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Sammanfattning 

Examensarbete - Civilekonomprogrammet 

 

Författare: Fabian Markusson och Philip Blixt 

 

Handledare: Anna Stafsudd 

 

Examinator: Karin Jonnergård 

 

Titel: Vilken påverkan har samhällsförändringar på aktieägarvärdeorientering i svenska företag? 

 

Problembakgrund: Aktieägarvärdeorientering har varit en del av amerikansk bolagsstyrning 

sedan tidigt 1900-tal och har över tid spridits till Europa och Sverige.  Synsättet har ständigt varit 

synonymt med kritik. Framförallt kring dess fokusering på ägarna vilket har lett till att andra 

intressenter i samhället, så som företagets anställda, fått stå åt sidan. 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att med fokus på samhällsaspekter förklara om ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt har växt fram i Sverige. 

 

Metod: Uppsatsen använder sig av en deduktiv forskningsansats för att förklara spridningen av 

aktieägarvärdeorientering. Utöver detta används en kvantitativ forskningsmetod för att undersöka 

data om anställda, löner, investeringar och utdelning i svenska företag för åren 1990, 2000 och 

2010. 

 

Slutsats: Resultat som framgick var att ett aktieägarvärdeorienterat synsätt växt fram i de 

svenska börsnoterade bolagen under perioden 1990-2010. Det framkommer även att varken de 

samhällshändelser som förväntades sprida synsättet, eller en minskad bolagsskatt, bidrog i någon 

större uträckning till aktieägarvärdeorientering i de svenska börsnoterade bolagen. 
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Examiner: Karin Jonnergård 

 

Title: What impact does social changes have on shareholder value orientation in Swedish 

companies? 

 

Background: Shareholder value orientation has been a part of American corporate governance 

since the early 1900s and has spread over time to Europe and Sweden. The approach has always 

been synonymous with criticism. Mainly about its focus on the owners, which has led to a 

various of stakeholders in the society, such as company employees, get set aside. 

 

Purpose: The purpose of our paper is to explain with a focus on social aspects whether a 

shareholder-oriented approach has emerged in Sweden. 

 

Method: The essay uses a deductive research approach to explain the spread of shareholder value 

orientation. In addition to this, a quantitative research method is used to investigate data on 

employees, salary, investment and dividend in Swedish companies for the years 1990, 2000 and 

2010. 

 

Conclusions: The results showed that a shareholder-oriented approach has developed in Swedish 

listed companies during the period of 1990-2010. The result also showed that neither the social 

events which were expected to spread the view, nor a reduced corporate tax, significantly 

contributed to shareholder value orientation in the Swedish listed companies. 
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1 Inledning 

 

Inledningen ämnar ge en förklaring till vad aktieägarvärdeorientering är och hur vi definierar 

densamma. För att komma fram till vår definition görs en genomgång av vad som är förknippat 

med aktieägarvärdeorientering. Vidare så tittar vi ytligt på hur aktieägarvärdeorientering har 

växt fram i Europa och Sverige samt den forskning kring ämnet som är utförd i en europeisk och 

svensk kontext. Detta kommer mynna ut i en diskussion kring de problem som finns runt ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt samt hur vår uppsats bidrar till den befintliga forskningen. 

 

För oss är det svårt att börja ett arbete om aktieägarvärdeorientering utan att göra en koppling till 

Milton Friedman. Friedman var, förutom en amerikansk ekonom och mottagare av Nobelpriset i 

ekonomi, även en stor förespråkare av en fri marknad med en minimal statlig påverkan (Friedman 

1970 ; Nobel Media AB 2007). Vi anser att Friedman har haft stort inflytande på den ökande 

fokuseringen av aktieägarvärdeorientering som växt fram i USA, en framväxt som hans artikel 

från 1970 är en bidragande orsak till. Det är givetvis inte bara vi som anser att Friedman varit en 

central och viktig del av skapandet av aktieägarvärdeorientering. Bland annat låter Garriga och 

Melé (2004) Friedman stå som ensam representant för synen på aktieägarvärdeorientering i sin 

forskning kring Corporate Social Responsibility. Andra forskare som lyfter fram Friedman är 

Ashta och Bush (2008) som påtalar att hans artikel är berömd för det sätt på vilken den ser på hur 

ett företag bör styras. Friedmans artikel, som är ett svar på den allt större utvecklingen av ett 

företags CSR ansvar, understryker att ett företag endast har en skyldighet: att generera pengar. 

 

"In a free-enterprise, private-property system, a corporate executive is an 

employee of the owners of the business. He has direct responsibility to 

his employers. That responsibility is to conduct the business in 

accordance with their desires, which generally will be to make as much 

money as possible while conforming to their basic rules of the society, 

both those embodied in law and those embodied in ethical custom."  

(Friedman 1970 s.1) 
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Förespråkare av aktieägarvärdeorientering har ofta fått motta kritik och några som kritiserat 

synsättet, och dess förespråkare, är exempelvis Denning (2011) som i en artikel kallar 

aktieägarvärdeorientering för världens dummaste ide. Även Lazonick och O'Sullivan (2000) är 

kritiskt inställda till aktieägarvärdeorientering, där de bland annat påpekar att ett företags sökande 

efter att skapa värde för aktieägarna på lång sikt riskerar att äventyra, inte bara företaget, utan 

hela ekonomin. 

1.1 Vad är aktieägarvärdeorientering? 

 

Ett av våra första mål var att finna en välfungerande definition av aktieägarvärde som skulle vara 

lämplig att använda sig av i vår uppsats. Vi insåg ganska snabbt att detta skulle bli lättare sagt än 

gjort då granskandet av tidigare forskning och undersökningar visade allt mer på att en enhetlig 

definition av aktieägarvärde saknas, vilket bland annat beror på att författare och forskare skapar 

och definierar aktieägarvärde utifrån olika aspekter och teorier. Det som vi dock kan konstatera 

efter att ha granskat en stor mängd forskning och studier är att ett par åsikter är återkommande. 

En av dessa är uppfattningen att det är aktieägarna som ska prioriteras. Detta understryks bland 

annat i Dobbin och Jungs (2010) forskning där Fligstein och Markowitz, (1993); Hirsch, (1991); 

Useem, (1996); Whitley, (1986), alla påtalar att ett företag ska drivas utifrån ägarna och deras 

intressen. Detta synsätt gäller inte bara driften av företaget utan även företagets styrelse förväntas 

att ta ägarna och deras intressen i beaktande. Även Friedman (1970) påtalar att ett företag och 

dess beslutsfattares uppgift är att bedriva verksamheten utifrån ägarnas intressen och önskningar. 

Dessa intressen tenderar, enligt Friedman, att allt som oftast vara att tjäna så mycket pengar som 

möjligt, pengar som sedan är tänkta att tillfalla företagets ägare.  

 

Men förutom att det går att skönja ett fokus på ägarna så är aktieägarvärde ett snårigt ämne. En 

anledning till detta är att aktieägarvärde i sig själv inte är en teori utan går under ett flertal 

benämningar. Detta understryks bland annat av Blom (2007) som visar att företag har nyttjat 

aktieägarvärde både som princip och strategi. Lazonick och O’Sullivan (2000) talar istället om 

aktieägarvärde som en ideologi. Det är ganska uppenbart att aktieägarvärde blir svårdefinierat när 

det inte ens råder konsensus kring vad det faktiskt är. Att aktieägarvärde även är starkt associerat 

med bland annat agentteorin och finansialisering samt att dessa båda har haft inflytande på 
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framväxten av aktieägarvärde underlättar inte heller ur en definitions- och förklaringsaspekt. 

Agentteorin har exempelvis påverkat aktieägarvärde på flertalet sätt, men det är framförallt två 

aspekter som är extra påtagliga och viktiga att belysa. Den ena är synen på hur företaget 

presterar. Lazonick och O'Sullivan (2000) nämner att utifrån agentteorin är företagets prestation 

starkt förknippat med dess utdelning. Ju högre utdelning ett företag har, desto bättre anses 

företaget prestera. Här kan paralleller till aktieägarvärde dras då en förväntan finns att ägarna ska 

prioriteras, något som onekligen görs med utdelningar. 

 

Men det är inte enbart utdelningar som väver samman agentteorin med aktieägarvärde, utan även 

chefernas ersättning. Det som kännetecknar agentteorin är dess strävan efter att minska friktionen 

mellan de som styr ett företag, vilka är cheferna, och de som äger företaget, alltså aktieägarna. Ett 

problem som finns mellan cheferna, även kallad agenter, och ägarna, principaler, är att de 

tenderar att ha olika intressen. Agentteoretiker anser att principalen måste kontrollera agenten så 

att beslut fattas som gagnar företaget och ägarna och inte agenten själv (Dobbin och Jung 2010). 

Ett sätt att lösa detta problem på är att skapa incitament för cheferna som gör att de styr bolaget 

utefter ägarnas intressen. Friktionen mellan cheferna/ägarna kan minskas genom att exempelvis 

ändra chefernas ersättning från fast till att vara kopplad till olika resultat. Detta skulle få cheferna 

att fokusera på det som aktieägarna fann viktigast; lönsamhet. Genom att skifta från fast till 

optionsbaserad/rörlig ersättning fick företagets chefer i princip betalt efter hur mycket de ökade 

företagets aktiekurs (Dobbin och Jung 2010). Det är den följdeffekt som uppstår ur detta som kan 

kopplas samman med skapandet av aktieägarvärde. Har en chef en rörlig/målbaserad eller 

optionsbaserad ersättning finns en vilja att öka företagets värde, då ersättning påverkas av 

företagets värde. Ett värde kostnadskontroller och nedskärningar bidrar till att öka (Lazonick och 

O'Sullivan 2000). 

 

Men nedskärningar och kostnadskontroller utförs även av en annan anledning, där paralleller kan 

dras till en ökad finansialisering. Krippner (2005) visar att amerikanska företags vinster sedan 

1970-talet i allt större uträckning kommer från finansiella instrument och i allt mindre omfattning 

från företagets tillverkning/produktion. Denna koppling har identifierats av tidigare forskning 

gjord på finansialisering där själva begreppet finansialisering till och med använts för att hänvisa 

till en dominans av aktieägarvärde som ett sätt att styra bolaget. Att en ökad finansialisering har 
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påverkat aktieägarvärde visar även Van der Zwan (2014) på, vilket har skett genom att 

institutionella investerare har infört olika finansiella prestationsmått såsom avkastning på eget 

kapital samt utvecklingen av kvartalsrapportering. Följaktligen kan slutsatsen dras att dessa båda 

teorier har haft stort inflytande på framväxten av aktieägarvärde.  

 

Tidigare i detta avsnitt påtalades det faktum att när företag drivs utifrån att skapa aktieägarvärde 

läggs mycket fokus på ägarna vilket kan få konsekvensen att andra intressenter får stå åt sidan, 

något som har lett till en hel del negativa reaktioner. Ett exempel på detta är Freeman et al. 

(2004) som menar att aktieägarvärde i värsta fall innebär att en grupp, aktieägarna, använder 

aktieägarvärde som en ursäkt för att kränka andras rättigheter. Och ju mer vi granskat befintlig 

forskning kring aktieägarvärde desto mer inser vi att ämnet rör upp känslor, vilket inte minst 

Freeman et al. (2004) åsikt visar. Även Lazonick och O’Sullivan (2000) intar en negativ position 

gentemot aktieägarvärde. I sin artikel “Maximizing shareholder value: a new ideology for 

corporate governance”, lägger de stor vikt vid kostnadskontroller och nedskärningar och att dessa 

går hand i hand med att driva företag utifrån att skapa aktieägarvärde. De menar att det ökade 

intresset för aktieägarvärde hos de amerikanska företagen har lett till massuppsägningar och 

minskade investeringar, allt med fokus på att kunna öka företagets värde och ge större 

utdelningar till ägarna (Lazonick och O’Sullivan 2000). 

1.2 Vår definition av aktieägarvärdeorientering 

 

Som vi nämnt tidigare i vår uppsats så är aktieägarvärde ett svårt ämne, bland annat på grund av 

att olika forskare och författare benämner och använder ordet i skilda kontexter och med 

varierande betydelser. Exempelvis menar Fernandez (2002) att aktieägarvärde uppstår när ett 

företag skapar ett värde som överträffar förväntningarna medan Friedman (1970) talar om att 

företaget ska drivas utifrån att tjäna så mycket pengar som möjligt, pengar som sedan ska tilldelas 

ägarna. Som vi har konstaterat är aktieägarvärde även associerat med både agentteorin och 

finansialisering men även med beteenden som kostnadskontroller och nedskärningar, vilket 

Lazonick och O'Sullivan (2000) betonar.  
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Det finns dock en gemensam nämnare i de olika begreppen, vilket är att i slutändan öka värdet 

för ägarna. Det är även här vi hamnar i vår definition av aktieägarvärde. Att det är handlingar och 

ageranden som ämnar öka värdet för ägarna, oberoende om de görs i samband med 

kostnadskontroller eller som utdelningar. Men då dessa handlingar även kan kopplas till 

exempelvis agentteorin och finansialisering väljer vi framöver i denna uppsats att benämna 

aktieägarvärdeskapande handlingar för aktieägarvärdeorientering. På så vis kommer det bli 

enklare att hålla isär olika begrepp och underlätta både läsningen och förståelsen. 

1.3 Aktieägarvärdeorientering växer fram i Europa 

 

Detta avsnitt avser granska hur ett aktieägarvärdeorienterat synsätt har brett ut sig i en europeisk 

kontext, men för att komma dit behövs först en mindre förklaring kring dess framväxt i USA. Ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt har funnits i USA sedan tidigt 1900-tal men det är framförallt 

under 1970 och 1980-talet som aktieägarvärdeorientering har sin storhetstid. Enligt Lazonick och 

O’Sullivan (2000) är en av anledningarna till att ett aktieägarvärdeorienterat synsätt växer sig 

starkare under denna period att amerikanska företag förändrar det sätt de drivs på. Företagen gick 

i större utsträckning ifrån det dåvarande synsättet “retain and reinvest”, vilket betydde att 

bolagets vinster återinvesterades i företaget. Detta gjordes genom att behålla de vinster som 

genererades men även företagets anställda, där de sistnämnda inte bara behölls utan även 

utbildades. Men denna syn på hur företag bör bedrivas har sakta förändrats och istället har fokus 

på kostnadskontroller och nedskärningar ökat. Anledningen till detta är att det skapar möjligheter 

för bolag att öka dess värde och potentiellt även utdelningarna till aktieägarna (Lazonick och 

O'Sullivan 2000). 

 

Utveckling av ett aktieägarvärdeorienterat synsätt i de amerikanska företagen drog till sig ett 

intresse från Europa, trots att en återkommande åsikt kring aktieägarvärdeorientering var att den 

endast var gångbar i en anglosaxisk kontext, så som i USA eller Storbritannien (Lazonick och 

O'Sullivan 2000). Oaktat hur åsikterna gick kring aktieägarvärdeorientering så började synsättet 

sprida sig i länder som inte är anglosaxiska, exempelvis Tyskland. Detta åskådliggörs bland annat 

i en undersökning utförd i början på 2000-talet av Almond et al. (2003), som kretsar kring 

företags anställningsförhållanden i europeiska länder. Denna undersökning utfördes i Sverige, 
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Tyskland, Frankrike men även Storbritannien. Utslaget av undersökningen visar inte på några 

storslagna fall av aktieägarvärdeorientering i företagen, men det finns trots allt en tendens till en 

förändring i anställningsförhållandena. Exempelvis så visar resultaten på att förändringar kring 

befattningshavares lön har skett (Almond et al. 2003). 

 

Det ska sägas att forskning kring aktieägarvärdeorientering i europeiska företag inte är så 

omfattande, detta då det fortfarande ses som ett nytt sätt att styra bolag på. Dock finns det 

undantag då en del studier kring ämnet har utförts i Tyskland. Bland annat utförde Jürgens et al. 

(2000) en undersökning på de största tyska företagen under år 2000. Fokus i undersökningen 

läggs på de empiriska bevis och tecken som skulle kunna visa på en ökad 

aktieägarvärdeorientering i den tyska ekonomin. Det som granskas är statliga åtgärder för att 

avreglera den finansiella marknaden och de tyska ekonomiska problemen i välfärden. Det finns 

även ett intresse kring det tryck som uppstår från förvaltare för investeringsfonder och 

pensionsfonder, framförallt från USA, som försöker driva den tyska ekonomin mot 

aktieägarvärdeorientering. Jürgens et al. (2000) förklarar att uppbyggnaden av den tyska 

ekonomin med banker och system för medbestämmande, samt att den tyska ekonomiska kulturen 

som i många avseenden motsäger sig den anglosaxiska kultur som återfinns i USA, gör det svårt 

för ett aktieägarvärdeorienterat synsätt att ta plats. Detta till trots så visar undersökningsresultatet 

på en något mer ökad fokusering av aktieägarvärdeorientering i den tyska ekonomin (Jürgens et 

al. 2000). 

 

En annan studie utförd i Tyskland utav Fiss och Zajac (2004) tar även den upp hur spridningen av 

aktieägarvärdeorientering har utvecklats. De förklarar i sin artikel att man fokuserat på politiska 

och sociokulturella aspekter kring spridningen istället för den traditionella aspekten som är 

ekonomiska processer. I deras studie undersöks de 112 största företagen i Tyskland under 

perioden 1990 fram till 2000. De har fokuserat på tre olika sakfrågor kring utbredningen av 

aktieägarvärdeorientering. De granskade om företagen ifråga har en värdebaserad ekonomisk 

styrning, om de hade ett optionsprogram för ledningen i företaget samt om företaget har en 

internationell redovisningsstandard vilket gör företaget mer transparent. Det som framkommer i 

deras resultat är bland annat att de 112 undersökta företagens fokus på aktieägarvärdeorientering 

har ökat med tiden (Fiss och Zajac 2004). 
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1.4 Aktieägarvärdeorientering växer fram i Sverige 

 

Ett mer utbrett fokus på aktieägarvärdeorientering har även spridits till Sverige. Dock finns det i 

nuläget inte så många studier uförda, men de få studier som finns visar på en utveckling av 

aktieägarvärdeorientering i svenska företag. Bland annat så konstaterar Holgersson och 

Söderlindh, 2013 i “Shareholder value – the American way and the Swedish game to play?” att 

det mellan åren 1995-2005 successivt har växt fram ett aktieägarvärdeorienterat synsätt i svenska 

företag. Det Holgersson och Söderlindh (2013) främst fokuserar på är ekonomiska nyckeltal och 

en allt större vinstdistribution till aktieägarna. De granskar även om företag använder sig av rörlig 

ersättning till ledningen samt om bolagen innehar mekanismer för ägarkontroll. När det kommer 

till kvantitativa undersökningar kring ett utbrett synsätt på aktieägarvärdeorientering inom 

svenska företag är Holgersson och Söderlindh den enda som finns, men utöver denna så har även 

en del kvalitativa studier utförts. 

 

En av dessa kvalitativa studier är gjord av Borglund (2006) som utför en fallstudie på fyra olika 

företag från fyra olika branscher: Skog, internet, konsult samt elektronik. Fallstudien granskar hur 

företagen internationellt sett har påverkats vid fusioner och förvärv. Det Borglund fokuserar på i 

sin forskning rörande aktieägarvärdeorientering är bland annat om det finns ett belöningssystem 

till företagets ledning som är kopplat till bolagets resultat och värde. Men även om det finns 

snabba åtgärder för att nå avkastningskrav samt om det finns en hög grad av hierarki och 

centralisering i företagen. Borglund kommer i sin fallstudie fram till att förändringarna som sker i 

dessa bolag vid fusioner och förvärv är en utveckling av aktieägarvärdeorientering och att detta 

visade sig mer tydligt i vissa bolag än i andra. Sammantaget så visar resultateten på ett större 

fokus på aktieägarvärdeorientering bland de fyra branscherna (Borglund 2006). 

 

Även Blom (2007) har utfört en fallstudie där aktieägarvärdeorientering ligger i fokus. Dock 

fokuserar Blom endast på ett fall i form av TeliaSonera. Det förklaras att TeliaSonera är ett 

intressant företag att undersöka då det är delvis ägt av både finska och svenska staten samtidigt 

som företaget har internationella ägare. Blom fokuserar i sin studie på hur företag beter sig i en 

aktiemarknadsorientering. Han menar att aktieägarvärdeorientering är en bidragande faktor till en 

allt större aktiemarknadsorientering i företaget. Vidare menar Blom att aktieägarvärdeorientering 
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har ökat i svenska företag och att detta främst beror på en större andel utländskt ägande och 

institutionella ägare, en ökad användning av börsrelaterade belöningssystem samt att fler bolag 

har mindre differentierad rösträtt och mindre korsägande. Resultatet som framkommer av 

fallstudien är att TeliaSonera följer aktiemarknaden och ägarnas förväntningar. Detta har gjort att 

TeliaSonera i allt större utsträckning tar hänsyn till aktieägarvärdeorientering, vilket leder till att 

aktieägarvärdeorientering som bolagsstyrningsätt blir allt mer närvarande i företaget (Blom 

2007). 

1.5 Vårt bidrag  

 

Inledningsvis har mycket i vår uppsats kretsat kring de svårigheter som finns runt ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt, där ett exempel är det faktum att forskare och författare 

använder olika indikatorer för att skapa eller identifiera aktieägarvärdeorientering. Ämnet har 

även används både som princip och strategi (Blom 2007) samt som ideologi (Lazonick och 

O’Sullivan 2000), vilket visar att aktieägarvärdeorientering är ett svårdefinierat ämne. När vi 

granskar tidigare utförd forskning kring ämnet så har indikatorer som fokuserar på företagsnivå 

använts, så som finansiella nyckeltal och rörliga ersättningar, för att identifiera 

aktieägarvärdeorientering. Utifrån dessa aspekter framträder ett större fokus på 

aktieägarvärdeorientering, både i en europeisk och svensk kontext. Vi anser dock att det finns 

mer att granska kring aktieägarvärdeorientering och dess framväxt i Sverige, bland annat med 

hänsvisning till de fåtal utförda studierna som finns på en svensk nivå. Framförallt när det gäller 

kvantitativa studier, där det enbart finns en tidigare utförd studie i form av Holgersson och 

Söderlindh (2013).  

 

I vår uppsats kommer vi använda oss av en kvantitativ ansats, vilket i sig minskar avsaknaden av 

forskning inom ämnet, och vi kommer undersöka spridningen av aktieägarvärdeorientering på 

samhällsnivå. Holgersson och Söderlindh (2013) använder sig i sin studie av exempelvis 

korslistning, utländskt ägande, utbildning, anglosaxiska styrelseledamöter och om huvudkontoret 

är beläget i ett finansiellt kluster som möjliga spridningseffekter av aktieägarvärdeorientering i de 

svenksa företagen. Det är således en spridning på företagsnivå, där studiens resultat visar på ett 

ökat aktieägarvärdeorienterat synsätt i de svenska bolagen. Här ser vi den första skillnaden 
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gentemot den kvantitativa studie (Holgersson och Söderlindh 2013) som finns inom svensk 

forskning och vår uppsats. Vår uppsats är inspirerad av Lazonick och O’Sullivan (2000) som 

studerar vilken effekt ett aktieägarvärdeorienterat synsätt har på de amerikanska företagen och 

dess anställda. Krippner (2005) å sin sida konstaterar en förändring i varifrån de amerikanska 

företagens intäkter härstammar, vilka i större utsträckning kommer från finansiella marknader 

istället för produktionsmarknaden. Båda dessa studier visar således att aktieägarvärdeorientering 

inverkar på samhället. Vi vill därför i vår uppsats undersöka hur aktieägarvärdeorientering 

påverkar det svenska samhället inom ramarna för företaget och medborgarna som verkar inom 

dessa. 

