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Titel: Kontrollmekanismens bakslag – Kan VD:n utnyttja internt aktieinnehav för att 

maximera sitt egenintresse via utdelning? 

 
Bakgrund: Inom agentteorin är separationen mellan ägande och kontroll en central del för 

hur bolagsstyrningen kan se ut. Ur bolagsstyrningen uppstår kontrollmekanismer för att 

kontrollera att att vissa intressen tillhandahålls och för att minimera risken av egen 

nyttomaximering. Internt ägande hos VD:n är idag en kontrollmekanism som används 

frekvent, men med fel fokus kan den istället utnyttjas själv. 

 
Syfte: Uppsatsens syfte är att öka förståelsen om VD:ns interna aktieägande fyller sin 

funktion som kontrollmekanism. 

 
Metod: Ett kvantitativt angreppsätt med deduktiv ansats har använts för denna uppsats. 

Urvalet för uppsats är bolag noterade på Stockholmsbörsens small, mid och large - cap. Vår 

inhämtade data är företagens finansiella information från årsredovisningar och Thomson 

Reuters Datastream. Statistiska tester har sedan gjorts för att analysera datan. 

 
Resultat: Resultatet från våra statistiska tester är annorlunda från vår teori samt 

hypotesformuleringar. Vi har uppnått signifikanta resultat men inte i den utsträckning att vi 

har kunnat avgöra huruvida internt ägande som kontrollmekanism fungerar eller inte. 
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Title: The setback of the control mechanism - Can the CEO utilize internal shareholding to 

maximize his or her own interest through dividends? 

 
Background: Within the agency theory the separation between the ownership and the control 

of the company a central part of how the corporate governance may appear. in the corporate 

governance it emerge control mechanism in order to control that some interests is provided 

and to minimize the risk of own benefit maximization. Internal ownership by the CEO is 

today a control mechanism that is being used frequently but with the wrong focus it could be 

used för own benefit maximization. 

 
Purpose: The purpose of the study is to gain knowledge whether the internal ownership of the 

CEO fulfill its function as a control mechanism. 

 
Method: A quantitative method with a deductive research approach has been used for this 

study. The selection for the study is companies listed on the Stockholm Stock Exchange's 

small, mid and large-cap. Our collected data is the company's financial information from 

annual reports and Thomson Reuters Datastream. Statistical tests have then been made to 

analyze the data. 

 
Conclusion: The result of our statistical tests is different from our theory and hypothesis 

formulations. We have achieved significant results but not to the extent that we have been 

able to determine whether internal ownership as a control mechanism works or not. 
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1 Inledning 

Det första kapitlet syftar till att ge bakgrundsinformation om hur utdelning och aktieägande 

kan användas inom bolagsstyrning men också hur det kan uppstå en problematisk situation 

om vissa aktörer inom en organisation handlar efter egenintresse. 

 

 
 

1.1 Problembakgrund 

 

Den person som aktivt gjorde en investering av sitt kapital i aktier för 30 år sedan kan idag se 

tillbaka och vara mycket nöjd över den aktieutveckling investeringen har haft. Att investera 

sitt kapital på indexet OMXS30, Stockholmsbörsens 30 största bolag, hade med historiens 

utveckling haft en positiv avkastning på ca 876 procent (Nasdaq, 2018). 

 
Själva idén kring att få ta del utav denna avkastning har bidragit till ett ökat intresse om 

handel av finansiella instrument. Enligt Statistiska Centralbyrån (2018) besitter numera över 1 

miljon svenskar någon form av direktsparande i aktier. Apropå hur många aktörer som har 

sina besparingar investerade på den finansiella marknaden är det påtagligt att denna form av 

sparande är betydelsefull för det hela svenska samhället och näringslivet (Koptyug et al., 

2017). 

 
Att inneha andelar i ett bolag medför vissa fördelar eftersom företagen delar med sig utav sin 

vinst i form av utdelning (Bolagsverket, 2019). Samtidigt som det är en fördel för aktieägarna 

är det även en viktig funktion i företagens bolagsstyrning om hur utdelningsstrategin ska vara 

utformad (Lintner, 1956). Företaget kan exempelvis välja att dela ut sin kapitalvinst till ägarna 

eller använda kapitalet för att återinvestera det i den egna verksamheten (Lazonick & 

O´Sullivan, 2000). 

