta avsnitt presenterar vi särdragen i svensk 

bolagsstyrning vilken har influerats mycket av det som har kommit att kallas den svenska 

modellen. 

 

Den svenska modellen har sitt ursprung i socialdemokratin och dess ambition att stödja 

de stora industrierna och få kapitalet att stanna inom Sveriges gränser så att det kan 

allokeras i samhället enligt rådande politiska värderingar där den offentliga sektorn 

borgar för välfärden (Randøy & Nielsen, 2002). För att lyckas med detta har man varit 

tvungen att blidka storkapitalet och göra en del eftergifter som välkomnades av den 

kapitalstarka affärseliten. Den svenska modellen kan ses som ett samhällskontrakt mellan 

staten, arbetsgivarna och fackföreningarna där bolagen och dess ägare ges en rad 

fördelaktiga möjligheter i utbyte mot att bolagen och dess kapital stannar i Sverige och 

att arbetstillfällena säkerställs. Baserat på detta relativt trygga system så skedde 

investeringarna i bolagen långsiktigt vilket ytterligare stärkte bolagens maktfaktor. 

Bolagen fanns främst för att säkerställa samhällets intressen snarare än de kapitalister 

som placerade kapital i dem. I den svenska modellen spelade bankerna en avgörande roll 

eftersom de kunde allokera kapital både till bolag och individer i samhället. Bankerna 

ägde indirekt, genom maktsfärer likt Wallenberg- och Lundbergfamiljen, en stor del av 

de bolag som fanns vid denna tidpunkt. Det blev billigare för bolagen att låna pengar 

internt från banker och affärspartners än att ta in externt kapital genom kapitalmarknaden 

vilket ytterligare gjorde att bankerna och maktsfärerna fick mer makt. Utan bankernas 

kapitalstöd skulle den svenska modellen inte ha fungerat så optimalt som den gjorde. 
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Denna politiska agenda har, som nämnts ovan, gynnat koncentrerade ägarstrukturer och 

samtidigt missgynnat en utspridd marknadsbaserad finansiering. (Högfeldt, 2005) Detta 

trots att de svenska juridiska rättigheterna för minoritetsägare beskrivs som 

förhållandevis goda och därmed borde ha gynnat en mer utspridd ägarstruktur (La Porta, 

Lopez-De-Silanes, Shleifer & Vishny, 1998).  

 

Att detta ändå skedde beror alltså på att politiker och lagstiftare skapade en rad verktyg 

som koncentrerade ägandet, bland annat; fördelaktiga skatteregler för att återinvestera 

vinster, bankväsendet gjordes till en viktig finansieringskälla, koncernbildningar 

(pyramidägande) och korsvis ägande av bolag möjliggjordes samt utgivandet av aktier 

med differentierad rösträtt i form av A- och B-aktier. Dessutom hindrades utländskt 

ägande fram till 90-talet då det skedde en avreglering av valutamarknaderna. (Högfeldt, 

2005) Vidare så utvecklar Collin (1998) tanken om varför maktsfärer existerar i Sverige 

genom att peka på framförallt företagskulturen, regeringens stöd till upplägget samt att 

hanteringen av arbetsmarknaden för toppchefer underlättas av maktsfärerna. Att en 

ineffektiv svensk kapitalmarknad skulle ha främjat en koncentrerad ägarstruktur tonas 

ner, vilket även stöds av att maktsfärerna fortfarande existerar och frodas även efter 

avregleringen av kapitalmarknaden på 90-talet. (Collin, 1998)  

 

Större delen av den svenska börsen ägs och kontrolleras följaktligen av ett fåtal storägare 

och maktsfärer. (Högfeldt, 2005) Två tredjedelar av de svenska bolagen som var noterade 

på Stockholmsbörsen år 2006 hade en kontrollägare, vilken definierades som en ägare 

som kontrollerar minst 20 % av rösterna. Cirka en femtedel av de svenska noterade 

bolagen hade dessutom en kontrollägare som kontrollerade 50 % eller mer av rösterna. 

Av samtliga kontrollägda bolag kontrollerades tre fjärdedelar av ägarfamiljer eller 

maktsfärer (Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010). Bolagsstyrning via kontrollägande är 

alltså djupt rotat i svensk företagskultur, lagstiftning, självreglering och överlag i sättet 

att tänka på.  

 

Även om Sverige på många sätt har anpassat sig till internationella standarder så finns 

det alltså en rad särskiljande element som utmärker svensk bolagsstyrning. Svenskt 

Näringsliv, som förespråkar det svenska sättet att styra bolag på, uttrycker i kraftfulla 

ordalag sin syn på ägande så här i deras forskningsbaserade debattinlägg Vem ska styra 

de svenska företagen?: 
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“Vårda den svenska modellen för företagsstyrning. Kontrollägande är för närvarande 
den enda modell för styrning av noterade företag som fungerar i den svenska miljön. 
Modellen bygger i huvudsak på att privata kapitalägare tar på sig uppgiften att styra och 
kontrollera företagen. Privat kapital med en sådan kapacitet är en knapp resurs. Därför 
är det olyckligt att nya bolagsstyrningsregler [influerade av angloamerikansk 
bolagsstyrning] har minskat incitamenten för kontrollägare att ta på sig denna uppgift.” 
(Jakobsson & Wiberg, 2014, s. 6) 

 

Samtidigt har det utländska ägandet av noterade bolag på Stockholmsbörsen ökat markant 

under 1990-talet, och vid utgången av år 2016 uppgick det till närmare 40 % av den totala 

aktieförmögenheten (SCB, 2017). De utländska aktörerna utgörs främst av institutionella 

placerare från USA och Storbritannien. Per Lekvall (2009) - ledamot i Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning och huvudsekreterare i kodgruppen som tog fram svensk kod för 

bolagsstyrning - menar att utländska investerare inte alltid förstår eller uppskattar de 

särdrag som finns i svensk bolagsstyrning och varnar för att den svenska modellen hotas 

av angloamerikanska värderingar och att bolagen därför står inför vissa utmaningar: 

 
“I det långa loppet kommer detta [det utländska ägandet] att sätta press på svensk 
bolagsstyrning att anpassa sig till “internationella” - i realiteten angloamerikanska - 
standarder för bolagsstyrning. Faktum är att denna process redan pågår. Å andra sidan 
är det av vital betydelse för svensk bolagsstyrning att den är väl grundad i de 
förutsättningar som råder på den svenska marknaden. Denna balansakt av att anpassa 
sig till internationella standarder och samtidigt behålla ett starkt fotfäste i lokala 
traditioner och marknadsförutsättningar utgör en stor utmaning för den framtida 
utvecklingen av svensk bolagsstyrning.” (Lekvall, 2009, s. 375) 

 

Som kontrast till de ovan citerade förespråkarna för svensk bolagsstyrning finns det även 

aktörer som har en mer negativ inställning till den svenska modellen och dess fokus på 

starka kontrollägare, bland annat Anxo och Niklasson (2006). De anser att den svenska 

modellen blev alltför omodern och mindre tillämpbar när den ekonomiska krisen uppstod 

i början av 1990-talet. Modellen var helt enkelt inte anpassad till tidsperioden eftersom 

förändringarna som hade gjorts på den inte var tillräckligt bra för att kunna appliceras på 

den moderniserade svenska marknaden där utländska aktörer alltmer började investera. 

Den svenska modellens problem började redan under 1970-talet i samband med 

oljekriserna eftersom den svenska kronan devalverades samtidigt som lönerna påverkades 

av inflation och bolagen av en lägre orderingång. Trots detta förändrades den svenska 

modellen enligt Anxo och Niklasson (2006) inte i den utsträckning som den borde ha 

gjort.  
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Med tanke på att det finns olika, i viss mån kontrasterande, synsätt på hur bolag bör styras 

så ger det upphov till en rad intressanta frågor. Bör Sverige ge vika för den globala 

trenden med så kallade “herrelösa” aktiebolag med spridd ägarstruktur eller är det bättre 

att bolagen styrs enligt den nuvarande svenska traditionen med starka inflytelserika 

kontrollägare? Och går det att avgöra om ägarstrukturen överhuvudtaget har någon 

påverkan på bolagens prestation med tanke på att Rediker och Seth (1995) menar att det 

finns många fler kontrollmekanismer, förutom ägarkoncentration, som samverkar eller 

ersätter varandra? 

 

1.3 Problemdiskussion 

I vår undersökning om huruvida ägarstrukturen påverkar bolagens prestation är det 

befogat att ta del av befintlig relevant forskning på området för att se vad den har att säga 

om ämnet. Beroende på hur väl utförd den befintliga forskningen är, hur samstämmig 

eller motstridig den är samt hur pass applicerbar den är i ett svenskt sammanhang så 

motiverar det hur relevant det är att vi gör ytterligare en studie på området. Vi har 

överblickat både utländsk och svensk forskning på temat ägarstruktur och prestation. 

Resultaten av studierna presenteras kortfattat i texten nedan och en sammanställning av 

studierna finns även i tabell 1. 

 

Efter att först ha överblickat en del av den internationella forskning som finns på området 

bolagsstyrning och specifikt frågor som berör samband mellan ägarkoncentration och 

bolags prestation så framgår det att forskningsresultaten pekar åt olika håll. Det har gjorts 

en mängd studier de senaste åren i olika länder och världsdelar som befinner sig i vitt 

skilda sammanhang, alltifrån utvecklade ekonomier till utvecklingsländer och länder i 

politisk och ekonomisk kris. Vi presenterar här resultatet från ett flertal av studierna. 

 

Till att börja med vill vi nämna en meta-analys av samtliga tillgängliga forskningsstudier 

som är gjorda på noterade amerikanska familjekontrollerade bolag och som behandlar 

ämnet familjekontrollens påverkan på bolagens prestation (van Essen, Carney, 

Gedajlovic & Heugens, 2015). De finner, med stöd av den befintliga forskningen, att 

familjekontrollerade företag presterar bättre jämfört med övriga noterade bolag. Aspekter 

som påverkar lönsamheten positivt sägs vara familjekontrollens tendens att koncentrera 
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ägandet, samt att familjekontrollerade bolag generellt har en lägre skuldsättningsgrad. 

Vidare sägs familjekontroll ha en negativ påverkan på lönsamheten på grund av att 

internationaliseringen och den geografiska spridningen minskar. Ägare i efterföljande 

generation inverkar även negativt på lönsamheten på grund av ett mer konservativt 

tänkande kring strategier. (van Essen et al, 2015). I USA visar McConnell och Servaes 

(1990) att prestationen ökar om ägarkoncentrationen ökar, men bara upp till en viss nivå 

där en koncentrerad ägarstruktur istället kommer att minska bolagets prestation, vilket 

även är den slutsats som Thomsen och Pedersen (2000) drar i sin studie av europeiska 

bolag. En fransk studie - som likt Sverige har koncentrerad ägarstruktur - visar att 

ägarkoncentration ökar bolagets prestation (Ducassy & Guyot, 2016). Ägarkoncentration 

och kvinnor i styrelsen ökar bolagens prestation enligt en Ghanansk studie (Darko, Aribi 

& Uzonwanne, 2016). Ägarkoncentration och storlek på styrelse ökar prestationen efter 

ett presidentval, men inte innan, i det krisdrabbade Zimbabwe vilket visar på kontextens 

betydelse (Mangena, Tauringana & Chamisa, 2013). Vidare så undersöker Tsionas, 

Merikas och Merika (2012) rederier ur ett internationellt perspektiv och ser ett positivt 

samband mellan ägarkoncentration och prestation. En studie från Bahrain visar på ett 

negativt samband mellan ägarkoncentration och prestation, och lyfter fram problematiken 

mellan principalerna såsom minoritetsexpropriation (även kallat det andra 

agentproblemet) som tänkbar förklaring till resultatet (Reem, Allam & Wajeeh, 2015). 

En kinesisk studie framhäver ägarkoncentration som den mest signifikanta faktorn som 

påverkar prestationen negativt (Hu, Tam & Tan, 2010), medan en annan kinesisk studie 

istället visar på ett positivt samband (Xiaochun, 2012). Alipour (2013) framhåller att den 

teheranska börsen påverkas positivt av ägarkoncentration gällande ROE, men negativt 

gällande ROA. Denna korta sammanfattande genomgång av internationella studier tycks 

visa att det inte råder någon som helst samstämmighet i resultaten. Detta trots att man 

undersöker till synes samma saker och att man utgår ifrån samma teoretiska bas vilket är 

agentteorin. Men vilka slutsater är rimliga att dra utifrån dessa studier? 

 

Sammantaget så är det svårt att direkt jämföra studierna eftersom de definierar 

ägarkoncentration på olika sätt, bland annat som aktieandelen hos den största ägaren, de 

fem största ägarna eller de tjugo största ägarna. En del forskare mäter förhållandet mellan 

den största och näst största ägaren, men även Herfindahls index kan användas. Det är 

främst är ett mått på förhållandet mellan bolagets storlek och den sektor det verkar i, det 

vill säga marknadskoncentration. Men ägarkoncentrationen kan även tas i beaktande då 
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Herfindahls index används genom att använda den kvadrerade summan av alla 

aktieägares rösträtter. Ett högre Herfindahl-index leder således till en högre 

ägarkoncentration. (Kelly, 1981) Ett bolags prestation kan mätas på en mängd olika sätt 

exempelvis prestationen i förhållande till antal nöjda kunder eller miljöpåverkan 

(Frambach, Fiss & Ingenbleek, 2016). Det viktigaste måttet för ett bolags prestation torde 

vara den vinst som bolaget gör eftersom det är denna vinst som bland annat påverkar hur 

mycket skatt bolaget ska betala och hur stor utdelningen till aktieägare kan bli. 

Förekomsten av ekonomiska nyckeltal märks tydligt i den forskning som tidigare gjorts 

på området, vilket framgår av tabell 1. (jmf Alipour, 2013; Ducassy & Guyot, 2016; Hu, 

Tam & Tan, 2010; Kalezic, 2015) Vad som ytterligare försvårar jämförandet av studierna 

är det faktum att länderna befinner sig olika ekonomiska och politiska sammanhang, 

varför resultatet av en studie inte nödvändigtvis är applicerbart i ett annat ekonomiskt 

sammanhang. 

 

Om vi sedan vänder blicken mot befintliga svenska studier så är tillgången på 

forskningsstudier mer begränsad. Det finns ett antal relevanta svenska publikationer om 

ämnet, både i form av studier, working paper och debattinlägg. Två publikationer som är 

noterbara i Sverige är den studie av Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) vars resultat 

visar att ett koncentrerat ägande påverkar bolagens prestation negativt. Den andra 

publikationen som kan sägas vara ett forskningsbaserat debattinlägg är gjord av 

Jakobsson och Wiberg (2014) på uppdrag av Svenskt Näringsliv i samband med projektet 

“Företagsamt ägande” där de anser att kontrollägare i svenska bolag är av yttersta vikt för 

att få svenska bolag i rätt riktning igen eftersom de anser att många svenska bolag för 

närvarande är herrelösa och således behöver en tydlig kontrollägare för att kunna återta 

den maktfaktor som tidigare kännetecknade svenska storföretag (Jakobsson & Wiberg, 

2014). Eftersom det inte är en empirisk studie visas det inte något resultat men Jakobsson 

& Wiberg (2014) argumenterar mycket för vikten av kontrollägande i svenska bolag. 

Noterbart här är att Wiberg deltar i båda dessa publikationer fastän de propagerar för olika 

saker, det vill säga att Bjuggren, Eklund och Wiberg visar att en ökad ägarkoncentration 

leder till en försämrad prestation och Eklund och Wiberg (2014) anser att en hög 

ägarkoncentration är av högsta vikt ur ett svenskt bolags- och ägarperspektiv.   

 

Värt att nämna är att Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) endast använder sig av ett fåtal 

variabler och observationer då de undersöker om ägarstrukturen har en positiv eller 
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negativ påverkan på bolagens prestation. Detta kan eventuellt påverka resultatet och 

minska dess trovärdighet. Dessutom exkluderar de banker och övriga finansiella företag 

i sina observationer vilka är de branscher som kan sägas ha påverkats i mycket hög 

utsträckning av den svenska modellens införande (Högfeldt, 2005). Vidare finner 

Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) att det typiska svenska ägandet med en hög 

ägarkoncentration och differentierade aktier påverkar bolagets prestation negativt.  

 

Jakobssons och Wibergs (2014) debattinlägg är baserad på nationalekonomisk forskning 

och uttrycker en helt annan uppfattning än Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007). De anser 

att svenska bolag är i behov av kontrollägare, vilket inte nödvändigtvis innebär att 

kontrollägaren har mycket kapital placerat i bolaget, utan istället har en betydande andel 

aktier med hög rösträtt, så kallade A-aktier, vilket ger stor makt vid till exempel 

bolagsstämman. Med detta tankesätt skulle det innebära att ägarstrukturen borde vara 

koncentrerad för att få bolagens prestation att öka. De anser även att många av de 

småägare som placerat kapital i bolagen inte besitter tillräckligt hög kunskap i att äga 

bolag och oftast har för lite kapital för att kunna påverka bolaget i någon större 

utsträckning. Detta anses hämma bolagen även om småinvesterare bidrar med kapital, 

varför det utifrån en svensk kontext inte skulle vara rimligt med ett spritt ägande. Dessa 

faktorer påverkar till exempel utländska aktörers val då de köper upp hela svenska bolag 

och även flyttar huvudkontoret till ett annat land. Därför argumenterar Jakobsson och 

Wiberg (2014) att tydliga svenska kontrollägare i svenska bolag behövs för att säkerställa 

att både bolag och arbetstillfällen förblir i Sverige vilket innebär att man behöver se över 

den svenska modellen eftersom den har blivit något ålderdomlig och nödvändigtvis inte 

längre är applicerbar i en svensk kontext. Anledningen till varför svenska kontrollägare 

enligt Jakobsson och Wiberg (2014) är mest lämpliga för att styra de svenska bolagen är 

för att de sägs ha störst kunskap om svenska bolag och den tillhörande marknaden. Denna 

linje är även Carlsson (2007) inne på i sin artikel då han anser att kontrollägare, speciellt 

familjer och sfärer, har en stor kunskap gällande att styra bolag på ett optimalt sätt vilket 

till exempel kan visa sig genom den transparens dessa bolag uppvisar samt att de är 

“riktiga ägare”, något som även Jansson (2013) påpekar. Vidare menar Carlsson (2007) 

att allt fler institutionella och utländska investerare börjar slå sig in på den svenska 

marknaden vilket riskerar att underminera svenska bolag eftersom det finns en risk att 

dessa flyttar sin verksamhet utomlands.  
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Att frågor som rör ägarstruktur och bolagets prestation är ett svårt ämne att undersöka 

påpekar även Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) eftersom de fokuserat mest på att 

undersöka en marknad där röstdifferentierade aktier finns i omlopp (Sverige). Deras 

studie blir därför svår att jämföra med internationella studier eftersom många andra 

faktorer spelar en avgörande roll, exempelvis rådande lagstiftning eller vilken politik som 

förs i landet. 

 

Övriga studier som är värda att nämna i sammanhanget är till exempel den uppsats av 

Åhman och Brantås (2015) som visar att en hög ägarkoncentration i samband med att en 

familj eller sfär som kontrollägare leder till en försämrad prestation i bolaget. Dessutom 

visar de att olika ägaridentiteter påverkar prestationen i bolaget på olika sätt beroende på 

vilken karaktär de har. Vidare finner Cronqvist och Nilsson (2003) att prestationen i 

familjeägda bolag försämras om en familjemedlem är styrelseordförande. Ovanstående 

resonemang motsäger därmed de argument som presenterats av Carlsson (2007). 

Avslutningsvis kan nämnas Collins (2002) working paper som undersöker 

ägarkoncentrationens påverkan på bolagen prestation. Det är svenska bolags ägar- och 

prestationsdata från år 1990 som undersöks. Studien utgår likt tidigare studier från 

agentteorin. Resonemanget ansluter till Smiths (1776, 1909/1914) och Berle och Means 

(1932) syn på ägaren vilken säger att det endast är ägare som är engagerade i bolagets 

verksamhet som på ett optimalt sätt kan öka bolagets prestation. Dock finner studien inget 

samband mellan ägarkoncentration och prestation. Collin lyfter därefter blicken mot att 

flera kontrollmekanismer kan tänkas samverka och balansera varandra, men av resultaten 

är det svårt att dra några definitiva slutsatser om hur enskilda kontrollmekanismer 

påverkar prestationen. (Collin, 2002) 

 

Likt de utländska studierna genererar de svenska studierna olika resultat, vilket kan bero 

på att bolagen är observerade under olika tidsperioder eller att de har haft olika typer av 

infallsvinklar då de mäter bolagets prestation. Genomgående för alla de tidigare studier 

vi tagit del av är att samtliga har använt sig av agentteori som en teoretisk bas (e.g. 

Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007). Denna teori kan sägas vara grundläggande eftersom 

denna typ av forskning studerar relationen mellan ägaren och företagsledningen och de 

problem, konflikter och kostnader som uppstår mellan dessa (Fama, 1980).  
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Tabell 1, Sammanställning av befintlig forskning. 

 

Tabell 1 utgör en sammanställning av befintlig internationell och svensk forskning på 

området bolagsstyrning och ägarkoncentrationens påverkan på bolags prestation. Först 

visas det förväntade resultatet från de ställda hypoteserna, det vill säga om respektive 

författare förväntar sig att ägarkoncentrationen ska påverka prestationen positivt eller 

negativt. Inom parentes presenteras sedan vad studien gav för resultat. De studier som 

saknar angivelse för förväntat och/eller verkligt resultat har antingen saknat hypoteser 

eller så har studiens syfte inte varit att empiriskt finna samband mellan ägarkoncentration 

och prestation. Vidare så anges vilka typer av variabler som har använts i studierna. Det 

är av intresse för denna uppsats att välja variabler som är vanligt förekommande i befintlig 

forskning då det ökar jämförbarheten mellan studierna. Som synes i tabellen så används 

prestationsmåtten ROA, ROE och (olika varianter av) Tobin’s Q relativt frekvent. Olika 

former av mått för ägarkoncentrationen är dessutom vanligt förekommande, samt att 

styrelsens egenskaper har medtagits såsom dess oberoende och storlek. Tabellen utgör en 

grund för det metodologiska upplägget i denna uppsats. 
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Efter att ha överblickat en stor del av den befintliga forskningen inom ämnesområdet så 

ska vi nu gå vidare och istället belysa den svenska synen på ägande. Svensk 

bolagsstyrning kännetecknas av att man sätter stor tilltro till kontrollägarnas förmåga att 

lösa problem och att bidra positivt till bolagens verksamhet genom sitt aktiva 

engagemang (Carlsson, 2007; Jakobsson & Wiberg, 2014; Jonnergård & Larsson-

Olaison, 2016; Lekvall, 2009). En stark kontrollägare sägs tänka långsiktigt samtidigt 

som den besitter stor kompetens och har de ekonomiska resurser som krävs för att driva 

igenom idéer. Det svenska synsättet förutsätter mer eller mindre att bolaget och dess 

ledning kontrolleras av en stor ägare för att prestationsnivån och effektiviteten inom 

bolaget ska hållas på topp. Det är således vanligt med aktiva inflytelserika kontrollägare 

i svenska bolag och den svenska ägarstrukturen kan beskrivas som koncentrerad. Inför 

framtagandet av Svensk kod för bolagsstyrning som infördes år 2005 på 

Stockholmsbörsen, bildades den så kallade kodgruppen vilken bestod av både 

representanter från staten och näringslivet. I intervjuer med dessa representanter framgår 

det att de generellt sett är märkbart negativa till den angloamerikanska modellen. Ett 

axplock av deras invändningar är att denna modell inte framhåller betydelsen av 

kontrollägaren, den förminskar stora ägares rättmätiga inflytande i bolaget, den leder till 

herrelösa bolag där ledningen tillåts att handla lite som den själv vill och den riskerar att 

orsaka bolagsskandaler. Därmed stadfäster kodgruppen den svenska modellen för 

bolagsstyrning även om man också är väl medveten om att den riskerar att avskräcka 

utländska aktörer från att investera i svenska bolag. (Jonnergård & Larsson-Olaison, 

2016) 

 

Vad som ytterligare stärker bilden av den svenska tilltron till starka kontrollägare är det 

sätt som svensk media har rapporterat kring svenska bolagsskandaler. I Janssons (2013) 

undersökning av medias inställning till skandalerna som drabbade ABB och Skandia så 

framkommer en tydlig bild av att media skyller skandalerna på frånvaron av “riktiga 

ägare”, det vill säga starka kontrollägare. Media målar upp en bild av kontrollägaren som 

ekonomisk, ansvarstagande mot intressenter, moralisk, långsiktig, kompetent och 

engagerad. Detta till skillnad mot den “vanlige investeraren” som saknar äkta 

engagemang och inflytande. (Carlsson, 2007; Jansson, 2013) Detta synsätt påminner till 

viss del om det som Smith (1776, 1909/1914) och Berle och Means (1932) hade, det vill 

säga att det endast är ägaren till bolaget som förmår att sköta det på ett optimalt sätt. Detta 
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på grund av att människan antas vara mer mån om sina egna intressen än andras. Även 

Keynes (1936) gav uttryck för liknande tankar eftersom han skiljde på ägare och 

spekulanter. En spekulant var enligt Keynes (1936) synsätt ingen verklig ägare till 

bolaget. Att dessa tankegångar om kontrollägare som förekommer i både media och vid 

framtagandet av Svensk kod för bolagsstyrning är så djupt rotade kan vidare antas bero 

på politiska beslut som togs under 1900-talet. 