 

Förutom att granska hur medborgarna inom företagen påverkas av aktieägarvärdeorientering, så 

ämnar vi även undersöka vilka aspekter som används i ett aktieägavärdeorienterat synsätt. Som vi 

nämnt tidigare har Milton Friedman haft ett stort inflytande både på utvecklingen att fokusera på 

ägarna men även sättet ett företag drivs på. Att exempelvis utdelningar och ersättningar till VD:n 

är aspekter som måste tas i beaktande vid aktieägavärdeorientering är närmast en självklarhet och 

kommer att vara en del även i vår uppsats. Dessa båda är aspekter som Holgersson och 

Söderlindh (2013) har med i sin forskning. Utöver dessa aspekter tar de även hänsyn till 

finansiella nyckeltal som ROE och återköp av aktier. Men det är här vi anser att vår uppsats 

skiljer sig från deras forskning. Vi har valt att, till skillnad från Holgersson och Söderlindh (2013) 

som granskade åren 1995-2010, undersöka perioden 1990-2010 i vår uppsats. Anledningen till 

detta är att det under denna period sker ett flertal samhällsomvälvande händelser i Sverige, 

händelser som har påverkan på såväl företagsnivå som samhällsnivå. Redan 1989 så sker 

valutaregleringens avskaffande, något som är en inledning till en rad samhällsförändringar i 

början av 1990-talet. I studien kommer dessa händelser i form av de bundna/fria aktiernas 

avskaffande (1992), avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet (1993), Sveriges EU-

medlemskap (1994), reporäntan (1994) samt bolagsskattens nivå (1990-2010) tas i beaktande för 

att se vilken påverkan de har haft på samhället och aktieägarvärdeorientering. Framförallt är det 

intressant att se hur EU-medlemskapet öppnar upp det svenska samhället och suddar ut gränserna 

till andra europeiska medlemsländer samt möjligheten för företag att hyra in 

bemanningspersonal. Dessa samhällsförändringar ger sammantaget svenska bolag möjligheter att 

agera på ett sätt som påverkar både företaget samt medborgaren som verkar inom företaget. 
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Uppsatsens teoretiska bidrag kommer att vara hur aktieägarvärdeorientering definieras, detta då 

våra indikatorer är mer samhällsorienterade än tidigare forskning som har haft ett större 

företagsfokus. Förutom att bredda definitionen bidrar vår uppsats till forskningen genom att 

synliggöra om aktieägarvärdeorientering sprids genom samhällsförändringar. Slutligen bidrar vår 

uppsats till den befintliga forskningen genom att granska perioden 1990-2010, där 1990-1995 är 

en period som tidigare inte granskats. Vår förhoppning är att vår uppsats även har ett praktiskt 

bidrag då vi undersöker hur aktieägarvärdeorientering påverkar samhället och  de medborgare 

som verkar inom företagets ramar.   

1.6 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att med fokus på samhällsaspekter förklara om ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt har växt fram i Sverige. 
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1.7 Disposition 

Inledning: 

Inledningen påbörjas med en bakgrund kring aktieägarvärdeorientering och dess definition. Detta 

utvecklas till vår definition av aktieägarvärdeorientering samt dess framväxt i Europa och Sverige 

vilket mynnar ut i vårt bidrag och syftet med uppsatsen.  

 

Teoretisk referensram: 

Den teoretiska referensramen är uppbyggd kring en historisk tidslinje med start i uppkomsten av 

aktieägarvärdeorientering i USA och hur aktieägarvärdeorientering har utvecklats fram tills idag. 

I den teoretiska referensramen kommer de teorier och begrepp som kopplas till 

aktieägarvärdeorientering genomgående att granskas. Referensramen avslutas sedan med vilka 

spridningseffekter som påverkar utvecklingen av aktieägarvärdeorientering.  

 

Metod: 

I metoden går vi igenom den ram som varit närvarande vid utförandet av vårt arbete för att sedan 

gå djupare in på vårt urval, bortfallsanalysen, datainsamlingen samt operationaliseringen av 

respektive variabel. Utöver detta går vi även igenom databearbetningen. 

 

Analys: 

Analysen börjar med en univariat analys av vardera variabel och en diskussion kring dessa. 

Vidare genomförs multipla linjära regressionsanalyser på våra beroende variabler och de resultat 

som framkommer granskas. Avslutningsvis görs en mer djupgående analys där vi tolkar 

resultaten och förankrar med teorin och syftet med uppsatsen.   

 

Slutsats 

I slutsatsen påvisas de resultat som uppkommer i den djupgående analysen och de teoretiska och 

praktiska implikationerna redovisas. Avsnittet avslutas med förslag till framtida forskning kring 

ämnet.  
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2 Teoretisk referensram  

 

 

Den teoretiska referensramen syftar till att på djupet gå in på de teorier och faktorer som 

tillsammans, utifrån vår definition, bildar aktieägarvärdeorientering. Avsnittet är uppbyggt kring 

en djupdykning i ämnet utifrån en amerikansk kontext vilket leder oss fram till indikatorerna som 

skapar aktieägarvärdeorientering. Avsnittet avslutas med hur en spridning av 

aktieägarvärdeorientering sker. 

 

2.1 Introduktion 

 

Vi vill börja med att i introduktion till den teoretiska referensramen återkoppla till vår definition 

av aktieägarvärdeorientering för att på så sätt ge en förklaring till de teorier och 

informationskällor som används i denna uppsats. Hur ett aktieägarvärdeorienterat synsätt uppstår 

är, som vi betonat, en komplicerad process. Förutom att vara starkt associerad med agentteorin 

och finansialisering så har aktieägarvärdeorientering även en påverkan på kostnadskontroller och 

nedskärningar. För att lättare skapa en förståelse för “vårt” aktieägarvärdeorienterade synsätt så 

inleds teoridelen med en historisk utveckling kring händelser och faktorer som från tidigt 1900-

tal till dess storhetstid på 1980-talet har haft en påverkan på synsättet. Den forskning och de 

studier som framförallt är påtagliga i detta sammanhang är bland annat Bratton och Wachter 

(2008), Dobbin och Jung (2010) samt Lazonick och O’Sullivan (2000). Av dessa vill vi gärna 

belysa Lazonick och O’Sullivan (2000) då det är de som introducerar begreppet “Maximizing 

shareholder value” och på så sätt även indirekt påverkat oss till denna uppsats.  

 

Då vår teoretiska referensram är uppbyggd i kronologisk ordning kommer vi löpande att granska 

de teorier och faktorer som tillsammans skapar aktieägarvärdeorientering. Vi kommer att granska 

agentteorin, vilken vi anser har varit en starkt bidragande orsak till att möjliggöra en framväxt av 

aktieägarvärdeorienterad bolagsstyrning. Framförallt är det två aspekter som sticker ut, där den 

ena handlar om principal och agentförhållandet och den andra handlar om företagets 
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investeringar. Jensen och Meckling (1976) har adresserat dessa problem och kom fram till hur 

ägarna ska gå tillväga för att ändra chefernas fokus, och på så sätt få dem att driva företaget 

utifrån ägarnas intressen. Det som Jensen och Meckling (1976) föreslog var bland annat att 

chefernas ersättningar borde förändras samt att företaget bör se över hur deras investeringar 

finansieras. Båda dessa är enligt oss viktiga att kunna förstå och applicera, inte bara i en 

agentteoretisk, utan även i en mer aktieägarvärdeorienterad kontext. 

 

Agentteorins framväxt leder oss till USA där ett allt större fokus på ägarna och lönsamhet har fått 

fäste. Detta kommer att gestaltas främst av General Electrics VD Jack Welch och hans syn på hur 

företag bör bedrivas. Welch bolagsstyrningssätt blev ett riktmärke för hur amerikanska företag 

förväntades att drivas. Samtidigt var hans aktieägarvärdeorienterade synsätt en bidragande orsak 

till uppkomsten av det som Lazonick och O’Sullivan (200) kallar “maximization of shareholder 

value”. Det är denna maximering av aktievärde som i allt större utsträckning kommer att påverka 

samhället, vilket bland annat visar sig genom ökade nedskärningar och kostnadskontroller. En 

annan faktor som påverkar samhällsnivån är enligt Krippner (2005) att företagens intäkter i allt 

större utsträckning härrörs från finansiella instrument och allt mindre från företagens produktion. 

2.2 Aktieägarvärdeorientering 

2.2.1 Företaget existerar för att göra vinster 

 

Som det nämndes i inledningen av detta arbete så anser vi att Milton Friedman har haft en stor 

påverkan på utvecklingen av aktieägarvärdeorientering. Men redan innan Friedman skrev sin 

artikel 1970 hade det funnits tankar och ageranden som är värda att uppmärksamma när 

uppkomsten av aktieägarvärdeorientering granskas. Om vi ska följa dess utveckling ur en 

kronologisk ordning så blir det första nerstampet i USA år 1917. Detta är det år då Henry Ford 

står i en rättssal i Michigan och försvarar sitt beslut att återinvestera Ford Motor Companys 

vinster i en expansion och på detta sätt möjliggöra en utökad produktion. Samtidigt som Henry 

Ford ämnar utföra denna expansion meddelar Ford Motor Company att de även kommer att sänka 

priset på dess viktigaste fordon, T-Modellen (Lee 2008). Henry Ford menar att syftet med hans 

företag är att göra så mycket som möjligt för alla berörda aktörer, vilket bland annat inbegriper 
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att skapa anställningar. Ford ansåg att företagets verksamhet var en tjänst till samhället vilket inte 

mottogs väl av företagets aktieägare. Fords idéer kritiseras inte bara av aktieägarna utan också av 

den domstol i vilken han försöker försvara sina handlingar. Den dömer i favör till bröderna 

Dodge, två bröder med ett tio-procentigt innehav i företaget och som motsatt sig Fords syn på att 

sätta samhället i fokus istället för aktieägarna. De båda bröderna kräver i domstolen att en 

maximal utdelning ska ske vilket också domstolen hörsammar (Lee 2008). Detta leder till att 

utfallet av domen i princip blir ett tillkännagivande av att företag existerar för att göra vinster 

(Henderson 2007).  

2.2.2 Tidiga debatter  

 

Men även om målet mellan Ford och Dodge mynnar ut i ett domslut som deklarerar att ett 

företags uppgift är att skapa vinster, så betyder inte det att det uppstår konsensus kring hur 

företag bör drivas. Ett exempel på detta är Berle and Dodd’s debatt i USA på 1930-talet. 

Debatten startar 1932 i ett USA starkt präglat av “den stora depressionen”. Under denna period 

fanns det en samstämmighet om att de nya, moderna företagen var en del av det dåvarande 

kapitalistiska system som var en av orsakerna till depressionens uppkomst. Det som intresserade 

Berle och Dodd var på vilket sätt krisen som uppstått i depressionens kölvatten skulle kunna 

motverkas (Bratton och Wachter 2008).  

 

Det fanns ett antagande om att USA:s dåvarande president, Franklin Delano Roosevelt, skulle 

agera som många av sina kollegor i Europa och anta en form av korporatism som riktmärke för 

landets ekonomi. Korporatismen kännetecknas bland annat av att den betonar vikten av 

samarbete framför konkurrens och sätter gruppen framför den enskildes intressen. Det anses även 

att företagens direktörer och beslutsfattare har en skyldighet att leda verksamheten av bolaget i 

enlighet med en uttalad offentlig politik. Detta ska göras även om politiken ifråga kan störa 

aktieägarnas intressen. Med andra ord så ser korporatismen företaget som en enhet vilken 

fungerar som ett organ för staten och samtidigt tar socialt ansvar (Bratton och Wachter 2008). 

Det går att göra antagandet att Milton Friedman, med sin inställning till hur ett företag bör drivas, 

inte var någon större anhängare till korporatismen. Men för att återgå till Berle och Dodd, så är 

det är ur just frågan om företagets samhällsansvar och om detta ansvar är viktigare än utdelningar 
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som debatten mellan Berle och Dodd tar fart. I debatten är Dodd den som är negativt inställd till 

uppfattningen att ett företags primära syfte är att generera vinst för aktieägarna. Dodd menade 

även att Berles syn på företaget spädde på detta syfte. Istället borde företag enligt Dodd fungera 

mer som en samhällsinstitution och fokusera på fler intressenter än aktieägarna (Bratton och 

Wachter 2008). 

 

Berle å sin sida fokuserar främst på problem relaterade till bolagsstyrning och han hade i 

synnerhet ett intresse av att skydda aktieägare från chefer och beslutsfattare (Wells 2002). En 

intressant aspekt med denna debatt är att den enligt Bratton och Wachter blivit misstolkad, där 

Berle får stå som en förespråkare för en tidig aktieägarvärdeorienterad syn. Dodd har å andra 

sidan ansetts vara CSR-orienterad och har till och med kallats för en av grundarna av CSR. En av 

anledningarna till detta var hans förmåga att förutse att framtida företag förväntas ta socialt 

ansvar (O'Neill 1993). Orsaken till att Berle och Dodd anses vara större förespråkare för sina 

respektive “sidor” än de faktiskt var, samt anledningen till att debatten misstolkas, är att den läses 

utanför sin kontext. Ett exempel på detta är att inte bara Dodd, utan faktiskt även Berle var 

positivt inställd till CSR. Att detta kan ha missats menar Bratton och Wachter kan bero på att 

dagens förespråkare av aktieägarvärdeorientering anser att utdelning är det enda som räknas. De 

påtalar även att dagens debatt mestadels fokuserar på hur detta mål kan uppnås och är väldigt 

centrerad till att handla om problematiken kring cheferna och ägarna. Det är möjligt att denna 

fokusering på cheferna/ägarna har lett till att Berles ganska positiva syn på CSR har hamnat i 

skymundan (Bratton och Wachter 2008). 

2.2.3 Aktieägarvärdeorientering i USA under 1960 och 1970- talet 

 

Även om debatten mellan Berle och Dodd enligt Bratton och Wachter (2008) misstolkats, så 

fortsätter ämnet att dra till sig uppmärksamhet. Diskussionen fortsätter kring vilket syfte ett 

företag faktiskt har och under 1960-talet börjar det aktieägarvärdeorienterade synsättet att allt 

mer ifrågasättas. Wells nämner att det i mitten av 1960-talet var en vedertagen åsikt att offentliga 

företag var skyldiga samhället ett visst ansvar som sträckte sig bortom att generera vinst. Detta 

synsätt understryks av Ruder som 1965 påtalar att även om en affärsman driver ett bolag utifrån 

en förväntan att göra vinst så måste vinstintresset ställas i jämförelse med det allmänna intresset. 
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Ruder nämner i sin artikel att även om vissa affärsmän fortfarande håller fast vid uppfattningen 

om att ett företags verksamhet enbart handlar om att generera vinster så är deras inställning inte 

populär (Ruder 1965). Detta synsätt växer sig allt starkare och i början av 1970-talet läggs det 

bland annat fram ett förslag om lagstiftning som innefattar de stora amerikanska företagen. 

Förslaget innehöll bestämmelser som skulle tvinga dessa bolag att göra förändringar i 

utformandet av styrelsen och innebar att styrelsen skulle innehålla medlemmar som företrädde 

andras intressen än aktieägarnas (Wells 2002).  

 

Det är nu som det är dags att återvända till Milton Friedman. För det är som svar på synsättet att 

ett företag har ett socialt ansvar som han 1970 skriver sin artikel “The Social Responsibility of 

Business is to Increase its Profits”. Det är värt att nämna att i början av 1970-talet var Friedman 

ganska ensam i sin syn på att företaget endast har ett ansvar; att generera pengar. Men allt fler 

ställer sig bakom Friedman ju närmare 1970-tal blir 1980-tal och kritiska röster hörs angående 

det sociala ansvar företag förväntas ta (Wells 2002). En av dessa är Henry Manne, en av 

grundarna av rättsekonomin (University of Chicago Law School 2015). Men även om viktiga 

ekonomer som Manne ställer sig bakom Friedman så är det andra faktorer som under den här 

perioden än mer påtagligt kommer att påverka ett aktieägarvärdeorienterat synsätt. En av de som 

har mest inflytande är agentteorin.  

2.2.4 Agentteorin 

 

I vår definition av aktieägarvärdeorientering hänvisar vi delvis till det som Lazonick och 

O’Sullivan (2000) benämner som att maximera aktieägarvärde. Men för att komma fram till, och 

förstå, vad en maximering av aktieägarvärde är behöver vi visa vilka sätt agentteorin har påverkat 

och influerat ett framväxande aktieägarvärdeorienterat synsätt. En av anledningarna till detta är 

det problem som uppstår när ägarna av ett företag lämnar över beslutsfattandet till företagets 

chefer. Det som framförallt bekymrade ekonomer var de incitamentsproblem som blev följden av 

separationen mellan ägarna, även kallad principal, och beslutsfattandet (Fama 1980). Ett problem 

som uppstår när principalen lämnar över beslutsfattandet till företagets chef, även kallad agent, är 

det antagande som görs inom agentteorin att människor handlar utifrån ett självintresse (Jensen 
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och Meckling 1976). Detta egenintresse skapar friktion mellan principalen/agenten och det är 

framförallt två sakfrågor som agentteorin försöker adressera.  

 

Det första är det problem som uppstår när principalens önskemål och intressen inte 

överensstämmer med agentens. Det är svårt och/eller dyrt för ägarna att kontrollera vad chefen 

faktiskt gör vilket leder till att det är svårt att kontrollera att chefen har uppträtt på ett lämpligt 

sätt (Fama och Jensen 1983). För att kunna kontrollera agenten krävs således kostnader för 

strukturering, övervakning samt kostnader som är kopplade till att förebygga att agenten inte 

fullföljer sina motstridiga intressen. Att övervaka agenten är framförallt viktigt i en 

beslutsprocess där en agent, som initierar och genomför viktiga beslut, inte är en av ägarna och 

därför inte heller påverkas rent förmögenhetsmässigt av sina beslut. Saknas det effektiva 

kontrollmekanismer i sådana situationer finns det en risk att chefer är mer benägna att vidta 

åtgärder som avviker från de intressen som ägarna har (Fama och Jensen 1983). Det andra 

problemet som agentteorin fäster stor vikt vid är riskbenägenhet. Det antas att principalen och 

agenten tenderar att ha olika inställning till risk, där principalen är mer riskbenägen och agenten 

mindre villig att ta risker. Denna skillnad i riskbenägenhet kan leda till att åtgärder och beslut tas 

av agenten som går emot principalens förväntningar (Eisenhardt 1989). 

 

Det var felaktigt att företag drevs med denna friktion mellan principal och agent ansåg Jensen och 

Meckling (1976). Detta synliggjordes inte minst genom skillnaden i intressen som fanns mellan 

företagets chefer och företagets ägare. Jensen och Meckling pekade på ett exempel som visade att 

chefer tenderar till att försöka skapa stora diversifierade företagsimperium, vilka kan skydda dem 

från nedgångar i en viss bransch och på så vis riskminimera, samtidigt som ägarna eftersträvar 

högre lönsamhet. Jensen och Mecklings förslag var att beslutsfattarna inom företagen i större 

uträckning bör arbeta för aktieägarna istället för sig själva (Dobbin och Jung 2010).  

2.2.5 Chefernas ersättning 

 

Men att styra agenten till att ha samma intressen som principalen var lättare sagt än gjort. Enligt 

förespråkarna för agentteorin behövdes något radikalt göras för att öka företagens lönsamhet. 

Bland annat ändrades incitamenten för företagets chefer för att på så sätt få dem att arbeta utifrån 
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att öka företagets värde (Dobbin och Jung 2010). I vanliga fall är ersättningen som en chef 

erhåller från sin arbetsgivare en fast ersättning men den kan även bestå av en förutbestämd 

prestation, uppnått resultat eller så är den utformad på ett sätt som låter företagets chef/agent ta 

del av bolagets residual. Tanken med detta är att på så sätt få personen i fråga att ta de beslut som 

gynnar företaget, för presterar företaget så tillfaller en del av vinsten även chefen (Fama och 

Jensen 1983). Enligt Dobbin och Jung (2010) användes bland annat aktieoptioner för att få 

företagets chef att fokusera på att öka bolagets värde. Detta uppmuntrades bland annat av 

institutionella investerare som under 1980-talet hade blivit en allt större aktör när det kom till 

aktieägande. Dessa såg mer än gärna att företagens chefer hade samma finansiella intressen som 

investerarna. Sammantaget ledde detta fram till att chefernas ersättning under 1980 och 1990-

talet ökade markant i jämförelse med en fabriksanställd. 1965 var en VD:s ersättning 44 gånger 

större än en fabriksanställd men år 1998 så har klyftan ökat ordentligt. 1998 är nämligen en VD:s 

ersättning 419 gånger större än en fabriksanställds ersättning (Lazonick och O'Sullivan 2000).  

 

Löneklyftan mellan VD och anställd är en av aspekterna som behöver tas i beaktande vid en 

granskning av aktieägarvärdeorientering i Sverige. Som vi precis sett visar Lazonick och 

O’Sullivan att skillnaden i ersättning mellan en VD i ett amerikanskt företag och en 

fabriksanställd har ökat markant, något som kan kopplas samman med aktieägarvärdeorientering. 

En av våra indikatorer som ämnar påvisa att svenska företag har ett aktieägarvärdeorienterat 

synsätt kommer således vara löneklyftan. Genom att över tid, 1990 till 2010, granska hur 

löneklyftan mellan VD och företagets anställda utvecklas skapas möjligheter att se om löneklyftan 

indikerar på ett ökat aktieägarvärdeorienterat synsätt i svenska börsnoterade bolag. 

 

2.2.6 Minskade investeringar 

 

Ersättningen användes således för att kontrollera företagets chef samt för att öka risktagandet hos 

densamma. Detta var en förändring som agentteoretikerna menade var viktig för att minska 

chefernas egenintresse och en förändring som hade en stor påverkan på vilket sätt företag drevs i 

USA. En annan förändring som förespråkarna av agentteorin ansåg var betydelsefull var att  

bolagets vinster i mindre uträckning skulle investeras i företaget. Denna förändring skulle sätta 
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stopp för det som Jensen och Meckling (1976) ansåg att cheferna försökte uppnå med 

investeringarna; att skapa stora diversifierade företagsimperium istället för lönsamhet. Chefernas 

investeringar skulle kunna minskas genom att företag vid en eventuell investering inte använder 

eget kapital utan lånar till investeringen. Enligt Jensen och Meckling (1976) skulle ett sådant 

förehavande minska intressekonflikten mellan chefer/agenter och aktieägarna. Tanken med detta 

är att en chef endast kommer att vara villig att ta risken med ett lån när de är övertygade om att 

den eventuella investeringen kommer att ge högre avkastning än kostnaden för lånet (Dobbin och 

Jung 2010).  