 
Antalet bolag på Stockholmsbörsen utökas varje år och har även gjort så de senaste två 

decennierna. Även utdelningsnivåerna har gått i samma riktning. Under de senaste åren har 

utdelning vuxit till en explosionsartad trend, där utdelningen har ökat för varje år. Från att 

utdelningsnivåerna i Sverige var omkring 45-50 miljarder kronor år 2003 (Mårder, 2015) och 
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därifrån endast ökat så förväntas den totala summan av utdelningar på Stockholmsbörsen att 

motsvara ca 258 miljarder kronor 2019 (Gustafsson, 2019). 

 
Att utdelning blivit en prioriterad variabel för investerare kan antas bero på det 

utdelningsmönster som sker idag hos svenska företag. Goda avkastningsnivåer har gjort att 

allt fler aktörer ser potentialen i aktieägande och väljer att placera sitt kapital på den 

finansiella marknaden. Enligt Jensen och Murphy (1990) och Griffith (1999) är det även 

vanligt för VD:n att inneha aktier eller optioner i det egna bolaget. 

 
Att VD:n ges möjligheten till internt ägande är enligt Aguilera et al. (2015) en form av 

kontrollmekanism för att sätta VD:n i samma situation som de andra aktieägarna. Tanken med 

internt ägande som kontrollmekanism är att även VD:ns ekonomiska position drabbas om 

aktierna skulle falla och detta ger då VD:n incitament till att tänka på bolagets bästa istället 

för att prioritera sin egennytta. Däremot är VD:n en person som är aktivt involverad i 

företaget och sitter på stor makt när det kommer till beslutsfattande (Hambrick, 1981; 

Finkelstein, 1992). Genom att sitta i styrelsen, antalet år de suttit på sin post samt personens 

ålder spelar stor vikt på hur mycket makt VD:n har i det egna bolaget (Cucculelli, 2018; Chen 

et al., 2018; Fernandes, 2008). 

 
Med en ökad makt att påverka och influera bolagets beslut, kan VD:n utnyttja de ökade 

utdelningsnivåerna som idag sker på den svenska handelsplatsen. I kombination med VD:ns 

makthavande position och interna aktieägande finns det en risk att VD:n styr bolaget för att 

maximera sin egennytta. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Tidigare var det vanligt att företag och organisationer ägdes och kontrollerades av en och 

samma person, vars främsta uppgift var att maximera företagets vinster och lönsamhet. Detta 

har genom åren förändrats då företag har vuxit sig allt större och därmed har ägandet och 

kontrollen av företaget separerats (Fama, 1980). Denna uppdelning har bidragit till att 

agentproblemet uppstått inom företag (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976; Berle & 

Means, 1932). 
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Jensen och Meckling (1976) beskriver agentproblemet som en intressekonflikt där den ena 

parten (agenten) förväntas att arbeta i enlighet med en annan part (principalen), trots att de 

inte har samma intressen. Den intressekonflikt som skapas mellan agenten och principalen 

framkallar en upphöjd osäkerhet som beror på den informationsasymmetri som finns i 

relationen (Jensen & Meckling, 1976). Jensen och Meckling (1976) menar på att agentteorin 

grundar sig på att varje individ inom en organisation har ett incitament till att alltid agera för 

att maximera sin egennytta. Problemet som uppstår då är att företagets välmående blir lidande 

av att alla parter har som incitament att agera utefter personligt egenintresse. På samma sätt så 

finns det en risk inom organisationer att ifall principalens och agentens intressen inte är 

integrerade så kommer relationen inte att vara maximalt gynnsam för båda parterna. 