 

Som vi har sett i den inledande delen av uppsatsen så tillämpas i Sverige en typ av 

bolagsstyrning som på många sätt visserligen är anpassad efter internationella regler och 

koder, men som på vissa viktiga punkter ändå särskiljer sig mot den alltmer förhärskande 

angloamerikanska modellen av bolagsstyrning (Högfeldt, 2005; Lekvall, 2009). Den 

största skillnaden gentemot övriga bolagsstyrningsmodeller är den oftast positiva synen 

på kontrollägaren som finns i Sverige samt möjligheten att koncentrera ägandet till en 

eller ett fåtal större ägare eller maktsfärer (Carlsson, 2007; Högfeldt, 2005). Lagstiftaren 

har i Aktiebolagslagen skapat förutsättningar för att ge ägaren makt och inflytande i 

bolaget (SFS 2005:551). Detta kommer till uttryck i röstdifferentierade aktier (A- och B-

aktier med olika rösträtt) och möjligheten till pyramidägande och korsvis ägande vilket 

gör att en ägare kan kontrollera en mängd bolag i koncernbildningar utan att behöva äga 

så mycket aktier i respektive bolag (Bennedsen & Nielsen, 2004). Likaså ges ägaren stor 

makt i valberedningen att tillsätta styrelseledamöter enligt ägarens egna önskemål. Den 

svenska modellen som värdesätter starka kontrollägare är således djupt rotad i det svenska 

företagsklimatet och i lagstiftningen. Sverige uppvisar på grund av detta en ägarstruktur 

som är koncentrerad. (Carlsson, 2007; Högfeldt, 2005) 

 

Vi ställer oss frågan om det optimala sättet att styra bolag på är att ge så stor makt som 

möjligt till en eller ett fåtal starka inflytelserika kontrollägare (Lekvall, 2009), eller om 

det är bättre och mer effektivt att låta marknadsmekanismerna styra bolagen i form av en 

utvecklad kapitalmarknad för handel med värdepapper, vilket bland annat Fama (1980) 

och Chandler (1977) hävdar. Eller så har detta ingen större betydelse eftersom ägarnas 

och ledningens intressen kan fås att sammanfalla genom en rad andra kontrollmekanismer 

som kan ersätta eller komplettera varandra, och därmed kompensera för bristande 

kontrollmöjligheter hos ägarna och ge samma goda slutresultat (Collin, 2002; García-

Castro, Aguilera & Ariño, 2013; Rediker & Seth, 1995). 
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Fördelarna med den angloamerikanska bolagsstyrningen, som alltså gynnar en spridd 

ägarstruktur, är att den sägs främja ekonomisk utveckling. Kapitalet från aktiemarknaden 

är lättillgängligt och det kan anskaffas snabbt till skillnad från exempelvis årsvis sparande 

av vinstmedel. Detta sägs främja innovativa och nyskapande företag vilka ofta är i behov 

av snabbt kapital och riskkapitalister. Tack vare möjligheten att sprida riskerna i portföljer 

så vågar investerare satsa sitt kapital. Detta motverkar att marknaden domineras av stora 

omoderna bolag (Högfeldt, 2005). En utvecklad aktiemarknad ger också en 

prissättningssignal på bolaget som motiverar bolagsledningen att sköta bolaget enligt 

ägarnas önskemål (Fama, 1980).  

 

Nackdelarna med spritt ägande är att det påstås främja ett kortsiktigt tänkande kring 

vinster och investeringar - ibland kallat kvartalskapitalism - som riskerar att hämma 

bolagets prestation på lång sikt (Lazonick & O’Sullivan, 2000). Dessutom är finansiering 

via aktiemarknaden (marknadsbaserad finansiering) ett relativt dyrt sätt att anskaffa 

kapital på eftersom externa finansiärer kräver kompensation för agentkostnaderna, det 

vill säga de kostnader som uppstår då ägarna till exempel övervakar företagsledningen. 

Denna typ av finansiering är dessutom särskilt dyr när det handlar om pyramidbolag eller 

familjekontrollerade bolag, vilket kännetecknar svenskt ägande (Högfeldt, 2005). Vidare 

så saknar mindre ägare ofta personligt engagemang i de bolag de har investerat i vilket 

kan visa sig genom att de förmodas ha sämre insyn i bolagen jämfört med aktiva storägare 

och därmed inte i lika hög grad kan bidra med insikter om exempelvis forskning- och 

utvecklingsfrågor (Grossman & Hart, 1980; Hedlund, Hägg, Hörnell & Rydén, 1985). 

 

Utöver ägarnas makt och inflytande så finns det en rad andra kontrollmekanismer som 

också påverkar bolagens olika strategier och därmed dess prestation (Collin, 2002; 

García-Castro, Aguilera & Ariño, 2013; Rediker & Seth, 1995). Styrelsen är ett viktigt 

organ i bolaget och därmed även en intressant kontrollmekanism som kan påverka 

bolagets prestation. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning vilket 

därmed innebär att de har en stor påverkan på hur bolaget sköts Cheng (2008). Därför är 

det intressant att se hur styrelsen agerar och på vilket sätt styrelsen är sammansatt, det vill 

säga storleken på styrelsen och oberoende styrelseledamöter samt hur respektive bolags 

styrelse påverkar dess resultat. Andra kontrollmekanismer kan vara exempelvis 

ersättningar till ledande befattningshavare i form av prestationsbaserad bonus (García-

Castro, Aguilera & Ariño, 2013), att ledningen äger aktier i bolaget (Jensen & Meckling, 
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1976; Liang, Huang & Lin, 2011) eller kapitalmarknaden och arbetsmarknaden för chefer 

(Chandler, 1977; Fama, 1980). 

 

Efter att ha beaktat några grundläggande för- och nackdelar med den angloamerikanska 

modellen så uppstår många intressanta frågor som har motiverat oss att skriva denna 

uppsats. Kan den svenska bolagsstyrningen sägas vara bättre än den angloamerikanska, 

med tanke på att det är den angloamerikanska modellen som har fått en stor global 

spridning (van der Zwan, 2015; Yoshikawa & Rasheed, 2012) och att den svenska 

modellen enligt bland annat Anxo & Niklasson (2006) är behäftad med brister som att 

exempelvis inte vara fullt anpassad till modern ekonomi? Går det att påvisa att en viss 

typ av ägarstruktur är bäst lämpad att få bolagen att prestera väl (Jakobsson & Wiberg, 

2014), eller ligger det närmare till hands att istället observera kombinationer av olika 

kontrollmekanismer som antingen kompletterar eller ersätter varandra (García-Castro, 

Aguilera & Ariño, 2013, Rediker & Seth, 1995) och därmed bidrar till ökad prestation? 

Svaret på dessa frågor verkar inte vara givet utifrån de åsikter som framförs av exempelvis 

forskare och representanter för näringslivet, och det kan av allt att döma ifrågasättas om 

det inarbetade svenska sättet att styra bolag på därmed är värt att bevara i en globaliserad 

värld. Utöver detta kan man också argumentera för att oavsett vilken modell som är bäst 

så kan det vara problematiskt för en förhållandevis liten ekonomi som Sverige, eller 

Norden, att skilja sig alltför mycket från sin omgivning. Det skulle kunna resultera i att 

svenska bolag - hur bra den svenska modellen än må vara - drabbas av 

konkurrensnackdelar utifall att omvärlden ser den svenska marknaden och dess 

bolagsstyrning som problematisk och därmed undviker att investera i svenska 

bolag (Jonnergård & Larsson-Olaison, 2016). Detta är en balansakt som kräver noggrant 

övervägande. Det är denna mångfacetterade problematik med den svenska modellen som 

utsätts för press från omvärlden (Lekvall, 2009) som har fångat vårt intresse att närmare 

studera ämnet ägarstruktur och prestation. Vårt intresse riktas i denna uppsats mot bolag 

noterade på den svenska börsen, och vi hoppas att med en kvantitativ statistisk 

undersökning finna ett tillförlitligt svar på om ägarstrukturen påverkar bolagens 

prestation.  
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1.4 Uppsatsens relevans 

Alltsedan 1860-talet då det blev tillåtet att starta aktiebolag i Sverige kom bolagen (e.g. 

Atlas Copco, L.M. Ericsson, Alfa-Laval) att bidra till att industrialismen tog fart i Sverige 

vilket gav intäkter och möjliggjorde stora samhällsförändringar gällande utvecklingen av 

infrastrukturen och hushållens ekonomi (Carlsson, 2007; Högfeldt, 2005). Men tiderna 

förändras och så även förutsättningarna på den ekonomiska världsscenen. Den svenska 

ekonomin är inte en isolerad ö, utan befinner sig i ett globalt sammanhang. Av denna 

anledning finns det alltid ett klart samhällsvärde i att utvärdera de rådande ekonomiska 

modellerna som tillämpas och utifrån de lärdomar som dras antingen fortsätta på den 

inslagna vägen eller anpassa sig till och eventuellt skapa nya modeller som gör bolagen 

konkurrenskraftiga och därmed främjar samhället genom en långsiktig ekonomisk 

utveckling. Uppsatsen avser att bland annat att belysa huruvida den inarbetade svenska 

synen på ägande, där starka kontrollägare ses som någonting positivt (Jakobsson & 

Wiberg, 2014; Jansson, 2013; Jonnergård & Larsson-Olaison, 2016; Lekvall, 2009; SFS 

2005:551), är befogad eller ej genom att undersöka hur ägarstrukturen påverkar bolagens 

prestation. Detta är uppsatsens praktiska bidrag. 

 

Denna uppsats ämnar även att ge ett teoretiskt bidrag. Tidigare internationella och 

svenska studier har gett motstridiga resultat när de undersökt ägarstrukturens påverkan 

på bolagets prestation. Denna uppsats avser att undersöka frågan ur ett svenskt perspektiv 

och använda årtal som ligger så nära i tiden som möjligt. Därtill används en metod med 

tidsförskjutna variabler (lead variable) för att om möjligt finna samband mellan 

ägarstruktur och prestation som ligger förskjutna i tiden. Förändringar som sker i 

ägarstrukturen kan nämligen antas visa sig i bolagets prestation först efter ett eller ett par 

år. Detta angreppssätt har inte tillämpats i någon av de svenska studierna som överblickats 

i tidigare avsnitt. 

 

Vidare så är de svenska studierna i ämnet få till antalet, och studien av Bjuggren, Eklund 

och Wiberg (2007) är några år gammal vilket förminskar dess relevans något. Viss kritik 

kan också riktas mot att Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) bara använder sig av ett 

fåtal variabler och observationer vilket kan påverka resultatet. Dessutom exkluderar de 

banker och övriga finansiella bolag i sina observationer vilka är branscher som kan sägas 

ha påverkats i hög utsträckning av den svenska modellen. De exkluderar även att 

undersöka olika ägaridentiteters påverkan på prestationen vilket vi ämnar göra i denna 
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uppsats. De utländska studier som kort refereras i problemdiskussionen visar, förutom 

olika resultat, att forskarna har operationaliserat begreppen ägarstruktur och prestation på 

lite olika sätt. Det blir därför svårt att direkt jämföra studierna med varandra av den 

anledningen. Och det faktum att studierna utförda i olika världsdelar med olika 

ekonomiska, juridiska och politiska förutsättningar gör att studierna svårligen kan 

appliceras rakt av i ett svenskt sammanhang. Dessa förhållanden gör att det blir 

problematiskt att dra några säkra slutsatser med hjälp av den befintliga svenska och 

internationella forskningen. 

 

Uppsatsen kommer att diskutera om det är befogat att försvara den svenska formen av 

bolagsstyrning med tanke på att det finns andra kontrollmekanismer än just 

kontrollägarens övervakning som också kan bidra till att förmå bolag att prestera optimalt 

(Chandler, 1977; Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). Det blir således intressant att 

överväga substitutions- och kompletteringseffekter mellan olika kontrollmekanismer 

(Collin, 2002; García-Castro, Aguilera & Ariño, 2013; Rediker & Seth, 1995). Med dessa 

förbättringar jämfört med tidigare studier avser vi att ytterligare bidra med ökad kunskap 

inom det studerade området. Detta är uppsatsens teoretiska bidrag. 

 

1.5 Forskningsfråga 

Hur påverkar ägarstrukturen bolagets prestation i en svensk kontext? 

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara om och i så fall hur ägarstrukturen påverkar 

svenska börsnoterade bolags prestation.   
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2. Teoretisk referensram 

 
Detta kapitel behandlar och motiverar det teorival vi har gjort med uppsatsens syfte i 

åtanke. Agentteorin belyses ingående och därefter redogörs för övriga 

kontrollmekanismer som kan påverka bolagets prestation. Slutligen presenteras mot 

bakgrund av de teoretiska resonemangen och befintlig forskning de sju hypoteserna som 

ligger till grund för den empiriska analysen. Sist i kapitlet ges en sammanfattning av de 

presenterade hypoteserna. 

 
 

2.1 Teorival 

Denna studie utgår från agentteorin och behandlar relationer mellan två parter. Relationer 

kan till exempel ske mellan ägare och företagsledning, företagsledning och övriga 

anställda eller intressenter och bolaget som helhet (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). 

Agentteorin tillämpas i den här uppsatsen eftersom den bäst kan förklara hur bolagets 

prestation påverkas av hur ägarstrukturen i bolaget ser ut, det vill säga om ägandet är 

spritt eller koncentrerat (Alchian & Demsetz, 1972; Jensen & Meckling, 1976). Med hjälp 

av agentteorin kan olika typer av ägarstrukturer förklaras och därmed även den särskilda 

svenska ägarstrukturen som kännetecknas av ett koncentrerat ägande i kombination med 

ett starkt minoritetsskydd (La Porta et al., 1998; Högfeldt, 2005). Däremot går det inte 

enbart att förklara situationen utifrån agentteorin med tanke på att det även är andra 

faktorer som spelar in, till exempel vilken politik som förs i landet, hur lagstiftningen ser 

ut och vilken bransch bolagen verkar i. Den svenska ägarstrukturen har exempelvis 

påverkats mycket av den svenska modellen eftersom ägaren, principalen i 

agentförhållandet, har haft en stor insikt och kontroll i bolaget och därmed även lätt 

kunnat kontrollera företagsledningen, agenten. Detta har därför påverkat svensk 

bolagsstyrning (Carlsson, 2007; Högfeldt, 2005). Agentteorin kan även förklara varför en 

ägare väljer att använda sig av exit eller voice som båda kan påverka bolaget antingen 

positivt eller negativt beroende på vilken typ av ägare, bransch eller bolag det rör sig om 

(Hedlund et al., 1985). Den förklarar även de rörliga ersättningar som bolagets vd får ta 

del av eftersom agentteorin här tillämpas och belyser den rörliga ersättningen som en 

kontrollmekanism som förhindrar vd:n att fatta felaktiga beslut och därmed minskar 

agentkostnaderna (Jensen & Meckling, 1976). Som beskrivits ovan kan slutsatsen dras 
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att agentteorin är applicerbar på många av de problem vi kommer ta upp i denna uppsats, 

och teorin har en direkt koppling till problemställningen om hur ägarstruktur påverkar 

bolags prestation i den svenska kontexten.  

 

Eftersom denna uppsats utgår från agentteorin väljer vi att inte fokusera på 

kontraktsteorin utan ser den mer som ett stöd för att kunna förklara den historiska 

utvecklingen av agentteorin (Alchian & Demsetz, 1972; Jensen & Meckling, 1976; Fama, 

1980). Kontraktsteorin behandlar företaget som en uppsättning av kontrakt (Alchian & 

Demsetz, 1972) medan denna uppsats mest fokuserar på relationen mellan två parter 

varför det känns naturligt att inte koppla bolagets prestation till denna teori. I denna 

uppsats kommer även stewardshipteorin att bortses ifrån. Denna teoretiska syn kan ses 

som en alternativ modell till agentteorin, eller motsatsen till agentteorin, där 

företagsledningen förutsätts agera på samma sätt oavsett om ägandet är spritt eller 

koncentrerat och samtidigt agera oberoende av ägarnas inflytande. (Donaldson & Davis, 

1991; Knapp, Dalziel & Lewis, 2011). Stewardshipteorin förespråkar en mer altruistisk, 

det vill säga medmänsklig, syn på människan istället för agentteorins opportunistiska 

synsätt där många relationer istället handlar om att främja sitt egenintresse. Den 

medmänskliga synen kan visa sig genom att företagsledningen är godhjärtad och tar 

tillvara på aktieägarnas intressen som “en god gest” och inte nödvändigtvis gör det bara 

för att få ta del av incitamentsprogram som kan visa sig i form av rörlig ersättning, det 

vill säga bonus eller tantiem. Enligt stewardshipteorin behövs det alltså inte 

kontrollmekanismer i samma utsträckning som vad agentteorin förutspår eftersom 

agenten kommer utföra uppgifterna ändå av god vilja. Kontrollmekanismer innefattar till 

exempel incitamentsprogram eller övervakning som behövs för att agenten ska utföra sina 

uppgifter på ett korrekt sätt (Donaldson & Davis, 1991). Stewardshipteorin väljs bort 

eftersom agentteorin fyller den teoretiska bas som behövs i denna uppsats genom att på 

ett tillfredsställande sätt förklarar de relationer mellan agent och principal som finns i 

bolag, det vill säga, stewardshipteorin skulle inte kunna besvara fler frågor än de som 

agentteorin redan besvarat med utgångspunkt i uppsatsens syfte. Om agentteorins 

antaganden skulle visa sig vara felaktiga så innebär det mer eller mindre att 

stewardshipteorin är giltig, men oavsett vilket så är det motiverat att först utgå ifrån 

agentteorin. Eftersom forskningen kring agentteorin är mer utvecklad och det således 

finns mer material att ta del av (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 
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1976) samt att befintliga forskningsstudier utgår ifrån den så innebär det att agentteorin 

väljs som en teoretisk bas till denna uppsats. 

 

2.2 Vad är agentteori? 

Agentteorin är en teori som utgår från kontraktsteorin där bolaget ses som en uppsättning 

av både skrivna och oskrivna kontrakt eller regler som bolaget och dess anställda samt 

intressenter ska förhålla sig till (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). Dessa kontrakt finns 

i många olika typer av bolag och organisationer vilka kan ha både privat eller statligt styre 

(Jensen & Meckling, 1976) och enligt Alchian och Demsetz (1972) och Jensen och 

Meckling (1976) innebär dessa kontrakt att ägarstrukturen på bolaget kan förklaras. 

Ägarnas roll i kontraktet som beskrivs av Jensen och Meckling (1976) är att den delar roll 

med beslutsfattaren, en sorts entreprenör vilket innebär att entreprenören står för 

entreprenörskapet och riskhanteringen i bolaget. Därför är kontraktsteorin inte 

fullständigt utvecklad vilket har inneburit att agentteorin har utvecklats (Fama, 1980). 

 

Agentteorin går att applicera i många olika typer av situationer, till exempel vid frågor 

som rör försäkring eller olika relationer, till exempel relationen mellan ägare och 

företagsledning i bolag (Fregert & Jonung, 2013). Fama (1980) utvecklade Jensens och 

Mecklings (1976) teori, kontraktsteorin, genom att hävda att ägandet och kontrollen av 

bolaget måste vara separerat för att bolaget ska kunna specialisera sig. Utvecklingen av 

bolaget sker genom konkurrens med andra bolag i samma sektor eller bransch. Tidigare 

har entreprenören i bolaget, det vill säga den som ofta är bolagets stiftare, setts som den 

som både äger och styr bolaget genom att ta på sig den risk det innebär att äga ett bolag 

(Jensen & Meckling, 1976). Med detta tankesätt innebär det att det finns en begränsad 

utvecklingspotential i bolaget eftersom idéer och kapital som kan tillföras till bolaget av 

utomstående med största sannolikhet kommer att minska på sikt. Den agentteoretiska 

modellen innebär att det finns en principal, i Famas (1980) fall ägaren samt en agent, 

företagsledningen. Principalen kontrollerar och övervakar därmed agenten genom 

exempelvis incitamentsprogram som kan vara en hög utbetald bonus eller en lön som i 

vissa fall kan vara flera hundra gånger högre än en arbetares lön i bolaget (Sapp, 2008). 

Detta incitamentsprogram innebär i teorin att principalen kan få agenten att agera på ett 

fördelaktigt sätt gentemot bolaget och för att säkerställa att agenten följer de riktlinjer och 

kontrakt som finns i bolaget (Fama, 1980).  
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Med tanke på hur utspritt ägandet är, det vill säga hur många principaler det finns, kan 

ägarstrukturen förklaras och därmed kan prestationen i bolaget mätas i förhållande till 

antal principaler (Jensen & Meckling, 1976). Har principalen en stor makt med ett 

betydande inflytande innebär det att ägarstrukturen är koncentrerad eftersom det finns ett 

fåtal principaler som tillsammans eller enskilt besitter en stor andel av rösterna i bolaget. 

Ju fler röster principalen besitter desto större makt kan denne utöva på bolagsstämman 

där viktiga beslut som berör agenten fattas. Dessa beslut kan röra sig om till exempel 

styrelsens och företagsledningens sammansättning samt övriga problem och beslut som 

bolaget ställs inför. Är ägarstrukturen av den spridda varianten har principalerna inte lika 

mycket enskild makt utan den är istället fördelad på ett stort antal principaler (Hedlund 

et al., 1985).  

 

Fama (1980) har delat upp entreprenörens roll i två delar, en management och en risk 

bearing-del, vilket innebär att bolaget utvecklas med tanke på att externt kapital kan 

tillskjutas till bolaget från utomstående ägare samtidigt som företagsledningen kan 

fokusera på att tillföra idéer för att på så sätt få bolaget att fortsätta att utvecklas, 

specialiseras och effektiviseras. Management-delen ses som en beslutsfattande och 

koordinerande del av bolaget. Dessa kan jämföras med företagsledningen eftersom de 

måste fatta beslut och koordinera de anställdas arbete på ett så effektivt sätt som möjligt 

för att få bolaget att utvecklas och fungera på ett så effektivt sätt som möjligt. Risk bearer-

delen kan jämföras med ägaren som står för de finansiella musklerna i bolaget samt tar 

på sig den risk det innebär att äga aktier i ett bolag. Deras uppgift är att bistå med kapital 

varför man inte ska blanda ihop ägarna av bolaget och ägarna av kapitalet som finns i 

bolaget. Enligt detta synsätt kan man därför se att det finns två olika parter som bland 

annat bidrar med kunskap eller kapital (Fama, 1980). 

 

Agentteorin kan även användas på andra nivåer i företaget där företagsledningen ses som 

principal och de anställda ses som agenter, vilket innebär att det är företagsledningen som 

försöker få de anställda att agera på det sätt som företagsledningen vill. Detta kan 

innebära att utföra en viss typ av arbete inom en utsatt tid. Även här finns det 

incitamentsprogram vilka till exempel kan visa sig i form av lön baserat på ackord eller 

en betald semester (Fama & Jensen, 1983). Fama (1980) menar att det är principalen som 

påverkar och övervakar agenten genom att till exempel dela ut bonusar till management 

då denna utfört sina åtaganden på ett tillräckligt tillfredsställande sätt. Då övervakningen 
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av agenten är bristfällig kan det uppstå agentproblem som kan uppstå när aktörerna i 

bolaget inte följer de kontrakt som är implementerade vilket i sin tur leder till att 

agentkostnader uppstår. Dessa agentkostnader innebär bland annat kostnader för 

övervakning och strukturering mellan agenter vars meningsskiljaktigheter skiljer sig åt.  

 

Det har dock höjts en del kritiska frågor och åsikter angående riktigheten i att agentteorins 

antaganden bör tillämpas. Cuomo, Mallin & Zattoni (2016) är till exempel av 

uppfattningen att agentteorin har hämmat utvecklingen av alternativa teorier för att bättre 

kunna förklara relationerna mellan ägare och företagsledning och därmed också den 

forskning som berör ägarstrukturer och bolagsprestation. Även de bolagsstyrningskoder 

som frekvent används av bolag har enligt Cuomo et al. (2016) haft en begränsad 

utveckling eftersom forskare ofta valt att utgå ifrån agentteori när det eventuellt skulle 

passa bättre med andra alternativa teorier.  

 

Även Donaldson och Davis (1991) argumenterar för att agentteorin inte är tillräckligt 

välutvecklad. De argumenterar för att agenten egentligen ska ses som altruistisk, det vill 

säga medmänsklig och inte som agentteorin förespråkar, nämligen opportunistisk vilket 

innebär att agenten ofta agerar i egenintresse. Utifrån denna teori ska det därför inte vara 

nödvändigt för företagsledningen att få sådana extrema löner och incitament, som ofta är 

400 gånger högre än en vanlig arbetares lön som Lazonick och O’Sullivan (2000) 

beskriver, eftersom principalen vet att agenten kommer sköta sitt arbete på ett bra sätt då 

det ligger i agentens natur att göra så. Däremot blir det svårt att förklara ägarstrukturen 

utifrån detta resonemang eftersom agenten kommer agera på det bästa sättet oavsett om 

ägarstrukturen är spridd eller koncentrerad.  

 

2.3 Agentteorins syn på bolagsprestation 

Shleifer och Vishny (1986) menar att en kontrollägare som i bolaget ser en möjlighet till 

en positiv förändring, till exempel en förbättrad prestation, kommer att påverka besluten 

genom att närvara på bolagsstämman för att på så sätt uppmärksamma företagsledningen 

om vilka beslut som ska fattas. Detta innebär att kontrollägarna besitter tillräckligt mycket 

makt för att kunna byta ut företagsledningen för att eventuellt ge bolaget en bättre chans 

att öka prestationen (Fama, 1980). Shleifer och Vishny (1986) utgår från en teoretisk 

tanke där de liknar kontrollägaren vid en gud som sitter på alla svar om hur bolaget ska 
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kunna maximera sin prestation. I deras studie drygt 10 år senare (Shleifer & Vishny, 

1997) anser de däremot att kontrollägarna ofta besitter för lite kunskap om vilka beslut 

som är bra eller dåliga för bolaget och således vilka beslut som påverkar bolagets 

prestation positivt eller negativt. Detta resonemang utvecklas nedan. 

 

Shleifer och Vishny (1997) anser att ett bolags prestation kan mätas genom att analysera 

företagsledningens beslut. När dessa beslut är bra, det vill säga när besluten innebär en 

låg risk men hög utdelning för bolaget, torde bolagets prestation öka. Prestation i Shleifers 

och Vishnys (1997) fall kan vara till exempel att bolaget genererar en högre vinst eller att 

företagsledningen agerar mer effektivt. Agentproblemet går att knyta till bolagets 

prestation eftersom principalen måste förhindra agenten att agera i egenintresse vilket 

visar sig genom att företagsledningen fattar beslut som enbart gynnar dem själva (Fama, 

1980). För att undvika att företagsledningen fattar felaktiga beslut skrivs ett kontrakt 

mellan ägaren och företagsledningen vilket bidrar till agentkostnaderna eftersom det i 

stort sett är omöjligt att skriva ett kontrakt som kan förutse alla unika situationer som kan 

uppstå i ett bolag (Jensen & Meckling, 1976). Ägarna, eller finansiärerna av kapitalet i 

bolaget, besitter oftast inte tillräckligt med kunskap för att kunna fatta bra beslut vilket 

leder till att företagsledningen har ett övertag på finansiärerna (Grossman & Hart, 1980). 