 

“As a CEO, you wouldn’t borrow money at 6 % for an endeavor that 

would return 4 %, but you might choose to invest profits in the same 

endeavor.” (Dobbin och Jung s.46) 

 

Detta sätt att se på investeringar ledde till att aktieägare gynnade företag som använde skuld som 

ett sätt att sköta sin finansiering, där lånefinansiering sågs som en signal om ledningens 

övertygelse om att satsningen i fråga kommer löna sig. Att lånefinansiera var även attraktivt 

utifrån en annan aspekt, nämligen att det skapades möjligheter för företag att utnyttja det egna 

kapitalet. På detta sätt kunde avkastningen till investerarna öka. Ur en agentteoretisk syn bör 

aktieägarna onekligen föredra att företag lånefinansierar nya investeringar istället för att genomgå 

nyemissioner för att frigöra kapital (Dobbin och Jung 2010).  

 

Som vi kan se leder lånefinansiering till en ökad återhållsamhet hos företagets chefer, vilket kan 

kopplas samman med aktieägarvärdeorientering. Detta gör lånefinansiering till en aspekt att ha i 

åtanke vid granskning av ämnet i en svensk kontext. En av våra indikatorer på att en 

aktieägarvärdeorientering ökar i Sverige är skuldsättningsgraden.  En ökad skuldsättningsgrad 

kan indikera att svenska börsnoterade företag under perioden 1990-2010 i allt större uträckning 

arbetar utifrån ett aktieägarvärdeorienterat synsätt.  
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2.2.7 Jack Welch och 1980-talet 

 

1980-talet är en mycket gynnsammare period för förespråkarna av aktieägarvärdeorientering. 

Friedmans artikel, agentteorins frammarsch och valet av Ronald Reagan som president i USA, 

vilket stoppade de förhoppningar som fanns om en ökad statlig inblandning i ekonomin (Wells 

2002), är några faktorer som skapade förutsättningar för ett allt större aktieägarvärdeorienterat 

synsätt. Detta visar sig inte minst genom General Electrics VD Jack Welch. Welch 

argumenterade för en aktiv ledning och ett företagsfokus men framförallt skulle det skapas värde 

för aktieägarna (Dobbin och Jung 2010; Denning 2011). Följderna av Welch syn på hur företag 

bör drivas var bland annat stängda fabriker och minskade löner (Smart 1996). Han tvekade inte 

att stoppa produktionslinjer som inte var effektiva och han ansåg att ett företag skulle vara 

nummer ett eller två inom den bransch den verkade. Om företaget inte nådde upp till att bli 

marknadsledande var det ingen mening att driva det vidare menade Welch, detta då företaget i 

slutändan ändå skulle sluta existera. Under Jack Welchs ledning ökade General Electric sin 

utdelning 25 år rad (O'Boyle 2011) och hans tankar och idéer blev sedermera ett riktmärke för 

hur framgångsrika företag förväntades att drivas (Soun 2015). General Electric med Jack Welch i 

spetsen var som sagt lite av startskottet för den aktieägarvärdeorientering som amerikanska 

företag i allt större utsträckning kommer att börja använda sig av.  

2.2.8 Shareholder value maximization 

 

Det är ganska tydligt att efter Friedmans artikel från 1970 så växer aktieägarvärdeorientering sig 

allt starkare i USA, vilket inte minst visar sig genom Welch och hans fokus på kostnadskontroller 

och nedskärningar. Allt fler forskare och ekonomer börjar att se på ett företags värde utifrån 

vilken avkastning dess aktie ger (Lazonick och O'Sullivan 2000). Detta ledde till att amerikanska 

företag under 1980 och 1990-talet i allt större utsträckning går från att driva företag utifrån 

“retain and reinvest”, till att istället gå i Welch fotspår. Framförallt är det arbetstillfällen som 

försvinner i företagens jakt på att öka sitt värde och avkastning (Lazonick och O'Sullivan 2000). 

Lazonick och O’Sullivan (2000) visar i sin forskning att antalet aviserade personalminskningar 

utförda av stora amerikanska företag ökade lavinartat under åren 1989-1998. En av anledningarna 

till personalminskningarna var offshoring. Med offshoring menas att ett företag flyttar jobb från 
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ett land till ett annat, vanligtvis från högkostnadsländer som exempelvis USA, till 

lågkostnadsländer som Polen eller Indien (Hira 2008). Enligt Hira på PRB, Population Reference 

Bureau, har offshoring varit populärt inom tillverkningsindustrin en längre tid men även 

serviceyrken har sedan 2002 flyttats från USA till andra lågkostnadsländer. Anledningen till att 

offshoring ökar är kostnadskontroller. År 2008 kunde en amerikansk revisor ha 63 000 USD i 

årslön, vilket motsvarar ca 572 000 SEK1, medan en revisor i Indien kunde ha 5 000 USD vilket 

är ca 45 400 SEK (Hira 2008). 

 

Men det är inte bara personalminskningar som ökar utan det gör även företagens utdelningar. 

Från att ha delat ut ca 42,3 % av företagets vinst under åren 1970-1979 så sker en förändring 

under åren 1990-1998. Företagen ökar sin utdelning till 49,6 % av vinsten, en ökning med 7,3 %. 

Även om vi inte anser att denna ökning är iögonfallande stor så är det, enligt Lazonick och 

O’Sullivan (2000), helt i linje med det nya sätt att se på hur ett företag presterar där högre 

utdelningar och aktievärde tyder på bättre prestation.  

 

Men det finns en annan aspekt att ta i beaktande när företags utdelningar synas, nämligen 

aktieåterköp. För det är inte bara utdelningarna som ökar under perioden 1980-1998 utan de 

amerikanska företagen börjar i allt större utsträckning att återköpa sina aktier. Att företag köper 

tillbaka sina aktier är, förutom utdelningen, ett sätt för bolaget att distribuera vinstmedel till 

aktieägarna (Lazonick och O’Sullivan 2000). Detta kan göras genom att bolaget köper sina egna 

aktier över börsen och kan sedan välja att makulera dem. Om det sistnämnda görs leder det till att 

den totala mängden aktier minskar vilket i sin tur leder till att aktieägarnas andel i bolaget ökar i 

förhållande till det totala antalet aktier i bolaget. Det är på detta sätt som återköp av aktier kan 

likställas med en utdelning, detta då aktieägarna efter återköpet äger en större andel i bolaget 

(Gunnarsdottir 2014).  

 

Detta synliggörs genom att EPS, Earnings Per Share, ökar när ett företag gör återköp (Fernandes 

2014). Återköp av aktier var inte så vanligt hos amerikanska företag före 1980-talet. Fram till 

denna period var det snarare vanligt förekommande att företag istället säljer aktier till höga priser 

för att betala av skulder eller för att stärka företagets kassa. Men från 1980-talet börjar som sagt 

                                                 
1 Valutakurs: 1 USD = 9,08 SEK, 2016-12-31. Källa: Finansportalen.se 
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en ökning av aktieåterköp att märkas. General Electric med Jack Welch i spetsen var ett av 

många amerikanska företag där återköp blev allt mer utbrett. Under åren 1994-1998 lägger 

General Electric 14.6 miljarder dollar på återköp av företagets aktier, samtidigt som företaget 

delar ut 15.6 miljarder dollar. Sammantaget delar företaget ut 74,4 % av företagets ackumulerade 

kassa från 1994-1998. Men det var inte bara General Electric som återköpte aktier. År 1980 

använde amerikanska företag ca 5 % av bolagets vinster till återköp, en siffra som ökade till 22 % 

år 1996 (Lazonick ochen  O'Sullivan 2000). 

 

Det är när kostnadskontroller, nedskärningar och ett ständigt sökande efter att skapa 

aktieägarvärde läggs samman som ett företag drivs utifrån att maximera aktieägarvärde (Lazonick 

och O'Sullivan 2000). Vi har tidigare nämnt att det har funnits kritik kring  

aktieägarvärdeorientering, bland annat från Freeman et al. (2004), men det är bara en bråkdel av 

den kritik som finns mot att driva företag utifrån att maximera aktieägarvärde. Exempelvis så 

skriver Denning (2011) en artikel som heter “The dumbest idea in the world: Maximizing 

shareholder value” i vilken Jack Welch anses vara ett alldeles utmärkt exempel på någon som 

försöker maximera aktieägarvärde. Men även Lazonick och O’Sullivan (2000) är skarpa kritiker. 

Framförallt lyfts de minskade investeringarna samt den ökade arbetslösheten fram som de största 

problemen. De menar att bolag måste frångå jakten på att skapa aktievärde och inse att andra 

värden är nog så viktiga för att bygga upp företag. 

 

“The rate of return on corporate stock was their measure of superior 

performance, and the maximization of shareholder value became their 

creed” (Lazonick och O'Sullivan 2000 s.16) 

 

Att Lazonick och O’Sullivan (2000) har varit en inspirationskälla för vårt arbete har vi redan 

poängterat. En av anledningarna till det är deras forskning kring hur en utbredd 

aktieägarvärdeorientering påverkar samhället och det är därför inte helt oväntat att ett flertal av 

våra indikatorer som definierar vad aktieägarvärdeorientering är kommer från Lazonick och 

O’Sullivan (2000). Bland annat förklarar de hur företagen går tillväga för att maximera ett 

aktieägarvärde, vilket görs bland annat genom kostnadskontroller och nedskärningar.  
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Detta beteende mynnar ut i indikatorn antal anställda. Antalet anställda är viktigt att ta i 

beaktande vid utvecklingen av aktieägarvärdeorientering då denna grupp antas minska vid 

nedskärningar och kostnadskontroller. Antal anställda kan hjälpa oss att identifiera en ökad 

aktieägarvärdeorientering i svenska börsbolag under perioden 1990-2010 då en minskad 

personalstyrka kan indikera på ett ökat aktieägarvärdeorienterat synsätt.   

 

Dock kan ett företag bara göra nedskärningar till en viss nivå utan att företagets intäkter börjar 

minska. Ett företag kan vid en sådan situation börja leta efter billig utländsk arbetskraft, vilket 

leder oss in på den andra indikatorn kopplat till de anställda i företaget. Att antalet anställda i 

utlandet är en indikation på en ökad aktieägarvärdeorientering inom företaget. Som vi har sett har 

antalet utländskt anställda ökat i amerikanska företag och anledningen till detta är de stora 

löneskillnaderna mellan högkostnadsländer och lågkostnadsländer. En ökning av antalet utländskt 

anställda i svenska börsnoterade företag skulle således vara en indikator på kostnadskontroller 

och peka på en ökad aktieägarvärdeorientering. 

 

En annan indikator hittas också i tanken kring kostnadskontroller och nedskärningar, att ett 

företags investeringar minskar vid en ökad aktieägarvärdeorientering. Detta har vi varit inne på 

tidigare då antagandet gjorts att lånefinansiering leder till minskade investeringar, vilket 

mynnade ut i indikatorn skuldsättningsgrad. I detta fall menar vi att investeringar kommer att 

minska för att frigöra mer kapital för bolaget att kunna dela ut. Om en minskning över perioden 

1990-2010 kan skönjas i svenska börsnoterade företag så kan det vara en indikator på en ökning 

av ett aktieägarvärdeorienterat synsätt. 

 

En av de mest centrala aspekterna inom aktieägarvärdeorientering är ett företags utdelning och 

det går i princip inte att tala om ämnet utan att komma in på utdelning. En av våra indikatorer 

som kan påvisa att en ökning av aktieägarvärdeorientering skett i Sverige är utdelning. Vi kan se 

att utdelningen samt återköp av aktier har ökat över tid i USA och om samma scenario har 

utspelats i Sverige under perioden 1990-2010 så kan utdelning vara en stark indikator på ett ökat 

aktieägarvärdeorienterat synsätt i svenska börsbolag. 
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Som vi kan se visar Lazonick och O’Sullivan (2000) att ett maximerande av aktieägarvärde 

påverkar samhället genom bland annat nedskärningar. En annan faktor som påverkar en allt större 

aktieägarvärdeorientering är företagens finansiella intäkter. Krippner (2005) visar i sin forskning 

att samhället i en allt större utsträckning har ett finansiellt intresse och både TV och tidningar 

nämner möjligheter till att hitta finansiella intäkter. Detta gäller på individnivå men framförallt är 

det företagen som investerar mer på den finansiella marknaden istället för 

produktionsmarknaden. Anledningen är den möjlighet som finns till avkastning som är kopplad 

till en finansiell tillgång, något som en materiell tillgång saknar och istället tappar i värde år efter 

år. Slutsatsen är att företag och hela samhället går från en produktionsmarknad till en mer 

finansiell marknad. Denna utveckling kan kopplas samman med den stora lönsamhetskrisen som 

uppstod bland de amerikanska företagen under 1970-talet, något som Krippner (2005) menar var 

lite av startskottet för det fokus kring den finansiella marknaden som finns idag. Resultatet av 

Krippners forskning visar även att antalet innehav på finansiella marknader bland företagen ökat 

sedan 1950-talet och framåt samt att företagens finansiella intäkter har ökat sedan 1970-talet 

(Krippner 2005). Lazonick och O’Sullivan (2000) förklarar att amerikanska företag under 1970-

talet och framåt i allt större uträckning försöker maximera aktieägarvärde och detta görs bland 

annat genom att kostnadskontrollera. Detta beteende gör att företagen får ett ökat kapital och 

möjligheter skapas att få avkastning på kapitalet, något som lockar företag att gå från en 

produktionsmarknad till en finansiell marknad.  

 

Denna utveckling tar fram den sista indikatorn i vår definition av aktieägarvärdeorientering. Som 

vi sett visar Krippner (2005) att amerikanska företags intäkter i mindre uträckning kommer från 

produktionsmarknaden och att de istället kommer från den finansiella marknaden. Om de 

finansiella intäkterna har ökat i de svenska börsnoterade företagen under perioden 1990-2010 

kan detta vara en indikator på en ökad aktieägarvärdeorientering.  

 

Om vi sammanfattar historien om aktieägarvärdeorientering så kan vi se att ämnet har varit en del 

av amerikansk företagskultur ända sedan tidigt 1900-tal, då bröderna Dodge motsatte sig Henry 

Fords syn på att sätta samhället i fokus istället för aktieägarna. Vi har även sett att agentteorin har 

påverkat aktieägarvärdeorientering något som även Milton Friedman och General Electrics gamla 

VD Jack Welch har gjort. Ämnet har även dragit till sig en del kritik, bland annat så är Lazonick 
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och O’Sullivan negativt inställda till den allt mer utbredda aktieägarvärdeorientering som bedrivs 

i amerikanska företag. Vi har även löpande synliggjort de aspekter som indikerar  

aktieägarvärdeorientering. Den ökade löneklyftan mellan VD och anställd, företagets 

skuldsättningsgrad, en minskning i antal anställda, en ökning utav utländsk arbetskraft, 

minskade investeringar, samt högre utdelningar och ökade finansiella intäkter.    

2.3 Institutionell teori 

2.3.1 Organisationer efterliknar varandra 

 

Som vi sett i framväxten av aktieägarvärdeorientering så skedde den största utvecklingen på 

1970-talet med Friedman som huvudfigur, för att senare på 1980-talet med bland annat Jack 

Welch och General Electric i spetsen implementeras i de amerikanska företagen. Efter denna 

utveckling bland amerikanska bolag så spred sig aktieägarvärdeorientering över haven till 

Europa, där forskning i både Tyskland och Sverige visar att ett aktieägarvärdeorienterat synsätt 

har växt sig allt större under 1990-talet och fram tills idag. Det som är intressant är att fråga sig 

hur denna spridningen har gått till och varför företag efterliknar varandra. 

 

Redan 1983 diskuterade DiMaggio och Powell anledningen till att organisationer var så lika 

varandra. De förklarade att många tidigare studier fokuserat på att organisationer ser olika ut men 

att många har missat att det inom företag även fanns en stor likformighet. Det DiMaggio och 

Powell istället fokuserade på i sin forskning var att belysa likheterna mellan olika organisationer. 

De klargjorde att utvecklingen som gör att organisationer efterliknar varandra bäst förklaras 

genom isomorfism. Ett exempel på detta är härmande isomorfism som är när ett företag 

efterliknar något som ett annat företag anses göra bra. En av anledningarna till att organisationer 

gör detta kan vara för att inte tappa marknadsandelar eller för att skapa legitimitet. Vi kommer 

senare gå in djupare på den härmande isomorfism samt även den tvingande och normativa 

isomorfismen (DiMaggio och Powell 1983). 

 

DiMaggio och Powell (1983) refererar bland annat till Hawley (1968) som beskrev isomorfism 

som en process som tvingar enskilda organisationer att efterlikna andra organisationer och på så 
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sätt uppstår en form av homogenitet. Detta är grunden i isomorfismen som sedermera utvecklades 

vidare av Hannan och Freeman (1977) som inom isomorfismen såg att det fanns risker att 

utveckla ett dåligt beteende. De menade att isomorfism kan leda till att det i ett företag skapas en 

olämplig strategi vilket kan riskera att andra företag och organisationer kommer att anpassa sin 

organisation efter den felaktiga strategin.  

2.3.2 Tvingande isomorfism, härmande isomorfism och normativ isomorfism 

 

DiMaggio och Powell (1983) anser att det inom den institutionella isomorfismen finns tre delar: 

tvingande isomorfism, härmande isomorfism och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism 

handlar om de krav som ställs på företaget, både formella och informella. Dessa krav kommer 

bland annat från samhället genom lagar och regler men även genom vad som förväntas av 

företaget. Denna typ kan bland annat genomföras genom tvång, övertalning eller en inbjudan till 

deltagande. Det som i slutändan uppstår är att de sammantaget tvingar fram en likhet mellan 

organisationer. Men inte all institutionell isomorfism kommer från en tvingande miljö, utan 

DiMaggio och Powell (1983) påpekade även att andra förhållanden kan påverka företagen att bli 

homogena. Bland annat nämner de den härmande isomorfismen, vilken vi tidigare nämnt. Den 

största drivkraften i denna typ av isomorfism är osäkerheten som finns inom organisationer. Med 

denna osäkerhet menas att företag kan vara osäkra både i sitt agerande och beslutsfattande vilket 

leder till att företag härmar hur organisationer som går bra agerar och beter sig, där 

förhoppningen med ett sådant beteende kan vara att inte tappa mark mot konkurrenter (DiMaggio 

och Powell 1983). 

 

Den tredje och sista typen är den normativa isomorfismen. Denna typ kännetecknas av att 

organisationer efterliknar varandra genom människors nätverk eller att de kan ha samma 

utbildning. Den normativa isomorfism menar att två personer som känner varandra, eller har 

samma utbildning, tenderar till att ha samma tankar kring hur organisationer bör drivas. Om 

dessa båda skulle få för sig att starta upp var sitt företag, så finns det en risk/möjlighet att de 

kommer att driva sina företag på samma sätt och efterlikna varandra (DiMaggio och Powell 

1983). 
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2.3.3 Aktieägarvärdeorienterat synsätt sprids på företagsnivå 

 

Som vi kan se finns det flertalet sätt för teorier och tankesätt att spridas på och få fäste i företag 

och organisationer. På 1980-talet var det General Electrics VD Jack Welch som började köra 

stenhårt utifrån aktieägarvärdeorientering vilket resulterade i väldigt fina resultat för företaget. 

Detta ledde i sin tur till att andra företag började efterlikna sättet som Welch drev företaget på 

(Soun 2015). Men det var inte bara Jack Welch som hade en påverkan på hur amerikanska 

företag drevs på 1980-talet. Under denna period blev de institutionella investerarna en allt större 

aktör på den amerikanska börsen och genom sina stora innehav omstrukturerade de företagen 

utifrån agentteorin, vilket synliggörs bland annat genom införandet av olika finansiella 

prestationsmått samt kvartalsrapportering (Van der Zwan 2014). Även förändringen i 

ersättningen till företagens chefer, och på så sätt få dem att ha samma finansiella intressen som 

investerarna själva ledde till att företagen blev mer agentteoretiska (Dobbin och Jung 2010). Både 

utländska såväl som svenska institutionella investerare har varit aktiva förespråkare för ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt som bolagsstyrningsmodell, något som Nachemson-Ekwalls 

(2011) studie “Institutionella investerares förmåga att utöva ägarkontroll” visar på. Studien var en 

del i Svenskt Näringslivs projekt “Företagsamt ägande” som ämnade ge kunskap om viktiga 

ägarfrågor samt skapa uppmärksamhet för det privata ägandets centrala betydelse för tillväxt och 

välstånd. I studien görs hänvisningar till ett flertal forskningsstudier, exempelvis Gourevitch och 

Shinn (2006), Kahn and Winton (1998) samt Monks och Minnow (2008) som alla ger exempel på 

institutionella investerares inflytande på den amerikanska aktiemarknaden. Men det är inte bara 

den amerikanska marknaden som påverkats av institutionella investerare utan även den svenska, 

där en markant ökning av utländska institutionella investerare har skett enligt Jonnergård och 

Larsson (2007). Det sistnämnda är något som även Holgersson och Söderlindh (2013) poängterar 

då de i sin forskning styrker uppfattningen att utländska investerare har drivit svenska företag 

mot ett aktieägarvärdeorienterat synsätt.   

 

Förutom ett mer utbrett utländskt ägande så har även antalet styrelsekopplingar, korslistning samt 

nätvärkscentralitet bidragit till spridningen av aktieägarvärdeorientering i Sverige enligt 

Holgersson och Söderlindh (2013). Detta menar de visar att styrelsenätverk och internationell 

exponering, i form av utländskt ägande och korslistning, verkar för spridningen av ideologin. Att 
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just styrelsekoppling blivit populärt kan enligt Shropshire (2010) bero på dess ekonomiska 

fördelaktighet när det kommer till att skapa en trovärdig kanal för information och 

kommunikation mellan företag. Samtidigt som det underlättar kommunikationen mellan företag 

så skapar sammankopplade styrelsemedlemmar en plattform för att få tillgång till resurser och 

kompetenser. I den forskning som utförts på ett aktieägarvärdeorientering i Sverige finns resultat 

som pekar på att styrelsekopplingar har en direkt påverkan. Information och idéer sprids genom 

nätverk och ju större och mer utbrett ett nätverk är desto lättare sker en spridning av nya idéer, 

vilket är vad som skett i Sverige under perioden 1995-2010 (Holgersson och Söderlindh 2013).  

 

Men det är inte bara styrelsekopplingar som driver på en ökad aktieägarvärdeorientering i 

Sverige. Holgersson och Söderlindh (2013) visar även att korslistning har påverkat spridningen. 