 
Enligt agentteorin uppstår agentkostnader när flera olika aktörer inte samarbetar i enlighet 

mot samma mål och det är därför av stor vikt för organisationerna att kunna behärska och 

kontrollera agentkostnaderna (Jensen & Meckling, 1976). För att komma över de 

agentkostnaderna som uppstår enligt agentproblemet finns det ett antal kontrollmekanismer 

som används för att kontrollera så agenten uppfyller de krav som principalen har. Enligt 

Aguilera et al. (2015) finns det sex stycken externa kontrollmekanismerna inom 

bolagsstyrningen: 

 
• Marknadskontroll 

• Lagar och regler 

• Betygsorganisationer 

• Aktieägaraktivism 

• Media 

• Externa revisorer 

 
 

Enligt Aguilera et al. (2015) har det på senare tid även vuxit fram ett antal interna 

kontrollmekanismer, bland annat: 

 
• Ledningens incitament 

• Internt ägande 

• Styrelsen 

• Utdelning 
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Kontrollmekanismen internt ägande använts för att binda samman agenten och principalens 

intressen. Detta gör att ledningens intresse förenas med ägarnas intresse och antas därför att 

göra allt i sin makt till att driva företaget ur ägarnas perspektiv då det även maximerar 

ledningens egenintresse (Jensen & Meckling, 1976; Dalton et al., 2007). Detta är något som 

lättar på agentproblemet som tidigare existerat mellan ägarna och företagsledningen eftersom 

det ger upphov till mindre övervakningskostnader (Jensen & Meckling, 1976). Med hjälp av 

att ge företagsledningen ett internt innehav kan incitamenten förändras till att vara mer i 

enlighet till de övriga ägarna. 

 
Då VD:n ges internt ägande i företaget (Jensen & Murphy, 1990; Griffith, 1999), 

kännetecknas VD:n själv som en aktieägare och därför torde det finnas incitament till att 

VD:n väljer att driva bolaget utifrån ett aktieägarperspektiv. 

 
Aktieägarperspektivet beskriver Letza et al. (2004) som företagens sätt att maximera 

lönsamheten och den kortsiktiga avkastningen för att gynna aktieägarna till varje pris. 

Friedman (1970) beskriver även att VD:ns centrala uppgift inom företaget är att driver det 

med syfte att maximera lönsamhet, vinst och prioritera sina aktieägare. Dock så är detta inte 

nödvändigtvis något som stämmer in på samtliga ägartyper inom bolaget då det finns 

ägartyper som har en mer långsiktigt avkastningsplan för sitt investerade kapital. 

 
Trots att internt ägande är en viktig kontrollmekanism inom bolagsstyrningen kan de ställa till 

med problem. I och med att utdelningsnivåerna på Stockholmsbörsen satt nya rekord 

(Gustafsson, 2019), kan VD:n inom organisationen använda sitt interna aktieägande i 

kombination med sin makthavande ställning för att påverka beslut som blir till VD:ns fördel. 

Genom VD:ns maktfaktorer såsom ämbetstid, ålder och att sitta i styrelsen kan VD:n påverka 

beslut om utdelning, en utdelning som VD:n själv får ta del av i och med sitt interna ägande. 

 
Genom att vara den person som besitter störst makt inom organisationen (Finkelstein, 1992; 

Hickson et al., 1971; MacMillan, 1978; Pfeffer, 1981), har VD:n ett stort inflytande i att 

påverka företagets strategi. Via internt ägande och sin maktposition, besitter VD:n ett 

informationsövertag som kan användas för att påverka och influera beslut om företagets 

ekonomiska strategi (Adams et al., 2005; Finkelstein & Hambrick, 1989). Därmed kan VD:n 

använda detta för att förbise andra ägartypers intressen som inte är i enlighet med VD:n. 
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Kontrollmekanismer är en viktig del inom bolagsstyrningen då de verkar för att effektivisera 

företaget, därför är det betydelsefullt för företagen att hantera dessa på rätt sätt. VD:ns 

maktposition och interna aktieägande i företaget gör att personen kan påverka och influera 

bolagets beslutsfattande till fördel för sitt egenintresse genom att få ta del av den ökade 

utdelningen. Med sitt ursprungliga syfte att kontrollera ledningen, har VD:ns interna 

aktieägande istället blivit ett eventuellt instrument för ledningen att utnyttja för sina egna 

intressen och därför är det möjligt att den blivit dysfunktionell och tappat sitt syfte. 