För att reglera detta kan kontrollmekanismer i form av incitamentsprogram användas. Ett 

exempel på detta kan vara att företagsledningen fattar ett beslut som genererar 100 kronor 

till dem själva men samtidigt kostar ägarna 200 kronor (Jensen & Meckling, 1976). För 

att undvika detta ger ägarna företagsledningen ett incitament i form av 110 kronor för att 

på så sätt undvika att felaktiga beslut fattas och således att bolagets prestation inte 

påverkas negativt (Coase, 1960; Grossman & Hart, 1980). Denna kontrollmekanism är 

enligt Shleifer och Vishny (1997) viktig eftersom den säkerställer att företagsledningen 

gör allt i sin makt för att maximera bolagets prestation.  

 

I mindre utvecklade länder fungerar ofta inte denna typ av kontrollmekanism vilket kan 

leda till att kapitalet är samlat hos ett fåtal externa ägare vilket därmed ökar 

ägarkoncentrationen (La Porta et al., 1998). Andra kontrollmekanismer som kan 

balansera asymmetrin mellan företagsledningen och ägarna är hur lagstiftningen i landet 

ser ut och hur väl den tillämpas. Denna kontrollmekanism kan visa sig i hur det juridiska 

skyddet ser ut för finansiärer i bolag och kan säkerställa att företagsledningen inte kan 

utnyttja ägarna genom att först ta ägarnas kapital för att sedan bortse från de krav som de 
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ställt. Om det rättsliga skyddet för minoritetsägare inte är tillräckligt starkt kan detta leda 

till att minoritetsägare köper fler aktier för att således kunna öka sitt röstinnehav och 

genom detta få mer makt i bolaget. Det är därför tydligt att länder med svagt 

investerarskydd ofta kännetecknas av ett koncentrerat ägande. (La Porta et al., 1998; 

Shleifer & Vishny, 1997)  

 

Vidare anser Shleifer och Vishny (1997) att kontrollägaren både har mycket makt i 

bolaget och viljan att maximera bolagets prestation. Denna vilja visar sig genom att 

ägarna vill se en minskning av agentkostnaderna vilket i sin tur leder till att bolagets 

prestation tenderar att öka då ägarkoncentrationen är hög. Ägandekoncentrationen 

påverkar bolagets prestation positivt men bara upp till en viss grad. Därefter kommer det 

koncentrerade ägandet istället stjälpa bolaget istället eftersom kontrollägaren har fått så 

mycket makt i bolaget att denne hellre agerar i egenintresse (McConnell & Servaes, 1990; 

Morck, Shleifer & Vishny, 1988; Shleifer & Vishny, 1997; Thomsen & Pedersen, 2000). 

Enligt Fama (1980) brukar detta kallas för det andra agentproblemet och innebär att det 

även kan uppstå problem internt mellan principalerna i bolaget. Det är alltså inte bara 

mellan agenter och principaler det kan uppstå problem. Problemet innebär att principaler 

med ett mindre innehav oftast behöver ett starkt rättsligt skydd för att riskera att inte bli 

av med sitt inflytande i bolaget och därmed möjligheten att kunna påverka bolaget att 

prestera bättre (Fama, 1980). 

 

2.4 Övriga kontrollmekanismer 
Det finns många kontrollmekanismer som kan agera som substitut eller komplement till 

ägarens påverkan på bolagets styrning och därmed även dess prestation (García-Castro, 

Aguilera & Ariño, 2013; Rediker & Seth, 1995). Dessa mekanismer kan vara till exempel 

hur marknadens väktare, det vill säga hur media, revisor, finansanalytiker och 

bolagsadvokater påverkar bolaget. Utöver marknadens väktare kan även styrelsen 

(Hillman & Dalziel, 2003), arbetsmarknaden för chefer och kapitalmarknaden (Chandler, 

1977; Fama, 1980) påverka bolaget vilket innebär att det finns både interna och externa 

kontrollmekanismer. Rediker och Seth (1995) framhåller i sin forskning att de olika 

kontrollmekanismerna kan samverka med varandra eller ersätta varandra. De menar att 

kompletterings- och substitutionseffekter mellan olika mekanismer kan uppnå samma 

goda slutresultat och att det är lämpligare att studera mekanismernas samverkan i stället 
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för att studera dem var för sig. Deras studie visar att det råder starka substitutionseffekter 

mellan oberoende styrelsers övervakningsfunktion och andra kontrollmekanismer som 

kontrollägande, VD:s aktieinnehav och interna styrelseledamöter. (Rediker & Seth, 1995) 

Nedan ska vi redogöra för en del av de övriga kontrollmekanismerna för att visa att det 

kan finnas fler faktorer än ägarens kontrollmöjligheter, eller ägarkoncentration, som 

eventuellt påverkar bolagens prestation.  

 

2.4.1 Marknadens väktare 

Marknadens väktare består av media, revisor, finansanalytiker och bolagsjurister där alla 

aktörer har en viktig roll i bolagsstyrningens påverkan. Enligt Bednar (2012) och Jansson 

(2013) kan media ge legitimitet till bolaget, det vill säga genom att media framhäver 

bolaget när de gör något bra, till exempel uppfyller miljökrav. Media kan även påverka 

bolaget negativt om de väljer att skriva om negativa förändringar som skett på bolaget, 

till exempel om bolaget begår redovisningsbrott eller orsakar stora miljöskandaler. 

Ytterligare negativa förändringar kan till exempel vara om bolaget agerar på ett sätt som 

inte följer de riktlinjer eller policys som satts upp av bolaget. Bednars (2012) resultat 

visar att media har en så stor påverkan på bolaget att det även kan påverka 

styrelsesammansättningen eftersom antalet oberoende ledamöter sannolikt kommer att 

öka då media bevakar bolaget. Det kan även påverka företagsledningen så till den grad 

att bolagen väljer att avsätta den för att ge ett sken av en positiv förändring i bolaget. 

Dessa val kan däremot tolkas som symboliska förändringar för att legitimisera bolaget 

vilket innebär att bolaget endast gör förändringar för syns skull som nödvändigtvis inte 

behöver påverka bolagets prestation positivt. 

 

Utöver detta har media samt revisorn (von Koch, Nilsson & Eriksson, 2014) även makten 

att minska den informationsasymmetri som är kopplat till agentproblemet som finns i 

bolaget. Det vill säga informationsasymmetrin som uppstår mellan företagsledningen och 

intressenter, däribland de finansiärer som har placerat kapital i bolaget. Det kan uppstå 

situationer där ägarna inte har tillräckligt stor kunskap om hur bolaget bäst ska styras 

vilket leder till att ägarna inte påverkar de beslut som fattas i rätt riktning. På grund av att 

media utjämnar den informationsasymmetri som råder i bolag får ägarna mer insikt i och 

kunskap om företaget och kan således påverka företagsledningen att fatta bättre beslut 

vilket i sin tur kan förbättra bolagets prestation. (Jansson, 2013).  
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Enligt von Koch et al. (2014) och Öhman (2004) är revisorns roll i utjämningen av 

informationsasymmetrin att se till att de finansiella rapporter som bolaget lämnar ifrån 

sig återspeglar verkligheten på ett korrekt sätt. Dessa rapporter kan finansanalytiker ta del 

av för att på så sätt sprida vidare informationen till övriga intressenter för att generera 

mer kunskap om företaget vilket till exempel kan leda till att beslut om att placera mer 

kapital i bolaget och således få ett större inflytande, eller genom att avyttra sitt innehav 

för att därigenom söka sig till andra bolag där avkastningen är högre (Hedlund et al., 

1985). Revisorn utvärderar även företagsledningens arbete och styrelsen samt 

bolagsstämman kan därför få mer information om hur de ska gå tillväga genom att 

exempelvis byta ut delar, eller hela, företagsledningen då bolagets prestation kan 

förbättras (Lekvall, 2009).  

 

2.4.2 Arbets-, kapitalmarknad och lagstiftning 
Fama (1980) och Chandler (1977) anser till skillnad mot exempelvis Smith (1776, 

1909/1914), Berle och Means (1932) och Jensen och Meckling (1976) att det är genom 

konkurrens med andra bolag på en välutvecklad kapitalmarknad som bolaget bäst kan 

utvecklas och förbättra sin prestation. Kapitalmarknaden anses vara en stark 

disciplinerande faktor som förmår bolagsledningen att prestera bäst (Chandler, 1977; 

Fama, 1980). Resonemanget innebär att aktieägare väljer att lämna bolaget om 

kapitalmarknaden anser att det finns en bättre avkastning att hämta i andra bolag. Detta 

tankesätt går även att applicera på företagsledningen eftersom bolagets aktiekurs 

påverkas av de beslut som företagsledningen fattar vilket innebär att företagsledningen 

hela tiden har en press på sig att hålla uppe, eller förbättra, bolagets aktiekurs och därmed 

bolagets prestation. Aktiemarknaden verkar därför disciplinerande på bolagsledningen 

(Chandler, 1977; Fama, 1980). Även arbetsmarknaden för chefer verkar som en 

disciplinerande kontrollmekanism och utsätter bolagen och dess ledning för ett tryck 

vilket innebär att företagsledningen får en press på sig att utöva sin roll i bolaget på bästa 

sätt, vilket exempelvis skulle minska risken för att ledningen fattar ogynnsamma eller 

felaktiga beslut. Skulle företagsledningen inte lyckas med detta finns det andra chefer och 

direktörer på arbetsmarknaden som kan anställas för att på detta sätt få bolaget att prestera 

bättre, det vill säga att förbättra bolagets aktievärde. Detta synsätt går även att applicera 

internt i bolaget eftersom en chef lägre ner i hierarkin kan analysera de chefer högre upp 
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i hierarkin för att eventuellt kunna avancera i bolaget. Genom detta kan bolaget säkerställa 

att deras chefer och företagsledning alltid gör sitt yttersta eftersom de annars riskera att 

förlora sin position i bolaget (Chandler, 1977; Fama, 1980).  

 

Även lagstiftningen som omger ett bolag är en relevant kontrollmekanism att ta upp i 

sammanhanget eftersom lagstiftningen i hög grad kan påverka beslut och val som bolaget 

gör och därmed även påverka bolagets prestation. Minoritetsägare som saknar tillräckligt 

med rösträtt riskerar till exempel att bli överkörda på bolagsstämman och därmed bli 

utnyttjade av ägare med betydande röstinnehav (La Porta et al., 1998). Vidare menar La 

Porta et al. (1998) att länder som erbjuder starka juridiska ägarrättigheter för investerare 

och kreditgivare kommer att få en mer utspridd ägarkrets. Detta eftersom minoritetsägare 

och kreditgivare då vågar satsa kapital utan att behöva ha ett avgörande röstinflytande i 

bolaget. I länder med svaga ägarrättigheter kommer mindre aktörer inte att vilja satsa 

kapital av rädsla för att bli utnyttjade av ägare med större inflytande. Detta främjar en 

koncentrerad ägarstruktur med fokus på kontrollägande och makt. Länder som tillämpar 

common-law (bl.a. USA och Storbritannien) sägs generellt ge ett bättre juridiskt 

investerarskydd för minoritetsägare, medan länder som tillämpar civil-law (kontinentala 

länder med bl.a. franska, tyska och skandinaviska lagvarianter) sägs ge ett sämre 

investerarskydd. Samtidigt medges att länder med svaga ägarrättigheter eventuellt 

utvecklar substituerande kontrollmekanismer som väger upp för de juridiska 

tillkortakommandena. (La Porta et al., 1998) 

 

2.5 Hypotesformulering 

Beroende på hur ägarstrukturen ser ut i bolaget, det vill säga om ägandet är utspritt eller 

koncentrerat samt vilken typ av ägare det rör sig om och hur stor makt ägaren kan utöva 

finns det två olika typer av strategier som ägaren kan använda sig av för att påverka 

bolagets beslut och framtida utveckling. De två strategierna som ägaren kan utöva är 

antingen exit eller voice (Hedlund et al., 1985). Vidare argumenterar Hedlund et al. 

(1985) för att en blandning av olika ägartyper med olika syften med sitt innehav är att 

föredra. Såväl små aktörer som stora kan bidra positivt på sitt sätt. Småsparare, förvaltare 

och utländska investerare påverkar bolaget genom sitt “exit-beteende”, det vill säga att 

ägaren säljer sina aktier för att lämna bolaget eller handlar aktier i mindre omfattning än 

tidigare. Aktiemarknaden utgör här en prissättningssignal för bolagets aktiekurs och detta 
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påverkar bolagets kortsiktiga lönsamhet och inre effektivitet (Chandler, 1977; Fama, 

1980) eftersom dessa ägartyper generellt sett tänker kortsiktigt och på snabb 

vinstmaximering. (Hedlund et al., 1985)  

 

Röststarka kontrollägare påverkar däremot bolaget genom sitt “voice-beteende”, det vill 

säga genom att göra sin röst hörd och sitta på betydelsefulla poster. Starka kontrollägare 

ses av många som en nödvändighet för att bolaget ska prestera optimalt och detta synsätt 

är väl förankrat i den svenska företagskulturen och lagstiftningen (Jakobsson & Wiberg, 

2014; Jansson, 2013; Jensens & Meckling, 1976; Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010; 

Jonnergård & Larsson-Olaison, 2016; Lekvall, 2009; SFS 2005:551; Smith, 1776, 

1909/1914) Genom sitt personliga engagemang i bolaget, bland annat genom att rösta på 

bolagsstämman, ger kontrollägaren input om inriktning och förnyelse. Enligt Lekvall 

(2009) har kontrollägare så mycket makt att de genom valberedningen kan utse 

styrelseledamöter för att på så sätt få ännu mer inflytande i bolaget. Genom styrelsen kan 

kontrollägaren därför utsätta bolaget för ett tryck för att påverka de beslut som tas. De 

besitter också mycket insider-information genom att de är personligt engagerade i sin 

verksamhet och förväntas således att kunna uttala sig bättre om bolags- och 

branschspecifika frågor, exempelvis lämpligheten i en investering eller en ny affärsidé, 

jämfört med småsparare som inte har samma insyn i bolaget (Grossman & Hart, 1980; 

Hedlund et al., 1985). Enligt Shleifer och Vishny (1997) och Thomsen och Pedersen 

(2000) kommer en kontrollägare att påverka ett bolags prestation positivt eftersom de har 

mycket makt i bolaget samt eftersom de vill undvika agentproblem genom att hålla ner 

agentkostnaderna. Samtidigt visar Shleifer och Vishny (1997) och Thomsen och Pedersen 

(2000) att en kontrollägare med för mycket makt så småningom kommer agera i 

egenintresse vilket istället hämmar bolagets prestation. Detta går enligt linje med många 

andra tidigare internationella undersökningar (e.g. McConnell & Servaes, 1990). 

 

Svenska studier visar att kontrollägande överlag påverkar bolagens prestation negativt 

(Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007; Collin, 2002; Cronqvist & Nilsson 2003; Åhman & 

Brantås, 2015). Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) finner att i marknader där det 

handlas med aktier med olika rösträtt är kontrollägande negativt. Ett liknande resonemang 

förs av Cronqvist och Nilsson (2003) samt Åhman och Brantås (2015) som finner att 

familjer som kontrollägare innebär en försämrad prestation i bolagen. Collin (2002) 

finner inget samband mellan ägarkoncentration och prestation i svenska bolag med data 
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från år 1990 som grund. Som kontrast till detta står meta-studien av van Essen et al. 

(2015) vilken visade att familjekontrollerade noterade bolag i USA presterade bättre än 

övriga bolag. De framhävde bland annat ökad ägarkoncentration som bidragande orsak 

till det positiva utfallet. Trots de svenska studiernas resultat så väljer vi mot bakgrund av 

den svenska inarbetade företagskulturen och den svenska positiva synen på 

kontrollägaren att formulera den första hypotesen enligt följande: 

 

H1: Ägarkoncentration är positivt relaterat till bolagets prestation. 

 

Familj- och sfärägande är en ägaridentitet som enligt olika agentteoretiska resonemang 

kan förväntas påverka bolagets prestation både negativt och positivt. Ett negativt synsätt 

på familjeägande framförs av Chandler (1977) och Fama (1980) som menar att bolag som 

styrs av en professionell ledning som inte nödvändigtvis är ägare (managerial capitalism) 

och som befinner sig på en extern kapitalmarknad i en utvecklad marknadsekonomi 

kommer att vara den organisationsform som är mest konkurrenskraftig. Argumentet för 

detta är de familjekontrollerade bolagens förväntade ineffektivitet på grund av konflikter 

mellan kontrollägare och minoritetsägare, mellan familjens anställda och övriga anställda 

och att alltför stor vikt läggs vid familjens socio-emotionella värden. Som kontrast till 

detta framhäver Jensen och Meckling (1976) istället de positiva aspekterna med 

familjekontrollerade bolag såsom att de anses kunna mildra många av de agentkostnader 

som uppstår på grund av agentens och principalens motstridiga intressen och att agenten 

på grund av informationsasymmetri får möjligheter att agera opportunistiskt. Genom 

kontrollägarens starka övervakningsfunktion och det tydliga incitamentet att maximera 

bolagets välgång framhäver de synpunkten att familjekontrollerade bolag borde prestera 

bättre än de bolag där ägande är mer separerat från kontroll. (Jensen & Meckling, 1976) 

 

Vidare så behöver denna prestation enligt Cannella et al. (2015) inte nödvändigtvis visa 

sig i form av hög avkastning till investerare utan istället stabila nyckeltal och en låg 

skuldsättningsgrad. Beroende på hur prestation definieras kan alltså dessa resultat variera 

något. Detta resonemang går även i linje med La Portas et al. (1999). Eftersom 

familjeägare ofta är motvilliga till att släppa in övriga investerare kan detta leda till att 

det uppstår konflikter mellan övriga ägare och företagsledningen, men även mellan olika 

ägare (Demsetz & Villalonga, 2001). Detta benämns även som det andra agentproblemet 

(Fama, 1980).  
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Slutligen kan nämnas att den meta-analys som utfördes av Essen et al. (2015) på befintlig 

forskning rörande familjekontrollerade bolag som är noterade på den amerikanska börsen 

visar att bolag som kontrolleras av familjer presterar bättre jämfört med övriga noterade 

bolag, vilket ligger i linje med Jensen och Mecklings (1976) resonemang. Faktorer som 

enligt studien inverkar positivt på lönsamheten sägs vara familjekontrollens förmåga att 

koncentrera ägandet samt att skuldsättningsgraden är lägre i dessa bolag. Å andra sidan 

modereras de positiva aspekterna av familjekontroll av en del negativa, exempelvis 

bristande internationalisering och geografisk spridning samt att arvtagare i efterföljande 

generationer har alltför konservativt tänkande kring bolagsstrategier. (Essen et al., 2015) 

Baserat på ovanstående teoretiska resonemang och tidigare forskningsresultat leder detta 

fram till uppsatsens andra hypotes:  

 

H2: Familj eller sfär som kontrollägare är positivt relaterat till bolagets 

prestation. 

 

Enligt agentteoretiska resonemang torde en institutionell ägare ha möjligheter att påverka 

bolagets prestation. En institutionell ägare påminner mycket om en utländsk ägare 

eftersom denna ägaridentitet lämnar bolaget och flyttar kapitalet om det finns högre 

avkastning i något annat bolag eller på en annan marknad där andra bättre 

investeringsmöjligheter finns tillgängliga. Eftersom en institutionell ägare förvaltar 

andras kapital och därmed kräver en hög avkastning på sitt placerade kapital innebär det 

att de ofta använder exit, det vill säga, att lämna bolaget som ett hot om den institutionella 

ägaren inte får sin vilja igenom. Det innebär att hotet om att sälja sitt aktieinnehav verkar 

som en disciplinerande kontrollmekanism på bolagsledningen vilket får dem att öka 

prestationen. (Hedlund et al., 1985) Prissättningssignalen på en fungerande 

kapitalmarknad verkar därmed som kontrollmekanism som mildrar agentproblematiken 

(Fama, 1980). Men enligt de resonemang som förs av bland annat Berle och Means 

(1932), Jensen och Meckling (1976), svensk media (Jansson, 2013), Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning (Kollegiet, 2016) och Lekvall (2009) så behövs det tydliga kontrollägare 

för att bolagen på ett optimalt sätt ska utvecklas långsiktigt. Det institutionella ägandet 

riskerar enligt detta synsätt att göra ägandet ansiktslöst eller herrelöst där ägaren inte är 

personligt engagerad i bolagets verksamhet (Carlsson, 2007; Jakobsson & Wiberg, 2014). 

Vidare menar Hedlund et al. (1985) att institutionella ägares syfte med sina aktieinnehav 
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är mer av karaktären kortsiktig vinstmaximering. Sammantaget skulle detta tillsammans 

med den rådande företagskulturen i Sverige, uppbackat av svensk lagstiftning som ger 

kontrollägaren långtgående rättigheter (SFS 2005:551), kunna motivera antagandet om 

att institutionella ägare påverkar lönsamheten negativt. Således formuleras den tredje 

hypotesen enligt följande: 

 

H3: Institution som ägare är negativt relaterat till bolagets prestation. 

 

Enligt Kalezic (2015) och Hedlund et al. (1985) påverkar olika typer av ägare bolaget på 

olika sätt. Utländska ägare kan till exempel bidra med en annan input än vad inhemska 

ägare gör. Detta innebär att utländska ägare kan påverka bolagens produktivitet på ett 

positivt sätt och eventuellt minska bolagets kostnader eftersom de finansiella kostnaderna 

för bolagen ofta tenderar att minska då utländska ägare ökar sitt innehav. Med tanke på 

den globalisering som finns närvarande är det idag allt vanligare med utländska ägare i 

noterade bolag, dessutom tenderar utländska ägare oftast bara att bry sig om avkastningen 

på det kapital som placerats i bolaget än hur stor rösträtt de får på bolagsstämman 

(Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007). Enligt Kalezic (2015) kan de utländska ägarna sägas 

effektivisera hela bolaget och kunskap kan även med detta angreppssätt förflyttas mellan 

olika länder och bolag, däremot kan det även bli problem för utländska ägare att slå sig 

in på nya marknader eftersom marknader kan skilja sig åt, med tanke på lagstiftning och 

normer.  

 

Jakobsson och Wiberg (2014) menar däremot att ett utländskt ägande kännetecknas av att 

styrningen oftast tenderar att bli diffus eftersom det utländska ägandet sällan är 

koncentrerat. Detta innebär att bolaget lätt kan bli ansiktslöst eftersom utländskt ägande 

ofta kännetecknas av att vara vinstmaximerande på kort sikt vilket innebär att den 

långsiktiga tryggheten kan försämras då utländska ägare kontrollerar en majoritet av 

rösterna i svenska bolag (Hedlund et al., 1985). Även Carlsson (2007) och Lekvall (2009) 

menar att det utländska ägandet kommer att påverka svenska bolag negativt eftersom 

utländska, likt institutionella, oftast inte har det långsiktiga engagemang som krävs för att 

uppnå goda resultat i Sverige. Då många länder i världen har anammat den 

angloamerikanska bolagsstyrningen som kännetecknas av ett spritt ägande (La Porta et 

al., 1998; van der Zwan, 2015; Yoshikawa & Rasheed, 2012) är det intressant att se hur 
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utländska ägare kan påverka svenska bolags prestation. Detta leder oss fram till den fjärde 

hypotesen i denna uppsats: 

 

H4: Utländskt ägande är negativt relaterat till bolagets prestation. 

 

I alla organisationer där det uppkommer agentproblematik finns det ett behov av 

kontrollmekanismer som förhindrar att ledningen i självintresse berikar sig på bekostnad 

av organisationen. Ju lägre ägarkoncentrationen är desto mindre kostnadseffektivt är det 

att varje enskild aktieägare kontrollerar ledningen. Därför tillsätts en styrelse som 

förmodas utöva denna kontroll. Tack vare styrelsens mandat att avskeda, anställa, avlöna 

och övervaka så pressas ledningen att prestera bättre. (Fama & Jensen, 1983) Ökad 

kontroll av ledningen antas leda till bättre disciplin och ökad prestation. (Libby, 

Rennekamp & Seybert, 2015) 

 

Enligt Hillman och Dalziel (2003) har styrelsen två primära uppgifter. Uppgifterna är att 

övervaka företagsledningen för aktieägarnas skull (Fama, 1980) samt att tillhandahålla 

företagsledningen med resurser i form human- och nätverkskapital, det vill säga 

kompetenta människor som har ett stort socialt nätverk. Även Shropshire (2010) påpekar 

att styrelsens nätverk är en viktig informell kontrollmekanism eftersom den innebär att 

styrelseledamöter som sitter i flera styrelser lätt och relativt kostnadsfritt kan transportera 

olika idéer och kunskap mellan bolag som på sikt kan leda till en förbättrad legitimitet i 

bolaget och att bolagets prestation förbättras. Styrelsens uppgifter är därför väsentliga för 

bolagets prestation eftersom agentkostnaderna och eventuella risker som kan uppstå 

mellan styrelsen och företagsledningen kommer att minska när övervakningen sker på ett 

tillfredsställande sätt.  

 

Övervakningen är oftast incitamentsbaserad och kan innebära att företagsledningen blir 

premierad med en hög lön eller bonus för att fatta beslut som gynnar bolaget. Styrelsens 

övervakning av företagsledningen är därför viktig eftersom den förhindrar att 

företagsledningen agerar i egenintresse och därmed fattar beslut som gynnar 

företagsledningen men som samtidigt får negativa konsekvenser för bolaget som helhet 

(Hillman & Dalziel, 2003). Men att styrelsen utövar alltför stark kontroll av ledningen 

kan även ge negativa effekter och leda till oönskat beteende hos ledningen med ökade 

agentkostnader som följd. Risken är att det skapas en känsla av polarisering (vi-mot-de) 



	

	 38	

mellan ledning och styrelse vilket kan resultera i att ledningen börjar agera på ett sätt som 

inte är optimalt för bolaget, exempelvis genom att undanhålla information eller att 

underlåta att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. (Knapp, Dalziel & Lewis, 2011) 

 

Hillman och Dalziel (2003) anser att styrelsen kan förbättra ett bolags prestation i högre 

utsträckning genom att minska incitamenten, men istället förbättra den genom att ge 

företagsledningen ett större human- och nätverkskapital. Att minska incitamenten för 

företagsledningen är även något som diskuteras av Donaldson och Davis (1991) i 

samband med stewardshipteorin. De anser att företagsledningen inte behöver några 

incitament eftersom de kommer att vara medmänskliga i beslutsfattandet vilket kommer 

leda till att bra beslut kommer att fattas. Företagsledningen kommer att se bolaget som 

sitt eget då denna teori tillämpas, därför kommer de även agera på det sätt som är mest 

positivt för bolaget (Donaldson & Davis, 1991).  