Anledningen till att företag noteras på en anglosaxisk börs är att det skapar legitimitet både på 

kapitalmarknaden och på produktmarknaden. Enligt Holgersson och Söderlindh kan en 

korslistning, och då framförallt på en anglosaxisk börs, sända signaler om att företaget i fråga kan 

vara villig att fokusera på metoder som främjar aktieägarnas intressen. Detta leder till att företag 

som inte bara är noterade på den svenska börsen utan även är noterade på en anglosaxisk börs 

tenderar att driva på ett aktieägarvärdeorienterat synsätt. I studien testades även en rad hypoteser 

som inte stöds, däribland VD:s utbildning och ålder. Även företag som innehar en kontrollägare 

visade på negativ korrelation gentemot aktieägarvärdeorientering vilket tyder på att förekomsten 

av en majoritetsägare hejdar en spridning (Holgersson och Söderlindh 2013).  

 

2.3.4 Spridning genom samhällspåverkan 

 

Som vi påtalade i vårt bidrag så har den forskning som utförts kring ett aktieägarvärdeorienterat 

synsätt i Sverige fokuserat på företagsnivå. Holgersson och Söderlindh (2013) visade att en 

spridning har skett i Sverige och framförallt då genom korslistning, styrelsekoppling och en ökad 

närvaro av utländska investerare på den svenska börsen under perioden 1995-2010. En av 

anledningarna till att vår uppsats avhandlar perioden 1990-2010 är att det under denna period 

sker en rad samhällsomvälvande händelser som påverkar svenska företag, möjligtvis även på ett 

aktieägarvärdeorienterat plan. De händelser vi ämnar granska närmare är valutaregleringens 
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avskaffande, de bundna/fria aktierna, Sveriges EU-medlemskap, förändrad bolagsskatt, 

reporäntan samt avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet.  

2.3.5 Valutaregleringens avskaffande - År 1989 

 

I Sverige inträffade valutaregleringen år 1989 vilket betydde att institutionella investerare, såsom 

pensionsbolag, pensionsfonder, aktiefonder, stater och hedgefonder, blev allt vanligare. Sedan 

1980-talet är dessa investerare den grupp som växt allra mest på de europeiska börserna 

(Nachemson-Ekwall 2011) och även på Stockholmsbörsen har institutionella investerares 

utveckling varit stark (Blom 2007). Detta menar Blom (2007) kan kopplas till pensionssparande, 

vilket också är Nachemson-Ekwall (2011) åsikt. Förutom institutionella ägare så har även 

utländskt ägande ökat på den svenska börsen. Dessa har gått från att äga 8.3 % av 

Stockholmsbörsen år 1991 till att som mest äga 39,2 % år 2000. Dock blev det en reaktion när 

aktiemarknaden föll kraftigt åren därefter. Många utländska investerare sålde vilket ledde till att 

andelen föll till 32,9 % år 2003 (Cervenka 2007). Denna andel har sedan år 2003 stigit och vid 

utgången av juni 2016 hade 38,8 % av det totala börsvärdet utländska ägare. Detta gör utlandet 

till den största ägarsektorn av aktier noterade i Sverige och mer specifikt så är USA och 

Storbritannien de största innehavarna av svenska aktier. Ländernas ägarandel uppgick år 2016 till 

30,7 respektive 26,4 % av utlandets totala innehav (SCB 2016). 

 

Vi har tidigare visat att institutionella investerare haft en stor påverkan på att agentteorin 

anammades i USA på 1980-talet. Anledningen var att institutionella investerare blev allt mer 

inflytelserika och i första hand eftersträvade lönsamhet och avkastning. Att Sverige påverkats av 

samma slags investerare kan de allt högre utdelningarna vara ett bevis för. Ett exempel på detta är 

år 2015, som var ett rekordår utdelningsmässigt sett, då de svenska börsnoterade bolagen delade 

ut ca 220 miljarder (Ohlin 2015). Förutom att driva på en ökad aktieägarvärdeorientering genom 

högre utdelningar så är den allt mer utbredda kvartalsrapporteringen ytterligare ett bevis för de 

institutionella investerarnas inflytande (Nachemson-Ekwall 2011). Detta är något som vi i vårt 

arbete redan uppmärksammat genom Van der Zwan (2014), som poängterar att institutionella 

investerare påverkat aktieägarvärdeorientering genom införandet av olika finansiella 

prestationsmått samt kvartalsrapportering. Sammantaget gör detta valutaregleringens avskaffande 
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intressant att granska då händelsen kan bidra till en ökad aktieägarvärdeorientering i svenska 

börsbolag. 

2.3.6 Bundna och fria aktier - År 1992 

 

I Sverige fanns det fram till år 1992 två lagar (båda från 1982) som gällde utländska förvärv av 

företag och av fast egendom. Resultatet av dessa båda lagar var att svenska aktiebolag, om de 

ville äga fast egendom, var tvungna att ha en klausul i sin bolagsordning som förbjöd utlänningar 

att äga mer än 20 % av rösterna eller mer än 40 % av aktierna. För att detta skulle kunna 

uppfyllas så skapades ett system med bundna respektive fria aktier där utlänningar inte tilläts 

köpa bundna aktier (Sundqvist 1992). Att dessa regler avskaffades 1991-1992 skapade ett flertal 

risker enligt Sundqvist (1992), som bland annat påpekade att svenska företag blev öppna för 

uppköp och den som har pengar och intresse kunde bjuda på Volvo, Handelsbanken eller Astra. 

Sundqvist menade att de potentiella resurserna som fanns utomlands för köp av svenska aktier är 

mångdubbelt större än de svenska resurserna, samt att när alla aktier blev fria för utländskt 

ägande så femdubblas värdet av totalt tillgängliga aktier. Möjligheterna för ett ökat utländskt 

ägande på den svenska börsen är intressant ur ett aktieägarvärdeorienterat synsätt, detta då ett 

flertal länder som bland andra USA har anammat synsättet.    

2.3.7 Avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet - År 1993 

 

Fram till år 1993 fanns det i Sverige ett arbetsförmedlingsmonopol som innebar att privat 

arbetsförmedling mot ersättning var otillåtet. Monopolet gjorde uthyrning av arbetskraft och 

förmedling av arbetskraft till företag till en förbjuden verksamhet (Sveriges Riksdag 1996). När 

så arbetsförmedlingsmonopolet avskaffades av den dåvarande borgerliga regeringen, skapades 

möjligheter för bemanningsföretag att göra entré på den svenska scenen. Ur ett företagsperspektiv 

skapar bemanningsföretagen möjligheter att öka den organisatoriska flexibiliteten genom att 

snabbt kunna justera bemanningen efter sina behov (Walter 2012).  

 

Men åsikterna är delade kring bemanningsföretag, där vissa anser att bemanningsföretagens 

primära roll och uppgift är att matcha arbetskraft med arbetstillfällen. Detta underlättar och 
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effektiviserar i sin tur sök- och utvärderingsarbetet för både arbetssökande och arbetsgivare 

(Moen 1999), vilket är en bild av en bransch som fyller ett viktigt rum både för företag och 

arbetstagare. Å andra sidan finns det de som inte alls är lika förtjusta i branschen. Walter (2012) 

hänvisar exempelvis till Parker (1991) som är av åsikten att bemanningsföretagens roll som 

förmedlare mellan företag och arbetstagare överdrivits, inte minst av företrädare för branschen. I 

stället menar han att bemanningsföretagen systematiskt prioriterar kundernas intressen på de 

uthyrdas bekostnad och att det är kundernas potentiella kostnadsfördelar som är det 

underliggande motivet för förekomsten och ökningen av bemanningsföretagens verksamhet. 

Oberoende av vilken av åsikterna som anses vara rättvisande så är onekligen 

bemanningsbranschen en stor aktör på den svenska marknaden med 172 000 anställda år 2015 

(Wigerström 2015).  

 

Avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet gav företag möjligheter att bli mer flexibla med sin 

arbetskraft. Vi anser att denna händelse är intressant utifrån ett aktieägarvärdeorienterat synsätt 

bland annat genom hur det påverkar antalet anställda i svenska börsnoterade företag.   

2.3.8 EU inträde - År 1994 

 

I Sverige hölls en folkomröstning om medlemskap i EU den 13 november år 1994 där en 

majoritet röstade för ett ja. Den 1 januari 1995 blev Sverige officiellt medlem i EU. En av de 

mest påtagliga och centrala tankarna med EU är att det ska existera fri konkurrens på dess inre 

marknad. Vikten av att företag ska kunna agera på lika villkor är hög, vilket inte minst syns 

genom EU:s konkurrensregler som exempelvis reglerar offentlig upphandling. Det ska vara 

tillgängligt för flera leverantörer att lämna in anbud när stat, kommun och myndigheter ska köpa  

varor eller tjänster. Det kan till exempel vara upphandling av byggentreprenader eller 

vårdtjänster. Det blir därmed möjligt för leverantörer i olika EU-länder att lämna anbud på lika 

villkor i enskilda upphandlingar (EU - Upplysningen 2016). Detta gör att den svenska ekonomin 

blir mer ihopkopplad med EU och att Sverige går mot att bli mer harmoniserat gentemot EU. 

Men det är inte bara ekonomin som påverkas av EU. En av de punkter som diskuterades flitigt 

vid det svenska inträdet var vilken inverkan EU skulle ha på den svenska arbetsrätten, samt 
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farhågorna om social dumpning av arbetsvillkoren genom arbetstagare som utför uppdrag i ett 

annat land än där de är bosatta (Bruun och Malmberg 2016).  

 

Tio år efter inträdet, år 2005, gick åsikterna isär om vilken påverkan EU har haft på den svenska 

arbetsrätten. Enligt Bruun och Malmberg (2016) verkade det som att det har skett en 

internationalisering av arbetsrätten, vilket kan hänföras till att aktörer från flera olika länder är 

inblandade och då även dessa länders lagar. Det svenska EU-medlemskapet är intressant utifrån 

aktieägarvärdeorientering på fler sätt, bland annat genom möjligheterna att lättare flytta 

verksamheten till ett annat EU land och få tillgång till billigare arbetskraft.  

2.3.9 Reporäntan - År 1994 

 

Reporäntan är sedan året 1994 riksbankens främsta penningpolitiska styrmedel (Sveriges 

Riksbank 2017). Detta visar sig inte minst genom att riksbanken kan styra räntan på 

dagslånemarknaden genom just reporäntan. Det är i sin tur dagslåneräntan som styr lånen mellan 

banker från en dag till nästa. Reporäntan kan även användas för att ge signaler om hur hög, eller 

låg, dagslåneräntan kommer att vara i framtiden (Fransson och Tysklind 2016). Beroende på 

vilken nivå som reporäntan ligger på så kommer det få effekter i samhället. När en sänkning av 

reporäntan görs brukar följdeffekten bli att även marknadsräntor och sluträntor till hushåll och 

företag sänks. På individnivå får hushållen som har bolån en högre disponibel inkomst vilket gör 

det möjligt att i högre utsträckning konsumera varor och tjänster. De lägre räntorna gör det 

billigare att låna och mindre fördelaktigt att spara, vilket också eldar på konsumtionen. Även på 

företagsnivå påverkar de lägre marknadsräntorna, detta då det blir billigare för företag att 

investera. Genom att sänka reporäntan ämnar riksbanken således öka konsumtionen både hos 

hushåll och företag. Anledningen till att detta görs är för att öka priserna på varor och tjänster 

vilket ökar inflationen (Fransson och Tysklind 2016). Det är nämligen inflationen som är 

riksbankens huvudsakliga uppgift att kontrollera och målsättningen är en årlig inflationstakt på 2 

%. Beslutet om en inflation på 2 % togs 1992 i samband med den svenska kronans övergången 

från fast växelkurs till rörlig. Sedan riksbanken införde sitt inflationsmål har en rad olika 

omvälvande händelser lett till att inflationstakten blivit betydligt lägre än tidigare vilket i sin tur 

har skapat en lägre nivå på reporäntan. Framförallt påverkade den globala finanskrisen 2008 
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reporäntan. Exempelvis valde riksbanken att lägga reporäntan på nära nollstrecket under 

finanskrisen och den låga nivån har sedan dess behållts till följd av den svaga återhämtningen 

samt den låga inflationstakten (Fransson och Tysklind 2016).  

 

Om vi tittar historiskt sett på reporäntan för att få en uppfattning om vilka nivåer den legat på så 

kan vi se att i juli 1995 så låg den på 8,91 % medans reporäntan i december 2000 var 4 %. År 

2005 var nivåerna lägre med en ränta på 1,5 % och 2010 hade räntan börjat stiga i 

efterdyningarna av finanskrisen och låg då på 1,25 %. Men sedan dess har riksbanken haft 

problem att nå upp till inflationsmålet på 2 % vilket har lett till att reporäntan har sjunkit 

dramatiskt och idag är den på -0,50 % (Sveriges Riksbank 2017). Det som framkommer vid en 

granskning av reporäntan är således att den sedan 1995 har minskat stadigt, med undantag för 

åren innan finanskrisen då den låg på 4,75 %, för att idag vara historiskt låg. Vi anser att 

reporäntan är intressant ur ett aktieägarvärde då en lägre reporänta leder till en lägre ränta på 

företags banklån, vilket kan driva på skuldsättningsgraden hos svenska börsnoterade företag. 

2.3.10 Bolagsskatt år 1990-2010 

 

Det svenska skattetrycket, bolagsskatt inräknat, har historiskt sett alltid varit hög. Så hög att 

Sverige stundtals till och med ansetts besitta världens högsta skattetryck (Du Rietz och Johansson 

2003). Bolagsskatten har fluktuerat ganska kraftigt genom åren och 1991 var den formella 

bolagsskatten 57 %, något som dock ändrades efter skattereformen som den borgerliga 

regeringen utförde åren 1990-1991. Vid reformen så sänktes skatten till 30 %, vilket får anses 

som en kraftig justering (Regeringen 1998). Redan 1994 var det dags igen för den borgerliga 

regeringen att sänka den formella bolagsskatten, denna gång till 28 % (Du Rietz, G., och 

Johansson, D. 2003). Skattesatsen har även påverkats av Sveriges EU medlemskap och har sedan 

år 1995 sänkts från 28 % (Calmfors et al. 2007) till 26,3 % år 2009 för att i dag vara 22 %. Att 

bolagsskatten har sjunkit sedan EU inträdet beror enligt Calmfors et al. (2007) på 

skattekonkurrens. Den ökade globaliseringen har lett till att kapital och personal har det lättare att 

röra sig över landsgränser, vilket är något som de olika ländernas regeringar är medvetna om. 

Genom att använda skattesänkningar finns förhoppningar om att locka till sig dessa skatteobjekt 

(Calmfors et al. 2007). Vi anser att bolagsskattens förändring från 1989 års nivå på 57 % till 40 
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% år 1990 för att år 2010 ligga på 26,3 % är intressant att granska utifrån ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt. 

 

Sammantaget är dessa händelser (valutaregleringens avskaffande, de bundna/fria aktierna, 

Sveriges EU-medlemskap, förändrad bolagsskatt, reporäntan samt avskaffandet av 

arbetsförmedlingsmonopolet) historiskt sett stora och viktiga i en svensk kontext. Vi kan se att 

valutaregleringen och avskaffandet av de bundna/fria aktierna har bidragit till ett ökat 

institutionellt ägande på den svenska börsen. Det svenska EU medlemskapet och förändringen i 

bolagsskatten har öppnat upp för möjligheterna till ett ökat antal utländska anställda samt större 

utdelningar. Reporäntans förändring och avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet är två 

händelser som kan driva på skuldsättningsgraden och påverka antalet anställda i de svenska 

börsnoterade företagen. Det vi vill granska med dessa samhällsförändringar är hur de påverkar 

medborgarna som verkar inom de svenska börsnoterade företagen. 
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3 Metod 

 

I metoddelen kommer vi gå in på hur själva arbetet utförts. Avsnittet inleds med en förklaring till 

den deduktiva ansats som är lämplig för uppsatsen för att sedan komma in på den kvantativ 

forskningsmetod som används. Efter detta diskuteras undersökningsdesignen som används i form 

av både longitudinell och tvärsnittsdesign, samt alternativa sätt att inhämta information och även 

de etiska principer som bör beaktas i uppsatsen. Det framkommer även vilket urval som 

uppsatsen innefattar och hur insamlingen av dessa skett samt bortfallet i vår insamling. Även 

vilka variabler som används och hur dessa operationaliseras diskuteras innan metodavsnittet 

avslutas med hur data kommer bearbetas. 

 

3.1 Deduktiv forskningsansats 

 

Som tidigare nämnts så ämnar uppsatsen undersöka en spridning av aktieägarvärdeorientering i 

de svenska börsnoterade bolagen under perioden 1990-2010. Utförandet av undersökningen görs 

genom en deduktiv forskningsansats i vilken befintlig teori och forskning används (Bryman och 

Bell 2011). Den forskning som finns kring ämnet är sammantaget tunn och främst inriktad på 

fallstudier. Den deduktiva forskning som finns kring spridningen av ett aktieägarvärdeorienterat 

synsätt i Sverige har utförts av Holgersson och Söderlindh (2013) och avser perioden 1995-2010. 

Studiens resultat visade en successiv ökning av aktieägarvärdeorientering i de svenska 

börsbolagen under den granskade perioden. Fokuset i studien låg på företagsnivå och definitionen 

av aktieägarvärdeorientering bestod av variabler såsom finansiella nyckeltal, vinstdistribution, 

rörlig ersättning och mekanismer (Holgersson och Söderlindh 2013). Studien ger en bra grund för 

vidare studier men tar samtidigt inte hänsyn till vissa intressanta aspekter. I vår uppsats 

avhandlas, precis som Holgersson och Söderlindhs, huruvida ett aktieägarvärdeorienterat synsätt 

har ökat i de svenska börsbolagen. Men i vårt fall granskas spridningen i en betydligt större 

utsträckning med aspekter som inriktar sig på samhället. Tidigare forskning utförd av Lazonick 

och O’Sullivan (2000) har visat att aktieägarvärdeorientering påverkar medborgarna som verkar 

inom företag, bland annat genom nedskärningar och minskade infrastrukturinvesteringar. 
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Krippner (2005) visar att samhället påverkas i och med att företagens intäkter allt mer härrörs 

från finansiella instrument och allt mindre från företagens produktion.  

 

Vårt fokus inriktar sig främst på hur de börsnoterade bolagen agerar kring investeringar, 

utdelningar, löneskillnader, finansiella intäkter samt antalet anställda. En annan viktig aspekt att 

understryka är de år som används i uppsatsen. Vi anser att åren 1990-2010 är intressanta att 

studera då flertalet händelser under denna period kan påverka aktieägarvärdeorientering i 

Sverige. Framförallt är det perioden 1990-1995, en tidsrymd som saknas i tidigare forskning, som 

är extra intressant. Det är utifrån dessa aspekter som vi anser att en uppsats med en deduktiv 

ansats är lämplig att utföra för att granska spridningen av aktieägarvärdeorientering i svenska 

börsbolag. 

 

Vid en induktiv forskningsansats utgår studien, till skillnad från den deduktiva, från det resultat 

som framkommer genom observationer, intervjuer etc. vilket sedermera skapar den teoretiska 

grunden (Bryman och Bell 2011). Vid användandet av en induktiv forskningsansats görs 

antagandet att det hade varit svårt att finna en förklaring till varför aktieägarvärdeorientering 

spridits i Sverige. En målsättning med en induktiv forskningsansats är att utveckla teorier, något 

som långt ifrån alla uppnår och Bryman och Bell (2011) nämner att det slutgiltiga resultatet vid 

en induktiv forskningsansats ofta slutar med empiriska generaliseringar. Vi anser att det skulle 

vara svårt att utföra och bemästra en induktiv studie kring ämnet utan inläsning av tidigare teori. 

Anledning till detta är att aktieägarvärdeorientering är ett svårt och komplicerat ämne samt att 

studien skulle bli tidskrävande. Vi utgår även ifrån att vår uppsats inte skulle generera en teori 

utan istället bli en mer empirisk generalisering (Bryman och Bell 2011) till vilket en deduktiv 

ansats gör sig bättre. Sammantaget finner vi att valet av en deduktiv forskningsdesign framför en 

induktiv är det mest passande för vår uppsats.  

3.2 Kvantitativ forskningsmetod 

 

I företagsekonomisk forskning så finns det i grunden två stycken huvudsakliga metoder som 

används, där den ena är en kvantitativ forskningsmetod och den andra är kvalitativ 

forskningsmetod. Den kvantitativa lägger fokus på insamling av data vilket ger en större mängd 
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data att jämföra. Den kvalitativa metoden ses som en motsats till den kvantitativa och fokus 

ligger istället på detaljer och ord. I vår uppsats så är den kvantitativa forskningsmetoden det 

naturliga valet då vi samlar in en stor mängd data som ska analyseras. En kvalitativ metod hade 

kunnat tillämpas i uppsatsen, men det hade fått effekten att mängden bolagen hade minskat 

drastiskt och istället hade ett fåtal bolag studerats på detaljnivå (Bryman och Bell 2011).  

3.3 Longitudinell och tvärsnittsdesign 

 

En longitudinell forskningsdesign avser främst att upptäcka och kartlägga förändringar över en 

tidsperiod. Design utformas efter studiens syfte och ståndpunkt och brukar delas in i två olika 

typer, panelstudie och kohortstudie. I de fall en panelstudie används krävs datainsamling vid 

minst två tillfällen för att skapa underlag som sedan kan användas vid en förändringsanalys 

(Bryman och Bell 2011). Vi kommer använda oss av en longitudinell forskningsdesign i vår 

uppsats och granska spridningen av ett aktieägarvärdeorienterat synsätt vid tre separata 

tidpunkter. Ett problem vid en longitudinell forskningsdesign är enligt Bryman och Bell (2011) 

vilka tidpunkter eller tidsintervaller som bör användas vid insamlingen. I vårt fall föll valet på 

åren 1990, 2000 samt 2010. Anledningen till att dessa år används är att det under denna period 

inträffar en rad samhällsomvälvande händelser som vi anser är viktiga utifrån vår granskning. 

 

Den longitudinella forskningsdesignen är dock inte tillräcklig för att fullgöra vår uppsats. För att 

komplettera forskningen används även tvärsnittsdesign. Vid användandet av en tvärsnittsdesign 

sker insamling av data för fler än ett fall vid en insamlingspunkt (Bryman och Bell 2011). Detta 

synliggörs i vår uppsats genom att vid varje insamlingspunkt samla in data för alla bolag på 

Stockholmsbörsen. För 1990 samt 2000 samlas A- och O-listan in och från 2010 samlas Large, 

Mid och Small Cap in. De fördelar en tvärsnittsdesign skapar är exempelvis möjligheten att 

studera skillnader i en population genom det stora urval som finns tillgängligt. Även att den 

insamlade datan är kvantifierbar skapar underlag för att kunna studera sambanden mellan olika 

variabler (Bryman och Bell 2011). Sammantaget gör detta att en tvärsnittsdesign utgör ett bra 

komplement till vår longitudinella forskningsdesign.  
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Utifrån vårt syfte fanns även möjligheten att genom en fallstudie granska om ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt har ökat över tid i svenska bolag. En fallstudie skulle iså fall 

utförts genom en granskning av ett, eller ett par, svenska bolag över en längre tid och på så sätt se 

hur deras beteende förändras. Fördelen med en fallstudie är den detaljrikedom som möjliggörs 

samt att det ur en tidsaspekt skapas möjligheter att granska de utvalda företagen mer intensivt 

(Bryman och Bell 2011). På så vis skapas underlag för att finna och undersöka händelser i 

samhället, exempelvis politiska, som kan kopplas till ett ökat aktieägarvärdeorienterat synsätt. 