 

En optimal styrelsesammansättning är enligt Siciliano (1996) den som består av olika 

kön, etnicitet och ålder. Detta innebär att styrelsefrågor kan besvaras med olika perspektiv 

eftersom en skillnad i ålder eller etnicitet kan innebära att styrelseledamöter ser på samma 

fråga på olika sätt. Även storleken på styrelsen kan påverka bolagens prestation eftersom 

det i större styrelser är lätt för ledamöterna att enbart förlita sig på andra utan att ta ett 

personligt ansvar. Detta kallas för free-riding och är enligt Cheng (2008) tämligen vanligt 

i styrelser. 

 

Utöver det rent teoretiska perspektivet som behandlar hur styrelsen påverkar bolaget finns 

det även lagar som innebär restriktioner för vad styrelsen kan och får göra. Styrelsens 

huvuduppgift är enligt 8 kapitlet, 4§, Aktiebolagslagen att; svara för bolagets organisation 

och förvaltningen av bolagets angelägenheter. (SFS 2005:551) En majoritet av 

styrelseledamöterna ska dessutom vara oberoende i förhållande till både bolaget och 

bolagsledningen. Dessutom ska minst två av dessa ledamöter vara oberoende i 

förhållande till större aktieägare i bolaget, det vill säga de aktieägare som har ett innehav 

om mer än 10%. Detta innebär att externa styrelseledamöter tillsätts som på så vis kan 

undvika att exempelvis jävsituationer uppstår samt för att opartiska beslut som inte 

riskerar att påverka bolagets prestation fattas. (Kollegiet, 2017) Styrelser med en hög 

andel oberoende styrelseledamöter torde därför påverka bolagets prestation positivt 

eftersom de fattar beslut som gynnar bolaget istället för enskilda befattningshavare.  
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Avslutningsvis är det relevant att nämna den banbrytande forskning som gjorts av 

Rediker och Seth (1995) angående substitutionseffekter mellan olika 

kontrollmekanismer. Istället för att studera enskilda mekanismers effekt på bolagets 

prestation var för sig, så betonar de vikten av att studera hur mekanismerna samverkar 

och dess totala effekt. De finner bland annat att det råder starka ersättningsmöjligheter 

mellan starka kontrollägare och oberoende styrelseledamöter. Det vill säga bristen på 

kontrollägare kan vägas upp av en oberoende styrelse och vice versa. Detta leder oss fram 

till uppsatsens femte hypotes: 

 

H5: Oberoende styrelseledamöter är positivt relaterat till bolagets prestation.  

 

För att förhindra att vd:n agerar i egenintresse och berikar sig på bekostnad av ägarna så 

behövs enligt agentteorin någon form av incitament (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; 

Jensen & Meckling, 1976). Incitament används därför av principalen för att kunna 

kontrollera agenten, och visar sig ofta som en rörlig ersättning, det vill säga en bonus till 

vd:n för att på så sätt få dem att fatta beslut och följa strategier som gynnar bolaget och 

som ligger i linje med principalens önskan. Det kan därför sägas att detta incitament-, 

eller bonusprogram är en slags kontrollmekanism som reducerar eventuella agentproblem 

(Shleifer & Vishny, 1997). Randøy och Nielsen (2002) har studerat svenska och norska 

börsnoterade bolag och fann en svag positivt samband mellan prestation och rörlig 

ersättning. Denna ersättning ligger fortfarande på låga nivåer i Sverige om man jämför 

med länder som USA och Storbritannien, men det är ändå av värde att undersöka detta 

eftersom förekomsten av rörlig ersättning finns även i Sverige (Randøy & Nielsen, 2002). 

Baserat på denna teoretiska tanke är det därför rimligt att anta att bolagens prestation 

kommer att förbättras då vd:n får ta del av en rörlig ersättning. Dessa tankar ger 

uppsatsens sjätte hypotes: 

 

H6: Rörlig ersättning till vd:n är positivt relaterat till bolagets prestation.  

 

Med tanke på de agentkostnader som normalt uppstår i förhållandet mellan principal och 

agent, för att se till så att agenten inte berikar sig själv på bekostnad av bolaget, så lyfter 

Jensen och Meckling (1976) fram att en vd som själv är ägare i bolaget kommer att ha 

mycket starka incitament för att se till bolagets värde utvecklas optimalt. Detta är något 
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som även Chung (2008) funnit eftersom han visar att en vd som äger en större andel av 

aktierna i bolaget kommer att ta sig an mer riskfyllda projekt som kan innebära både en 

förbättrad eller försämrad prestation beroende på hur utfallet av projektet blir. Liang, 

Huang och Lin (2011) och McConnell och Servaes (1990) visar att då insiders i bolaget, 

till exempel vd:n, äger aktier leder detta initialt till en förbättrad prestation i bolaget för 

att sedan plana ut och avta efter en viss nivå. Denna tanke presenteras även av Jensen och 

Meckling (1976) och har även diskuterats av Berle och Means (1932) där de anser att ett 

bolag med insiders som äger aktier med största sannolikhet kommer att prestera bättre än 

om utomstående aktieägare äger aktier i bolaget. När ledningen är ägare så mildras alltså 

agentkostnaderna samtidigt som ledningen har kapacitet att övervaka verksamheten. 

Rediker och Seth (1995) som har studerat samverkan mellan olika kontrollmekanismer 

och dess effekt på bolagets prestation finner starka substitutionseffekter mellan 

kontrollägande och vd:ns aktieinnehav. Det betyder att en viss avsaknad av 

kontrollägande kan ersättas en ökning av vd:ns ägande i bolaget och vice versa. Detta 

resonemang leder till den sjunde hypotesen i denna uppsats: 

 

H7: Vd:ns ägande i det aktuella bolaget är positivt relaterat till bolagets 

prestation. 

 

Nedan ges en sammanfattning av de hypoteser som presenterats och som ligger grund för 

de resultat som presenteras och analyseras senare i denna uppsats. 

 

2.6 Sammanfattning av hypoteser 

H1: Ägarkoncentration är positivt relaterat till bolagets prestation. 

H2: Familj eller sfär som kontrollägare är positivt relaterat till bolagets prestation. 

H3: Institution som ägare är negativt relaterat till bolagets prestation. 

H4: Utländskt ägande är negativt relaterat till bolagets prestation. 

H5: Oberoende styrelseledamöter är positivt relaterat till bolagets prestation.  

H6: Rörlig ersättning till vd:n är positivt relaterat till bolagets prestation.  

H7: Vd:ns ägande i det aktuella bolaget är positivt relaterat till bolagets prestation. 
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3. Metod 

 
Detta kapitel behandlar den valda teoretiska forskningsansatsen och den empiriska 

forskningsmetoden. Läsaren får även inblick i hur datainsamlingen har gått till, 

motiveringen till operationaliseringen av begrepp, vilka variabler som valts och hur de 

har kodats. Kapitlet avslutas med några av de etiska aspekter som genomgående präglar 

uppsatsen. 

 
 

3.1 Forskningsansats  

Det finns mycket befintlig forskning som berör uppsatsens ämne vilket gör att det således 

finns mycket information att grunda denna uppsats på. Befintliga studier undersöker hur 

bolagens prestation påverkas av till exempel ägarkoncentration eller incitamentsprogram 

till företagsledningen vilket kan förklaras av agentteori som är en av de teorier som 

används mest frekvent i befintliga undersökningar. (e.g. Ducassy & Guyot, 2016). 

Tidigare undersökningar har fokuserat på olika marknader och länder men har alla ett 

liknande förhållningssätt vad gäller bakomliggande teori. Mycket av den befintliga 

forskningen som denna uppsats grundas på kan även sägas vara deduktiv eftersom de 

använder teoretiskt material som publicerats tidigare som en grund för nya publikationer. 

Kontemporär forskning använder sig av välciterade artiklar som presenterats av La Porta 

et al., (1998), Shleifer och Vishny (1997), Fama (1980) och Fama och Jensen (1983) 

artiklar som behandlar ägarkoncentrationens påverkan på bolagets prestation. 

 

Med utgångspunkt från vårt syfte med uppsatsen och med hänsyn till vilken ansats som 

genomsyrar befintlig forskning är det därför rimligt att använda sig av en deduktiv 

forskningsansats, vilket innebär att uppsatsen utgår från befintliga teorier och forskning 

vid exempelvis hypotesformulering (Bryman & Bell, 2013). Den befintliga forskningen 

och tidigare teorier har alltså använts i denna uppsats som en utgångspunkt för att 

identifiera relevanta variabler som sedan testas statistiskt och för att i viss mån kunna 

förutse det empiriska utfallet vilket visar sig i formuleringen av de hypoteser vi har 

presenterat. Det ger även en ökad förståelse för vad ägarstruktur och prestation i bolag 

verkligen är. Även tidigare forskning inom området har ett liknande angreppssätt varför 

valet av den deduktiva forskningsansatsen känns mest naturligt.  
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Ett motsatt alternativ till en deduktiv forskningsansats är den induktiva, vilken inte är 

lämplig vid undersökningar av denna sort eftersom det redan finns en stor mängd teorier 

som berör ämnet och som ligger till grund för mycket av den befintliga forskningen på 

området (Bryman & Bell, 2013). Å andra sidan kan det sägas att användandet av tidigare 

teorier riskerar att påverka en undersökning i hög grad och att forskningen därmed blir 

färgad av de förväntningar man har fått på förhand, varför ett alternativ istället kan vara 

att generera ny teori under undersökningens fortlöpande. Den induktiva 

forskningsansatsen innebär att teorin formas just under undersökningens fortlöpande i 

samband med att resultat och empiriska observationer observeras. Vi anser däremot att 

en induktiv forskningsansats ligger utanför ramen för denna uppsats då våra resurser och 

kunskaper inom området enligt vår mening är för begränsade. 

 

Tidigare studier genererar generellt inga nya teorier utan syftar bara på att visa hur 

ägarkoncentration påverkar bolagets prestation varför vi i denna uppsats väljer samma 

angreppssätt, det vill säga att den deduktiva forskningsansatsen kommer att tillämpas. 

Denna forskningsmetod väljs samtidigt som befintliga undersökningar behandlas kritiskt 

för att kunna upptäcka eventuella felaktigheter, eller diverse skillnader, i det insamlade 

materialet. Detta visar sig genom att vi väljer att hämta vår litteratur från källor som är 

granskade, till exempel genom artiklar i välkända journaler eller från universitet. Även 

den information som krävs för att kunna hämta information till våra variabler kommer 

från källor som blivit granskade, till exempel bolagens egna årsredovisningar som enligt 

lag ska vara granskade av revisorer (von Koch et al., 2014). 

 

3.2 Argument för kvantitativ metod 

En undersökning kan genomföras på olika sätt där valet står mellan att göra en kvalitativ 

eller en kvantitativ undersökning. Den senare innebär att variablerna som samlas in alla 

är mätbara (kvantifierbara) på ett eller annat sätt vilket innebär att resultaten som 

genereras kan generaliseras till en hel population. Kvantitativ metod kännetecknas även 

av att frågor kan få mätbara och bevisade resultat. (Bryman & Bell, 2013) Med bakgrund 

av uppsatsens syfte är det lämpligt att samla in en stor mängd data som utifrån uppställda 

hypoteser testas statistiskt. Från urvalet kan sedan slutsatser dras och generaliseringar 
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göras. Denna metodansats ökar också möjligheten att kunna jämföra uppsatsens resultat 

med resultaten från andra studier. 

 

För att genomföra en kvantitativ analys är man ofta beroende av någon form av 

enkätinsamling, strukturerade intervjuer, observationer, sekundäranalyser eller 

innehållsanalyser. I denna uppsats kommer vi att fokusera på sekundäranalys, det vill 

säga att informationen som samlas in redan finns i databaser och liknande som lätt kan 

samlas in och bearbetas. Övriga kvantitativa analysmetoder som enkäter och intervjuer 

kan vara väldigt tidskrävande men en sekundäranalys möjliggör en relativt snabb och 

enkel datainsamling. Däremot är det möjligt att sekundärdata innehåller brister och 

feltolkningar vilket innebär att den måste granskas kritiskt innan den kan användas. 

(Bryman & Bell, 2013) 

 

Den kvalitativa metoden kännetecknas istället av att skapa en djupare förståelse för ett 

enda fall varför en fallstudie oftast är vanligast då man använder sig av den kvalitativa 

metoden. Eftersom bara ett eller ett fåtal fall undersöks blir det svårt att generalisera 

resultatet till en större population. (Bryman & Bell, 2013) Kvalitativ forskning 

kännetecknas till exempel därför oftast av djupa samtal i fokusgrupper, kvalitativa 

intervjuer, deltagande observationer och att granska dokument. Då vi avser att studera ett 

flertal bolag under en längre tidsperiod är det därför mest lämpligt att använda sig av en 

kvantitativ metod, särskilt eftersom alla våra studerade variabler är mätbara för att vi på 

så sätt kunna generalisera resultatet till en hel population. Utöver detta finns det även 

rigorösa databaser som är av hög kvalitet vilket gör uppsatsens datainsamlande något 

mindre tidskrävande.  

 

3.3 Val av studie 

Denna uppsats är en arkivstudie eftersom det andra alternativet, en dokumentstudie, 

innebär att man granskar till exempel brev, dagböcker eller övriga formella handlingar 

som protokoll och liknande som inte skapats speciellt för ett vetenskapligt syfte. Då en 

dokumentstudie genomförs innebär detta att primärdata insamlas och analyseras. Med 

utgångspunkt från uppsatsens syfte kommer vi att samla in information som främst finns 

tillgängligt från befintliga databaser och årsredovisningar varför denna studien kommer 

att kännetecknas som en arkivstudie. (Bryman & Bell, 2013) Däremot ska det sägas att 
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insamling av information från årsredovisningar kan vara en form av dokumentstudie 

eftersom det är vi som bearbetar och sammanställer årsredovisningens information.  

 

Då merparten av datainsamlingen sker med utgångspunkt ifrån att detta är en arkivstudie 

innebär detta att till exempel intervjuer eller enkäter som berörda personer på bolagen 

kan svara på inte kommer att användas i denna uppsats eftersom sådana typer av 

insamlingar lätt kan påverkas både positivt och negativt av respondenterna samtidigt som 

detta skulle innebära att det är primärdata som samlats in, vilket kännetecknar en 

dokumentstudie. Dessutom skulle det vara svårt och tidskrävande att granska bolagens 

dokument för att kunna presentera uppsatsens resultat. (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.4 Longitudinell forskningsmetod och tvärsnittsstudie 

Då denna uppsats utgår ifrån att studera svenska börsnoterades bolags prestation i 

samband med hur ägarstrukturen i bolaget ser ut väljs en longitudinell forskningsmetod 

för att lättare kunna visa eventuella förändringar som skett över tid. Eftersom denna 

forskningsmetod väljs så innebär det även en möjlighet att de beroende variablerna kan 

tidsförskjutas (lead variable) vilket är användbart när effekten av en förändring som sker 

ett år kanske först visar sig ett par år senare. (Bryman & Bell, 2013) I denna uppsats 

undersöks hur ägarkoncentration påverkar bolagsprestation och det är rimligt att anta att 

effekten av exempelvis en koncentrerad ägarstruktur inte visar sig redan första året utan 

att det tar några år innan effekten syns i bolagets prestation. Angreppssättet med 

tidsförskjutna variabler innebär därför att man gör det möjligt att finna kausala samband 

mellan studerade variabler som annars hade missats. För övrigt kan sägas att den 

longitudinella forskningsmetoden används genomgående av tidigare studier inom detta 

område (jmf Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007; Ducassy & Guyot, 2016), men däremot 

används tidsförskjutna variabler inte lika frekvent.  

 

Eftersom fler än ett fall studeras i denna uppsats innebär det även att en tvärsnittsstudie 

används. Denna forskningsmetod används för att lättare kunna generalisera det resultat 

som presenteras eftersom variationen i en större population kan studeras. Om endast ett 

fall hade studerats, vilket innebär att en fallstudie hade utförts, hade det varit svårt att 

generalisera detta resultat på resterande börsnoterade bolag eftersom många faktorer kan 
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spela in då undersökningar på bolagens prestation utförs. Dessa faktorer kan vara till 

exempel vilken bransch bolaget verkar i eller storleken på bolaget. (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.5 Urval 

Med utgångspunkt från uppsatsens syfte är det ändamålsenligt att studera svenska bolags 

nyckeltal och övriga viktiga ekonomiska termer. Att det är just börsnoterade bolag som 

analyseras i denna studie beror på att dessa bolag har höga krav på sig att utlämna 

transparent jämförbar ekonomisk information till utomstående intressenter 

(Aktiespararna, 2017; Kollegiet, 2016; SFS 2005:551). Nödvändig information som 

behövs för att om möjligt besvara studiens frågeställning finns således att tillgå i 

ekonomiska rapporter och i databaser över svenska börsnoterade bolag. Det faktum att 

information finns tillgänglig underlättar insamlandet av data och möjliggör att en större 

population av bolag kan analyseras, vilket ökar tillförlitligheten i resultaten från den 

statistiska analysen (Bryman & Bell, 2013). Alternativet hade varit att samla in 

bolagsinformation som är mer svårtillgänglig och omständlig att hantera. Detta hade 

dock, på grund av den begränsade tidsrymden som ligger inom ramen för denna uppsats, 

oundvikligen lett till en mindre population av bolag.  

 

3.5.1 Population 

För att uppnå ett så tillförlitligt resultat som möjligt i studien så väljer vi att samla in data 

från samtliga svenska börsnoterade bolag på large, mid och small cap mellan åren 2011–

2013, vilka totalt uppgick till 196 bolag per år vilket innebär att totalt 588 (196 * 3) 

observationer har gjorts under en treårsperiod (Holdings, 2017). Anledningen till detta 

val av population är för att information kring dessa bolag är relativt enkelt att hitta 

samtidigt som vi antar att större bolags prestation i högre utsträckning påverkas av vald 

ägarstruktur. Kriterium för att räknas in i populationen är att bolagen ska ha sin 

skattehemvist i Sverige, det vill säga att bolagen ska betala bolagsskatt i Sverige och att 

bolagen ska ha ett räkenskapsår som sträcker sig från den första januari till den sista 

december, dessutom ska de undersökta bolagen ha varit noterade under hela tidsperioden 

(2011–2013). Med andra ord har det inte skett ett urval ur populationen utan populationen 

motsvarar urvalet. Populationen som undersöks inkluderar därmed bolag från Large Cap 

med ett börsvärde på över en miljard euro, Mid Cap med ett börsvärde mellan 150 
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miljoner och 1 miljard euro samt Small Cap med ett börsvärde under 150 miljoner euro. 

(Holdings, 2017)  

3.5.2 Tidsperiod 

När det gäller tidsperioden väljer vi att analysera ekonomisk data från åren 2011-2013 

(tre år) för samtliga av de ovan nämnda bolagen och samtliga variabler. Därtill 

tidsförskjuter vi de beroende variablerna (lead variable) ett respektive två år eftersom vi 

vill se hur de oberoende variablerna påverkar de beroende med hjälp av 

tidsförskjutningen. Följaktligen har vi samlat in data gällande de beroende variablerna 

även för åren 2014–2015 (två år). Detta för att de beroende variablerna ska kunna 

jämföras med de oberoende med en tidsförskjutning på ett respektive två år. 

Resonemanget bakom detta tillvägagångssätt är att effekten av en oberoende variabel 

eventuellt inte syns direkt första året utan syns först efter ett eller två år. Vi antar därtill 

att vid en alltför lång tidsförskjutning så blir sambanden mellan oberoende och beroende 

variabler för diffusa. Därav användningen av tidsförskjutna variabler på ett respektive två 

år. För att studiens resultat ska vara så aktuellt som möjligt så väljer vi årtal som ligger 

så nära nutid som möjligt. Detta innebär att 2016 inte kommer att undersökas eftersom 

majoriteten av bolagen under denna tid då uppsatsen skrivs inte har presenterat sina 

årsredovisningar än. Det ska även sägas att det första observerade året är ca 2–3 år efter 

att den globala finanskrisen påverkade bolag över hela världen, det är därför möjligt att 

en del av de observerade bolagen fortfarande inte hade återhämtat sig efter denna kris 

(Bergmann, 2014).  

 

3.6 Bortfallsanalys av data 

Från urvalet, vilket enligt våra kriterier även motsvarar populationen, av 588 stycken 

bolagsobservationer har det skett ett bortfall på 69 stycken bolagsobservationer på grund 

av att det för dessa bolag saknas en eller flera observationer för variablerna. Detta 

motsvarar ett bortfall på 11,7 %. För att testa om bortfallet är systematiskt eller 

slumpmässigt har vi genomfört ett signifikanstest. Bortfallsvariabeln har jämförts med en 

variabel som har kompletta observationer, i detta fallet valde vi kontrollvariabeln 

Börsvärde. Testet visar att det inte råder någon signifikans gällande sambandet mellan 

variablerna, vilket innebär att bortfallet inte är systematiskt utan slumpmässigt (tabell 2). 

Vi drar utifrån detta slutsatsen att bortfallet inte är oroväckande stort och att det inte är 

skevt fördelat. Det stärker validiteten i de statistiska resultaten. 
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Tabell 2, Signifikanstest bortfall 

 

3.7 Datainsamling 

För att få en så tillförlitlig insamling som möjligt av datan väljs befintliga databaser och 

bolagens årsredovisningar som utgångspunkt för denna uppsats. Dessa 

behandlas övergripande nedan. 

 

3.7.1 Holdings 

I databasen Holdings som sammanställer ägarstruktur, det vill säga ägarkoncentration och 

ägaridentitet, börsvärde, röstdifferentiering samt sektor har variablerna; Koncentration, 

Ägaridentitet, Andel juridiska och utländska ägare, Börsvärde, Röstdifferentiering samt 

Sektor inhämtats (Holdings, 2017). Vi valde Holdings som databas eftersom det är en 

omfattande databas som innehåller mycket av den information som vi vill ha i denna 

uppsats och som är enkel att bearbeta. 

 

3.7.2 Morningstar (Avanza) 
Morningstar samlar in och presenterar information angående finansiella nyckeltal. 

Informationen som Morningstar tar del av består av revisorsgranskade års- och 

delårsrapporter, detta innebär således att tillförlitligheten i Morningstars information är 

hög. Morningstar är även godkänd av NASDAQ som leverantör av finansiella nyckeltal 

på den finansiella tjänsten Avanza vilket ytterligare stärker reliabiliteten och validiteten i 

Morningstars material (NASDAQ, 2016). Från Morningstar är variablerna ROA och ROE 

inhämtade.  

 

3.7.3 Styrelsedatabas  

Information angående styrelsens sammansättning har inhämtats från en databas vilken 

behandlar styrelsens ålder, könsuppdelning, oberoende och storlek. Databasen är 
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sammanställd av Stafsudd, docent på Linnéuniversitetet i Växjö. Den behandlar åren 

2010–2014 vilket innebär att data från alla våra undersökta år, där vi kommer använda 

oberoende variabler, kommer att kunna inhämtas. Databasen har bland annat använts i en 

publicerad studie av Jonnergård och Stafsudd (2011) vilket innebär att vi bedömer den 

vara tillförlitlig att använda även i denna uppsats. Informationen i databasen bygger i sin 

tur på publikationen Styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag för respektive år. 

(Fristedt, Larsson, Sundqvist, 2011; Fristedt, Larsson, Sundqvist, 2012; Fristedt, Larsson, 

Sundqvist, 2013) De variabler som är inhämtade från denna databas är; Oberoende 

styrelseledamöter, Styrelsens storlek och Genomsnittlig ålder på styrelseledamöter. 

 

3.7.4 Årsredovisningar 

Information till denna uppsats hämtas även från de undersökta bolagens årsredovisningar 

eftersom undersökta databaser inte fyller hela det behov av data som behövs för denna 

uppsats. Detta är även ett vanligt tillvägagångssätt i ett flertal studier eftersom 

årsredovisningarna oftast visar högst tillförlitlighet jämfört med databaser som 

sammanställt informationen (Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007). De variabler som är 

inhämtade från bolagens årsredovisningar är; Vd:ns ägande, Vd:ns rörliga ersättning 

samt Soliditet. Årsredovisningar används även i hög utsträckning om övriga databaser 

inte skulle visa sig innehålla den information som är nödvändig för denna uppsats. 

 

3.8 Operationalisering 

Detta avsnitt behandlar de variabler som är inkluderade i denna uppsats, hur de är 

insamlade samt hur de har operationaliserats med hypoteserna i åtanke. 

Operationalisering innebär att de begrepp som används omvandlas till mätbara variabler. 

Det är i denna process viktigt att variabeln representerar begreppet på ett tillförlitligt sätt 

(Bryman & Bell, 2013). Variablerna är indelade i de tre kategorierna beroende, oberoende 

samt kontrollvariabler, vilka också finns sammanställda i tabell 3 efter 

operationaliseringen av variablerna. De beskrivs i punkterna 3.8.1–3.  

 

3.8.1 Beroende variabler 
För att kunna operationalisera bolagets prestation utgår uppsatsen från två typiska 

prestationsmått som är vanliga att använda vid studier likt denna (tabell 1). De två måtten 
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är ROA och ROE vilka behandlas mer utförligt nedan. I detta avsnitt förklarar vi även 

varför vi valde att inte inkludera vissa beroende variabler (NPM och Tobin’s Q) som 

ibland förekommer i tidigare forskning på området.  

 

ROA 

Return on Assets, eller räntabiliteten på totalt kapital, är ett finansiellt nyckeltal som 

används som beroende variabel vid forskning och studier som behandlar bolagens 

prestation (Ducassy & Guyot, 2016). Anledningen till att vi använder ROA är att inom 

forskningen kring bolagsstyrning så är detta en vedertagen variabel för att beskriva 

bolagets prestation. Exempelvis kan nämnas att i en meta-analys av samtliga befintliga 

forskningsstudier som var gjorda på amerikanska noterade bolag inom området 

familjekontroll och dess påverkan på bolagens prestation så framkommer ROA som ett 

vanligt förekommande mått på bolagens prestation. (Essen, Carney, Gedajlovic & 

Heugens, 2015) Vid vår överblick över befintlig forskning angående ägarstruktur och 

prestation så förekom ROA i en mängd artiklar. (e.g. Alipour, 2013) Eftersom detta mått 

är redovisningsbaserat krävs det att redovisningen håller en hög standard i landet som 

undersöks för att få ett så marknadsmässigt resultat som möjligt. (Frambach, Fiss & 

Ingenbleek, 2016; Kalezic, 2015) Enligt La Porta et al. (1998) kännetecknas Sverige av 

en hög standard både vad gäller redovisning och lagstiftning. Detta stärker ytterligare 

valet av att använda sig av denna variabel i denna uppsats.  

 

Datan är insamlad från Morningstar (Avanza, 2017) men om informationen skulle saknas 

för enstaka år kompletteras denna data genom bolagens årsredovisningar. Informationen 

hämtas den sista december varje år under uppsatsens valda tidsintervall.  

 

ROA operationaliseras som Nettoinkomst / Genomsnittliga totala tillgångar där 

genomsnittliga totala tillgångar beräknas genom (Ingående totala tillgångar + Utgående 

totala tillgångar) / 2. 

 

ROA kodas som en kontinuerlig (procentuell) variabel. 
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ROE 

Return on Equity, eller räntabilitet på eget kapital, är ett finansiellt nyckeltal som innebär 

att det visar den avkastning (räntabilitet) som finns på aktieägarnas investerade kapital 

(Rappaport, 1998). Ett högt ROE torde därför leda till att fler aktieägare söker sig till 

bolaget eftersom det finns en hög avkastning där, vilket därför innebär att koncentrationen 

ökar. Detta mått är likt ROA ett redovisningsbaserat mått och även ett typiskt mått i 

forskningssammanhang då bolagens prestation undersöks. (e.g. Alipour, 2013) Det kan 

även användas som komplement då andra prestationsmått används, exempelvis ROA eller 

Tobin’s Q som presenteras nedan. (Kalezic, 2015) 

 

Datan är insamlad från Morningstar (Avanza, 2017) men om informationen skulle saknas 

för enstaka år kompletteras denna data genom bolagens årsredovisningar. Informationen 

hämtas den sista december varje år under uppsatsens valda tidsintervall.  

 

ROE operationaliseras som Nettoinkomst / Genomsnittligt eget kapital där 

genomsnittligt eget kapital beräknas genom (Ingående eget kapital + Utgående eget 

kapital) / 2. 

 

ROE kodas som en kontinuerlig (procentuell) variabel. 

 

Värderings- och prestationsmått som exkluderats 
Tobin’s Q, eller varianter utav den likt marginal Tobin’s Q (Bjuggren, Eklund & Wiberg, 

2007), industry adjusted Tobin’s Q (Liang, Huang & Lin, 2011) eller simple Tobin’s Q 

(Chung & Pruitt, 1994), är ett relativt vanligt mått att använda då bolagets värdering 

undersöks (tabell 1). Till skillnad från ROA och ROE är detta ett marknadsbaserat mått 

vilket innebär att aktiepriset talar om hur marknaden värderar kapitalet i bolaget. Således 

leder ett högt Tobin’s Q till att fler investeringar görs och vice versa. Detta kan leda till 

en ökad koncentration eftersom aktieägare väljer att placera mer kapital i bolaget då 

Tobin’s Q visar tillfredsställande siffor (1–1,2) (McConnell & Servaes, 1990). Således 

kan det även innebära att investerare säljer sitt kapital om Tobin’s Q visar sämre siffror. 

Eftersom datainsamlingen som behövs för att kunna beräkna Tobin’s Q är relativt 

tidskrävande att bearbeta kommer denna variabel att utelämnas i denna uppsats. Olika 

studier använder olika förenklade beräkningssätt för Tobin’s Q eftersom det är i det 
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närmaste omöjligt att skatta återanskaffningsvärdet på bolagets tillgångar. Det är därför 

svårt att göra en exakt beräkning av detta mått med återanskaffningsvärdet i åtanke 

(Kalezic, 2015) och de skilda tillämpningarna gör att jämförbarheten mellan olika studier 

minskar.  

 

Då vi redan använder oss av två redovisningsbaserade variabler (ROA och ROE) väljer 

vi att utesluta NPM i denna uppsats. NPM kan användas då det redovisningsbaserade 

materialet, till exempel årsredovisningar håller en tillfredsställande kvalitet. Så är fallet i 

Sverige men Kalezic (2015) visar i sin artikel att NPM används för att visa något som 

hänt tidigare i bolagets historia, NPM kan alltså sägas vara tillbakablickande likt ROA 

och ROE. Utifrån detta antagande väljer vi därför att enbart använda de tillbakablickande 

variablerna ROA och ROE och därmed exkludera NPM. I tabell 1 som presenterats 

tidigare i denna uppsats visar vi att enbart en av 23 artiklar använt sig av detta mått 

(Darko, Aribi & Uzonwanne, 2016). 

 

3.8.2 Oberoende variabler 

Det finns olika variabler som påverkar bolagens prestation vilket innebär att det är 

relevant att ha med dem i denna uppsats. Uppsatsens oberoende variabler kommer att 

beskrivas nedan där även operationaliseringen och kodningen av dessa variabler kommer 

att beskrivas.   

 

Ägarkoncentration  

Ägarkoncentration definieras i denna uppsats på olika nivåer beroende på om ägaren med 

flest andel röster har ett innehav om 10 % eller mer, 20 % eller mer samt 50 % eller mer. 

Eftersom det finns aktier med differentierad rösträtt (A- och B-aktier) så är det 

röstandelen som analyseras i denna uppsats. Denna information hämtas från databasen 

Holdings den sista december varje år under uppsatsens valda tidsintervall.  

 

Att vi väljer en nivå på 10 % beror på att en ägare som innehar minst 10 % av 

röstandelarna får speciella rättigheter - så kallat minoritetsskydd - enligt den svenska 

Aktiebolagslagen, och är således en ägare med inflytande som övriga behöver ta hänsyn 

till (SFS 2005:551). I Svensk kod för bolagsstyrning så definierar Kollegiet för svensk 
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bolagsstyrning en större ägare som en ägare som kontrollerar 10 % eller mer av aktierna 

eller rösterna (Kollegiet, 2016). 

 

Nästa nivå på 20 % motiveras av att det har kommit att bli en vanligt förekommande och 

accepterad definition på koncentrerat ägande i befintlig forskning. La Porta et al (1999) 

menar att ett röstinnehav om 20 % ofta är tillräckligt för att ägaren ska sägas kunna utöva 

ett stort inflytande i bolaget och därmed klassificeras som koncentrerat. I linje med detta 

så har bland andra Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) och Jonnergård och Olaison 

(2010) definierat koncentrerat ägande enligt en röstnivå på 20 %. Genom att tillämpa en 

vedertagen nivå för koncentrerat ägande så ökar jämförbarheten mellan olika studier. 

 

Nivån på 50 % har tagits med på grund av att det är naturligt att en ägare som innehar 50 

% eller mer av rösterna får möjligheten att utöva en mycket stark kontroll över bolaget. 

Innehar man mer än hälften av rösterna så vinner man följaktligen de omröstningar som 

sker på bolagsstämman. För att ytterligare öka precisionen i den statistiska analysen så 

anger vi även ägarkoncentrationen hos den största ägaren enligt den procentsats som 

motsvarar innehavet. Detta har gjorts i en rad olika studier (e.g. Alipour, 2013). 

 

Ägarkoncentration operationaliseras som koncentrerat ägande på nivåerna 10, 20 eller 

50 % röstinnehav. Utöver detta så operationaliseras ägarstruktur även med en 

kontinuerlig variabel enligt den största ägarens röstinnehav räknat i procent. 

 

Ägarkoncentration kodas som: 

Spritt ägande (0 = över 10 %, 1 = under 10 %) 

10% koncentration (0 = under 10 %, 1 = lika med eller över 10 %) 

20% koncentration (0 = under 20 %, 1 = lika med eller över 20 %)  

50% koncentration (0 = under 50 %, 1 = lika med eller över 50 %).  

 

Största ägarens röstinnehav kodas som en kontinuerlig (procentuell) variabel. 

Ägaridentitet  

Thomsen och Pedersen (2000) använder i sin studie att operationalisera vilken 

ägaridentitet den största ägaren har. Ägaridentiteterna som används är institutionellt 

ägande, företagsägande, privatägande, familj- och sfärägande samt statligt ägande. Därtill 
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finns det ett flertal studier som även använder sig av en utländsk ägaridentitet, bland annat 

Mangena (2012) och Holgersson och Söderlindh (2013).  Med bakgrund av detta väljer 

vi till denna uppsats därför samtliga fem ägaridentiteter som presenterats av Thomsen och 

Pedersen (2000) samt den utländska ägaridentiteten som presenterats av Holgersson och 

Söderlindh (2013). Dessutom väljer vi att multiplicera ägaridentiteten med de olika 

tröskelvärden som presenterats ovan (Spritt ägande, 10, 20 och 50 % koncentration). Till 

exempel genom att multiplicera utländskt ägande med 10 % koncentration ger detta den 

nya variabeln Utl10. Kalezic (2015) använder sig av ägaridentitet * ägarkoncentration, 

men endast vid ett tröskelvärde på 50 % koncentration.  

 

Denna information hämtas från databasen Holdings den sista december varje år under 

uppsatsens valda tidsintervall. 

 

Ägaridentitet operationaliseras som: 

Statligt ägande, Statspritt, Stat10, Stat20 och Stat50  

Institutionellt ägande, Instspritt, Inst10, Inst20 och Inst50   

Familj- eller sfärägande, Famsfärspritt, FamSfär10, FamSfär20 och FamSfär50  

Privat ägande, Privspritt, Priv10, Priv20 och Priv50   

Företagsägande, Företspritt, Föret10, Föret20 och Föret50   

Utländskt ägande, Utlspritt, Utl10, Utl20 och Utl50   

 

Ägaridentitet kodas som en dikotom variabel (0 = tillhör inte ägaridentiteten, 1 = tillhör 

ägaridentiteten).  

 

Andel utländska ägare 

Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) och Kalezic (2015) använder sig av variabeln 

“andel utländska ägare” då de gör en liknande undersökning som denna uppsats vilket 

tyder på att det är en tämligen erkänd variabel att undersöka. I deras artiklar använder de 

både andel röster och andel kapital placerat i bolaget medan vi i denna uppsats väljer att 

enbart fokusera på utländska ägares kapitalandel i bolaget. Ett flertal andra studier väljer 

också att använda sig av denna variabel (Mangena, Tauringana & Chamisa, 2013; Reem, 

Allam & Wajeeh, 2015) men den är oftast inte uppdelad så tydligt som i Kalezics (2015) 

eller Bjuggrens, Eklunds och Wibergs (2007) undersökningar. 
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Denna information hämtas från databasen Holdings den sista december varje år under 

uppsatsens valda tidsintervall.  

 

Andel utländska ägare operationaliseras som (utländskt ägande i kapital / totalt kapital) 

* 100. 

 

Andel utländska ägare kodas som en kontinuerlig (procentuell) variabel.  

 

Oberoende styrelseledamöter 
Styrelsens oberoende, alltså om styrelseledamöterna inte är beroende av bolaget, 

bolagsledningen eller större aktieägare används i denna uppsats som en oberoende 

variabel. En oberoende styrelse kan bli vald av större aktieägare vilket således kan 

påverka prestationen i bolaget eftersom aktieägarna har så pass mycket inflytande att 

påverka konstruktionen av ett av bolagets viktigaste organ. (Kollegiet, 2017) Vi väljer 

andelen oberoende styrelseledamöter eftersom det då blir enkelt att jämföra oberoendet 

med andra bolag till skillnad mot om vi bara skulle använda antalet oberoende 

styrelseledamöter. Detta har även studerats i García-Castros, Aguileras och Ariños (2013) 

artikel där de undersöker andelen oberoende styrelseledamöter i styrelsen samt i en rad 

andra studier (Darko, Aribi & Uzonwanne, 2016; Hu, Tam & Tan, 2010). Likt García-

Castro, Aguilera och Ariño (2013) väljer vi att följa det mönster som är vanligt 

förekommande inom styrelseforskningen det vill säga att från det totala antalet 

styrelseledamöter exkludera bolagets vd, suppleanter och arbetstagarrepresentanter innan 

uträkningen görs. 

Information om styrelsens oberoende hämtas från styrelsedatabasen som är sammanställd 

av Stafsudd (2015). Om information skulle saknas hämtas denna från respektive bolags 

årsredovisning.  

 

Oberoende styrelseledamöter operationaliseras som (Antal oberoende 

styrelseledamöter / Antal styrelseledamöter) * 100. 

 

Oberoende styrelseledamöter kodas som en kontinuerlig (procentuell) variabel. 
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Vd:ns ägande  

Att så kallade insiders, det vill säga befattningshavare i bolaget, äger aktier har undersökts 

av bland andra Liang, Huang och Lin (2011). De hävdar att insiders tenderar att få bolaget 

att prestera bättre än de befattningshavare som inte har aktier placerade i bolaget. Det är 

därför relevant att även vi använder denna tanke i vår uppsats eftersom en vd som även 

har placerat aktier i bolaget teoretiskt ska få bolaget att prestera bättre än i de bolag där 

vd:n inte har aktier placerade. Liang, Huang och Lin (2011) mäter bland annat om det 

finns, eller inte finns, en aktieägande vd i bolaget. Det finns även andra tillvägagångssätt 

då denna variabel används. Cheng (2008) mäter till exempel den procentuella andel som 

vd:n har placerat i bolaget. Bolagets legitimitet förbättras även om vd:n har placerat aktier 

i bolaget eftersom detta stärker investerarnas tro i bolaget. Om vd:n äger aktier där är det 

sannolikt att vd:n tror på bolagets framgång vilket därmed smittar av sig till övriga 

investerare (Cardona Cervantes, 2016). I denna uppsats kommer vi enbart se om vd:n 

äger aktier i bolaget eller inte, vi kommer därmed använda oss av en dikotom variabel då 

information kring detta samlas in.  

 

Information angående om vd äger aktier i bolaget eller inte har hämtats från respektive 

bolags årsredovisning under uppsatsens valda tidsperiod.  

 

Vd:ns ägande operationaliseras som Vd:n äger aktier. 

 

Vd:ns ägande kodas som en dikotom variabel (0 = vd:n äger inga aktier, 1 = vd:n äger 

aktier) 

 

Vd:ns rörliga ersättning  

Vd:ns rörliga ersättning, det vill säga den ersättning vd får utöver sin fasta lön används 

som en oberoende variabel eftersom detta incitament är direkt kopplat till agentteorin och 

därmed bolagets prestation (Shleifer & Vishny, 1997). Den rörliga ersättningen används 

som ett incitament och en kontrollmekanism för att undvika, eller kontrollera, 

agentproblemet. Denna kontrollmekanism har tidigare undersökts av Andersson och 

Andersson (2006) och Randøy och Nielsen (2002), som på ett liknande sätt studerade den 

rörliga ersättningen bland vd och ledande befattningshavare i Sverige och USA vilket gör 

den lämplig att använda även i denna uppsats. Även García-Castro, Aguilera och Ariño 
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(2013) undersöker vd:ns rörliga ersättning, men däremot som en procentuell del av den 

totala lönen. Vi kommer att presentera vd:ns rörliga ersättning i absoluta tal likt 

Andersson och Andersson (2006). Dessutom väljer vi att inkludera övriga ledande 

befattningshavares rörliga ersättning eftersom deras ersättning oftast presenteras 

tillsammans med vd:ns rörliga ersättning. I många fall är svårt att särskilja vd:ns rörliga 

ersättning från resterande ledande befattningshavare vilket hade inneburit att bortfallet 

hade blivit alldeles för stort om enbart vd:ns rörliga ersättning hade undersökts. 

 

Informationen angående vd:ns rörliga ersättning inhämtas från respektive bolags 

årsredovisningar under uppsatsens berörda tidsperiod.  

 

Vd:ns rörliga ersättning operationaliseras som storleken på ledande befattningshavares 

rörliga ersättning i miljoner kronor (Mkr). 

 

Vd:ns rörliga ersättning kodas som en kontinuerlig (absolut) variabel. 

 

3.8.3 Kontrollvariabler 

De kontrollvariabler som används i forskning likt denna är nästintill standardiserade 

eftersom mycket forskning väljer att utgå ifrån samma kontrollvariabler. Typiska 

kontrollvariabler kan vara till exempel storlek på bolag, vilken sektor bolaget verkar i 

samt vilka år som är undersökta (Liang, Huang & Lin, 2011). Kontrollvariabler för denna 

uppsats presenteras nedan. 

 

Storleken på bolaget kan mätas på en del olika sätt, till exempel omsättning, antal 

anställda och börsvärde. I denna uppsats fokuserar vi på börsvärde eftersom det är ett 

tydligt mått på hur stort bolaget är samt eftersom det reflekterar vad investerare är värda 

att betala för bolaget eftersom bolagen finns noterade på en marknad (Chung & Pruitt, 

1994). Andra accepterade storleksmått kan vara till exempel tillgångar, men då detta ger 

en hög korrelation till ROA (räntabilitet på totalt kapital) väljer vi att inte använda denna 

variabel. Ytterligare storleksmått kan vara Herfindahls index som är ett mått som mäter 

hur stort ett bolags marknadsandel är och därmed även storleken på bolaget i förhållande 

till den industri där det verkar (Kelly, 1981).  
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Börsvärde 

Börsvärde är ett mått för att kunna uppskatta bolagets storlek, detta är därför en 

accepterad kontrollvariabel att använda i undersökningar likt denna (Chung & Pruitt, 

1994). Det är en användbar variabel eftersom ägarkoncentration och prestation kan 

påverkas av bolagets storlek. Ytterligare en anledning till varför denna variabel används 

är eftersom bolagens börsvärde lätt kan inhämtas på databasen Holdings.  

 

I större bolag krävs det till exempel att investerare investerar mycket kapital för att kunna 

kontrollera en större del av bolaget och därmed få ett betydande inflytande som till 

exempel kan visa sig genom större röstmöjligheter på bolagsstämman. Detta innebär 

oftast att investerare väljer att placera mycket av sitt kapital i större bolag eftersom det 

kan ses som ett säkrare kort jämfört med att placera en betydande del kapital i mindre 

bolag. (Demsetz & Villalonga, 2001) I vår operationalisering väljer vi även att använda 

oss av ett logaritmerat börsvärde, eftersom jämförbarheten mellan olika länder då 

förbättras samt att det är mer lättöverskådligt då börsvärdet är stort (Hair, 2010). 

 

Denna information hämtas från databasen Holdings den sista december varje år under 

uppsatsens valda tidsintervall.  

 

Börsvärde operationaliseras som miljarder kronor (Mkr) och Ln(börsvärde).  

 

Börsvärde kodas som en kontinuerlig variabel. 

Ln(Börsvärde) kodas som en kontinuerlig variabel.  

 

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad är en vanligt förekommande kontrollvariabel, vilket visas i en meta-

analys av samtliga befintliga studier som gjorts inom området familjekontrollens 

påverkan på bolagens prestation på amerikanska noterade bolag. (van Essen, Carney, 

Gedajlovic & Heugens, 2015) Eftersom variabeln skuldsättningsgrad användes frekvent 

inom dessa studier samt även inom en rad andra internationella forskningsstudier som 

berör ägarstrukturens påverkan på prestanda (e.g. Alipour, 2013) så motiverar det att den 

används även i denna uppsats. Skuldsättningsgraden kan nämligen förväntas påverka 

bolagets prestation, och prestation är ett genomgripande tema i denna uppsats. 
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Kreditgivarna är väldigt måna om att få tillbaka de utlånade pengarna från bolagen och 

Short och Keasey (1999) argumenterar för att kreditgivare har bättre förmåga att påverka 

och motivera en företagsledning att prestera bra än vad aktieägare har. Ju högre 

skuldsättningsgraden är desto mer utövar kreditgivarna en press på bolagen att öka 

prestationen om bolaget har en hög skuldsättningsgrad. 

 

Vid insamlandet av data angående bolagens skuldsättningsgrad blev det tydligt att 

tillgången på information i bolagens årsredovisningar, samt databaser som Di och 

Morningstar (Avanza) var mycket bristfällig. Det saknades information om detta 

nyckeltal på en övervägande del av vår population. Av denna anledning har vi valt att 

räkna ut skuldsättningsgraden med hjälp av det matematiska sambandet mellan soliditet 

och skuldsättningsgrad: skuldsättningsgrad = (1/soliditet) -1 (Aktiefokus, 2012). Det är 

således bolagens angivna soliditet, vilken med framgång har kunnat insamlas, som ligger 

till grund för den skuldsättningsgrad som anges i denna uppsats. Soliditeten är beräknad 

genom att dividera bolagets egna kapital med bolagets totala tillgångar. Datan är insamlad 

från respektive bolags årsredovisning under uppsatsens valda tidsperiod 2011–2013. 

 

Skuldsättningsgrad operationaliseras som (1/soliditet) -1. 

 

Skuldsättningsgrad kodas som en kontinuerlig variabel. 

 

Styrelsens storlek 

Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning måste en styrelse i Sverige bestå av minst tre 

ledamöter varav en av dessa tre ska vara ordförande (Kollegiet, 2017). Storleken på 

styrelsen bestäms i bolagsordningen och kan variera från ett bolag till ett annat. Det är 

ofta vanligt att man i bolagsordningen skriver vilket det lägsta och högsta antal 

styrelseledamöter som ska arbeta med styrelseuppgifter. Cheng (2008) visar att en större 

styrelse lider av fler agentproblem än en mindre styrelse. Agentproblemen kan visa sig 

till exempel genom att en del styrelseledamöter är så kallade free-riders vilket kan visa 

sig till exempel genom att de får ersättning för att sitta i styrelsen utan att delta aktivt. På 

grund av detta blir det därför lättare för vd:n att influera och påverka styrelsen när 

styrelsen är stor eftersom ledamöterna inte är nämnvärt insatta i styrelsens åtaganden. 

Detta kan enligt Cheng (2008) påverka bolagets prestation negativt i majoriteten av fallen 
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även om det ibland kan bidra positivt till bolagets prestation. Siciliano (1996) anser 

däremot att en större styrelse möjliggör en högre diversitet i ålder, kön och etnisk 

bakgrund vilket skulle kunna förbättra företagets prestation eftersom en mängd olika nya 

infallsvinklar skulle tillkomma jämfört med om styrelsen är helt homogen. Variabeln för 

styrelsens storlek återfinns i en rad forskningsstudier (e.g. Darko, Aribi, & Uzonwanne, 

2016).  

 

Likt Cheng (2008) och Randøy och Nielsen (2002) vill vi därför använda styrelsens 

storlek som en kontrollvariabel vid genomförandet av denna uppsats. Då vi har 

operationaliserat styrelsens storlek har vd, suppleanter och arbetstagarrepresentanter 

exkluderats eftersom detta tillämpas i övrig styrelseforskning (García-Castro, Aguilera & 

Ariño, 2013).   

 

Information om styrelsens storlek hämtas från styrelsedatabasen som är sammanställd av 

Stafsudd (2015). Om information skulle saknas från styrelsedatabasen hämtas 

informationen från respektive bolags årsredovisning. 

 

Styrelsens storlek operationaliseras som antal styrelseledamöter. 

 

Styrelsen storlek kodas som en kontinuerlig (absolut) variabel. 

 

Styrelsens genomsnittliga ålder 
Siciliano (1996) använder ålder i sin forskning på styrelseledamöter för att undersöka hur 

det påverkar bolagens organisatoriska prestation. Hon kommer fram till att det i teorin är 

bra att styrelseledamöterna har ett stort åldersspann för att på så sätt eventuellt tänka på 

olika sätt och för att kunna få olika perspektiv på olika frågor. Bland bolagen som 

Siciliano (1996) undersöker visar det sig däremot att styrelseledamöter i USA är väldigt 

homogena både vad gäller ålder, kön och etnicitet. Då vi har operationaliserat styrelsens 

genomsnittliga ålder har vd, suppleanter och arbetstagarrepresentanter exkluderats 

eftersom detta tillämpas i övrig styrelseforskning (García-Castro, Aguilera & Ariño, 

2013). 
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Information om styrelsens genomsnittliga ålder hämtas från styrelsedatabasen som är 

sammanställd av Stafsudd (2015). Om information skulle saknas från styrelsedatabasen 

hämtas informationen från respektive bolags årsredovisning. 

 

Styrelsens genomsnittliga ålder operationaliseras som Summan av åldern på 

styrelseledamöter / Antal styrelseledamöter. 

 

Styrelsens genomsnittliga ålder kodas som en kontinuerlig (absolut) variabel. 

 

Röstdifferentiering  
Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) berör röstdifferentiering när de undersöker 

samband mellan prestation och ägarstruktur i svenska börsnoterade bolag. De gör därför 

en jämförelse mellan bolag som bara har en aktie som är värd en röst, eller en 

differentierad aktie som till exempel kan vara värd ⅕ eller 1/10 av en A-aktie. De finner 

att det i majoriteten av svenska börsnoterade bolag handlas med röstdifferentierade aktier 

vilket kan sägas vara typiskt för Sverige eftersom det med detta tillvägagångssätt kan vara 

enkelt att tillförskansa sig röstfördelar utan att ha placerat mycket kapital i bolaget. Vidare 

finner de att bolag som handlar med röstdifferentierade aktier ofta tenderar att ha en lägre 

investeringsnivå. Det är denna typ av aktie som kan sägas leda till, eller möjliggöra, ett 

koncentrerat ägande. Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) operationaliserar 

röstdifferentiering som en dikotom variabel, det vill säga antingen tillämpar bolaget en 

röstdifferentiering, eller så gör de det inte. Även Holgersson och Söderlindh (2013) 

använder röstdifferentiering i sin uppsats vilket tydliggör relevansen av denna variabel. 

Det kan argumenteras för att man även kan undersöka kors- och pyramidägande som är 

vanligt i Sverige, men vi väljer att enbart undersöka röstdifferentierade aktier eftersom 

kors- och pyramidägande är tämligen komplext att undersöka.  

 

I denna uppsats kommer vi också göra en uppdelning mellan bolag som använder sig av 

röstdifferentierade aktier eller inte. Denna information hämtas från databasen Holdings 

den sista december varje år under uppsatsens valda tidsintervall.  

 

Röstdifferentiering operationaliseras som Röstdifferentiering.  
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Röstdifferentiering kodas som en dikotom variabel (0 = röstdifferentiering tillämpas 

inte, 1 = röstdifferentiering tillämpas). 

 

Sektor 

Enligt Thomsen och Pedersen (2000) påverkar den sektor där bolaget är verksamt i 

bolagets olika strategier eftersom alla sektorer kännetecknas av olika typer av intensitet 

och konkurrens. Denna variabel används därför frekvent i forskning då bolagsprestation 

undersöks eftersom sektortillhörighet kan påverka graden av koncentration vilket i sin tur 

påverkar prestationen. Även Demsetz och Villalonga (2001) och Jansson och Larsson-

Olaison (2010) använder sig av en uppdelning av sektorer vid prestations- och 

ägarkoncentrationsundersökningar.  