Nackdelen med användandet av en fallstudie i vår uppsats är att det inte är en självklarhet att alla 

svenska bolag styrs utifrån ett aktieägarvärdeorienterat synsätt. Risken är överhängande att i en 

fallstudie välja “fel” företag och gå in på detaljer som kan ge en missvisande bild av hur det 

egentligen ser ut i Sverige. Det som uppsatsen ämnar granska är om de svenska börsnoterade 

bolagen generellt sett har gått mot ett mer aktieägarvärdeorienterat synsätt och inte om ett eller ett 

fåtal bolag har gjort det. Vi anser därför att det är ett bättre alternativ att utföra en studie med 

mindre detaljer och ett större urval för en mer rättvisande bild. 

3.4 Enkäter och strukturerad observation     

 

Ett tillvägagångssätt som skulle kunna ha nyttjats för att samla in data är genom enkäter. Vid 

användandet av enkäter ska dessa enligt Bryman och Bell (2011) utföras vid flertalet tillfällen 

och innefatta flertalet fall, vilket skulle ge oss en mängd data som är kvantifierbar. I vårt fall är 

dock inte enkäter behjälpliga då risken för bortfall är stor. Detta gör att det finns en risk för 

skevhet och fel i undersökningen (Bryman och Bell 2011). I vår uppsats finns en överhängande 

risk att bortfallet hade blivit betydande då vi granskar företag som verkade 1990 och många av 

dem inte längre existerar. Detta leder till svårigheter i att lokalisera personer som verkade inom 

företaget samt att få dem att svara på vår enkät.  

 

En strukturerad observation är en teknik där forskaren använder sig av förutbestämda regler för 

att granska deltagarnas beteenden. Deltagarna observeras under en bestämd tid utifrån ett 

observationsschema som används för att sammanställa deltagarnas beteenden (Bryman och Bell 

2011). I vårt fall var en strukturerad observation inte användbar då vi granskar historiska 

uppgifter vilka inte är möjliga att få tillgång till genom en strukturerad observation.  
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3.5 Etik 

 

Vid en studie, forskning eller uppsats finns det en mängd etiska principer och frågeställningar 

som bör tas i beaktande. Bryman och Bell (2011) nämner att det vid både företagsekonomisk och 

samhällsvetenskaplig forskning krävs att frågor som frivillighet, integritet, konfidentialitet samt 

anonymitet hanteras. Exempelvis besitter forskaren ett informationskrav vilket betyder att 

berörda personer ska delges information om undersökningens syfte. Det finns även ett 

samtyckeskrav att ha i åtanke samt ett konfidentialitets och anonymitetskrav. Dessa innebär att 

personerna i undersökningen ska vara informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de 

personuppgifter som samlas in hanteras konfidentiellt. Avslutningsvis ska den insamlade datan 

om undersökningens olika individer endast användas för forskningens ändamål. Vid 

undersökningen är det viktigt att forskaren inte ger de inblandade i forskningen falsk eller 

vilseledande information (Bryman och Bell 2011) Även Steinar Kvale (1997) adresserar de etiska 

problem som kan uppstå vid en undersökning. Kvale nämner det ansvar som forskaren har 

gentemot de personer som deltar i undersökningen men även det ansvar som finns mot själva 

undersökningen. Framförallt poängteras vikten av att undersökningen är kontrollerad och 

verifierbar.  

 

Att informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är centrala 

etiska delar som ska tas i beaktande vid forskningsarbete understryks även av Vetenskapsrådet. I 

deras forskningsetiska principer tas dessa fyra upp som huvudkrav vid forskningsarbete och anses 

som ett grundläggande individskydd (Vetenskapsrådet 1990). Förutom dessa riktlinjer finns även 

en laglig aspekt att förhålla sig till vid undersökningar. Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (Svensk författningssamling 2003:460) består av bestämmelser som kretsar 

kring etiska frågor vid forskning som avser människor. Lagen reglerar även samtycke till sådan 

forskning och syftet med lagen är att respektera människovärdet vid forskning. Det bör 

poängteras att lagen avser forskning som riktar sig mot “vetenskapligt experimentellt eller 

teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock 

inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad 

nivå” (Utbildningsdepartementet 2003). Således är denna lag inte applicerbar på vår uppsats. 
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Vår uppsats grundar sig enbart på offentliga uppgifter från årsredovisningar eller från böcker med 

bra renommé och som används i tidigare uppsatser och undersökningar. Då vår uppsats använder 

sig av offentliga uppgifter behöver de fyra etiska huvudkraven i vårt fall inte tas i beaktande. Inga 

personuppgifter har samlats in vilket gör att något samtycke inte heller krävs.  

3.6 Urval 

 

Urvalet till denna uppsats består av tidsperioden 1990-2010 där tre specifika årtal i form av 1990, 

2000 och 2010 används. Anledningen till att just denna tidsperiod valts beror främst på att 

spridningen av aktieägarvärdeorienterat synsätt i Sverige förväntas starta i början på 1990-talet. 

Innan år 1990 var globaliseringen avsevärt mycket mindre och ur en svensk kontext har 

valutaregleringens avskaffande, det svenska EU medlemskapet och förändringen i lagstiftningen 

för utländskt ägande påverkat Sverige och de börsnoterade bolagen. Bland annat har dessa 

förändringar lett till en ökad utländsk närvaro på den svenska börsen (Cervenka 2007). Överlag 

har stora samhälls- och systemförändringar skett under perioden 1990-2010 vilket gör den 

mycket intressant att granska utifrån syftet att se om ett aktieägarvärdeperspektiv har växt fram i 

de svenska börsbolagen. 

 

Vid dessa tre år, 1990, 2000 och 2010, är det sammantaget 715 bolag som är noterade. Av dessa 

715 tillhör 212 st år 1990, 247 st år 2000 och 222 st hänförs till år 2010. För åren 1990 och 2000 

har data insamlats från bolag listade på A- respektive O-listan och för 2010 från Large, Mid samt 

Small Cap. Dessa motsvarar tidigare A- och O-listan. Information om vilka bolag som var 

börsnoterade under 1990 och 2000 har hämtats från boken Ägarna och Makten (Sundin och 

Sundqvist 1990; Sundin och Sundqvist 2000) och de bolag som är med i böckerna för åren 1990 

och 2000 har granskats. För året 2010 hämtades dessa från Nasdaq OMS Small, Mid och Large 

Cap-lista (Modular Finance AB 2016). Valet av listade bolag var tämligen enkelt då möjligheten 

att få tag i årsredovisningar till dessa bolag var mycket enklare än för onoterade bolag. Dock har 

det i vissa fall varit komplicerat att finna årsredovisningar till mindre bolag noterade år 1990.  

 

En av anledningarna till detta var att en del bolag under 1990 antingen blev uppköpta eller bytte 

namn vilket uppdagades vid en jämförelse med Ägarna och Makten 1991 (Sundin och Sundqvist 
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1991). Med hänvisning till dessa bolag så togs beslutet att i urvalet endast ta med företag till vilka 

det finns en komplett årsredovisning för året 1990. Detta gäller inte bara för 1990 utan för 

samtliga år. Detta gjorde att urvalet minskades från det ursprungliga 715 till det slutgiltiga 681. 

3.7 Bortfallsanalys  

 

Urvalet till uppsatsen består av 681 företag från åren 1990, 2000 och 2010. Dock är löneklyftan 

ett undantag då urvalet i detta fall består av 469 företag från år 2000 och 2010. Information till 

vissa företag har varit svåra att finna vilket har lett till visst bortfall i insamlingen. De tester som 

utförs utgår från våra beroende variabler, vilket gör att bortfallet kommer analyseras utifrån hur 

stor andel observationer som kan testas i våra modeller för vardera beroende variabel. Utöver 

bortfallet i de beroende variablerna så finns det även ett bortfall för vissa kontrollvariabler. 

 

 

Tabell 1, Bortfall översikt 

 

I tabell 1 visas de beroende variabler och kontrollvariabler som har ett bortfall. De 

kontrollvariabler som inte är med i tabellen har inte heller några bortfall. Bortfallet för vardera 

variabel är inte särskilt högt och det största bortfallet tillhör de finansiella intäkterna på 7,64 %. 
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Vi ser även en del bortfall på kontrollvariablerna styrelsekopplingar, andel utländskt ägande, 

lönsamhet och storlek.  

 

För att kontrollera bortfallet utförs en bortfallsanalys. Denna genomförs på branscherna då vi har 

fullständig information om populationen på dessa variabler och kan sedan jämföra med urvalet. 

Detta görs genom en dikotom variabel där fullständiga observationer markerats med en 1 och 

ofullständiga variabler har markerats med en 0. Denna variabel kommer sedan testas i ett Chi-två-

test mot en branschvariabel som har samtliga branscher markerade med text. I detta test är 

förhoppningen att en icke-signifikans uppdagas annars kan urvalet inte ses som representativt till 

populationen.  

 

 

Tabell 2, Bortfallsanalys 

 

Tabell 2 visar att det finns ett signifikant samband mellan branscherna. Eftersom detta påvisar att 

urvalet inte är representativt för populationen så kommer samtliga resultat från analyserna tolkas 

med försiktighet.  
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3.8 Datainsamling 

 

Den huvudsakliga källan till datainsamlingen har inhämtats från företagens årsredovisningar. 

Detta har gjorts genom att för åren 2000 och 2010 använda Bisnode Infotorg som den primära 

insamlingsplatsen. I vissa fall har en sökning på ett specifikt företag renderat i för många träffar 

på Bisnode Infotorg och i dessa fall har det visat sig vara mer tidsmässigt gynnsamt att direkt 

uppsöka det specifika företagets hemsida för att införskaffa årsredovisningen. När det kommer 

till år 1990 har dock Bisnode Infotorg inte varit behjälplig då årsredovisningarna för detta år inte 

är publicerade elektroniskt. För att få tillgång till dessa har vi istället fått använda oss av 

Ekonomibiblioteket i Lund där 52 st årsredovisningar fanns att tillgå i fysisk form. 

Ekonomibiblioteket hänvisade oss vidare till Vardagstryck på Universitetsbiblioteket i Lund för 

att samla in resterande 192 st årsredovisningarna. Där fanns dock endast 56 st att tillgå. För att 

komplettera år 1990 kontaktades Kungliga Biblioteket i Stockholm som frambringade de sista 

136 årsredovisningarna. Insamlingen för år 1990 gjordes på plats i Lund och Stockholm då 

materialet ifråga endast får läsas i specialläsesal i nämnda bibliotek. Desssa insamlingar gjordes 

vid sammanlagt 4 tillfällen,.  

 

Utöver den information som årsredovisningarna har gett oss har även Ägarna och Makten 1990 

(Sundin och Sundqvist 1990) samt Börsguide (Delphi Economics, 1990:1; Delphi Economics, 

1991:1) för 1990 använts. Anledningen till att dessa båda endast har använts för år 1990 är att 

data för år 2000 samt år 2010 har tillhandahållits från Holgersson och Söderlindhs (2013) 

databas. Data rörande styrelsekopplingar i svenska börsnoterade företag har inhämtats ifrån 

Stafsudds (2011) databas för året 1990. För åren 2000 och 2010 har Holgersson och Söderlindhs 

(2013) databas använts.  

 

Vissa bolag från år 2000 och år 2010 har valt att redovisa i amerikanska dollar (USD) eller i euro 

(EUR) i sina årsredovisningar. Omvandling har skett till svenska kronor utefter växelkursen på 

balansdagen (Se tabell 3). Datainsamlingen från redovisningarna sträcker sig över ett spann på 30 

år vilket gör att redovisningsstandarder och riktlinjer har förändrats över tid. Viss datainsamling 

har därför försvårats av dessa förändringar och vi har tvingats att göra subjektiva bedömningar 
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vid en del insamlingar. Dessa bedömningar har föregåtts av samtal och diskussioner för att 

säkerställa det bästa utfallet i datainsamlingen.  

 

 

Tabell 3, Valutakurser 

3.9 Operationalisering 

3.9.1 Beroende variabler 

 

I vår teoretiska referensram har vi genom en historisk berättelse visat på olika aspekter som ger 

indikationer på att ett aktieägarvärdeorienterat synsätt har ökat. Dessa indikatorer kommer utgöra 

våra beroende variabler för att visa på om aktieägarvärdeorientering återfinns i svenska 

börsnoterade företag. Dessa variabler är löneklyftan mellan VD och anställd, företagets 

lånefinansiering, utdelning, antal anställda, investeringar samt företagets finansiella intäkter. 

Variablerna är skapade utifrån tidigare genomförd forskning och studier vilket gör dem teoretiskt 

förankrade. I följande avsnitt förklaras varje variabel var för sig samt hur de kommer att 

operationaliseras i uppsatsen.  

 

3.9.1.1 Löneklyftan mellan VD och anställd  

 

I tidigare forskning, exempelvis Shin (2014), har löneklyfta operationaliserats genom att granska 

skillnaden i lönekostnad mellan befattningshavare och anställd. I studien definieras 

befattningshavares lön både som dengenomsnittliga lönen och bonusen men även som den totala 

kompensationen med lön, bonus, incitamentskompensation samt aktieoptioner. Dessa räknas på 

de 5 högsta befattningshavarna i företagen. För de anställdas totala lön räknas lön, ersättningar 

och incitamentskompensationer (Shin 2014). 
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I vår uppsats kommer variabeln operationaliseras genom att granska lönekostnaden för de 

anställda i företaget och jämföra denna med lönekostnaden för VD:n i företaget. Uträkningen 

görs genom att dividera antalet anställda med den totala lönekostnaden för bolagets anställda, 

exklusive VD/styrelse, vilket resulterar i en anställds grundlön. Denna grundlön divideras sedan 

med VD:s ersättning vilket ger en procentsats av hur stor del av en VD:s ersättning en anställds 

lön är. Eftersom uppsatsen granskar aktieägarvärdeorientering i en svensk kontext kommer 

lönekostnaderna att innehålla både lön och bonusar men även sociala avgifter samt pensioner. De 

sociala avgifterna är lagstadgade och betalas in av arbetsgivaren (Skatteverket 2017) vilket gör att 

de tas med i lönekostnaden för företagets anställda. Även pensionskostnaden tas med i 

beräkningen av lönekostnaden. Anledningen till det är, trots att den inte är lagstadgad, att ca 90 % 

av de anställda har tjänstepension från sin arbetsgivare (Crofts 2014). Under insamlandet av data 

har inget företag inte betalat pension till sina svenska anställda. I flertalet fall har dock 

information i årsredovisningen gjort gällande att det för VD:n saknas en pensionsplan eller 

uppgifter om VD:s pensionskostnad eller sociala avgifter. Detta har gjort att VD:s lönekostnad 

består av fast lön, rörlig lön och förmåner. 

 

Informationen till variabeln har inhämtats direkt från företagens årsredovisningar där den allt som 

oftast finns att finna bland noterna till resultaträkningen eller i förvaltningsberättelsen. Uppgifter 

om VD ersättning för 1990 är inte tillgängligt då det i årsredovisningarna för 1990 endast finns 

information om styrelsens och VD:s sammanlagda ersättning och inte på individnivå. Löneklyfta 

kommer således att jämföras mellan år 2000 och 2010. 

Löneklyftan mellan VD och anställd kommer kodas som en kontinuerlig variabel. 

 

3.9.1.2 Skuldsättningsgrad 

 

I tidigare studier där kapitalstruktur använts som en variabel har denna operationaliserats genom 

att använda skuldsättningsgraden. (Basit och Hassan 2017; Holgersson och Söderlindh 2013; 

Jansson och Larsson- Olaison 2010). Skuldsättningsgraden har även använts i forskning utförd i 

en svensk kontext av exempelvis Holgersson och Söderlindh (2013) och Jansson och Larsson-

Olaison (2010). 
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Variabeln kommer i vårt arbete operationaliseras som skuldsättningsgraden. 

Skuldsättningsgraden fås fram med hjälp av en uträkning från nyckeltalet soliditet vilket görs på 

följande sätt: (1/Soliditeten) - 1. Informationen till variabeln har inhämtats från Holgersson och 

Söderlindhs (2013) databas för åren 2000 och 2010. För år 1990 så har företagens soliditet 

insamlats från Börsguiden (Delphi Economics, 1990:1; Delphi Economics, 1991:1). Vid 

datainsamlingen av företagens soliditet saknades det i vissa fall information i Börsguiden. Detta 

ledde till att dessa företags årsredovisningar har gett oss lämplig information.  

Skuldsättningsgrad kommer i arbetet kodas som en kontinuerlig variabel. 

 

3.9.1.3 Utdelning 

 

I tidigare forskning har utdelningen bland annat operationaliserats genom att granska om 

företaget ifråga har genomfört en utdelning med ett JA eller NEJ (Liljeblom och Maury 2016). 

Ett annat tillvägagångssätt för att operationalisera utdelning är att ta den totala utdelningen och 

dividera med nettoresultatet (Chen et al. 2017; Liljeblom och Maury 2016) eller att, som 

Liljeblom och Maury (2016), använda sig av totalutdelningen genom de årliga nettointäkterna.  

 

I vår uppsats kommer utdelning att operationaliseras genom att multiplicera antalet aktier i 

företaget med utdelningen per aktie för året samt addera kostnaden för bolagets återköp, vilket 

skapar en klumpsumma för vardera företag. Denna klumpsumma avrundat i MSEK kommer 

sedan att användas för att jämföra bolagen sinsemellan.  

 

Informationen till variabeln utdelning har inhämtats från Börsguiden (Delphi Economics 1990:1; 

Delphi Economics 1991:1; Delphi Economics 1995:1; Delphi Economics 1996:1; Delphi 

Economics 2000:1; Delphi Economics 2001:1; Placera Media 2010:1; Placera Media 2011:1) där 

både antal aktier i företaget och utdelning per aktie finns. De företag där denna information inte 

har hittats genom Börsguiden har istället inhämtats från företagens årsredovisningar. Återköpen 

av aktier för åren 2000 och 2010 inhämtades från Holgersson och Söderlindhs (2013) databas, 

återköp för 1990 är inte tillgängligt att införskaffa på grund av det dåvarande förbudet som 

hävdes först år 2000 (Sveriges Riksdag 1999).  

Utdelning kodas som en kontinuerlig variabel. 
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3.9.1.4 Antal anställda 

 

I denna uppsats kommer antal anställda operationaliseras genom att granska de svenska 

börsnoterade företagens medelantal anställda. Denna information har inhämtats från företagens 

årsredovisningar där vi tagit medeltalet för antal anställda över hela redovisningsåret. Information 

om företagens personal har återfunnits i årsredovisningens noter eller i förvaltningsberättelsen. 

Antal anställda kommer att kodas som en kontinuerlig variabel.  

 

3.9.1.5 Utländsk arbetskraft 

 

Tidigare har utländsk arbetskraft operationaliserats i en studie om hur utländsk arbetskraft 

används för att sprida teknisk utveckling i Mexico. Santacreu-Vasut och Teshima (2016) 

operationaliserade i denna studie utländsk arbetskraft på två olika sätt. Det första som att utländsk 

arbetskraft fanns, JA/NEJ, det andra som en procentsats av hur stor andel av företagets anställda 

som var utländsk arbetskraft (Santacreu-Vasut och Teshima 2016). 

 

I vår uppsats kommer operationaliseringen av utländsk arbetskraft utföras genom att dividera 

antalet anställda utomlands med antalet anställda i bolaget. Uträkningen skapar en procentsats 

som visar hur stor del av personalen som hänförs till gruppen utländsk arbetskraft. Informationen 

hittas i företagens årsredovisningar under noterna eller i förvaltningsberättelsen.  

Utländsk arbetskraft kommer kodas som en kontinuerlig variabel.   

 

3.9.1.6 Investeringar 

 

Tidigare forskning har operationaliserat investeringar på olika sätt. Lewellen och Lewellen 

(2016) använder sig exempelvis av tre olika tillvägagångssätt för att ta fram företagets 

investeringar. Det första är att använda sig av företagets nettoinvesteringar gjorda under året 

minus de utgifter som hänförs till andra tillgångar, så som patent. Det andra tillvägagångssättet är 

att även räkna med dessa utgifter i investeringarna. Det sista tillvägagångssättet Lewellen och 

Lewellen (2016) operationaliserar investeringar är genom ett brett mått på företagets långfristiga 
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investeringar. Detta mått framkommer genom att granska förändringar i företagets 

anläggningstillgångar i balansräkningen. 

 

Variabeln investeringar kommer i vår uppsats operationaliseras genom att granska 

investeringarna som hänförs till de materiella anläggningstillgångarna, maskiner samt inventarier 

och se hur dessa har utvecklats i företagen. Detta kommer att ge oss summan av företagets 

investeringar som sedan avrundas till MSEK. Informationen till variabeln investeringar samlas in 

från företagens årsredovisningar där de främst hittas i kassaflödesanalysen eller i noterna.  

Investeringar kodas som en kontinuerlig variabel.  

 

3.9.1.7 Finansiella intäkter 

 

I en studie gjord av Cutillas-Gomariz et al. (2016) operationaliseras finansiella intäkter som en 

del av nettoresultatet. I studien används företagets finansiella intäkter, finansiella kostnader, 

kursvinster/kursförluster samt nedskrivning vid avyttring av finansiella instrument för att få fram 

de finansiella intäkterna.   

 

I denna uppsats kommer de finansiella intäkterna operationaliseras genom att fokusera på 

ränteintäkter och valutakursvinster. Summan som framkommer av dessa båda används och 

avrundas till MSEK. Informationen till variabeln finansiella intäkter har inhämtats från 

företagens årsredovisningar och finns i resultaträkningen och noterna.  

Finansiella intäkter kodas som en kontinuerlig variabel.  

 

3.9.2 Oberoende variabler 

 

Våra oberoende variabler utgör de sätt som aktieägarvärdeorientering förväntas spridas i de 

svenska börsnoterade bolagen. De oberoende variabler som kommer att användas är tid, 

bolagsskatt samt samhällsförändringar. Tidsaspekten spelar en stor och viktig roll då det är 

förändringarna mellan åren som signalerar om ett aktieägarvärdeorienterat synsätt i de svenska 

börsbolagen ökat. Bolagsskatten är med som en oberoende variabel då den har förändrats under 
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perioden 1990-2010, framförallt genom skattereformen år 1990/1991. Den sista oberoende 

variabeln samhällsförändringar består av händelser som på ett eller annat sätt påverkar samhället 

och därigenom även företagen. Dessa är det svenska EU-medlemskapet, förändring i bundna/fria 

aktier, reporäntan samt avvecklandet av arbetsförmedlingsmonopolet vilket gjorde det möjligt att 

använda sig av bemanningsföretag.  

 

3.9.2.1 År 

 

En av de oberoende variablerna som används är tid. Eftersom undersökningen sker över en 

tidsperiod och studerar förändringarna över denna så är det ett måste att ha med en tidsvariabel. 