 

Global Industry Classification Standard (GICS) sammanställer olika branscher i sektorer 

och är främst utvecklad av Morgan Stanley och Standard & Poor’s. I GICS index finns 

de olika sektorerna; energi, material, industrivaror, sällanköpsvaror, dagligvaror, 

hälsovård, finans, informationsteknik, teleoperatörer, kraftförsörjning och fastigheter. 

(MSCI, 2017) Denna uppsats utgår däremot från de sektorer som finns förklarade på 

databasen Holdings (material, industri, fastigheter, finans, handel & varor, råvaror, 

sällanköp, hälsovård, informationsteknik, tjänster, energi & miljö samt media & telekom) 

(Holdings, 2017). Indelningen är snarlik men i Holdings har energi ersatts med råvaror, 

industrivaror har ersatts av industri, dagligvaror har ersatts med handel & varor och 

kraftförsörjning har ersatts av material. De båda indexen är därmed snarlika varför 

Holdings index väljs för denna uppsats. Datan är insamlad den sista december varje år 

under uppsatsens valda tidsintervall. Just den sektorindelning som används i denna 

uppsats har inte använts i tidigare studier, men detta motiveras med att Holdings 

presenterat resultaten. Holdings i sin tur ägs av Modular Finance AB (som även äger SIS 

Ägarservice AB) därför anser vi att sektorerna som inhämtas från Holdings är 

tillförlitliga. 

 

Sektor operationaliseras som: 

material  

industri  

fastigheter  
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finans  

handel & varor  

råvaror  

sällanköp  

hälsovård  

informationsteknik  

tjänster  

energi & miljö 

media & telekom  

 

Sektor kodas som en dikotom variabel, det vill säga; material (0 = tillhör inte material, 

1 = tillhör material), industri (0 = tillhör inte industri, 1 = tillhör industri), fastigheter (0 

= tillhör inte fastigheter, 1 = tillhör fastigheter), finans (0 = tillhör inte finans, 1 = tillhör 

finans), handel & varor (0 = tillhör inte handel & varor, 1 = tillhör handel & varor), 

råvaror (0 = tillhör inte råvaror, 1 = tillhör råvaror), sällanköp (0 = tillhör inte sällanköp, 

1 = tillhör sällanköp), hälsovård (0 = tillhör inte hälsovård, 1 = tillhör hälsovård), 

informationsteknik (0 = tillhör inte informationsteknik, 1 = tillhör informationsteknik), 

tjänster (0 = tillhör inte tjänster, 1 = tillhör tjänster), energi & miljö (0 = tillhör inte 

energi & miljö, 1 = tillhör energi & miljö) och media & telekom (0 = tillhör inte media 

& telekom, 1 = tillhör media & telekom). 

 

Undersökta år 
Då vi väljer att tidsförskjuta våra beroende variabler (lead variable) kan årsvariabler 

användas för att på så sätt kunna studera signifikanta förändringar över uppsatsens valda 

tidsperiod och därmed eventuellt kunna utesluta effekter som påverkar olika år. Denna 

kontrollvariabel används i stort sett av all tidigare forskning när fler än ett år undersöks 

(Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007; Ducassy & Guyot, 2016; Liang, Huang & Lin, 2011). 

Uppsatsen har ett tidsintervall om tre år, det vill säga att de undersökta åren i denna 

uppsats är år 2011 till och med år 2013.   
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Undersökta år operationaliseras som år: 

År 2011  

År 2012  

År 2013  

 

Undersökta år kodas som en dikotom variabel det vill säga; År 2011 (0 = om 2012, 

2013, 1 = om 2011), År 2012 (0 = om 2011, 2013, 1 = om 2012) och År 2013 (0 = om 

2011, 2012, 1 = om 2013. 

 

Nedan presenteras en sammanfattning i tabellform för samtliga variabler som används i 

denna uppsats (Tabell 3). 

 

 
Tabell 3, Sammanställning av variabler 



	

	 64	

3.9 Etiska aspekter 

Det finns en del etiska aspekter att ta hänsyn till då man skriver en uppsats som kräver 

insamling av information. Då vi inte intervjuar enskilda personer eller fördjupar oss i ett 

företag blir de etiska aspekterna därmed något annorlunda än om vi hade fokuserat på ett 

företag och intervjuat berörda personer. De etiska aspekter man ska tänka på vid 

intervjuer kan vara till exempel att man informerar berörda personer vad syftet med 

uppsatsen är, de ska vara införstådda med upplägget innan de väljer att vara med i studien 

eller inte. Detta innebär att deltagarna måste samtycka till att vara med i undersökningen. 

All information ska därför behandlas med anonymitet och enbart användas som material 

till uppsatsen. (Bryman & Bell, 2013)  

 

Vi har i denna uppsats inte intervjuat någon person eller använt oss av några enkäter utan 

har enbart hämtat information som är offentlig och tillgänglig för alla att ta del av. Trots 

att vi har hämtat information från juridiska personer presenterar vi inte någon information 

om ett specifikt bolag eller en specifik person utan vi gör istället en generalisering som 

sträcker sig över en stor population. Således avslöjas inte någon känslig information om 

något enskilt bolag. Inget bolag gynnas eller missgynnas i denna uppsats och det 

insamlade datamaterialet kommer endast att användas i syfte att om möjligt besvara 

uppsatsens frågeställning. Därmed anser vi att det kan sägas att vi tagit de etiska 

aspekterna i beaktande vid genomförandet av denna uppsats. 
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4. Empiriskt resultat och analys 

 
Kapitlet presenterar först den insamlade datan i form av deskriptiv statistik. Vi gör en 

korrelationsanalys av variablerna och reflekterar över eventuell multikollinearitet vilket 

i sin tur leder till en redogörelse av resultatet av de utförda regressionsmodellerna. 

Vidare så kommer vi med utgångspunkt i de bakomliggande teorierna och framlagda 

hypoteserna från kapitel 2 att analysera och diskutera de empiriska resultaten från 

regressionsmodellerna. Analysen är uppdelad så att var och en av de sju hypoteserna har 

sitt eget avsnitt. 

 
 

4.1 Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt presenteras den deskriptiva statistiken för beroende, oberoende och 

kontrollvariabler. Tabellerna redogör för antalet observationer och bortfallet, medelvärde, 

standardavvikelse, minimum- och maximumvärden. Kommentarer följer efter respektive 

tabell. 

 
Tabell 4, Beroende variabler 

 

Ovanstående tabell (tabell 4) behandlar den deskriptiva statistiken gällande de beroende 

variablerna, ROA och ROE under respektive undersökt år. Det finns ett bortfall på dessa 

variabler då de undersöktes men eftersom det är ett litet bortfall i förhållande till den 

giltiga datan görs antagandet att det inte kommer att påverka resultaten i alltför hög 

utsträckning. För ROA är medelvärdet jämt och svagt ökande över tidsperioden och för 

ROE fluktuerar det något. ROE visar överlag upp ett högre medelvärde än ROA. 

Standardavvikelsen är förhållandevis hög jämfört med medelvärdet vilket beror på den 

stora spridningen av observationer. Även här uppvisar ROA ett något jämnare värde än 

den fluktuerande standardavvikelsen som ROA visar. Minimum visar det minsta 
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observerade värdet på ROA och ROA och maximum visar det högsta observerade värdet. 

De minimum- och maximumvärden som presenteras i tabellen visar att skillnaden mellan 

det största och minsta värdet genomgående är störst för ROE vilket visar på 

att spridningen av de observerade måtten för ROE är större än för ROA.  

 

 
Tabell 5, Ägaridentitet 

Ovanstående tabell (tabell 5) behandlar den deskriptiva statistiken för variabler som berör 

ägaridentitet och koncentration. Den visar att det inte föreligger något bortfall vid 

undersökningen av de variabler som berör ägaridentitet och koncentration. Tabellen 

visar  även att medelvärdet skiljer sig markant mellan dessa variabler, detta beror på hur 

ofta en variabel observeras, det vill säga, om medelvärdet är högre förekommer den fler 

gånger. Här kan man även se att Sfärfam20 är det vanligaste måttet baserat på 

koncentration och identitet och det minst förekommande är StatSpritt, Stat10 och Stat50 

som inte förekommer alls. Övriga mönster som kan tydas utifrån denna tabell är att 

ägande på 20% eller mer är mest frekvent förekommande.    
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Tabell 6, Oberoende variabler 

 

Ovanstående tabell (tabell 6) behandlar den deskriptiva statistiken för de oberoende 

variablerna. Den visar ägarkoncentration, ägaridentitet, styrelsens oberoende, vd:ns 

rörliga ersättning samt vd:ns ägande. Ägarkoncentrationen visar att ägande på 20%-nivån 

är vanligast förekommande där den störste ägaren i alla observationer äger i genomsnitt 

cirka 32 % av rösterna i bolaget. Standardavvikelsen på dessa koncentrationsmått är hög 

vilken beror på en stor spridning i de observationer som har observerats. Detta syns då 

minimum- och maximumvärdet för största ägarens röstinnehav observeras. Enligt 

medelvärdet är ägaridentiteten familj- eller sfärägande är vanligast förekommande följt 

av privat och institutionellt ägande. Även på dessa medelvärden är standardavvikelsen 

hög. Cirka 68% av styrelseledamöterna i de undersökta bolagen är oberoende men då det 

återigen finns en stor spridning i antalet observationer är standardavvikelsen hög. Vd:n 

äger i cirka 94% av fallen aktier i bolaget och får i genomsnitt ta del av en rörlig ersättning 

på 4,9 miljoner kr. Vd:ns rörliga ersättning varierar däremot kraftigt vilket kan ge ett 

snedfördelat medelvärde. Bortfall finns endast på oberoende styrelseledamöter, vd:ns 

rörliga ersättning, samt vd:ns ägande.  
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Tabell 7, Kontrollvariabler 

 

I ovanstående tabell (tabell 7) presenteras den deskriptiva statistiken för de 

kontrollvariabler som använts i denna uppsats. Standardavvikelsen för börsvärdet är högt 

jämfört med medelvärdet vilket beror på att olika stora bolag har observerats (från large, 

mid och small cap, som alla har olika gränser och kriterier för börsvärde) vilket innebär 

att det är en stor spridning i observationerna. Ett liknande dilemma har 

skuldsättningsgraden eftersom minimum och maximumvärdet även här har en stor 

spridning. Styrelsen består oftast av sex personer och ledamöterna är i genomsnitt cirka 

57 år gamla. Röstdifferentiering tillämpas i hälften av de observerade bolagen som främst 

tillhör sektorn industri (22 %). Den minsta sektorn som undersökts är energi och miljö 

vilken enbart 1 % av bolagen tillhör.  

 

4.2 Korrelationsanalys 

Nedan redogörs för korrelationer mellan de undersökta variablerna. För detta syfte har vi 

framställt dels en förenklad korrelationsmatris, tabell 8 nedan, och en fullständig matris 

som presenteras i appendix (Appendix 10). Matriserna redovisar Pearson-korrelation 

tillsammans med tvåsidigt signifikanstest, där * motsvarar signifikans på nivån 0,05 och 

** signifikans på nivån 0,01. I den förenklade korrelationsmatrisen (tabell 8) ställs 

oberoende variabler mot beroende variabler. Av utrymmesskäl är matrisen uppdelad i två 
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delar, Förenklad korrelationsanalys 1 och Förenklad korrelationsanalys 2, således är det 

inte två olika analyser utan analys 2 är en fortsättning på analys 1. 

 

 
Tabell 8, Förenklad korrelationsanalys 

 

Det är av vikt att undersöka om det föreligger en signifikant korrelation mellan två eller 

flera av de oberoende variablerna som ingår i en regressionsmodell. Detta eftersom det 

riskerar att uppstå multikollinearitet och det blir svårt att urskilja effekten som en 

förklarande variabel har på den beroende variabeln. För att undvika multikollinearitet har 

vi analyserat den fullständiga korrelationsmatrisen (Appendix 10) och identifierat 

oberoende variabler som har en signifikant korrelation. I de fall då det föreligger en 

signifikant korrelation som ligger utanför acceptabla värden för korrelationskoefficienten 

så har vi plockat bort en av variablerna från regressionsmodellen. Om korrelationen 

mellan oberoende variabler överstiger 0,9 (eller understiger -0,9) så bör modellens 

tillförlitlighet ifrågasättas (Hair et al., 2010). Utöver detta har vi i regressionerna testat en 

mängd olika kombinationer av variabler och utifrån detta valt de variabler som enligt 
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toleranstesten visat acceptabla toleransnivåer som aldrig understiger 0,1 (Hair et al., 

2010), och som samtidigt är intressanta att analysera med utgångspunkt i uppsatsens 

hypoteser. När vi exkluderar nedan specificerade variabler från regressionerna (modell 

1–24) så ökar toleransnivåerna. Toleranstesterna visar att samtliga använda variabler 

ligger på acceptabla nivåer. Toleransnivån (det inverterade VIF-värdet) understiger 

mycket sällan 0,6 och endast i ett fåtal fall är toleransnivån runt 0,4 varvid man kan utgå 

ifrån att multikollinearitet inte föreligger i regressionsmodellerna. 

 

De variabler som har exkluderats ur regressionerna och som utgör referensgrupp är 

följande: Institutionellt ägande, Familj- och sfärägande, Statligt ägande, Utländskt 

ägande, Privat ägande, Företagsägande, Industri, Energi & Miljö och År 2011.  

 

4.3 Regressioner 

Detta avsnitt presenterar resultaten från de regressioner som genomförts för de beroende 

variablerna ROA 2011–2013 (t0), 2012–2014 (t1) och 2013–2015 (t2) samt ROE 2011–

2013 (t0), 2012–2014 (t1) och 2013–2015 (t2). De inledande regressionsmodellerna 

(modell 1–12) berör ägarkoncentrationens påverkan på ovanstående prestationsmått, 

medan de avslutande regressionsmodellerna (13–24) berör flera kontrollmekanismers 

påverkan på ovanstående prestationsmått. Modellerna 7–8 (ägarkoncentration och ROE 

2011–2013, t0) samt 19–20 (övriga kontrollmekanismer och ROE 2011–2013, t0) visade 

ingen signifikans som helhet varför dessa endast har inkluderats i appendix. Tabellerna 

är uppbyggda på följande sätt: i vänster kolumn återfinns oberoende variabler och 

kontrollvariabler. Övriga kolumner presenterar variablernas koefficienter för beta, B, 

standardfel, signifikans och tolerans. B-värdet anger hur den oberoende variabeln 

påverkar den beroende variabeln och betavärdet anger hur starkt sambandet mellan 

oberoende och beroende variabel är. Om B-värdet exempelvis är 2,2 så innebär det att när 

den oberoende variabeln ökar med 1 enhet kommer den beroende variabeln öka med 2,2 

enheter. B-värdet anger alltså lutningen eller riktningen på den tänkta linjen som 

representerar förhållandet mellan den oberoende och beroende variabeln. Betavärdet 

anger däremot inte lutningen (annat än om den är positiv eller negativ) utan istället hur 

starkt eller svagt sambandet mellan den oberoende och beroende variabeln är. Om 

observationerna ligger nära den tänkta linjen är sambandet starkt och om observationerna 

ligger utspridda långt ifrån den tänkta linjen är sambandet svagt eller obefintligt. 
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Betavärden som närmar sig noll är svaga medan betavärden som närmar sig ett (eller 

minus ett) är starka. För att öka jämförbarheten mellan olika variabler som har kodats på 

olika sätt är betavärdena standardiserade vilket innebär att variablernas koefficienter kan 

jämföras med varandra oaktat deras kodning.  

 

Basmodellens regression innefattar enbart kontrollvariabler och den beroende variabeln. 

Till höger om basmodellen presenteras helmodellen där även de oberoende variablerna 

inkluderas tillsammans med kontrollvariablerna. Genom att först göra en basmodell utan 

oberoende variabler, som sedan kompletteras med en helmodell inklusive oberoende 

variabler, så kan man jämföra vilken effekt de oberoende variablerna enskilt har på den 

beroende variabeln. Förändringen i förklaringsgraden R2 och justerad R2 tydliggörs då 

de oberoende variablerna läggs till. Längst ner i tabellen återfinns F-värden, regressionens 

signifikans, R2 och justerad R2. 

 

Innan vi presenterar modellerna för ägarkoncentrationens påverkan på prestationsmåtten 

ROA och ROE så vill vi motivera användandet av just den oberoende variabeln Största 

ägarens röstinnehav. Vi har inför regressionsanalysen testat de oberoende variablerna 

20% koncentration och 50% koncentration enskilt var och en för sig (tillsammans med 

kontrollvariablerna enligt nedan) mot såväl ROA 2011–2013 (t0), 2012–2014 (t1) och 

2013–2015 (t2) som ROE 2011–2013 (t0), 2012–2014 (t1) och 2013–2015 (t2). Ingen av 

dessa regressionsmodeller, totalt 24 stycken (inklusive basmodeller), gav något 

signifikant samband mellan koncentrations- och prestationsmåttet. Vi kommer inte att 

kommentera resultatet av dessa tester men i appendix 9 presenteras 

regressionsmodellerna för 20% koncentration mot ROA 2011–2013 (t0) (modell 25–26) 

och ROE 2011–2013 (t0) (modell 27–28) samt 50% koncentration mot ROA 2011–2013 

(t0) (modell 29–30) och ROE 2011–2013 (t0) (modell 31–32). Så istället för att använda 

tröskelvärden på exempelvis 20% och 50% så väljer vi att istället använda den 

kontinuerliga variabeln Största ägarens röstinnehav för att om möjligt få en så stor 

upplösning som möjligt i operationaliseringen av begreppet ägarkoncentration. Resultatet 

av denna operationalisering presenteras nedan i modell 1–12. 
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Ägarkoncentrationens påverkan på ROA 2011-2013 (t0) 

 
Tabell 9, Ägarkoncentrationens påverkan på ROA 2011-2013 (t0) 

 

Regressionen i tabell 9 som helhet är signifikant och R-square adj. förbättras mellan 

modell 1 och modell 2, vilket innebär att den oberoende variabeln förbättrar regressionens 

förklaringsgrad något.  

 

Det föreligger inget signifikant samband mellan den oberoende och den beroende 

variabeln jämfört med korrelationsanalysen (tabell 8) som visar en signifikant positiv 

korrelation.  

 

Kontrollvariabeln Ln(Börsvärde) visar ett signifikant positivt samband samtidigt som 

Hälsovård och Informationsteknik visar ett signifikant negativt samband. Jämfört med 

modell 1 fortsätter de signifikanta kontrollvariablerna i modell 2 att vara signifikanta.  
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Ägarkoncentrationens påverkan på ROA 2012-2014 (t1) 

 
Tabell 10, Ägarkoncentrationens påverkan på ROA 2012-2014 (t1)  

 

Regressionen i tabell 10 som helhet är signifikant och R-square adj. förbättras mellan 

modell 3 och modell 4, vilket innebär att den oberoende variabeln förbättrar regressionens 

förklaringsgrad något.  

 

Det föreligger inget signifikant samband mellan den oberoende och den beroende 

variabeln jämfört med korrelationsanalysen (tabell 8) som visar en signifikant positiv 

korrelation.  

 

Kontrollvariablerna Ln(Börsvärde) och Sällanköp visar ett signifikant positivt samband 

samtidigt som Hälsovård visar ett signifikant negativt samband. Jämfört med modell 3 

fortsätter de signifikanta kontrollvariablerna i modell 4 att vara signifikanta.  
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Ägarkoncentrationens påverkan på ROA 2013-2015 (t2) 

 
Tabell 11, Ägarkoncentrationens påverkan på ROA 2013-2015 (t2)  

 

Regressionen i tabell 11 som helhet är signifikant och R-square adj. förändras inte mellan 

modell 5 och modell 6, vilket innebär att den oberoende variabeln inte förbättrar eller 

försämrar regressionens förklaringsgrad något.  

 

Det föreligger inget signifikant samband mellan den oberoende och den beroende 

variabeln jämfört med korrelationsanalysen (tabell 8) som visar en signifikant positiv 

korrelation.  

 

Kontrollvariablerna Ln(Börsvärde) och Sällanköp visar ett signifikant positivt samband 

samtidigt som Hälsovård och Råvaror visar ett signifikant negativt samband. Jämfört med 

modell 5 fortsätter de signifikanta kontrollvariablerna i modell 6 att vara signifikanta.  
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Ägarkoncentrationens påverkan på ROE 2012-2014 (t1) 

 
Tabell 12, Ägarkoncentrationens påverkan på ROE  2012-2014 (t1) 
 

Regressionen i tabell 12 som helhet är signifikant och R-square adj. försämras mellan 

modell 9 och modell 10, vilket innebär att den oberoende variabeln försämrar 

regressionens förklaringsgrad något.  

 

Det föreligger inget signifikant samband mellan den oberoende och den beroende 

variabeln jämfört med korrelationsanalysen (tabell 8) som visar en signifikant positiv 

korrelation.  

 

Kontrollvariabeln Ln(Börsvärde) visar ett signifikant positivt samband samtidigt som 

Informationsteknik visar ett signifikant negativt samband. Jämfört med modell 9 

fortsätter de signifikanta kontrollvariablerna i modell 10 att vara signifikanta. 
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Ägarkoncentrationens påverkan på ROE 2013-2015 (t2) 

 
Tabell 13, Ägarkoncentrationens påverkan på ROE 2013-2015 (t2)  

 

Regressionen i tabell 13 som helhet är signifikant och R-square adj. förbättras mellan 

modell 11 och modell 12, vilket innebär att den oberoende variabeln förbättrar 

regressionens förklaringsgrad något.  

 

Det föreligger inget signifikant samband mellan den oberoende och den beroende 

variabeln jämfört med korrelationsanalysen (tabell 8) som visar en signifikant positiv 

korrelation.  

 

Kontrollvariablerna Ln(Börsvärde) och Sällanköp visar ett signifikant positivt samband 

samtidigt som Hälsovård och Råvaror visar ett signifikant negativt samband. Jämfört med 

modell 5 fortsätter de signifikanta kontrollvariablerna i modell 6 att vara signifikanta.  
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Ägarkoncentrationens påverkan på ROE 2011-2013 (t0) 

Regressionsmodellerna 7 och 8 är inte signifikanta som helhet varför dessa endast 

presenteras i Appendix 7. Anledningen till att modellerna inte uppvisar signifikans kan 

vara att det råder en stor spridning i den beroende variabeln ROE 2011-2013 (t0), vilket 

framgår i avsnitt 4.1 tabell 4 som behandlar deskriptiv statistik. Standardavvikelsen för 

ROE t0 är betydligt större än övriga beroende variabler. 

 

Övriga kontrollmekanismers påverkan på ROA 2011-2013 (t0) 

 
Tabell 14, Övriga kontrollmekanismers påverkan på ROA 2011-2013 (t0) 
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Regressionen i tabell 14 som helhet är signifikant och R-square adj. förbättras mellan 

modell 13 och modell 14, vilket innebär att den oberoende variabeln förbättrar 

regressionens förklaringsgrad något.  

 

Det föreligger ett signifikant negativt samband mellan två oberoende (Utl10 och Föret10) 

och den beroende variabeln som i likhet med korrelationsanalysen (tabell 8) visar en 

signifikant negativ korrelation. Korrelationsanalysen visar även att det föreligger en 

signifikant positiv korrelation till Vd:ns ägande och Vd:ns rörliga ersättning.  

 

Kontrollvariablerna Ln(Börsvärde) och Sällanköp visar ett signifikant positivt samband 

samtidigt som Informationsteknik visar ett signifikant negativt samband. Jämfört med 

modell 13 fortsätter de signifikanta kontrollvariablerna i modell 14 att vara signifikanta.  
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Övriga kontrollmekanismers påverkan på ROA 2012-2014 (t1) 

 
Tabell 15, Övriga kontrollmekanismers påverkan på ROA 2012-2014 (t1)  

 

Regressionen i tabell 15 som helhet är signifikant och R-square adj. försämras mellan 

modell 15 och modell 16, vilket innebär att den oberoende variabeln försämrar 

regressionens förklaringsgrad något.  
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Det föreligger inget signifikant samband mellan de oberoende och den beroende variabeln 

jämfört med korrelationsanalysen (tabell 8) som visar en signifikant positiv korrelation 

för variabeln Sfärfam50 och Vd:ns ägande samt en signifikant negativ korrelation för 

variabeln Utl10.  

 

Kontrollvariablerna Ln(Börsvärde) och Sällanköp visar ett signifikant positivt samband 

samtidigt som Råvaror visar ett signifikant negativt samband. Jämfört med modell 15 

fortsätter de signifikanta kontrollvariablerna i modell 16 att vara signifikanta.  
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Övriga kontrollmekanismers påverkan på ROA 2013-2015 (t2) 

 
Tabell 16, Övriga kontrollmekanismers påverkan på ROA 2013-2015 (t2)  

 

Regressionen i tabell 16 som helhet är signifikant och R-square adj. förbättras mellan 

modell 17 och modell 18, vilket innebär att den oberoende variabeln förbättrar 

regressionens förklaringsgrad något.  

 

Det föreligger ett signifikant negativt samband mellan två oberoende (Utl10, Föret10) 

och den beroende variabeln samt ett signifikant positivt mellan en oberoende (Vd:ns 
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ägande) och den beroende variabeln som i likhet med korrelationsanalysen (tabell 8) visar 

en signifikant korrelation.  

 

Kontrollvariablerna Ln(Börsvärde) och Sällanköp visar ett signifikant positivt samband 

samtidigt som Hälsovård visar ett signifikant negativt samband. Jämfört med modell 17 

fortsätter de signifikanta kontrollvariablerna i modell 18 att vara signifikanta.  

 

Övriga kontrollmekanismers påverkan på ROE 2012-2014 (t1) 

 
Tabell 17, Övriga kontrollmekanismers påverkan på ROE 2012-2014 (t1) inklusive basmodell 
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Regressionen i tabell 17 som helhet är signifikant och R-square adj. förbättras mellan 

modell 21 och modell 22, vilket innebär att den oberoende variabeln förbättrar 

regressionens förklaringsgrad något.  

 

Det föreligger ett signifikant negativt samband mellan en oberoende (Utl10) och den 

beroende variabeln som i likhet med korrelationsanalysen (tabell 8) visar en signifikant 

negativ korrelation.  

 

Kontrollvariablen Ln(Börsvärde) visar ett signifikant positivt samband samtidigt som 

Informationsteknik visar ett signifikant negativt samband. Jämfört med modell 21 

fortsätter de signifikanta kontrollvariablerna i modell 22 att vara signifikanta.  
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Övriga kontrollmekanismers påverkan på ROE 2013-2015 (t2) 

 
Tabell 18, Övriga kontrollmekanismers påverkan på ROE 2013-2015 (t2)  

 

Regressionen i tabell 18 som helhet är signifikant och R-square adj. förbättras mellan 

modell 23 och modell 24, vilket innebär att den oberoende variabeln förbättrar 

regressionens förklaringsgrad något.  
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Det föreligger ett signifikant negativt samband mellan två oberoende (Inst10 och Utl10) 

och den beroende variabeln som i likhet med korrelationsanalysen (tabell 8) visar en 

signifikant negativ korrelation.  

 

Kontrollvariablen År 2013 visar ett signifikant positivt samband. Jämfört med modell 23 

fortsätter den signifikanta kontrollvariabeln i modell 23 att vara signifikant. 

 

Övriga kontrollmekanismers påverkan på ROE 2011-2013 (t0)  

Regressionsmodellerna 19 och 20 uppvisar ingen signifikans varpå dessa presenteras i 

Appendix 8. En av anledningarna till varför modellerna inte uppvisar någon signifikans 

kan vara på grund av den stora spridning som den beroende variabeln ROE 2011-2013 

(t0) uppvisar i avsnitt 4.1 (Deskriptiv statistik, tabell 4). Denna stora spridning påverkar 

därför standardavvikelsen vilket innebär att modellen blir icke-signifikant.   

 

 
Tabell 19, Sammanfattande resultat inför hypotestestning (ägarkoncentration) 

 

 
Tabell 20, Sammanfattande resultat inför hypotestestning (övriga kontrollmekanismer) 

 

Ovanstående tabeller (tabell 19 för hypotes 1 och tabell 20 för hypotes 2–7) visar det 

sammanfattande resultatet inför hypotestestningen förväntade utfallet på de oberoende 

variablerna som presenterats i hypotesformuleringen (avsnitt 2.5) samt metodavsnittet 

(avsnitt 3.8.2). Tecknet utanför parentesen visar den riktning den oberoende variabeln har 

i förhållande till den beroende variabeln i regressionen och tecknet innanför parentesen 
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visar riktningen på den korrelation som föreligger för den oberoende variabeln mot den 

beroende variabeln. I de celler som saknar tecken finns det inget signifikant samband.   

4.4 Analys av de empiriska resultaten  

I detta avsnitt kommer vi att analysera resultaten från de genomförda regressionerna och 

resonera kring utfallet med hjälp av agentteorin och reflektera över om resultatet kan 

relateras till tidigare studier inom området. Det bakomliggande teoretiska resonemanget 

som ligger till grund för formuleringen av hypoteserna, exempelvis det förväntade 

positiva sambandet mellan ägarkoncentration och bolagets prestation, grundar sig i 

agentteorin som beskriver de motstridiga intressena hos principalen och agenten. Agenten 

förväntas handla i egenintresse på bekostnad av principalen. För att få deras mål att 

kongruera krävs incitament i form av kontrollmekanismer, där agenten motiveras eller 

pressas att handla på det sätt som principalen önskar. Dessa kontrollmekanismer 

genererar dock agentkostnader. (Fama, 1980) Vilka kontrollmekanismer, eller vilka 

kombinationseffekter av olika kontrollmekanismer, som bäst förmår att styra ett bolag i 

önskvärd riktning är föremål för diskussion, vilket framkommer av de kontrasterande 

argumenten från exempelvis Chandler (1977) som förespråkar marknadskrafterna och 

Jensen och Meckling (1976) som istället framhåller kontrollägarens förmåga att stävja 

agentkostnaderna. Lägg därtill att forskningsresultaten som presenteras i de olika 

studierna på området pekar åt olika håll (tabell 1). Kontrollmekanismer som nämns i 

sammanhanget är exempelvis familjeägande, kontrollägande, marknadskrafterna på 

kapital- och arbetsmarknaden, lagstiftning, styrelsens oberoende, vd:ns rörliga ersättning 

och vd:ns ägande i bolaget (Chandler, 1977; Fama, 1980; García-Castro, Aguilera & 

Ariño, 2013; Jensen & Meckling, 1976; La Porta et al., 1998; Rediker & Seth, 1995; van 

Essen et al., 2015). 

 

4.4.1 Hypotes 1: Ägarkoncentration är positivt relaterat till bolagets prestation. 

Resonemanget bakom formuleringen av hypotesen och det förväntade positiva sambandet 

mellan ägarkoncentration och bolagets prestation grundar sig i agentteorin. De 

motstridiga intressena hos principalen och agenten gör att agenten förmodas agera 

opportunistiskt på bekostnad av principalen. Därför finns det ett behov av 

kontrollmekanismer. (Fama, 1980) Såväl Berle och Means (1932) som Jensen och 

Meckling (1976) framhåller åsikten att en kontrollägare bidrar positivt till bolagets 

prestation. Vidare menar Shleifer och Vishny (1997) och Thomsen och Pedersen (2000) 
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att en kontrollägare kommer att påverka ett bolags prestation positivt eftersom de har 

mycket makt i bolaget och därmed goda möjligheter att övervaka vilket mildrar 

agentproblemet genom att hålla nere agentkostnaderna. Visserligen visar Shleifer och 

Vishny (1997), Thomsen och Pedersen (2000) samt Morck et al., (1998) att en 

kontrollägare med för mycket makt så småningom riskerar att hämma bolagets prestation 

på grund av minoritetsexpropriation. Detta sker när kontrollägarens egenintresse får 

denne att nonchalera minoritetens intressen, även kallat det andra agentproblemet vilket 

existerar mellan principalerna. Detta går i linje med många andra tidigare internationella 

undersökningar (e.g. McConnell & Servaes, 1990). Men mot bakgrund av det 

traditionella svenska synsättet på bolagsstyrning, och det inledningsvis förda 

resonemanget (e.g. Jensen & Meckling, 1976) så formulerades hypotesen utifrån ett 

positivt samband mellan ägarkoncentration och prestation. 

 

Resultaten från regressionsmodellerna 1–12 (7-8 ej signifikant som helhet) visar att det 

saknas signifikanta samband mellan största ägarens röstinnehav och samtliga 

prestationsmått varför vi inte finner något stöd för hypotes 1. Detta innebär att hypotes 1 

förkastas. 

 

Med tanke på det starka fokus som finns på kontrollägande i Sverige (Högfeldt, 2005), 

där den positiva synen på kontrollägaren (Jakobsson & Wiberg, 2014; Jansson, 2013; 

Jonnergård & Larsson-Olaison, 2016; Lekvall, 2009) är väl förankrad i företagsklimatet, 

lagstiftningen (SFS 2005:551) och i den rådande värdegrunden i svensk kod för 

bolagsstyrning, utgiven av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet, 2016), är det 

anmärkningsvärt att det i resultatet inte framkommer något signifikant samband mellan 

ägarkoncentration och prestation. Sverige borde, kan man tycka, mot bakgrund av 

ovanstående förutsättningar, vara ett land där man i denna typ av studie hittar ett positivt 

samband mellan ägarkoncentration och bolagsprestation. Den svenska kontexten borde 

intuitivt ge utrymme för att bekräfta det synsätt som innebär att ett bolag drivs optimalt 

endast om ägaren även är personligt engagerad i verksamheten och har incitament och 

styrka genom ett tillräckligt stort aktieinnehav (Berle & Means, 1932; Jakobsson & 

Wiberg, 2014; Jensen & Meckling, 1976; Lekvall, 2009; Smith, 1776, 1909/1914). Det 

är således intressant att resonera kring varför resultatet blev som det blev och försöka 

hitta förklaringar till det. Det kan diskuteras om inte Sverige i och med att de svenska 

bolagen befinner sig på en väl utvecklad kapitalmarknad redan har anammat en av de 
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mest grundläggande kontrollmekanismerna i form av aktiekursen (Fama, 1980; Fama & 

Jensen, 1983). Sverige kan, trots en speciell form av bolagsstyrning, ha påverkats mycket 

av internationell praxis (van der Zwan, 2015; Yoshikawa & Rasheed, 2012) och även 

EU:s påtryckningar på medlemsländerna att anamma marknadsbaserad finansiering 

(Moloney, 2015) vilket ligger nära angloamerikansk bolagsstyrning. I och med att 

bolagsledningens prestation redan utvärderas och bedöms med hjälp av aktiemarknaden, 

och inte bara av kontrollägarna, så finns det en stark kontrollmekanism närvarande som 

disciplinerar ledningen att sköta sina uppgifter väl. Om aktiekursen sjunker på grund av 

att bolaget underpresterar så riskerar bolagsledningen att förlora sitt jobb, vilket gör att 

ledningen hålls motiverad. Detta förhållande gör att principalens och agentens i grunden 

motstridiga mål ändå kommer att närma sig varandra. Även arbetsmarknaden för 

toppchefer kan antas verka disciplinerande på ledningen då hotet att bli uppsagd och ersatt 

av antingen en extern eller intern ersättare motiverar ledningen att sköta sig. (Chandler, 

1977; Fama, 1980) Därtill finns en rad olika kontrollmekanismer som också bidrar till att 

skapa en sammanlagd disciplinerande effekt på bolagsledningen. Exempel på sådana 

kontrollmekanismer kan vara lagstiftningen (La Porta et al., 1998), styrelsens oberoende, 

vd:ns rörliga ersättning och vd:ns ägande i bolaget (García-Castro, Aguilera & Ariño, 

2013; Rediker & Seth, 1995). Det finns enligt bland annat Rediker och Seth (1995) en 

effekt av substitution och komplettering mellan exempelvis kontrollägande och styrelsens 

oberoende, där eventuella brister i den ena kontrollmekanismen kan uppvägas av starkare 

närvaro av den andra kontrollmekanismen och vice versa för att i slutändan uppnå samma 

totaleffekt av kontroll. Sammantaget så verkar det alltså inte vara orimligt att anta att i 

närvaro av en utvecklad arbets- och kapitalmarknad (Chandler, 1977; Fama, 1980; Fama 

& Jensen, 1983) samt övriga kontrollmekanismer (García-Castro, Aguilera & Ariño, 

2013; Rediker & Seth, 1995) så har betydelsen av kontrollägaren minskat, eller blivit 

obefintlig. Kanske är det så att kontrollägarens förmåga att övervaka en opportunistisk 

bolagsledning inte är nödvändig då denna övervakningsmekanism kan ersättas eller 

kompletteras av andra kontrollmekanismer. Detta skulle kunna vara en tänkbar förklaring 

till varför resultatet i denna uppsats inte visar någon signifikant relation mellan 

ägarkoncentration som kontrollmekanism och bolagsprestation. Detta väcker naturligtvis 

frågan om svensk bolagsstyrning är värd att försvara. 

 

Värt att notera är också att resultatet i denna uppsats går emot en del av övriga svenska 

studier och uppsatser som har kommenterats tidigare i texten (tabell 1) som har undersökt 
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ägarkoncentrationens påverkan på bolagsprestationen. Denna uppsats finner alltså inget 

samband mellan ägarkoncentration och prestation medan tre av de andra studierna finner 

ett negativt samband. Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) finner att i marknader där det 

handlas med aktier med olika rösträtt är kontrollägande negativt för bolagets prestation. 

Lägg därtill Cronqvist och Nilsson (2003) samt Åhman och Brantås (2015) som visar att 

familjer som kontrollägare leder till en försämrad prestation i bolagen. Collins (2002) 

working paper visar däremot, likt denna uppsats, att det inte finns något samband mellan 

ägarkoncentration och bolagsprestation. Varför resultatet i denna uppsats skiljer ifrån 

resultatet av de tre ovan nämnda studierna är svårt att uttala sig exakt om. Rimliga 

förklaringar skulle kunna vara att studierna är utförda vid olika tidpunkter, att begreppen 

ägarstruktur och prestation har operationaliserats på olika sätt, antalet kontrollvariabler 

skiljer sig åt samt att urvalet av bolag kan skilja sig åt. En intressant omständighet är dock 

att det inte är någon av studierna finner ett positivt signifikant samband mellan 

ägarstruktur och prestation. 

 

4.4.2 Hypotes 2: Familj eller sfär som kontrollägare är positivt relaterat till bolagets 
prestation. 
Att familj- och sfärkontrollerade bolag presterar bättre är en åsikt som framhävs av bland 

annat Jensen och Meckling (1976). Detta eftersom ägarna i dessa bolag ofta har stor insyn 

i verksamheten, de äger många aktier och har därmed incitament att få bolaget att prestera 

väl samt att de genom sitt aktieinnehav också har förmåga att påverka beslut som fattas. 

Därför kan den agentproblematik som är vanlig i många bolag mildras något då den 

största ägaren i bolaget tillhör en familj eller sfär. Visserligen kan andra problem uppstå 

som kan beskrivas som interna socio-emotionella problem mellan familjen eller sfärens 

medlemmar och mellan kontrollägare och minoritetsägare (Chandler, 1977; Morck et al., 

1988). Men Jensen och Meckling (1976) anser ändå att familjeägda bolag kommer att 

prestera bättre än de bolag som kännetecknas av ett spritt ägande. Prestation behöver 

däremot nödvändigt inte visa sig som typiska prestationsmått, utan kan istället handla om 

att öka sina marknadsandelar. Däremot är givetvis även familjeägda bolag intresserade 

av att uppnå en förbättrad prestation i bolaget.  

 

Eftersom inga signifikanta samband kunde presenteras för de oberoende variablerna 

(Sfärfam10 och Sfärfam50) i förhållande till de beroende variablerna så finner vi inget 

stöd för denna hypotes. Detta innebär att hypotes 2 förkastas.  
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I Sverige är den vanligaste ägaridentiteten familjer och sfärer och de besitter fortfarande 

mycket makt trots angloamerikanska påtryckningar som förespråkar ett mer spritt ägande 

(Jansson & Larsson-Olaison, 2015; Yoshikawa & Rasheed, 2012). Därför är resultaten 

som presenterats i denna uppsats förvånansvärda. En förklaring till detta är att 

operationaliseringen av begreppet familj- och sfärägande exkluderade den privata formen 

av ägande vilket kan ha påverkat resultatet och gjort det icke-signifikant. Familjer- och 

sfärer är även mer måna om att äga aktier i ett tryggt bolag som möjligtvis inte är 

intresserade av ökade prestationer utan kanske istället ökade marknadsandelar. Familjer- 

och sfärer kännetecknas även enligt van Essen et al. (2015) av att ha en konservativ syn 

på ägande och strategi vilket försvårar möjligheten till utländskt ägande i dessa bolag. 

Dessa utländska ägare kan komma med ny input och därmed generera nya strategier till 

bolagen vilket kan innebära att de blir mer internationaliserade samt får en större 

geografisk spridning. En förklaring till dessa icke-signifikanta resultat kan därför vara 

den konservatism som verkar finnas djupt inrotat i dessa bolag. Detta kan även komma 

till uttryck då yngre generationer tar över bolagen eftersom de blivit uppväxta med 

synsättet att konservatism är bra. (Essen et al., 2015) Åhman och Brantås (2015) och 

Cronqvist och Nilsson (2003) har båda funnit negativa samband till familjers påverkan 

på prestationen i bolaget. De har däremot inte tillämpat en tidsförskjutning av de beroende 

variablerna och därmed inte gjort antagandet att familjers påverkan på bolaget kanske 

först visar sig om ett par år. Detta förminskar därför deras studie något varför vi inte kan 

jämföra resultaten rakt av.  

 

4.4.3 Hypotes 3: Institution som ägare är negativt relaterat till bolagets prestation. 

Olika typer av ägare bidrar på olika sätt till bolagens välgång. När det gäller institutionella 

ägare så använder de strategin med exit-beteende (utträde) för att kunna påverka 

lönsamheten i ett bolag. Hotet om att sälja sitt kapital i bolaget verkar därför som en 

disciplinerande kontrollmekanism på bolagsledningen vilket innebär att prestationen kan 

höjas. (Hedlund et al., 1985). Enligt Fama (1980) innebär detta att den prissättningssignal 

som finns i en fungerande aktiemarknad kommer att mildra den agentproblematik som 

uppstår mellan de institutionella ägarna och bolagsledningen. I Sverige ser man generellt 

negativt på de institutionella ägarna och menar att tydliga kontrollägare istället behövs 

för att kunna utveckla bolaget på lång sikt (Jakobsson & Wiberg, 2014; Jansson, 2013; 
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Kollegiet, 2016; Lekvall, 2009). Av denna åsikt är även Berle och Means (1932) samt 

Jensen och Meckling (1976). Eftersom institutionella ägare agerar på uppdrag åt någon 

annan kännetecknas de av att föredra kortsiktig vinstmaximering. Detta rimmar inte väl 

med den svenska synen på ägande som bland annat återfinns i lagstiftningen eftersom 

denna ger kontrollägaren stora rättigheter (SFS 2005:551). Därmed borde enligt 

ovanstående resonemang institutionella ägare påverka bolagets prestation negativt, vilket 

var argumentet för formuleringen av hypotes 3.    

 

Resultaten från regressionsmodellerna 22 och 24 (tabell 17 och 18) visar ett statistiskt 

signifikant samband mellan variabeln Inst10 och lönsamhetsmåttet ROE. Sambandet är 

negativt vilket betyder att institutionella ägare med ett aktieinnehav mellan 10% och 

<20% påverkar bolagets lönsamhet negativt. Eftersom signifikanta samband endast 

uppstod på två av sex regressioner kan hypotes 3 enbart delvis accepteras.   

 

Intressant att notera är att detta resultat tycks tala emot de som förespråkar den 

angloamerikanska trenden som har mer fokus på spritt ägande (Chandler, 1977; Fama, 

1980; Fama & Jensen, 1983), som oftast benämns som ansiktslöst och som i första hand 

sprider sina risker och värdesätter kortsiktig vinstmaximering (van der Zwan, 2015; 

Yoshikawa & Rasheed, 2012). Institutionella ägare utgör en grupp av ägare som inte 

använder voice-beteende för att påverka bolagens lönsamhet, utan istället väljer att 

utträda om lönsamheten inte ligger på önskvärd nivå (Hedlund et al., 1985). Detta skulle 

kunna tolkas som att den svenska synen på bolagsstyrning där kontrollägarens 

möjligheter att utöva ett bestämma ett inflytande i bolagets angelägenheter värdesätts 

högt (Jakobsson & Wiberg, 2014; Jansson, 2013; Kollegiet, 2016; Lekvall, 2009) är en 

gynnsam form av bolagsstyrning. Man ska dock inte glömma att institutionella ägare kan 

bidra med en annan input än vad svenska kontrollägare kan göra vilket teoretiskt kan 

påverka resultatet positivt om denna input faller väl ut (Kalezic, 2015). De signifikanta 

resultaten som presenterats skulle kunna föra fram till en diskussion om att institutionellt 

ägande med ett röstinnehav på 10% eller mer, men som ligger under gränsen för vad som 

kännetecknar kontrollägande, det vill säga 20% (La Porta et al., 1998) inte påverkar ROE 

första året utan man ser effekten först ett till två år senare, vilket innebär att den 

institutionelle ägarens negativa påverkan på bolagets prestation syns först ett par år 

senare. Resonemanget blir något trevande eftersom signifikans endast uppnåddes i två av 
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sex regressioner, och hypotesen därmed endast delvis accepterades, men 

tidsförskjutningseffekten är ändå värd att notera. 

4.4.4 Hypotes 4: Utländskt ägande är negativt relaterat till bolagets prestation.  

Utländska ägare kan bidra med en annan input jämfört med inhemska ägare vilket innebär 

att prestationen kan förbättras om blandningen av olika ägare är gynnsam (Hedlund et al., 

1985). Det utländska ägandet blir allt vanligare idag (SCB, 2017), främst på grund av 

globaliseringen av bolag och en allt större internationalisering och kongruens av 

marknader (van der Zwan, 2015; Yoshikawa & Rasheed, 2012). Däremot är de utländska 

ägarna inte lika intresserade av ett stort antal röster i bolaget likt de inhemska svenska 

kontrollägarna utan intresserar sig istället för att anskaffa kapital i bolaget vilket innebär 

att de ofta blir vinstmaximerande (Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007; Kalezic, 2015). 

Inte heller uppvisar utländska ägare de egenskaper som förknippas med en engagerad 

kontrollägare såsom att vara ansvarstagande, långsiktig, kompetent och med god insyn i 

verksamheten (Berle & Means, 1932; Jansson, 2013; Smith, 1776, 1909/1914;) eftersom 

utländska ägare ofta utgörs av institutioner (Hedlund et al., 1985; Jakobsson & Wiberg, 

2014). Detta kan även jämföras med Keynes (1936) synsätt där han skiljde på ägare och 

spekulanter. Spekulanten var enligt Keynes (1936) ingen verklig ägare till bolaget. Denna 

skillnad mellan utländska och inhemska investerare kan orsaka problem eftersom svenskt 

ägande kännetecknas av att vara just långsiktigt och koncentrerat (Carlsson, 2007) 

samtidigt som det utländska är kortsiktigt och ansiktslöst (Hedlund et al., 1985; Jakobsson 

& Wiberg, 2014). Mot bakgrund av detta formulerades hypotesen om att utländska ägare 

på den inhemska svenska marknaden borde försämra bolagets prestation.   

 

Resultaten visar att det råder ett signifikant samband mellan den oberoende variabeln 

Utl10 och de beroende variablerna ROA 2011–2013 (t0), ROA 2013–2015 (t2) och ROE 

2013–2015 (t2). Sambandet är negativt vilket innebär att ägande som är utländskt och 

som har ett aktieinnehav (röstvärde) på mellan 10% och <20% bidrar negativt till bolagets 

prestation, både vad gäller avkastning på totalt kapital och på eget kapital. Därmed 

accepteras hypotes 4. 

 

Tidigare forskning är inte enig då utländskt ägande undersöks. Svenska publikationer 

inom området som är positiva till utländskt ägande är Bjuggren, Eklund och Wiberg 

(2007) samtidigt som andra svenska studier och svenskt näringsliv propagerar för att ett 



	

	 93	

svenskt, tydligt, ägande är att föredra (Carlsson, 2007; Eklund & Wiberg, 2014). Även 

utländsk forskning ställer sig positiv till utländskt ägande på inhemska marknader 

(Kalezic, 2015). En möjlig förklaring till resultatet i denna uppsats är att utländska ägare 

oftast inte är tillräckligt väl insatta i den kultur och de normer som finns implementerat i 

svenska bolag och därför inte har det långsiktiga engagemang som krävs i svensk 

bolagskultur utan istället använder sig av en riskspridning och en kortsiktig 

vinstmaximering vilket i slutändan påverkar bolagens prestation negativt (Hedlund et al., 

1985). Eftersom ett förespråkande av en långsiktig plan för ägande delvis finns 

implementerat i svensk lagstiftning (SFS 2005:551) och även i bolagsstyrningskoden 

(Kollegiet, 2016) är resultaten inte överraskande. 

 

Noterbart är även att det finns signifikanta negativ samband både i ROA t2 och ROE t2 

vilket kan innebära att utländska ägares påverkan på bolaget syns tydligast efter två år. 

Här skulle man eventuellt kunna skönja ett mönster tillsammans med resultaten från 

hypotes 3, som delvis accepterades, och som visade ett negativt samband mellan 

institutionellt ägande och prestation efter ett respektive två år. Eftersom utländskt ägande 

och institutionellt ägande är nära förknippat med varandra på så vis att det utländska 

ägandet ofta utgörs av institutionella investerare (Hedlund et al., 1985) så ligger det nära 

till hands att jämföra de båda resultaten. Tack vare tidsförskjutningen kan man se att de 

signifikanta sambanden både för institutionellt och utländskt ägande visar sig först efter 

ett respektive två år, med störst tyngd på år två. Dessa resultat kan delvis ge stöd åt de 

farhågor som uttryckts av bland annat Jakobsson & Wiberg (2014) och Lekvall (2009) 

som menar att det spridda ansiktslösa eller herrelösa ägandet hotar bolagens välgång på 

lång sikt, och att det därmed behövs starka kontrollägare i det svenska företagsklimatet. 

 

4.4.5 Hypotes 5: Oberoende styrelseledamöter är positivt relaterat till bolagets 
prestation. 

I organisationer där agentproblematik uppkommer finns behovet av kontrollmekanismer 

som kan hantera dessa problem (Fama, 1980). En av dessa kontrollmekanismer är 

styrelsen och därmed oberoende styrelseledamöter som är oberoende från både bolaget 

och större aktieägare (Kollegiet, 2017). Styrelsen tillsätts för att kunna kontrollera 

bolagsledningen eftersom detta är ett mer kostnadseffektivt förfarande än om varje ägare 

själv skulle kontrollera bolagsledningen. En av styrelsens uppgifter är därmed att 

övervaka ledningen för att få den att prestera bättre (Libby et al., 2015) vilket kan visa 
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sig genom att styrelsen har makten att byta vd, avlöna denne och generellt agera som 

övervakare (Fama & Jensen, 1983). Denna kontrollmekanism kan även fungera som ett 

substitut till ägarkoncentration, det vill säga, om det saknas ägare som har möjligheterna 

att hantera de problem som uppstår kan detta vägas upp av en oberoende styrelse som kan 

hantera dessa problem och vice versa (Rediker & Seth, 1995). För att styrelsen ska 

fungera så effektivt som möjligt är det enligt Chung (2008) viktigt att styrelsen inte är för 

stor eftersom detta ökar problematiken med så kallad free-riding vilket innebär att 

styrelseledamöter sitter i styrelsen men åker snålskjuts på de styrelseledamöterna som gör 

ett faktiskt bidrag. Ju mer insatta styrelseledamöterna är i styrelsens arbete desto mer 

effektivt kommer den att agera (Chung, 2008). 

 

Resultatet visar att det råder ett icke-signifikant förhållande mellan den oberoende 

variabeln Oberoende styrelseledamöter samt de båda beroende variablerna vilket innebär 

att hypotes 5 förkastas. 