Att ha med en tidsvariabel som innehåller tre olika år hjälper oss även att utesluta effekter som 

kan ha påverkat endast ett år.  

 

Tidsvariablerna kommer operationaliseras som en dikotom variabel vilket innebär att ett år som 

är medräknat ges siffran 1, är året inte medräknat ges det siffran 0. 

 

År 1990: 0= ej 1990, 1= 1990 

 

År 2000: 0= ej 2000, 1= 2000 

 

År 2010: 0= ej 2010, 1= 2010 

 

3.9.2.2 Samhällsförändringar 

 

Mellan åren 1990-2010 sker en rad större omvälvande samhällsförändringar såsom förändringen i 

regleringen kring de bundna och fria aktierna, vilket skedde 1992. Även möjligheten för företag 

att använda bemanningsföretag (1993) samt Sveriges EU-inträde (1994) skedde under perioden. 

Reporäntan (1994) är den sista händelsen som skapar variabeln samhällsförändringar.   

 

Information till variabeln har bland annat införskaffats från Sveriges Riksdag (1996) för 

bemanningsföretag, Sveriges Riksbank (2017) för reporäntan, EU - Upplysningen (2016) för EU 
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inträdet samt från Sundqvist (1992) för bundna och fria aktier. Samtliga av dessa händelser sker 

mellan åren 1990-1996 vilket gör det möjligt att operationalisera variabeln på följande vis: 1990 

har dessa händelser inte inträffat, 2000 och 2010 har de inträffat.  

Samhällsförändringar kodas som en dikotom variabel, där 1= Ja, händelserna har inträffat och 

0= Nej, händelserna har inte inträffat. 

 

3.9.2.3 Bolagsskatt 

 

Bolagsskatten kommer i uppsatsen operationaliseras genom att använda den bolagsskatt som var 

aktuella för de specifika åren 1990, 2000 eller 2010. År 1990 låg bolagsskatten på 40 %, för att 

sjunka till 28 % år 2000 och för att sedan år 2010 ligga på 26,3 %. Information om vilken 

bolagsskatt som gällde för 1990, 2000 samt 2010 inhämtades från Regeringen (1998), Calmfors 

et al. (2007) samt Du Rietz och Johansson (2003).  

Bolagsskatt kommer kodas som en kontinuerlig variabel.  

3.9.3 Kontrollvariabler 

 

Utöver de beroende och oberoende variablerna kommer även kontrollvariabler att användas. En 

förklaring av variablerna kommer att göras samt granska hur tidigare forskning använt sig av dem 

för att sedan visa på hur vi ämnar operationalisera dessa. Kontrollvariablerna utgörs av variabler 

som använts i tidigare forskning/studier och består av företagets storlek, prestation, bransch och 

exponering. Även utländskt ägande, korslistning och styrelsekopplingar kommer att användas 

som kontrollvariabler. De sistnämnda har i tidigare studier visat att en spridning av 

aktieägarvärdeorientering på företagsnivå i Sverige har skett. Anledningen till att vi använder 

dessa är främst för att säkerställa att resultatet blir korrekt. Våra tester görs för att granska 

spridningseffekter på en samhällsnivå och för att säkerställa att de resultat som framkommer i vår 

uppsats är korrekta, bör därför spridningseffekterna på företagsnivån kontrolleras bort. På detta 

sätt kommer det bli möjligt att se om spridningen verkligen sker på samhällsnivå. Utifrån detta 

resonemang kommer således utländskt ägande, institutionellt ägande, korslistning och 

styrelsekopplingar användas som kontrollvariabler. De sista kontrollvariablerna som används är 

företagets storlek, prestation, bransch och exponering. Dessa används för att tidigare forskning 
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gett indikationer på att dessa variabler kan påverka bolagsstyrningen, något som kan ge en 

felaktig bild om aktieägarvärdeorientering är närvarande i bolaget eller ej.  

 

3.9.3.1 Ägarkoncentration 

 

Fiss och Zajac (2004) har med exponering av företaget som en kontrollvariabel när de studerar 

spridningen av aktieägarvärdeorientering i tyska företag. Även i vår uppsats kommer företagets 

exponering att tas med som en kontrollvariabel. Detta görs med hänvisning till avsaknaden av 

utrymme för en aktör att köpa tillräckligt mycket aktier och på så sätt påverka bolaget. Finns inte 

denna möjlighet så kommer heller inga nya idéer att spridas i bolagsstyrningen. Fiss och Zajac 

(2004) operationaliserar företags exponering som antalet aktier tillgängliga för allmänheten.  

 

I denna uppsats kommer exponeringen operationaliseras med hjälp av ägarkoncentrationen. Vi 

kommer att observera ifall företaget har en röstmässig kontrollägare och på så vis se om en 

investerare har möjlighet att påverka företagets styrning eller ej. Ägarkoncentrationen kommer i 

detta fall operationaliseras på samma sätt som Holgersson och Söderlindh (2013) vilket görs på 

tre olika nivåer i form av 10-, 20- och 50 %. Anledningen till att dessa procentsatser valts är med 

hänvisning till Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2016) som anser att en större ägare är en 

ägare som kontrollerar minst 10 % av rösterna i ett företag. Att 20 % är med hänvisas bland annat 

till La Porta et al. (1999) som anser att en kontrollägare bör kontrollera minst 20 % av rösterna. 

Den sista procentsatsen, 50 %, hänvisas till Svenskt Näringsliv som anser att en ägare som 

kontrollerar 50 till 75 % av rösterna kan i de flesta fall totalt dominera bolagets verksamhet och 

bolagsordning (Jakobsson och Wiberg 2014).   

 

Informationen till de tre olika procentsatserna (10 %, 20 %, 50 %) inhämtas för år 2000 och år 

2010 från Holgersson och Söderlindhs (2013) databas och för år 1990 från Ägarna och Makten 

(Sundin och Sundqvist 1990). Anledningen till att insamling sker på dessa tre procentsatser är för 

att öka trovärdigheten i insamlingen då det finns flera olika definitioner av kontrollägare.  

Ägarkoncentration kodas som en dikotom variabel där 1= JA i de fall företaget har en 

kontrollägare på nivåerna 10, 20 eller 50 % och 0= NEJ ifall ingen ägare har över 10 %.  
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3.9.3.2 Ägaridentitet 

 

Van der Zwan (2014) diskuterar hur de institutionella ägarna har infört olika finansiella 

prestationsmått och kvartalsrapportering bland företagen. Även den svenska aktiemarknaden har 

påverkats av de institutionella investerarna (Nachemson - Ekwall 2011; Jonnergård och Larsson 

2008) och resultatet av dessa handlingar leder till en ökning av aktieägarvärdeorientering i 

företagen (Van der Zwan 2014).  

 

Med detta sagt är det intressant att se vilken typ av ägaridentitet som är kontrollägaren i bolaget 

eftersom detta påverkar bolagsstyrningen. I den tidigare studien utförd av Holgersson och 

Söderlindh (2013) så operationaliseras de olika ägaridentiteterna som sfär/familj, stat, 

institutionell, företag och utländsk samt även som herrelöst, det vill säga spritt ägande. En 

liknande indelning används även i forskning gjord av Hautz et al. (2013) där de använder 

samtliga identiteter förutom den utländska identiteten. Även Thomsen och Pedersen (2000) 

använder en liknande indelning i sin forskning. De har med sfär/familj, stat, institutionell och 

företag samt en identitet för banker. I en studie utförd av Collin et al. (2014) som granskar 

optioner i svenska noterade bolag delas ägaridentiteterna in i familj, företag, institutionell och 

utländsk. 

 

I denna uppsats kommer kontrollvariabeln ägaridentiteter operationaliseras på samma sätt som 

Holgersson och Söderlindhs (2013) studie, vilket är en utveckling av de ägaridentiteter som 

använts av Thomsen och Pedersen (2000) samt även Hautz e. al. (2013). I vår uppsats kommer 

följande sex identiteter användas: sfär, stat, institutionell, företag, utländsk och herrelöst. Vidare 

kommer även dessa ägaridentiteter observeras på vilken koncentrationsnivå de olika ägarna 

besitter kontrollen, i form av 10, 20 och 50 % (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016 ; La 

Porta et al. 1999; Jakobsson och Wiberg 2014).  

 

Informationen till variabeln har för åren 2000 och 2010 inhämtats från Holgersson och 

Söderlindhs (2013) databas och för år 1990 från Ägarna och Makten (Sundin och Sundqvist 

1990). Variabeln kodas som flera dikotoma variabler med fem olika ägaralternativ på de tre olika 

procentsnivåerna (10, 20, 50). Precis som i operationaliseringen av ägarkoncentration görs detta 
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för att öka trovärdigheten i insamlingen. Sfär kodas som 1= Ja, ägaridentiteten är sfär och 0 = 

Nej, ägaridentiteten är inte sfär. Stat kodas på samma sätt där 1= Ja och 0 = Nej.  

Institutionell som är 1= Ja och 0= Nej. De tre sista Företag och Utländsk samt Herrelöst kodas 

även de som 1= Ja och 0 = Nej. 

 

3.9.3.3 Utländskt ägande  

 

Innan vi går in djupare på operationaliseringen av utländskt ägande så ska det klargöras att 

utländskt ägande inte är detsamma som utländsk ägaridentitet. Ägaridentitet visar bara på vilken 

identitet kontrollägaren i företaget innehar medan denna kontrollvariabel observerar hur stor del 

av kapitalet i företaget som ägs av utländska ägare. Den tidigare kvantitativa studien utförd av 

Holgersson och Söderlindh (2013) visar att utländskt ägande påverkar spridningen av 

aktieägarvärdeorientering bland svenska företag på en företagsnivå. Även Bandick och Hansson 

(2009) använder sig av ökningen av de utländska ägarna i Sverige när de tittar på förändringar av 

efterfrågan på arbetskraft och om viktiga företagsaktiviteter flyttas till andra länder än Sverige. 

Deras resultat visar att efterfrågan på kompetent arbetskraft tenderar att öka i icke-multinationella 

företag när utländska ägare blir allt mer närvarande. Eftersom forskning visar att det utländska 

ägandet påverkar företagen och även spridningen av aktieägarvärdeorientering så kommer detta 

att observeras genom en kontrollvariabel för åren 1990, 2000 samt 2010.  

 

Holgersson och Söderlindh (2013) operationaliserar variabeln genom att ta det utländska ägandet 

i kapital och dividerar det med totalt ägande i kapital, för att sedan använda procentsatsen som 

framkommer. Informationen i vår uppsats har för åren 2000 och 2010 inhämtats från Holgersson 

och Söderlindhs (2013) databas och kommer därför att operationaliseras på samma sätt. För år 

1990 har data insamlats från Ägarna och Makten 1990 (Sundin och Sundqvist 2000) vilken är 

samma källa som databasens information är inhämtad ifrån. Utländskt ägande synliggörs genom 

att ägarens hemvist finns i parentes till höger om ägaren. För 1990 är det utländska ägandet 

väldigt litet bland de 25 största ägarna i de svenska börsnoterade bolagen vilket kan hänföras till 

lagen om bundna och fria aktier (Sundqvist 1992).  

Utländskt ägande kodas som kontinuerlig variabel. 
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3.9.3.4 Styrelsekopplingar 

 

Shropshire (2010) menar att styrelsekopplingar skapar en trovärdig kanal för informationsutbyte 

och underlättar kommunikationen mellan företag. I Holgersson och Söderlindhs (2013) forskning 

framkom att styrelsekopplingar sprider ett aktieägarvärdeorienterat synsätt. Detta sker på följande 

sätt; om aktieägarvärdeorientering fungerar bra i ett företag är det troligt att en sammankopplad 

styrelsemedlem sprider tankesättet vidare. Av denna anledning kommer vi använda 

styrelsekopplingar som en kontrollvariabel. 

 

Variabeln kommer att operationaliseras genom att granska företagen var för sig och se hur många 

styrelsekopplingar vardera företag har. Holgersson och Söderlindh (2013) operationaliserar 

styrelsekopplingar som det antal företaget har. Vidare används endast en styrelsekoppling till ett 

företag även om det finns flera kopplingar mellan samma företag. I denna uppsats kommer 

styrelsekopplingar operationaliseras på samma sätt, genom att använda summan 

styrelsekopplingar till andra företag. Informationen till variabeln inhämtas från databasen av 

Holgersson och Söderlindh (2013) för åren 2000 och 2010. För 1990 inhämtas den från Stafsudd 

(2011).  

Styrelsekopplingar kodas som en kontinuerlig variabel.  

 

3.9.3.5 Korslistning 

 

Korslistning kan påverka företagets tankar kring bolagsstyrningen (Jansson och Larsson-Olaison 

2010) vilket undrstryks av Holgersson och Söderlindh (2013) som påvisar att 

aktieägarvärdeorientering sprids genom korslistning i svenska börsbolag.  I deras studie granskas 

hur återköp av aktier sker i en svensk kontext. De kommer fram till att korslistning på en 

anglosaxisk börs ökar benägenheten för att ett svenskt företag återköper aktier. Detta visar att en 

korslistning påverkar hur bolaget styrs i svensk kontext. Eftersom aktieägarvärdeorientering i 

grunden kommer från USA så finns därför risken att denna ide' sprider sig lättare i svenska bolag 

som är korslistade. 
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Kontrollvariabeln korslistning operationaliseras genom att se om svenska börsnoterade bolag är 

korslistade på en anglosaxisk börslista, det vill säga i USA eller Storbritannien. Holgersson och 

Söderlindh (2013) operationaliserar korslistning genom att undersöka om företaget var listat på 

en anglosaxisk börs, vilket gav ett JA eller NEJ. I denna uppsats kommer korslistning 

operationaliseras  på samma sätt genom att se ifall företaget var listat på en anglosaxisk börs och 

få svaret JA eller NEJ. Informationen kommer hämtas från Holgersson och Söderlindhs (2013) 

databas för år 2000 och år 2010. Informationen för år 1990 har inhämtats efter en jämförelse 

mellan två tidigare studier kring korslistning. Den ena studien (Lofall och Skipper 1998)  visar 

vilket år de svenska bolagen blev korslistade på en anglosaxisk börs medan den andra studien 

(Ekman och Johansson 1998) visar vilka bolag som var korslistade år 1998. När jämförelsen sker 

så ser vi att samtliga bolag som listades på en anglosaxisk börs innan/under 1990 även är listade 

på samma börs 1998. Utifrån detta har antagandet gjorts att dessa bolag var korslistade under 

1990. Det finns en möjlig felkälla då något av bolagen kan ha avnoterat sig för att sedan notera 

sig igen. Dock är denna möjlighet väldigt liten och bör inte påverka insamling i någon större 

grad.   

Korslistning kodas som en dikotom variabel där 1= JA och 0= NEJ. 

 

3.9.3.6 Lönsamhet 

 

Varaiya et al. (1987) studerar i sin forskning relationen mellan tillväxt, lönsamhet och 

företagsvärde. I studien kommer de fram till att både tillväxten och lönsamheten påverkar 

aktieägarvärdeorientering i företag. Detta gör att företagets lönsamhet kommer att användas som 

en kontrollvariabel i denna uppsats. I tidigare studier har lönsamheten operationaliserats med 

nyckeltalet ROE men även företagets rörelseresultatet genom de totala nettotillgångarna har 

använts (Vicente- Lorente 2011). Operationalisering av variabeln kommer att genomföras genom 

att använda företagets rörelseresultat genom dess totala nettotillgångar avrundat till MSEK. Data 

som samlades in för att möjliggöra operationaliseringen kommer från företagens årsredovisningar 

där rörelseresultatet finns under bolagens resultaträkning. Nettotillgångarna återfinns i 

balansräkningen och fås fram genom att ta företagets totala tillgångar minus dess kort- och 

långsiktiga skulder.  

Lönsamhet kodas som en kontinuerlig variabel. 
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3.9.3.7 Storlek 

 

Tosi et al. (2000) visar i sin forskning att storleken spelar en betydande roll i VD-ersättningen. 

Resultatet i forskningen indikerar på att företagets storlek kan förklara 40 % av VD-ersättningen. 

Oxelheim och Randøys (2003) studie visar på en relation mellan företagets storlek och 

avkastning. Waddock och Graves (1997) påvisar i sin forskning att storleken på företaget 

påverkar företagets prestation och hänvisar även till Ullmann (1985) som fått samma resultat. 

Vidare så visar forskning från Denis och Osobov (2008) att företag, i både anglosaxiska och icke-

anglosaxiska länder, som är större och lönsammare har en tendens att ge större utdelningar.  

 

Sammantaget visar tidigare forskning på att företagets storlek påverkar bolagsstyrningen. För att 

försäkra oss om att företagets storlek inte ska påverka våra tester används företagets storlek som 

en kontrollvariabel. Företagets storlek har tidigare operationaliserats på flera olika sätt, bland 

annat genom omsättningen, totala tillgångar och antal anställda (Tosi et al. 2000).  

 

Operationaliseringen av företagets storlek kommer vara dess omsättning avrundat till MSEK. 

Tidigare studier har mätt företagets storlek utifrån antalet anställda men vi kommer använda oss 

av företagets omsättning, något som bland andra Fiss och Zajac (2004) använder sig av i sin 

studie kring spridningen i Tyskland. 

Storlek kodas som en kontinuerlig variabel. 

 

3.9.3.8 Bransch 

 

Graves och Waddock (1997) visar i sin forskning på skillnader i företagens prestation och 

investeringar i forskning och utveckling beroende på branschtillhörigheten. Även Oxelheim och 

Randøy (2003) visar på att vilken bransch företaget verkar i påverkar företagets resultat. Även 

utdelningen påverkas av företagets bransch där exempelvis Denis och Osobov (2008) finner att 

högteknologiska företag tenderar att dela ut mindre till aktieägarna. Thomsen och Pedersen 

(2000) visar även de i sin forskning att branschtillhörigheten påverkar företaget. Bland annat 

påverkas lönsamheten, tillväxten, strategin och utdelningarna eftersom det skiljer i konkurrens 

branscher emellan.  
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Således visar tidigare forskning att vilken bransch företaget verkar i påverkar bolagsstyrningen 

och vi kan därför inte bortse från företagens branschtillhörighet. Vi kommer därför ha bransch 

som en av våra kontrollvariabler i vår undersökning. 

 

Operationaliseringen av branschtillhörigheten kommer utgå från Stockholmsbörsens indelning 

där det finns tio olika tillhörigheter (Nasdaq 2017). Indelningen ses nedan och den känns som den 

mest naturliga eftersom vi ändå studerar företag noterade på Stockholmsbörsen. I tidigare studier 

så använder sig bland annat Brunzell et al. (2014) av denna indelning i deras forskning om 

utdelningsprinciper på listade bolag i Norden. De utvecklar denna indelning genom att med hjälp 

av de tio olika branschtillhörigheterna plocka ut de finansiella bolagen för sig och de icke-

finansiella bolagen för sig. I denna uppsats kommer vi använda oss av alla de tio olika 

tillhörigheterna. Varje bransch i sig kommer att operationaliseras som en dikotom variabel. Det 

vill säga att om de tillhör branschen så markeras de med en 1 och om de inte tillhör branschen 

markeras de med en 0. För att förtydliga ytterligare kan ett företag endast inneha en 

branschtillhörighet. 

 

Allmänna Tjänster: 0= Ej Allmännyttiga tjänster, 1= Allmännyttiga tjänster 

Finans: 0= Ej Finans, 1= Finans  

Industri: 0= Ej Industriverksamhet, 1= Industriverksamhet  

Olja och Gas: 0= Ej Olja och gas, 1= Olja och gas  

Råvaror: 0= Ej Råvaror, 1= Råvaror  

Sjukvård: 0= Ej Sjukvård, 1= Sjukvård  

Teknologi: 0= Ej Teknologi, 1= Teknologi 

Telekom: 0= Ej Telekommunikation, 1= Telekommunikation  

Tjänster: 0= Ej Konsumenttjänster, 1= Konsumenttjänster  

Varor: 0= Ej Konsumentvaror, 1= Konsumentvaror  
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3.10 Databearbetning  

 

I våra tester så är samtliga beroende variabler kontinuerliga vilket gör att de testas med en 

intervallskala. I uppsatsen kommer multipel linjär regressionsanalys användas för att testa 

samtliga beroende variabler vilket är något som bland andra Hair et al. (2010) stödjer. För att 

säkerställa testernas trovärdighet kommer det även att kontrolleras för multikollinearitet. Med 

multikollinearitet menas att två förklarande variabler är högt korrelerade med varandra och har ett 

samband (Nationalencyklopedin 2017). För att testa om multikollinearitet råder kan två sätt 

användas. Det första är genom korrelationsmatriser för samtliga variabler och om en korrelation 

på över 0,9 mellan oberoende variabler upptäcks så kan modellens trovärdighet ifrågasättas. Det 

andra sättet är genom regressionsanalys och på så sätt kontrollera toleransvärden för de 

oberoende variablerna. Om detta värde understiger 0,1 kan det visa på att multikollinearitet 

förekommer i regressionsmodellen (Hair et al. 2010). I samtliga multipla linjära 

regressionsanalyser kommer dessa tester att utföras för att säkerställa att ingen multikollinearitet 

förekommer och för att testernas resultat ska vara så trovärdiga som möjligt.  
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4 Resultat och analys 

Resultat och analys börjar med en deskriptiv genomgång av samtliga beroende variabler följt av 

en sammanfattning av de förändrade medelvärden kopplat till dessa. Även en deskriptiv 

genomgång av de oberoende samt kontrollvariablerna görs. Vidare utförs en genomgång och 

diskussion för samtliga tester som genomförts för alla beroende variabler innan den avslutande 

analysen. 

 

4.1 Deskriptiv översikt på beroende variablerna 

 

 

Tabell 4, Löneklyftan mellan VD och anställd översikt 

 

Löneklyftan mellan VD och anställd observeras endast för år 2000 och 2010 då information 

avseende år 1990 inte var tillgänglig. För år 2000 låg medelvärdet på 0,262 och år 2010 låg 

medelvärdet på 0,204. Det sammantagna medelvärdet för åren 2000 och 2010 är 0,234. 

 

Den lägsta observationen för 2000 var 0 och för 2010 0,139 medan den högsta var på 2,417 

respektive 1,195.  

 

Standardavvikelsen visar den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet bland  de värden som 

observerats. En högre standardavvikelse tyder på en större spridning bland observationsvärden. 

Standardavvikelsen för de två åren är på 0,266 för 2000 och 0,172 för 2010. Standardavvikelsen 

på de båda åren är 0,227. 

 



 

 60 

 

Tabell 5, Skuldsättningsgrad översikt 

 

Skuldsättningsgraden visar på en minskning av medelvärdet från 3,590 till 2,460 under perioden 

1990 till 2000, för att sedan öka till 2,660 för året 2010. Medelvärdet för samtliga tre år är 2,880. 

För samtliga år är den lägsta observationen 0 och även den högsta är på samtliga år 99.  

 

Standardavvikelsen för de tre åren är snarlika med värden på 8,570, 7,180 samt 8,340. En 

nedgång för år 2000 noteras. Medelvärdet för standardavvikelsen över de tre åren är 8,030.  

 

 

Tabell 6, Antal anställda översikt 

 

I uppsatsen har antalet anställda observerats i de svenska börsnoterade bolagen. För 1990 uppgår 

medelvärdet för dessa till 6 040 st vilket minskar till 5 073 st för år 2000. År 2010 är medelvärdet 

6 001 st anställda. Sammantaget ger detta ett medelvärde på 5 668 st anställda under de tre åren. 

 

Det lägst antal noterade anställda för år 1990 är noll och för åren 2000 och 2010 observerades en 

anställd som lägst. När det kommer till de största bolagen sett till antalet anställda var det för år 

1990 150 892 st, för år 2000 202 794 st och för år 2010 236 713 st. Standardavvikelsen för antal 
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anställda ökar för vardera år och år 1990 ligger på 15 686, år 2000 på 17 338 och år 2010 på 20 

130. Den genomsnittliga standardavvikelsen för samtliga år ligger på 17 899.      

 

 

Tabell 7, Utländsk arbetskraft översikt 

 

Den utländska arbetskraften har under de tre observationerna ökat vid samtliga tillfällen. År 1990 

bestod 23,7 % av de svenska börsnoterade företagens arbetskraft av utländsk arbetskraft. År 2000 

bestod utländsk arbetskraft av 33,6 % och tio år senare har en ökning skett till 39,5 %. 

Medelvärdet för samtliga tre observationsår är 32,9 %. 

 

För samtliga år finns det svenska börsnoterade bolag som helt saknar utländsk arbetskraft medan 

det högst observerade för 1990 är 90 %. För åren 2000 och 2010 finns det bolag där hela 

arbetskraften är utländsk.  

 

Standardavvikelsen för utländsk arbetskraft ökar från år 1990 till 2010. År 1990 är 

standardavvikelsen 0,271, år 2000 0,309 och för 2010 0,335. För alla observationer är 

standardavvikelsen 0,314.  

 

 

Tabell 8, Investeringar översikt 
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Det som framkommer för variabeln investeringar är att medelvärdet för år 1990 uppgick till 480 

MSEK. Medelvärdet ökar år 2000 till 587 MSEK. För år 2010 sker en minskning i 

investeringarna och medelvärdet för året hamnar på 449 MSEK, vilket även är den lägsta siffran 

för samtliga år som observerats. För åren 1990, 2000 och 2010 investerar i snitt ett börsnoterat 

svenskt företag 509 MSEK. 

 

De lägst observerade investeringarna uppgår till 0 MSEK för samtliga år medan de högst 

noterade investeringarna för år 1990 är 6 260 MSEK. För år 2000 och år 2010 uppgår de högst 

observerade investeringarna till 16 757 MSEK och 14 533 MSEK.   

 

Investeringarna har år 1990 en standardavvikelse på 1 095 MSEK vilket ökar till 1 956 MSEK år 

2000 och sjunker sedan år 2010 till 1 332 MSEK. Den genomsnittliga standardavvikelsen för 

samtliga observationer uppgår till 1 542.    

 

 

Tabell 9, Utdelning översikt 

 

 

Utdelning har ökat över de tre granskade tidpunkterna. 1990 var medelvärdet för utdelningarna 

86 MSEK och återköp var förbjudet. För år 2000 var medelvärdet för utdelningar 377 MSEK och 

för år 2010 var utdelningarna 592 MSEK. Medelvärdet för de tre åren var sammantaget 359 

MSEK. 
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I alla tre åren återfinns företag som varken delade ut eller återköpte aktier. För år 1990 var den 

högst observerade utdelningen 1 203 MSEK och för 2000 var densamma 15 340 MSEK. För 

2010 observerades en utdelning på 15 723  MSEK. 

 

Standardavvikelsen för utdelning ökar över de tre åren med en avvikelse på 194 år 1990, 1 395 

för år 2000 och 1 819 för 2010. Medelvärdet för standardavvikelsen var 1 359. 

 

 

Tabell 10, Finansiella intäkter översikt 

 

Finansiella intäkter observeras under de tre åren och vid varje observation ökar medelvärdet. År 

1990 är medelvärdet 194 MSEK för att år 2000 öka till 300 MSEK. År 2010 uppvisas ett 

medelvärde på de finansiella intäkterna som uppgår till 451 MSEK. Medelvärdet för de tre 

observationstillfällena uppgår till 323 MSEK. 

 

När det kommer till de lägsta finansiella intäkterna så finns det företag som redovisar 0 i 

finansiella intäkter för samtliga tre tidpunkter. Den högsta finansiella intäkten för 1990 var 3 894 

MSEK medans 2000 års toppnotering var 52 560 MSEK. För år 2010 var den högsta finansiella 

intäkten 45 869 MSEK.     

 

Finansiella intäkter har en standardavvikelse som ökar för vardera år. För år 1990 var den 551 

MSEK, år 2000 3 449 MSEK och för år 2010 på 4 254 MSEK. Den genomsnittliga 

standardavvikelsen för samtliga observationer uppgår till 3 282 MSEK.   
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4.2 Sammanfattning förändring av medelvärde 

 

Av de deskriptiva testerna som har utförts kan slutsatsen dras att från 1990 till 2010 så har 

medelvärdet för utdelning, andel utländsk arbetskraft samt finansiella intäkter i svenska 

börsnoterade företag ökat. Löneklyftan mellan VD och en anställd för perioden 2000-2010 ökar, 

vilket är förväntat och synliggörs genom att en anställd har en mindre procentandel av VD:s lön. 

Det är värt att notera att medelvärdet för företagens investeringar ökade mellan åren 1990-2000, 

men minskade mellan åren 2000-2010 samt att företagens skuldsättningsgrad ökade mellan åren 

2000-2010. Sammantaget är dessa resultat i linje med att ett aktieägarvärdeorienterat synsätt har 

ökat i de svenska börsnoterade bolagen.  

 

Den enda variabeln där medelvärden går emot ett ökat aktieägarvärde är antalet anställda. 

Medelvärdet för antalet anställda ökar mellan åren 2000-2010, vilket motsäger synsättet. Dock 

skulle detta kunna kopplas till att utländsk arbetskraft har ökat under samma period, vilket iså fall 

skulle kunna kopplas till en ökad offshoring och skulle kunna förklara ökningen av antalet 

anställda. 

4.3 Deskriptiv översikt av de oberoende variablerna 

 

 

Tabell 11, Oberoende variabler översikt 

 

I tabell 11 återfinns översikten för de oberoende variablerna. I samtliga variabler återfinns 681 

observationer. För år 1990 så är medelvärdet 0,310 vilket innebär att 31 % av de 681 

observationerna är gjorda på året 1990. För år 2000 är det 36 % och för år 2010 33 %. 

Standardavvikelsen för år 1990 är 0,436, för år 2000 0,481 och för år 2010 0,469.  
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Samhällsförändringarna har ett medelvärde på 0,690. Det vill säga att 69 % av observationerna är 

påverkade av samhällsförändringarna. Standardavvikelsen för samhällsförändringarna är 0,463. 

Bolagsskatten har ett medelvärde på 0,312 och en standardavvikelse på 0,060. Bolagsskatten 

visar även att den lägsta skattesatsen varit 26,3 % och att den högsta varit 40 %.  

4.4 Deskriptiv översikt på kontrollvariablerna 

 

 

Tabell 12, Kontrollvariabler översikt 

I tabell 12 visas en överblick över de kontrollvariabler som tas i beaktande i samtliga 

regressionsanalyser. En del av kontrollvariablerna har vi fullständig information på, 681 

observationer, medan en del av dem inte är fullständiga. Antalet observationer som har 

fullständig information på samtliga kontrollvariabler är 609 stycken. Ägarkoncentrationen (50 %) 

visar ett medelvärde på 0,360 och standardavvikelsen på 0,479. Ägarkoncentration (50 %) är den 

koncentrationsnivå som används i våra regressionsanalyser. Korrelationsmatriser för övriga 

koncentrationsnivåer återfinns i appendix, dock kommer våra analyser endast beakta 
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ägarkoncentration (50 %). Anledningen till detta är att om en ägare innehar 50 % så har denna 

ägare full bestämmanderätt i företaget, det vill säga att det finns ingen exponering i företaget 

vilket är det som vi vill kontrollera med denna variabel. 

 

Gällande ägaridentiteterna används 20 %-nivån då den procentsatsen har använts i tidigare 

studier för att indikera kontrollägare. Bland annat använder Faccio och Lang (2002) 20 % i sina 

studier kring ägarstrukturen i Västeuropa och Fan och Wong (2002) samma mått på kontrollägare 

i sin studie om ägarstruktur i Östasien. 20 % nivån har även använts i en svensk kontext av 

Jansson och Larsson‐Olaison (2015) där de använder nivån för att kontrollera om familjeägaren 

innehar en betydande kontrollerande andel. I tabellen ser vi att ägaridentiteten sfär (20 %) har den 

största andelen med medelvärde på 0,610 medan stat (20 %) har den minsta på medelvärdet 

0,010. Herrelöst (20 %) har ett medelvärde på 0,220, institutionell (20%) på 0,080 samt företag 

(20 %) och utländsk (20 %) visar medelvärde på 0,060 respektive 0,050. Sfär (20 %) har en 

standardavvikelse på 0,488, stat (20 %) på 0,114, herrelöst (20 %) på 0,413, företag (20 %) på 

0,238 och utländsk (20 %) på 0,215. För korrelationsmatriser på 10 %- och 50 %- nivån hänvisas 

till appendix då analysen endast kommer beakta 20 %-nivån på ägaridentiteter.  

 

Kontrollvariabeln andel utländskt ägande har ett medelvärde på 0,140 och en standardavvikelse 

på 0,176. Antalet observationer uppgår till 653 av de 681 och maximum är 0,870 vilket innebär 

att det inte finns något bolag som är fullständigt utländsk ägt. Kopplingar har ett medelvärde på 

5,980 och en standardavvikelse på 6,030. Antal observationer är 674 där maximum är 47. 

Korslistning innehar ett medelvärde på 0,080 och standardavvikelsen 0,266. Lönsamhetens 

medelvärde ligger på 0,400 och dess standardavvikelse på 17,700. Storleken har medelvärdet på 

8 480 och standardavvikelsen 24 857.  

4.5 Test av våra beroende variabler 

 

I uppsatsen används en multipel linjär regressionsanalys för test av våra beroende variabler. Ett 

problem som uppstått är att våra oberoende variabler korrelerar med varandra, (se appendix 1). 

För att undgå detta problem så testas våra oberoende variabler var för sig. Detta leder till att det 
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för varje beroende variabel kommer finnas fyra olika modeller som testas och dessa delas in 

enligt följande: 

 

1. Kontrollvariabler 

2. Kontrollvariabler + År 1990 och År 2000  

3. Kontrollvariabler + Samhällsförändringar 

4. Kontrollvariabler + Bolagsskatten 

 

I modell 2,3 och 4 används ägaridentiteten herrelöst (20 %) och branschen finans som 

referensgrupp för att undvika att multikollinearitet uppstår. Anledningen till att herrelöst (20 %) 

används som referensgrupp är för att ett spritt ägande ger aktieägare en större möjlighet att 

påverka än om det finns en kontrollägare. Aktieägarvärdeorientering har ägarna i fokus vilket gör 

detta till en lämplig referensgrupp. Branschen finans används för att denna bransch gör stora 

vinster, exempelvis gjorde de fyra storbankerna i Sverige år 2016 väldigt höga vinster (Ohlin och 

Sundberg 2017). Detta gör finansbranschen till en bra referensgrupp då de skapar värde för 

aktieägarna. I den andra modellen används även år 2010 som referensår utöver de 

referensgrupper i form av herrelöst (20 %) och finans. Anledningen till att vi inte väljer år 1990 

som referensår och istället 2010 beror på att detta ger en bättre bild av det vi undersöker. Alla 

samhällshändelser som vi har fokuserat på sker mellan 1990 och 2000, förutom valutaregleringen 

som sker 1989, vilket gör 1990 till ett olämpligt referensår då det är mer intressant att se vilka 

förändringar som skett mellan åren 1990-2000 än mellan åren 2000-2010. Att använda 2010 som 

referensår skapar en mer intressant jämförelse än om vi använt 1990 som referensår. Till samtliga 

beroende variabler visas två modeller i den löpande texten där ena är modell 1 och den andra är 

en sammansvetsning av modell 2, 3 och 4. De fullständiga modellerna återfinns i appendix. 
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Tabell 13, Korrelationsmatris beroende variabler del 1 
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Tabell 14, Korrelationsmatris beroende variabler del 2 
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4.5.1 Löneklyftan mellan VD och anställd 

 

Beroende variabeln löneklyftan mellan VD och anställd testades inte på samma sätt som de andra 

variablerna som har data insamlat för alla tre tidpunkterna. Detta då vi endast har insamlat 

material för 2000 och 2010 för variabeln och anledningen till bortfallet är för att 

årsredovisningarna 1990 saknar information om VD:s ersättning. Testerna utfördes med de 

observationer som insamlats för dessa två år vilket ledde till att modellen med 

samhällsförändringarna inte testades eftersom dessa händelser sker på 1990-talet vilket gör att de 

skett år 2000. Inga toleransvärden eller korrelationer i korrelationsmatrisen påvisar någon 

multikollinearitet. För att undvika att multikollinearitet uppstår har även år 2000, branschen 

finans och ägaridentiteten herrelöst (20 %) tagits bort från modellerna. Samtliga modeller är som 

helhet signifikanta.  

 

Förklaringsgrad och justerad förklaringsgrad anger andelen förklarad varians mellan 0 och 1, det 

vill säg hur stor del av variationen i den beroende variabeln som förklaras av de oberoende 

variablerna. I vårt fall är den justerade förklaringsgraden mer intressant än den förklarande då det 

justerade måttet tar hänsyn till antalet oberoende variabler som ingår i regressionsmodellen. Då vi 

använder många oberoende variabler finns en risk att den förklarade variansen överskattas något 

och användandet av justerad förklaringsgrad är en försiktighetsåtgärd. Förklaringsgraden är i 

modell 1 på 0,246 och i modell 2 och 3 på 0,254. Den justerade förklaringsgraden uppgår till 

0,208 för modell 1 och för modell 2 och 3 är den 0,215.  

 

Både de oberoende variablerna i form av år 2010 och bolagsskatt påvisar signifikans. År 2010 

visar på negativ relation och bolagsskatten på positiv relation vilket är förväntat. Även 

kontrollvariablerna stat (20 %), andel utländskt ägande, kopplingar och storlek är signifikanta där 

stat (20 %) är positivt relaterade och resterande negativt relaterade. Branscherna industri och 

teknologi påvisar signifikans där industri har en negativ relation och teknologi har en positiv 

relation.   
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Tabell 15, Löneklytan mellan VD och anställd 

4.5.2 Skuldsättningsgrad 

 

Den andra variabeln som testades var de svenska börsnoterade företagens skuldsättningsgrad. I 

samtliga 4 modeller syns inga tecken på multikollinearitet då inga toleransvärden understiger 0,1 

och eller några korrelationer som överstiger 0,9 i korrelationsmatrisen (se appendix 1) (Hair et al. 

2010). För att motverka multikollinearitet har även en bransch, ägaridentitet och ett år tagits bort i 

form av finans, herrelöst (20 %) och år 2010.  

 

Testerna visar att modellerna är signifikanta. Testet med variabeln skuldsättningsgrad visar att 

0,055 av variationen i den beroende variabeln förklaras av kontrollvariablerna i modell 1. I 

modell 2 uppgår förklaringsgraden till 0,058 vilket visar att de oberoende variablerna som lagts 

till i modellen tillför något. För modell 3 och 4 är värdet på 0,056. Vi ser även att den justerade 
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förklaringsgraden uppgår till 0,022 för samtliga modeller vilket betyder att de oberoende 

variablerna inte bidrar med någon direkt förklaring (se appendix 3 för modell 3 och 4) 

Kontrollvariablerna visar inte på signifikans med undantaget för utländsk kontrollägare på 20 %.  

 

 

Tabell 16, Skuldsättningsgrad 

4.5.3 Antal anställda 

 

Variabeln antal anställda visar inte på multikollinearitet då toleransvärdena är över 0,1. Inte heller 

korrelationsmatrisen visar på multikollinearitet och samtliga korrelationer är under 0,9 (se 

appendix 1). Utöver detta så visar även samtliga modeller som helhet på signifikans. 

Förklaringsgraden för samtliga modeller är på 0,514 (för fullständiga modeller på 3 och 4, se 

appendix 4). Den justerade förklaringsgraden är i modellerna 1, 3 och 4 0,497  och 0,496 i modell 
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2. Detta innebär att de oberoende variablerna endast tillför en förändring i modell 2 eftersom den 

justerade förklaringsgraden är annan än för modell 1.  

 

Modellerna visar på signifikans för enskilda variabler. Dessa är kontrollvariablerna sfär (20 %), 

företag (20 %), kopplingar, korslistning, storlek och även branscherna industri, varor och 

teknologi. Samtliga av dessa variabler påvisar en positiv relation. 

 

 

Tabell 17, Antal anställda 

4.5.4 Utländsk arbetskraft 

 

Vid test av variabeln utländsk arbetskraft upptäcks ingen multikollinearitet, varken i 

toleransvärdena eller i korrelationsmatrisen (Se appendix 1) och samtliga modeller är som helhet 
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signifikanta. Förklaringsgraden för modell 1 är 0,306, modell 2 0,333 och för modell 3 och 4 är 

den 0,328 respektive 0,331. Den justerade förklaringsgraden visar på 0,282 för modell 1 och 

0,308 för modell 2. För modell 3 och 4 ligger dessa på 0,303 och 0,306. Dessa värden visar att de 

oberoende variablerna tillför något i samtliga modeller sett till modell 1. För fullständiga 

modeller hänvisas till appendix 5.  

 

Modellerna visar på signifikans för både oberoende variabler och kontrollvariabler och det är 

intressant att se att samtliga oberoende är signifikanta. År 1990, år 2000 och bolagsskatt visar 

samtliga på en negativ relation, vilket är förväntat, och samhällsförändringar på en positiv 

relation vilket också det är förväntat. För kontrollvariablerna så återfinns institutionell (20 %), 

sfär (20 %), andel utländskt ägande, kopplingar, korslistning och storlek. Branscherna olja och 

gas, industri, varor, sjukvård och teknologi är även de signifikanta. Samtliga kontrollvariabler 

visar en positiv relation. 
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Tabell 18, Utländsk arbetskraft 

4.5.5 Investeringar 

 

Variabeln investeringar visar inte på multikollinearitet i varken toleransvärdena eller i 

korrelationsmatrisen (se appendix 1). Modellerna som helhet visar på signifikans. 

Förklaringsgraden uppgår i modell 1, 3 och 4 till 0,502 och i modell 2 till 0,505. Den justerade 

förklaringsgraden för modell 1 är 0, 485 och för modell 2 0,487 och för 3:e och 4:e modellen 

0,484 (se appendix 6). 

 

I modellen påvisas signifikans för den oberoende variabeln år 2000 där relationen är positiv. För 

kontrollvariablerna påvisas signifikans för stat (20 %), kopplingar, storleken men även branschen 

telekom. Samtliga kontrollvariabler visar på en positiv relation. 
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Tabell 19, Investeringar 

4.5.6 Utdelning 

 

Vid test av variabeln utdelningen så återfinns ingen multikollinearitet i varken toleransvärdena 

eller för korrelationsmatrisen (se Appendix 1). Samtliga modeller visar som helhet på signifikans. 

Förklaringsgraden för modell 1 är 0,468, modell 2 0,473, modell 3 0,471 och för modell 4 0,472. 

I första modellen uppgår justerade förklaringsgraden till 0,450 och i modell 2 och 4 till 0,453 och 

i modell 3 till 0,452 (se appendix 7).  

 

Den oberoende variabeln år 1990 visar i den andra modellen på signifikans och relationen är 

negativ. Utöver den oberoende variabeln så visar ett flertal kontrollvariabler på signifikans. 
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Storlek och lönsamhet visar signifikans i samtliga modeller medan andel utländskt ägande endast 

visar signifikans i modell 1. Branscherna industri, tjänster, sjukvård, telekom och teknologi är 

signifikanta i samtliga modeller. Telekom, storlek och lönsamhet visar på en positiv relation 

medan industri, tjänster och sjukvård visar på en negativ relation.   

 

 

Tabell 20, Utdelning 

4.5.7 Finansiella intäkter 

 

Den sista beroende variabeln är finansiella intäkter. Denna variabel visar inga tecken på 

multikollinearitet i varken toleransvärden eller korrelationsmatrisen (se appendix 1). Samtliga 

modeller som helhet är signifikanta. Förklaringsgraden för modell 1 uppgår till 0,074 och för 
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modell 2,3 och 4 till 0,075. Den justerade förklaringsgraden uppgår till 0,042 för modell 1, 0,039 

för den andra modellen och för 3:e och 4:e modellen uppgår de till 0,041.  

 

Ingen av våra oberoende variabler påvisade signifikans i någon modell. Kontrollvariabeln 

korslistning var signifikant och hade en positiv relation. Branscherna olja och gas, råvaror, 

industri, varor, tjänster, sjukvård och teknologi var signifikanta och hade en negativ relation.   

 

 

Tabell 21, Finansiella intäkter 
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4.6 Analys 

 

Som tidigare nämnts så har vår uppsats granskat svenska börsnoterade bolag vid tre tidpunkter, 

åren 1990, 2000 samt 2010. De tre tidpunkterna är utvalda av den anledningen att det under 

denna period sker en rad samhällsomvälvade händelser i det svenska samhället, framförallt 

mellan åren 1990-2000. Dessa händelser är intressanta att granska utifrån ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt. I signifikansmatrisen nedan visas de samband som påträffats 

mellan våra beroende variabler och de oberoende, samt kontrollvariablerna med undantag för 

branscherna. Anledningen till att undantag görs för branscherna är för att vi är intresserade av 

spridningen av aktieägarvärdeorientering på samhällsnivå och inte att observera branschspecifika 

skillnader. I tabell 22 visas den förväntade hypotetiska relationen (Hyp.), korrelationen (Korr.) är 

inhämtad från korrelationsmatrisen och i kolumnen för regressionsresultat (Reg.) så visas 

resultaten från modell 2, 3 och 4. I dessa tre modeller har år 2010 använts som referensår istället 

för år 1990. Anledningen till att vi inte väljer år 1990 som referensår utan istället använder 2010 

beror på att år 2010 ger en bättre bild av det vi undersöker, vilket vi tidigare nämnt. De 

samhällshändelser, förutom valutaregleringen, som vi har fokuserat på sker mellan åren 1990 och 

2000 vilket gör det mer intressant att se vilka förändringar som skett mellan åren 1990-2000 än 

mellan åren 2000-2010.  