 

Oberoende styrelseledamöter som kontrollmekanism ska enligt Rediker och Seth (1995) 

förbättra ett bolags prestation om ägarkoncentrationen är utspridd eftersom styrelsen har 

förmågan att agera som ett substitut till starka kontrollägare. I våra undersökningar 

lyckades vi däremot inte hitta detta förhållande vilket kan bero på att det istället kan vara 

ägaren som påverkar bolaget och inte styrelsen. Större ägare har makten att själv välja 

sammansättningen av styrelsen genom bolagsstämman vilket därmed kan påverka de val 

som styrelsen tvingas göra eftersom styrelsen spelar efter ägarens regler (Kollegiet, 

2017). Detta resonemang presenteras även av Fama och Jensen (1983) eftersom de 

argumenterar för att det är styrelsens roll att se till att bolagsledningen agerar på det sätt 

som genererar den bästa prestationen. Enligt Chung (2008) är styrelsens storlek en viktig 

aspekt då det gäller dess egenskaper som problemlösare. I en svensk kontext kan det vara 

så att för många styrelseledamöter är free-riders och inte bidrar med det engagemang som 

krävs för att reducera uppkomna agentproblem, oavsett om de är oberoende eller 

beroende styrelseledamöter. För att lättare kunna behandla olika problem kan det vara 

bättre att som Siciliano (1996) föreslår ha en hög diversitet i styrelserna. Eftersom 

styrelseledamöter på detta sätt kan bli mer aktiva och engagerade att lösa de problem som 

uppkommer och därmed ges en bättre möjlighet att påverka bolagets prestation positivt. 
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4.4.6 Hypotes 6: Rörlig ersättning till vd:n är positivt relaterat till bolagets prestation. 
Enligt agentteorin behövs ett incitament för att förhindra att vd:n agerar i egenintresse 

och berikar sig på bekostnad av ägarna (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; Jensen & 

Meckling, 1976). Dessa incitament kan visa sig som en rörlig ersättning, ofta kallad 

bonus, för att få vd:n att fatta beslut som gynnar bolaget och principalers strategi. Vd:n 

kan även antas att agera på det mest optimala sättet oavsett om han får en rörlig ersättning 

eller inte. Denna tankegång är kopplad till stewardshipteorin vilken ses som en mer 

medmänsklig teori än agentteorin (Donaldson & Davis, 1991). Syftet med denna rörliga 

ersättning är därför att minska de agentproblem som kan uppstå mellan ägare och vd. 

(Shleifer & Vishny, 1997) Storleken på ersättningen varierar från land till land och är 

betydligt högre i USA än i Sverige där ersättningen kan vara upp till 10 gånger högre 

(Randøy & Nielsen, 2002).  

 

Resultatet visar att det råder ett icke-signifikant förhållande mellan den oberoende 

variabeln Vd:ns rörliga ersättning, samt de båda beroende variablerna vilket innebär att 

hypotes 6 förkastas. 

 

En vd har som uppgift att styra ett bolag och är därför oftast ansiktet utåt i bolaget vilket 

märks extra tydligt när bolaget är krisdrabbat eller är skandalomsusat (Jansson, 2013). 

Detta innebär att det kan vara ett stort risktagande att vara vd vilket innebär att en hög 

ersättning utöver lönen krävs för att kompensera för den risk han tar på sig. Denna 

ersättning kan visa sig i form av bonus och kan även användas för att få vd:n att fatta de 

beslut som ligger i linje med ägarnas förväntningar (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; 

Jensen & Meckling, 1976). Det känns därför rimligt, utifrån agentteorin, att denna 

ersättning borde ha en positiv påverkan på bolagets resultat eftersom det förhindrar vd:n 

att agera i egenintresse och istället agera utifrån vad som är bäst för bolaget som en helhet. 

Däremot sitter vd:n i den unika positionen att han lätt kan påverka storleken på den rörliga 

ersättningen han får eftersom han lätt kan influera styrelsen och därmed påverka de val 

de gör (Randøy & Nielsen, 2002). Baserat på de icke-signifikanta resultat som utifrån 

gällande förutsättningar presenterats i denna uppsats går det inte att säga om vd:ns rörliga 

ersättning har en påverkan på bolagets prestation eller inte. Istället kan påverkan på 

prestationen förklaras av andra omständigheter. Om ersättningen till vd:n inte har den 



	

	 96	

positiva effekt på som önskas på bolagets prestation kan detta bero på att styrelsen är för 

stor, att den består av för få oberoende styrelseledamöter eller att vd:n inte äger aktier i 

bolaget. Skulle vd:n äga aktier skulle inte någon rörlig ersättning behövas i samma 

utsträckning eftersom vd:n istället kan påverka aktiekursen själv genom att göra de val 

och fatta de beslut som både vd:n och övriga ägare är tillfreds med. (Randøy & Nielsen, 

2002)  

 

4.4.7 Hypotes 7: Vd:ns ägande är positivt relaterat till bolagets prestation. 

En vd som själv är ägare av aktier i bolaget kommer att ha starka incitament att påverka 

värdet i bolaget och se till att detta utvecklas optimalt eftersom aktiemarknaden här 

kommer att fungera som en kontrollmekanism (Fama, 1980). Denna kontrollmekanism 

tillsammans med vd:ns ägande av aktier i bolaget ska minska agentkostnaderna eftersom 

agenten (vd:n) därmed inte berikar sig på bekostnad av bolaget. Detta tillvägagångssätt 

kan även minska det opportunistiska beteendet som kännetecknar vd:n eftersom 

aktiekursen direkt påverkas av de beslut som vd:n fattar. (Jensen & Meckling, 1976) Det 

finns även substituerande kontrollmekanismer som kan påverka prestationen i detta fall. 

Enligt Rediker och Seth (1995) kan avsaknaden av kontrollägande vägas upp av vd:ns 

aktieinnehav i bolaget. 

 

Resultaten visar ett statistiskt signifikant samband mellan den oberoende variabeln Vd:ns 

ägande och den beroende variabeln ROE t2 i modell 24. Sambandet är positivt vilket leder 

till slutsatsen att när en vd äger aktier i det bolag som han styr, så ökar hans motivation 

att öka bolagets prestation. Dock är det endast en regressionsmodell av sex som visar ett 

signifikant resultat, vilket vi anser vara ett för svagt resultat för att kunna acceptera 

hypotesen. Därmed förkastas hypotes 7.  

 

Enligt agentteorin ska en aktieägande vd påverka prestationen i bolaget positivt (Jensen 

& Meckling, 1976; Rediker & Seth, 1995) men så är inte fallet baserat på vårt resultat. 

Vd:ns ägande har en positiv effekt på en beroende variabel (ROE) med två års 

tidsförskjutning vilket om möjligt kan säga att de beslut som vd:n fattar först visar sig ett 

par år senare. Däremot går det inte att urskilja något mönster eftersom ROA med två års 

tidsförskjutning inte visar något signifikant samband. Det finns inte tillräckliga bevis för 

att på ett signifikant sätt förklara om vd:ns ägande därmed har någon påverkan på bolagets 
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prestation. Liang, Huang och Lin (2011) samt McConnell och Servaes (1990) har däremot 

funnit signifikanta samband från deras undersökningar i Taiwan och USA som visar att 

det finns en positiv påverkan på vd:ns ägande gentemot bolagets prestation. 

Operationaliseringen av vd:ns ägande i denna studie kan ha operationaliserats olika 

jämfört med tidigare studier eller så kan det vara andra kontrollmekanismer som inte 

undersökts i denna uppsats som har en större påverkan på bolagets prestation än de 

oberoende variabler som testats. Rediker och Seth (1995) samt García-Castro, Aguilera 

och Ariño (2013) presenterar i sina resultat de substitutionseffekter som finns mellan 

ägarstruktur och kontrollmekanismerna (styrelse och vd) vilket därmed skulle kunna 

innebära att ägaren har en större påverkan på bolagets prestation i Sverige än vad styrelsen 

och vd:n har. Detta eftersom vi inte finner något signifikant samband i de hypoteser som 

berör vd och styrelse, men finner stöd i de hypoteser som berör ägaridentitet.  

 

4.5 Sammanfattning av hypotestestning 
• Hypotes 1: Ägarkoncentration är positivt relaterat till bolagets prestation. 

(Förkastas) 

• Hypotes 2: Familj eller sfär som kontrollägare är positivt relaterat till bolagets 

prestation. (Förkastas) 

• Hypotes 3: Institution som ägare är negativt relaterat till bolagets prestation. 

(Accepteras delvis) 

• Hypotes 4: Utländskt ägande är negativt relaterat till bolagets prestation. 

(Accepteras) 

• Hypotes 5: Oberoende styrelseledamöter är positivt relaterat till bolagets prestation. 

(Förkastas) 

• Hypotes 6: Rörlig ersättning till vd:n är positivt relaterat till bolagets prestation. 

(Förkastas) 

• Vd:ns ägande är positivt relaterat till bolagets prestation.  

(Förkastas) 
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5. Slutsatser och implikationer 

 
I detta kapitel dras slutsatser om de resultat som presenterats och analyserats tidigare i 

uppsatsen. Här diskuteras hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning och även 

vilka teoretiska och praktiska implikationer som uppsatsens resultat ger. Kapitlet 

avslutas med att ge förslag till framtida forskning. 

 
 

5.1 Slutsatser 
Sett ur ett svenskt historiskt perspektiv så tycks det vara bolagsstyrning genom ett 

koncentrerat ägande som har fungerat bäst. De politiska beslut som lade grunden till den 

svenska modellen har byggt upp en tradition som innebär att starka kontrollägare i form 

av sfärer eller familjer har kontrollerat, och fortfarande kontrollerar, en stor andel svenska 

bolag (Högfeldt, 2005; Jansson & Larsson-Olaison, 2015; Jonnergård & Larsson-

Olaison, 2010). Kritiska röster har dock höjts eftersom den svenska modellen enligt vissa 

forskare inte är optimalt anpassad till rådande marknadsläge (Anxo & Niklasson, 2006) 

då internationella krafter på den globala ekonomiska arenan påverkar den svenska 

bolagsstyrningen, som därmed i viss grad influeras av den angloamerikanska 

bolagsstyrningsmodellen som förespråkar mer kortsiktiga strategier (La Porta et al., 1998; 

Yoshikawa & Rasheed, 2012). Dessa strategier kan visa sig genom så kallad 

kvartalskapitalism där ägarna föredrar snabba vinster framför långsiktigt engagemang. 

Däremot är svenskheten i ägandet fortfarande tydligt bland annat i svensk lagstiftning 

vilket visar sig genom att ägaren fortsatt ges makt och inflytande i bolaget. Den positiva 

synen på kontrollägande lyser igenom i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). På grund av 

den bakomliggande teorin och att den svenska modellen sägs värna svenska kontrollägare 

i bolag, samtidigt som Sverige befinner sig i en global världsekonomi som delvis har en 

annan värdegrund (Lekvall, 2009; Moloney, 2015; Yoshikawa & Rasheed, 2012), väcktes 

vår nyfikenhet att undersöka huruvida den svenska bolagsstyrningsmodellen, med sitt 

fokus på ägarstruktur, är värd att försvara. Därmed är vårt syfte att förklara om och i så 

fall hur ägarstrukturen påverkar svenska börsnoterade bolags prestation. 

 

Uppsatsens forskningsansats är deduktiv eftersom vi utgår ifrån befintliga teorier som en 

grund för hypotesformuleringen (Bryman & Bell, 2013). Dessutom har de tidigare 
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forskningsstudierna som överblickats i denna uppsats (tabell 1) använt sig av ett deduktivt 

angreppssätt. Vidare så ansåg vi det lämpligt att göra en kvantitativ studie eftersom syftet 

med uppsatsen kräver ett insamlande av kvantifierbar data. Genom att samla in en stor 

mängd data skapas möjligheter att mäta resultat och testa hypoteser. Resultatet kan sedan 

generaliseras till en population och det kan lättare jämföras med andra studier (Bryman 

& Bell, 2013). För att undersöka hur prestationen påverkas av ägarstrukturen valdes ROA 

och ROE som prestationsmått och för den teoretiska grunden i uppsatsen har agentteorin 

använts eftersom denna teori på ett bra sätt kan förklara de relationer och 

kontrollmekanismer som finns mellan ägare och företagsledning (Fama, 1980). Den 

longitudinella undersökningen som ligger till grund för denna uppsats har genomförts 

under åren 2011 till och med 2013 där även en tvärsnittsstudie genomförts under 

respektive år för att på så sätt kunna jämföra och tidsförskjutna de beroende variablerna 

(lead variable).  

 

När det gäller tidigare svenska studier inom området så kan nämnas att en liknande 

problemställning har undersökts empiriskt av exempelvis Bjuggren, Eklund och Wiberg 

(2007). De fann ett negativt samband mellan ägarkoncentration och prestation samt att 

utländska ägare påverkar bolagets prestation positivt. Jämfört med Carlsson (2007) och 

Eklund och Wiberg (2014) som i sina forskningsbaserade debattinlägg anser att svenska 

kontrollägare behövs och att de utländska ägarna inte passar in i den typiska svenska 

bolagsstyrningsmodellen. Den internationella forskningen inom detta ämnesområde har 

överlag visat på stora skillnader i resultaten (tabell 1). Anledningen till varför dessa 

skillnader i resultat finns kan bero på att mycket av lagstiftning, kulturella normer samt 

marknaden bolaget verkar i ser olika ut beroende på vilket land som undersöks. 

 

Vidare så ligger det nära till hands att dra slutsatsen att den globala världsekonomin 

åtminstone till viss del börjar konvergera mot den angloamerikanska bolagsstyrningen 

vilken kännetecknas av ett spritt ägande (van der Zwan, 2015; Yoshikawa & Rasheed, 

2012) och därmed står i kontrast till den svenska modellen för bolagsstyrning (Jakobsson 

& Wiberg, 2014; Lekvall, 2009). Den svenska bolagsstyrningen som värnar 

kontrollägandet bygger på argument som att en kontrollägare är mer motiverad och 

därmed bättre lämpad till att berika bolaget jämfört med en bolagsledning som inte själv 

är ägare. Kontrollägaren har därmed enligt detta synsätt ett personligt intresse i bolaget 

och viljan och förmågan att satsa på långsiktigt hållbara investeringar (Berle & Means, 
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1932; Jakobsson & Wiberg, 2014; Jensen & Meckling, 1976; Lekvall, 2009; Smith, 1776, 

1909/1914.) Men om ägandet å andra sidan är spritt, vilket är fallet i länder som tillämpar 

angloamerikansk bolagsstyrning, så finns det andra substituerande kontrollmekanismer 

som kan påverka prestationen. Rediker och Seth (1995) nämner bland annat ett ökande 

oberoende i styrelserna som ett substitut till kontrollägare eftersom detta ska ha samma 

påverkan på bolagets prestation. Det behöver alltså inte bara vara enbart en mekanism 

som påverkar bolagets prestation eftersom alla mekanismer kan påverka i kombination 

med varandra och tillsammans förbättra eller säkerställa att prestationen i bolaget 

bibehålls. (Collin, 2002; García-Castro, Aguilera & Ariño, 2013; Rediker & Seth, 1995) 

 

De resultat som presenteras i kapitel 4 och som berör ägarkoncentrationens påverkan på 

bolagens prestation visar att det inte finns något signifikant samband mellan dem. 

Ägarkoncentrationen påverkar således inte lönsamheten ens i den svenska kontexten. 

Detta finner vi anmärkningsvärt eftersom det råder ett så stort fokus inom svensk 

bolagsstyrning på att försvara kontrollägarens rättigheter, vilket kommer i uttryck i 

Aktiebolagslagen, svensk kod för bolagsstyrning och även i den allmänna debatten i 

media. (Jansson, 2013; Kollegiet, 2016; SFS 2005:551) Vidare så visar resultaten i kapitel 

4 att endast ett fåtal av våra hypoteser kunde accepteras. Utländska och institutionella 

ägare kännetecknas enligt Hedlund et al., (1985) av kortsiktig vinstmaximering och de 

söker sig således dit avkastningen för tillfället är högst vilket innebär att de inte har det 

långsiktiga engagemang som krävs för att ständigt kunna utveckla bolaget. Detta visar 

sig även i de resultat vi presenterat i denna uppsats eftersom det föreligger ett negativt 

signifikant samband mellan dessa ägartyper och bolagets prestation. Vårt resultat innebär 

att det finns en samstämmighet med tidigare resultat inom detta område. Även det positiva 

signifikanta samband beträffande vd:ns ägande i modell 24 som även Liang, Huang och 

Lin (2011) och McConnell och Servaes (1990) funnit visar att våra resultat är 

samstämmiga med tidigare forskning. Denna tankegång som även är presenterad av Berle 

och Means (1932) och Jensen och Meckling (1976) visar att det är positivt om vd:n äger 

aktier i bolaget eftersom detta tycks leda till ett långsiktigt engagemang från vd:ns sida 

som därmed säkerställer att vd:n fattar de beslut som även är positiva för bolaget som 

helhet eftersom vd:ns prestation därmed avspeglar sig i aktiekursen. Huruvida 

ägarkoncentration, familj- och sfärägande samt oberoende styrelser har en påverkan på 

bolagets prestation kan inte bekräftas utifrån denna uppsats antaganden. Däremot kan en 

diskussion föras beträffande hur det teoretiskt bör vara med tanke på svensk historia och 
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lagstiftning, det vill säga att ägarkoncentration är fortsatt hög jämfört med övriga länder 

(La Porta et al., 1998), familj- och sfärägande är fortfarande den vanligaste typen av 

ägande i Sverige (Jansson & Larsson-Olaison, 2015) samt behovet av oberoende 

styrelseledamöter propageras alltjämt från Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

(Kollegiet, 2016). 

 

Avslutningsvis efter att ha reflekterat över resultaten i denna uppsats, där flertalet 

hypoteser har förkastats, och avsaknaden av signifikanta samband mellan 

ägarkoncentration och bolagsprestation tillsammans med andra svenska studiers negativa 

samband vägs in, så verkar det inte finnas så mycket fog för att propagera så starkt för 

kontrollägarnas makt som man gör inom svenskt näringsliv (Jakobsson & Wiberg, 2014; 

Lekvall, 2009), lagstiftning (SFS 2005:551) och inom normerande instanser (Kollegiet, 

2016). Vi kommer att tänka på den gamla devisen ”money talks” när vi sammanfattar 

resultaten av uppsatsen. Är det så att samhället har varit lite naivt i förhållandet med den 

kapitalstarka affärseliten? Kontrollägarna har naturligtvis ett intresse av att skydda den 

makt och inflytande som har byggts upp under flera årtionden. Med sina stora 

kapitaltillgångar kan det diskuteras om inte de har lyckats påverka beslutande instanser 

att anamma en typ av bolagsstyrning som egentligen inte är optimal sett ur den svenska 

kontexten och med bolagsprestation i åtanke, utan som istället är utformad för att bevara 

kontrollägarnas makt. Syftet med studien var att förklara om och i så fall hur 

ägarstrukturen påverkar svenska börsnoterade bolags prestation. Vi anser att det kan 

ifrågasättas om ägarstrukturen har någon relevant betydelse på bolagens prestation, med 

tanke på att det finns flera andra kontrollmekanismer som också påverkar prestationen. 

 

5.2 Teoretiska implikationer 

I denna uppsats har agentteorin använts som en teoretisk grund, det vill säga teorin som 

behandlar förhållandet som finns mellan bland annat agenter och principaler (Fama, 

1980). Teorin behandlar även de konflikter och problem som uppstår mellan agenter och 

principaler vilket innebär att den tillgodoser behovet tillräckligt väl i denna uppsats 

eftersom vi undersöker hur ägarna (principaler) påverkar bolaget och bolagsledningen 

(agenten). Agentteorin förklarar mycket av bakomliggande orsaker som påverkar 

relationen mellan bolag och ägare och har tidigare använts i all forskning som denna 

uppsats är grundad på (e.g. Bjuggren, Eklund, Wiberg, 2007).  
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Däremot kan det även finnas andra teorier som också kan förklara en del av de problem 

och konflikter som uppstår i bolaget. Stewardshipteorin är en sådan teori då den utgår 

från agentteorin men förutsätter att ingen i eller utanför bolaget agerar i egenintresse. Det 

vill säga, om denna teori hade använts hade till exempel företagsledningens rörliga 

ersättning (bonus, tantiem) inte kunnat diskuterats med tanke på att den rörliga 

ersättningen inte hade behövts för att motivera företagsledningen att fatta rätt beslut. I 

samband med frågor rörande vd:ns ägande i bolaget hade legitimitetsteorin kunnat 

användas eftersom vd:n möjligtvis äger aktier bara för att visa att personen är villig att 

satsa sina egna pengar i bolaget. På detta sätt kan vd:n öka legitimiteten i bolaget och 

därmed få fler investerare att placera kapital där. Resursberoendeteorin förklarar 

styrelsens framläggande av resurser i form av till exempel human- och nätverkskapital 

(Shropshire, 2010). Teorin hade kunnat användas vid de frågor som rör styrelsen i 

uppsatsen, men då det återigen är relationer vi främst testar i denna uppsats är den 

agentteoretiska utgångspunkten optimal vilket även bekräftas i tidigare studier (e.g. 

McConnell & Servaes, 1990).  

 

Det teoretiska bidraget visar sig i denna uppsats genom att fler variabler har använts än i 

tidigare liknande svenska studier (e.g. Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007) dessutom har 

en tidsförskjutning (lead variable) använts vilket innebär att den påverkan som de 

oberoende variablerna ger ska bli tydligare att se eftersom de inte förväntas påverka 

prestationen direkt, utan först ett eller två år senare. Jämfört med en relevant svensk studie 

(Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007) har denna uppsats även undersökt de olika 

ägaridentiteter som alla kan förväntas ha olika påverkan på bolaget och därmed dess 

prestation (Hedlund et al., 1985).  Då det i Sverige endast finns en liten andel tidigare 

presenterade studier inom ämnesområdet har denna uppsats även bidragit med en 

tillökning i den flora av litteratur som finns på området för att på så sätt ge en ökad 

förståelse kring ämnet som behandlar de samlade kontrollmekanismer som påverkar 

bolagets prestation.  

 

 

I sammanhanget är det lämpligt att vara självkritiska. Det kan riktas en del kritik mot hur 

vi har valt att operationalisera två av våra oberoende variabler. Vid operationaliseringen 

av begrepp till denna uppsats valdes vd:ns ägande som en dikotom oberoende variabel. 
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Denna hade istället kunnat beräknas som en andel av det totala aktievärdet och således 

blivit operationaliserad som en kontinuerlig variabel, men då denna uppgift oftast 

saknades för många bolag på mid och small cap valdes enbart en dikotom tolkning av 

detta begrepp för att undvika ett alltför stort bortfall. Ett liknande resonemang fördes vid 

insamling av data gällande vd:ns rörliga ersättning då det i denna operationalisering även 

ingår ledande befattningshavares rörliga ersättning. Anledningen är att den rörliga 

ersättningen ofta presenteras som ett belopp i bolagen, det vill säga att det är svårt att 

enbart urskilja hur stor den rörliga ersättningen till vd:n är. Dessa operationaliseringar ska 

därför beaktas med en viss kritik både i denna uppsats och vid framtida forskning. 

 

5.3 Praktiska implikationer 

Det som kan sägas om de praktiska implikationer som uppstått i samband med denna 

uppsats kan vara att resultaten visar att ägaridentiteten spelar roll för hur bolagets 

prestation ser ut. Detta kan lagstiftare ha i beaktning då nya lagar stiftas eftersom detta 

har potentialen att påverka den ekonomiska utvecklingen i samhället, till exempel genom 

att de svenska bolagen blir mer motståndskraftiga gentemot utländska ägare vilket 

förhoppningsvis kan leda till att bolagen och arbetstillfällen stannar kvar i Sverige. 

Baserat på de resultat som presenterats i denna uppsats är utländskt och institutionellt 

inget ägande att föredra eftersom dessa minskar prestationen i de undersökta bolagen.  

 

5.4 Framtida forskning 

Forskning som berör ägarstruktur och prestation är alltid av intresse eftersom 

omgivningen ständigt är i förändring vilket innebär att en optimal ägarstruktur ett år kan 

vara förlegad några år senare. Med tanke på de signifikanta resultat beträffande hur 

utländskt ägande påverkar svenska bolags prestation negativt kan detta vara ett förslag 

till vidare forskning. Det kan vara rimligt att finna orsakerna till varför det utländska 

ägandet påverkar prestationen negativt och eventuellt varför utländska ägare i högre 

utsträckning eventuellt inte är lika lojala mot bolaget som svenska kontrollägare i svenska 

bolag. Denna forskning hade kunnat vara inriktad mot den angloamerikanska 

bolagsstyrningsmodellen och hur den påverkar beteendet för de utländska ägare som 

använder den då de träder in på en inhemsk marknad, samt en vidareutveckling mot 

konvergensen mellan den skandinaviska, kontinentala och angloamerikanska 

bolagsstyrningsmodellen.  
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Ytterligare förslag på framtida forskning kan vara att göra en historisk analys på hur 

sfärers och familjers kontrollägande påverkats av den svenska modellen i dåtid och nutid. 

Eftersom inga signifikanta resultat hittades kring sfär- och familjeägande, som teoretiskt 

borde visa upp tydliga samband till en förbättrad prestation, skulle en jämförande studie 

kunna göras med data från den svenska modellens glansdagar jämfört med nutida data. 

Här kan även en analys göras baserat på hur eventuella agentkostnader påverkar sfär- och 

kontrollägande. Även en mer robust modell hade kunnat användas till exempel genom att 

använda fler undersökta år. En annan ingångsvinkel hade kunnat vara de internationella 

påtryckningar som finns på de bolag som ägs av familjer eller sfärer och därmed om dessa 

ägare blivit tvingade att börja använda den angloamerikanska bolagsstyrningsmodellen 

för att lättare kunna agera på en internationell marknad och eventuellt om de familjer och 

sfärer numer börjar tillåta mer utländskt ägande i sina bolag för att på så sätt kunna få ett 

större internationellt spelrum. 

 

Avslutningsvis skulle det vara intressant med en likvärdig studie ur en svensk kontext 

eftersom majoriteten av befintlig forskning har undersökt ägarstrukturens påverkan på 

bolagsprestationen ur ett internationellt perspektiv samt presenterat skilda resultat.  
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7. Appendix - regression ROE 2011-2013 (t0) (ägarkoncentration) 
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8. Appendix - regression ROE 2011-2013 (t0) (kontrollmekanismer) 
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9. Appendix - test av regression (20 och 50% koncentration) 
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10. Appendix - korrelation 

 

	
	



	

	 119	

	
	
	



	

	 120	

	
	



	

	 121	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 



	

	 122	

	



	

	 123	

	



	

	 124	

	



	

	 125	

	
	
	



	

	 126	

	



	

	 127	

	
 

 

 

 

 

	