 

I tabellen är bara värden som visar på signifikans medtagna och en tom ruta i tabellen konstaterar 

ett ej signifikant samband i både korrelationsmatrisen och regressionsanalysen. Alla +/- visar på 

signifikanta korrelationer där + visar på en positiv korrelation och - på en negativ korrelation för 

korrelationsmatrisen på varje beroende variabel. Samma gäller för relationerna i 

regressionsmodellerna. 
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Tabell 22, Signifikansmatris 
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Innan vi börjar analysera resultaten och granska tabell 22 närmare tänkte vi för sista gången 

återkoppla till att aktieägarvärdeorientering är ett svårdefinierat ämne. Vi har exempelvis sett att 

Fernandez (2002) anser att aktieägarvärdeorientering uppstår när ett företag skapar ett värde som 

överträffar förväntningarna. Friedman (1970) å andra sidan talar om att företaget ska drivas 

utifrån att tjäna så mycket pengar som möjligt, pengar som sedan ska tilldelas ägarna. I den enda 

kvantitativa studien i en svensk kontext som finns kring ämnet (Holgersson och Söderlindh 

2013), så skapas aktieägarvärdeorientering utifrån aspekter på företagsnivå något som vi tar 

avstamp från. I vår teoretiska referensram tas de indikatorer fram som är delaktiga i skapandet av 

ett aktieägarvärdeorienterat synsätt. Indikatorn löneklyfta har sitt ursprung i agentteorin (Jensen 

och Meckling 1976) och synliggörs i vår uppsats genom Lazonick och O’Sullivans (2000) studie 

som visar på en ökad skillnad i ersättning mellan en VD och fabriksanställd. Även indikatorn 

skuldsättningsgrad har sina rötter i agentteorin där syftet är att lånefinansiera företagets 

investeringar istället för att använda eget kapital. Ett flertal av våra indikatorer är sådana som 

påverkar medborgarna som verkar inom företaget och synliggörs genom Lazonick och 

O’Sullivan (2000) som visar hur ett aktieägarvärdeorienterat synsätt påverkar antalet anställda, 

utländsk arbetskraft och leder till en ökad återhållsamheten med investeringarna. De två sista 

indikatorerna som framkommer i den teoretiska referensramen är utdelningar och finansiella 

intäkter. Utdelningar är den mest  centrala aspekten i skapandet av aktieägarvärdeorientering, 

något som exempelvis Milton Friedman (1970) påpekar. Om vi tittar på finansiella intäkter så har 

de sedan 1970-talet blivit en allt större intäktskälla för de amerikanska företagen samtidigt som 

intäkter kopplade till produktionsmarknaden stagnerat. Detta kan peka på att samhället går från 

en produktionsmarknad till en mer finansiell marknad (Krippner 2005).   

 

Det aktieägarvärdeorienterade synsättet som skapas av dessa indikatorer förväntas öka med åren 

genom de samhällsomvälvande händelserna som granskas i uppsatsen. Det resultat som framkom 

vid den tidigare granskningen av beroende variablernas medelvärden gav indikationer på att 

aktieägarvärdeorientering växt fram under perioden 1990-2010 i svenska börsnoterade bolag. I 

vår signifikansmatris framkommer dock inget starkt stöd för att de bundna/fria aktierna, Sveriges 

EU-medlemskap, förändrad bolagsskatt, reporäntan samt avskaffandet av 
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arbetsförmedlingsmonopolet har påverkat en spridning av aktieägarvärdeorientering under 

perioden 1990-2010.  

 

I vår teoretiska referensram används löneklyftan mellan VD och anställd. Detta görs med 

hänvisning till Lazonick och O’Sullivan (2000) som påvisar en tilltagande skillnad mellan en 

VD:s ersättning och en fabriksanställd. Vid analysen av medelvärden framkom att år 2000 erhöll 

en anställd 26,2 % av en VD:s ersättning. För 2010 hade denna löneklyftan ökat och en anställd 

erhöll endast 20,4 % av en VD:s ersättning. Dessa resultat är i linje med ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt. I vår signifikansmatris kan vi se att löneklyftan är signifikant 

gentemot både år och bolagsskatt. Även om testen endast gjordes mot perioden 2000-2010 så 

pekar resultatet på ett tilltagande aktieägarvärdeorienterat synsätt i de svenska börsnoterade 

bolagen.  

 

Om vi går vidare och tittar på vår indikator skuldsättningsgrad, en indikator som bör öka då 

lånefinansiering är sammankopplat med ett aktieägarvärdeorienterat synsätt (Jensen och 

Meckling 1976). Om skuldsättningsgraden i bolaget ökar kan detta påvisa att ett 

aktieägarorienterat synsätt nyttjas. I medelvärdesanalysen framkom att skuldsättningsgraden 

minskade mellan åren 1990-2000 men ökade mellan åren 2000-2010. Detta är således en 

utveckling som stödjer aktieägarvärdeorientering. I vår signifikansmatris kan vi se att ingen 

signifikans på någon utav våra oberoende variabler uppdagades utan endast utländsk (20 %) 

påvisade signifikans. Eftersom inga av våra oberoende variabler, och inte heller de 

kontrollvariabler som ska påvisa en spridning på företagsnivå (Holgersson och Söderlindh 2013), 

har signifikans så görs antagandet att skuldsättningsgrad inte påvisar aktieägarvärdeorientering i 

svenska bolag under perioden 1990 till 2010. Det faktum att den justerade förklaringsgraden inte 

förändras i de olika modellerna påvisar att de oberoende variablerna år, samhällsförändringar och 

bolagsskatt inte tillför någon förändring i regressionsmodellerna.  

 

 

Som nämns i vår teoretiska referensram så förklarar Lazonick och O’Sullivan (2000) i sin 

forskning att kostnadskontroller och nedskärningar är synonymt med aktieägarvärdeorientering. 

Ett sätt som detta visar sig på är genom en minskad personalstyrka. Vid den tidigare utförda 



 

 83 

analysen av medelvärden uppmärksammades en ökning av antalet anställda under perioden 2000-

2010. En utveckling som inte är i linje med ett aktieägarvärdeorienterat synsätt. I 

signifikansmatrisen kan vi se att varken år, bolagsskatt eller samhällsförändringar påverkar 

antalet anställda på ett negativt sätt. Även det faktum att den justerade förklaringsgraden inte 

ändras i modellerna när de oberoende variablerna samhällsförändringar och bolagsskatt läggs till 

visar att dessa inte påverkar antalet anställda. En av anledningarna till detta kan vara att 

personalen i större uträckning hänförs till en ökad andel utländsk arbetskraft, något som vi 

tidigare konstaterat i medelvärdesanalysen sker under perioden 1990-2010. Om så är fallet så 

minskar visserligen inte antalet anställda, men istället finns det en möjlighet att den totala 

lönekostnaden till företagets anställda har minskat genom ökad offshoring.  

 

Även om våra samhällsaspekter inte bidrar till en spridning av aktieägarvärdeorientering så är det 

intressant att två kontrollvariabler, korslistning och styrelsekopplingar, bidrar till att antalet 

anställda ökar. Korslistning och styrelsekopplingar är sätt som Holgersson och Söderlindh (2013) 

tidigare har visat sprider aktieägarvärdeorientering på företagsnivå men i vårt resultat så bidrar 

dessa båda till en ökning av antalet anställda. Detta är intressant då det går emot ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt. 

 

Variabeln utländsk arbetskraft påvisade en ökning över hela perioden 1990-2010 vid analysen av 

medelvärden vilket är i linje med ett tilltagande aktieägarvärdeorienterat synsätt. I vår 

signifikansmatris så kan vi se att utländsk arbetskraft är signifikant gentemot år 1990, bolagsskatt 

och samhällsförändringarna. Variabeln utländsk arbetskraft har även en justerad förklaringsgrad 

som ökar för varje modell vilket tyder på att de oberoende variablerna bidrar. Sammantaget så är 

utländsk arbetskraft den variabel som stödjer aktieägarvärdeorientering och spridning genom 

samhällsförändringar allra mest. Att utländsk arbetskraft skulle ökat sedan år 1990 var förväntat. 

De samhällsförändringar som skedde under perioden 1990-2010, framförallt med det svenska 

EU-medlemskapet, har lett till öppnare gränser vilket påverkat utländsk arbetskraft i svenska 

börsnoterade bolag. Att gränserna är mer öppna har även möjliggjort för företag att flytta sin 

verksamhet från högkostnadslandet Sverige, med sina pensionskostnader och sociala avgifter, till 

lågkostnadsländer. 
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Variabeln investeringar visade i medelvärdesanalysen en minskning under åren 2000-2010, något 

som enligt Lazonick och O’Sullivan (2000) är helt i linje med ett aktieägarvärdeorienterat 

synsätt. Dock så ökade medelvärdet under perioden 1990-2000 vilket är något som går emot 

aktieägarvärdeorientering. I signifikansmatrisen ser vi att år 2000 är signifikant men inte 

bolagsskatten och samhällsförändringarna. Att samhällsförändringarna inte påverkar 

investeringarna är lite oväntat då vi förväntade oss en ökad skuldsättningsgrad med den minskade 

reporäntan. Vi antog att företagen i större uträckning skulle lånefinansiera sina investeringar, 

något som Jensen och Meckling (1976) förespråkar, vid en lägre räntenivå.  

 

Det är värt att notera att kontrollvariabeln styrelsekopplingar påvisar signifikans i samtliga 

modeller. Holgersson och Söderlindh (2013) påtalar att styrelsekopplingar är en variabel som 

sprider deras definition av aktieägarvärdeorientering på företagsnivå. Dock bör det påpekas att 

denna även påvisar den motsatta effekten nämligen att styrelsekopplingar ökar investeringarna. 

 

Om vi tittar på utdelningen i svenska börsnoterade bolag så har den enligt tidigare utförd 

medelvärdesanalys ökat under hela perioden 1990-2010. Detta understryker att utdelning är en 

central del av aktieägarvärdeorientering vilket Milton Friedman (1970) påtalade och Jack Welch 

påvisade under sina år som VD för General Electric. I vår signifikansmatris kan vi se att det finns 

en signifikans gentemot år 1990 samt att det finns en relation mellan åren, bolagsskatten och 

samhällsförändringarna. Detta resultat var förväntat då en ökning av utdelningar över tiden var 

något som vi räknat med. Något som bör tas i beaktande är att år 2000 blir det möjligt för svenska 

noterade bolag att återköpa aktier vilket är något som amerikanska företag frekvent har använt sig 

av tidigare (Lazonick och O’Sullivan 2000) och kan likställas med utdelning då det ökar värdet 

för företagets aktieägare (Gunnarsdottir 2014). 

 

Vår indikator finansiella intäkter är kopplad till Krippner (2005) som beskriver hur de 

amerikanska företagen i allt större utsträckning investerar i finansiella tillgångar istället för 

materiella tillgångar. Att finansiella intäkter ökar kan därför användas som en indikator på att ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt bedrivs i företag. I medelvärdesanalysen framkommer att en 

ökning skett över hela perioden men vår signifikansmatris visar att varken år, bolagsskatt eller 
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samhällsförändringar är signifikanta gentemot finansiella intäkter. Även om medelvärdena för 

variabeln ökar över hela perioden, vilket stödjer ett aktieägarorienterat synsätt, så gör resultaten i 

signifikansmatrisen att antagandet att finansiella intäkter är en del av aktieägarvärdeorientering 

som sprider sig på samhällsnivå inte kan styrkas. 

 

Bland kontrollvariablerna påvisar korslistning en signifikans med de finansiella intäkterna. Dock 

visar de på en minskning. De finansiella intäkterna kan således hänvisas till att motverka en 

spridning av aktieägarvärdeorientering på företagsnivå, detta då Holgersson och Söderlindh 

(2013) i sin studie visar att korslitning påverkar spridningen av aktieägarvärdeorientering. För att 

summera så visar våra modeller att korslistning minskar de finansiella intäkterna och därmed 

motverkar spridningen av aktieägarvärdeorientering i svenska företag under perioden 1990 - 

2010.  

 

Sammantaget kan vi se att variablerna löneklyftan mellan VD och anställd, utländsk arbetskraft, 

utdelning samt investeringar bidrar till tilltagande aktieägarvärdeorienterat synsätt i svenska 

börsnoterade bolag antingen i medelvärdesanalysen eller i regressionsmodellerna. Utdelning och 

investering visar inte på en ökning över hela perioden utan är enbart signifikant mot år 2000. 

Detta gäller även löneklyftan mellan VD och anställd som dock även är signifikant gentemot 

bolagsskatt. Variabeln utländsk arbetskraft är den enda som är signifikant gentemot åren, 

bolagsskatt och samhällsförändringar. Variablerna finansiella intäkter, antal anställda och 

skuldsättningsgrad visar inte på signifikans varken mot år, bolagsskatt eller samhällsförändringar. 

Vår sammanfattande reflektion är att en del av våra variabler kan användas till att indikera 

aktieägarvärdeorientering samt att tid, i vår uppsats synliggjord genom perioden 1990-2010, är 

den största anledningen till spridningen av aktieägarvärdeorientering.  
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5 Slutsats 

Slutsatsen inleds med en genomgång av de resultat som framgick av våra tester. Efter detta går vi 

igenom vilka teoretiska och praktiska implikationer vår uppsats bidragit med. Avsnittet avslutas 

med en genomgång av kritik och begränsningar kopplade till uppsatsen samt förslag på vidare 

forskning. 

 

Vår uppsats är, som vi har påpekat tidigare, influerade av Lazonick och O’Sullivan (2000). Deras 

studie om aktieägarvärdeorientering, som i större utsträckning inriktar sig på samhällsaspekter, 

fick oss att bli intresserade av hur och om aktieägarvärdeorientering påverkar medborgarna inom 

ramarna för de svenska börsnoterade bolagen. Således blev syftet med uppsatsen att med fokus på 

samhällsaspekter förklara om ett aktieägarvärdeorienterat synsätt har växt fram i Sverige. 

 

I vår uppsats definierar vi aktieägarvärdeorientering utifrån handlingar och ageranden som ämnar 

öka värdet för ägarna och vi använder aspekter som kan påverka samhället samt företagets 

anställda för att indikera aktieägarvärdeorientering. Dessa är skuldsättningsgrad, löneklyftan 

mellan VD och anställd, antal anställda, utländsk arbetskraft, investeringar, utdelningar samt 

finansiella intäkter. Ett flertal av dem är kopplade, återigen, till Lazonick och O’Sullivan (2000) 

och den påverkan på samhället som ett aktieägarvärdeorienterat synsätt har. Vissa indikatorer 

kommer från exempelvis Friedman (1970) och Krippner (2005) men även från agentteorin.  

 

I vår uppsats har vi granskat spridningen av aktieägarvärde under perioden 1990-2010. Att valet 

föll på just denna period var bland annat för att tidsmässigt utöka den tidigare forskningen, men 

framförallt för att det under denna period sker en rad stora och viktiga samhällsförändringar. 

Dessa förändringar var de bundna/fria aktiernas avskaffande (1992), avskaffandet av 

arbetsförmedlingsmonopolet (1993), Sveriges EU-medlemskap (1994), reporäntan (1994) samt 

bolagsskattens nivå. Vårt mål var att se om dessa samhällsförändringar, samt bolagsskatten och 

själva tidsperioden, bidrog till att sprida aktieägarvärdeorientering i svenska börsnoterade bolag.  

 

Resultat som framgick var att ett flertal av våra indikatorer pekade på ett aktieägarvärdeorienterat 

synsätt i de svenska börsnoterade bolagen. Utifrån resultatet dras slutsatsen att ett 
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aktieägarvärdeorienterat synsätt har ökat i de svenska bolagen under perioden 1990-2010. När det 

kommer till spridningseffekterna så påverkar inte samhällshändelserna eller bolagsskatten 

spridningen i någon större uträckning. Istället är det åren mellan 1990-2010 som är den största 

spridningsfaktorn, något som visar på att aktieägarvärdeorientering har växt fram över tid i 

svenska börsnoterade bolag. Med detta sagt så kan vi se att de indikatorerna som vi använts oss 

av för att visa på aktieägarvärdeorientering fyller sin funktion med undantag för 

skuldsättningsgraden. Spridningsmässigt ser vi att en del av indikatorerna påverkas, framförallt 

utländsk arbetskraft, av bolagsskatten och samhällsförändringarna. Det är dock för få indikatorer 

som påverkas av dessa båda vilket gör att vi anser att det inte går att styrka att spridning av 

aktieägarvärdeorientering sker genom våra samhällsförändringar eller genom minskad 

bolagsskatt.    

5.1 Teoretiska implikationer 

 

Tidigare forskning om aktieägarvärdeorientering i en svensk kontext har i de flesta fall varit 

utförda med en kvalitativ forskningsansats, där ett exempel är Blom (2007) som med TeliaSonera 

visade att ett aktieägarvärdeorienterat synsätt ökat. Kring den kvantitativa ansatsen finns mycket 

mer att önska och få studier är utförda. En av få är Holgersson och Söderlindh (2013) som 

operationaliserade aktieägarvärdeorientering som ROE, vinstdistribution i form av utdelning och 

återköp, rörlig ersättning i form av optionsprogram och bonus samt rösträttsdifferentiering. Dessa 

är samtliga indikatorer på företagsnivå. Vårt aktieägarvärde är skapat av indikatorer som i större 

grad påverkar samhället och medborgarna inom ramen för företaget. Genom att definiera 

aktieägarvärdeorientering med indikatorerna skuldsättningsgrad, löneklyftan mellan VD och 

anställd, antal anställda, utländsk arbetskraft, investeringar, utdelning samt finansiella intäkter 

bidrar vår uppsats till forskningen kring aktieägarvärdeorientering och dess utveckling i en 

svensk kontext.  

 

Vi har även undersökt om tid, samhällsförändringar och en minskad bolagsskatt påverkar 

spridningen av aktieägarvärdeorientering. Detta är ett avstamp från tidigare forskning som främst 

har fokuserat på företagsnivå. Vårt resultat visar att samhällsförändringar och minskad 

bolagsskatt inte är delaktiga i att sprida aktieägarvärdeorientering. Här bör det poängteras att det 



 

 88 

är de samhällsförändringar som vi har valt att fokusera på som inte påverkar spridningen och inte 

alla samhällsförändringar som skett. Resultaten visar även att tid, själva perioden mellan 1990-

2010, är en stor bidragande orsak till spridningen av aktieägarvärdeorientering. Således bidrar vår 

uppsats, inte bara definitionsmässigt, utan även med att visa att aktieägarvärdeorientering har 

ökat under perioden 1990-2010,. Det är även värt att nämna att åren 1990-1995 är en tidigare 

outforskad period. 

5.2 Praktiska implikationer 

 

Ett av våra mål med uppsatsen var att granska om ett aktieägarvärdeorienterat synsätt påverkar 

samhället och de svenska börsnoterade bolagens anställda under perioden 1990-2010. Utifrån de 

resultat som framkommit finns det ett flertal punkter som pekar på att så är fallet. Att löneklyftan 

mellan VD och anställd har blivit större över perioden kan exempelvis peka på att klyftorna i 

samhället ökar, något som resultatet i vår uppsats kan bidra med en förklaring till. Att 

investeringar har minskat mellan åren 2000-2010 samt att andelen utländsk arbetskraft har ökat 

under hela perioden 1990-2010 är två indikatorer som påverkar medborgarna inom företaget. Vår 

uppsats ger en möjlig förklaring till dessa två förändringar; att det kan vara ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt som är orsaken till att företag i större uträckning anställer 

utländsk arbetskraft samt bidrar till en ökad återhållsamhet med investeringarna. 

 

5.3 Kritik, begränsningar och vidare forskning 

 

Vår uppsats granskar svenska börsnoterade bolag under en förhållandevis lång period, 1990-

2010. Under denna period har årsredovisningarna förändrats och med det även vad som 

kommuniceras ut till läsaren. En del av dessa förändringar har försvårat vår insamling och tvingat 

oss till val om hur insamlingen ska gå till, vilket var fallet vid datainsamlingen till löneklyftan 

mellan VD och anställd. I årsredovisningarna för 1990 finns det endast info om styrelse/VD:s 

sammanlagda ersättning samt att det för företagets anställda inte alltid finns med sociala avgifter 

eller pensionskostnader. Sammantaget gjorde detta att löneklyftan inte kunde testas på hela 

perioden 1990-2010. En annan aspekt att ta i beaktande är att det för åren 2000 och 2010 frekvent 
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saknas sociala avgifter tillhörande VD:n. Detta då det i årsredovisningarna skapas en 

klumpsumma av sociala avgifter och information saknas kring hur stor del som tillhör VD:n. I 

dessa fall har de sociala avgifterna hamnat på den totala kostnaden för de anställda vilket har 

resulterat i att minska klyftan mellan VD och anställd. Även pensionskostnaden för VD:n är inte 

medräknat i dennes ersättning, något som ytterligare har minskat klyftan mellan VD och anställd. 

Dessa resultat bör därför läsas med detta i beaktande. En operationalisering av löneklyftan för 

åren 2000-2010 borde ha utförts utan att ta hänsyn till sociala avgifter samt även tagit hänsyn till 

VDn:s pensionskostnader.  

 

Det framkommer även signifikans i vår bortfallsanalys vilket måste tas i beaktande. Resultatet av 

bortfallsanalysen leder till att tolkningen eller nyttjandet av resultaten måste göras med 

försiktighet i och med att urvalet inte är representativt för populationen. 

 

Vid analysen framkom att antalet anställda har ökat under perioden 2000-2010, något som går 

emot aktieägarvärdeorientering. Samtidigt ökar utländsk arbetskraft vilket är i linje med synsättet. 

I uppsatsen borde det även ha granskats hur antalet anställda i Sverige förändrades under 

perioden 1990-2010. Detta skulle kunna visa på att ökningen av antalet anställda under åren 

2000-2010 var kopplat till en ökning av utländsk arbetskraft ock således inte gick emot ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt. Detta är något för framtida forskning att ta i beaktande. Det hade 

även varit intressant att utgå från andra omvälvande samhällshändelser och se om de sprider ett 

aktieägarvärdeorienterat synsätt. Så som den globala finanskrisen 2007. Det hade även varit 

intressant att se hur aktieägarvärdeorientering förhåller sig till om det är hög- eller lågkonjunktur. 

 

Även det faktum att aktieägarvärdeorientering saknar en enhetlig definition är ett bra underlag för 

framtida forskning. I vår uppsats indikeras ett aktieägarvärdeorienterat synsätt med en rad 

indikatorer som är mer samhälls än företagsinriktade. Vi tror dock att det finns fler tidigare 

oanvända aspekter som skulle kunna indikera på aktieägarvärdeorientering och att sådan 

forskning skulle bidra med en utvidgning av ämnet. 
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7.2 Appendix 2 – Regressionsmodeller Löneklyftan mellan VD och anställd 
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7.3 Appendix 3 – Regressionsmodeller Skuldsättningsgrad 

 



 

 114 

7.4 Appendix 4 – Regressionsmodeller Antal anställda 
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7.5 Appendix 5 – Regressionsmodeller Utländsk arbetskraft 
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7.6 Appendix 6 – Regressionsmodeller Investeringar 
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7.7 Appendix 7 – Regressionsmodeller Utdelning 
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7.8 Appendix 8 – Regressionsmodeller Finansiella intäkter 
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