 
Vid uppstarten av denna uppsats noterades att det finns mängder av forskning som berör 

agentproblemet och även utdelning. Majoriteten av denna forskning har däremot fokuserats på 

vilken form av ägartyper företagen haft (Schleifer & Vishny, 1997; Harada & Nguyen, 2011), 

och ifall VD:n har ett aktieinnehav eller inte (Rozeff, 1982; Jensen et al., 1992; Maury & 

Pajuste, 2002). Däremot finns det inga studier som har gjort en kombination av dessa samt 

fokuserats på hur det fyller sitt syfte som kontrollmekanism. Uppsatsatsens teoretiskt bidrag 

har som avsikt att ge en ökad förståelse kring agentproblemet när VD:ns interna aktieägande 

används för att förbi se olika ägartyper och dess påverkan på utdelningsnivåerna. 

 
Den här uppsatsens praktiska bidrag riktar sig i första hand till den svenska bolagsstyrningen. 

Uppsatsen avser att bidra till att bolag i Sverige har en större kunskap till hur de ska hantera 

internt aktieägande som kontrollmekanism. Uppsatsens resultat kommer att öka förståelsen 

för vilken betydelse en VD:s interna aktieägande som kontrollmekanism har inom 

bolagsstyrning. 

 

 

1.3 Problemformulering 

 

Är internt aktieägande en kontrollmekanism som VD:n utnyttjar för att maximera sin 

egennytta via utdelning? 

 

1.4 Syfte 

 
 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen om VD:ns interna aktieägande fyller sin funktion som 

kontrollmekanism. 
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 1. Inledning 

 
 

Det inledande kapitlet består av en bakgrund kring internt ägande som kontrollmekanism och 

hur det skulle kunna uppstå en problematik vid maximering av egennyttan. Kapitlet avslutas 

med en problemformulering samt uppsatsens syfte för att knyta samman de olika delarna. 

 
Kapitel 2. Teoretisk metod 

 
 

I det teoretiska metodkapitlet presenterar vi hur vi angriper uppsatsen samt går igenom den 

teoretiska utgångspunkten som står som grund. Följt efter detta presenterar vi även den 

litteratursökning vi gjort samt hur vi förhållit oss till källkritik. 

 
Kapitel 3. Teoretisk referensram 

 
 

I den teoretiska referensramen tar vi upp de teorier som är relevant för vår uppsats som sedan 

mynnar ut i hypoteser för hur vi ska testa vår data. 

 
Kapitel 4. Empirisk metod 

 
 

I den empiriska metoden ger vi en detaljerad beskrivning på hur vi har gått tillväga för att 

mäta denna uppsats. Vi beskriver hur vi operationaliserar våra variabler och hur vi samlat in 

dessa. Vi går även igenom reliabilitet och validitet för att bemöta metodkritiken. 

 
Kapitel 5. Empiriskt resultat och analys 

 
 

I det empiriska resultatet presenterar vi de resultat som denna uppsats fått. Först gjorde vi en 

univariat beskrivande analys där varje variabel analyserades var för sig till följt av en bivariat 

korrelationsmatris där vi kunde se sambandet mellan varje variabel. Sedan sist gjorde vi en 

multivariat analys i form av regressioner för att testa hur våra oberoende variabler hade en 

påverkan på de beroende variablerna. Till sist testar vi hypoteserna och för en diskussion 

huruvida de kan förklaras eller inte med relevanta teorier som grund och analyserar resultatet. 
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Kapitel 6. Slutsats och implikationer 

 
 

I uppsatsens sista kapitel ger vi vår slutgiltiga slutsats och konstaterar det vi har kommit fram 

till och knyter tillbaka till vårt formulerade problem och syfte för uppsats. Därefter ger vi svar 

på våra implikationer och tar även upp viss kritik. Avslutningsvis presenterar vi förslag på hur 

framtida forskning hade kunnat se ut. 
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2 Teoretisk Metod 

I det andra kapitlet redogör vi för hur vi kommit fram till vårt teoretiska utgångsläge och 

hur vi successivt arbetat oss igenom vår uppsats. Vi presenterar teorier och förklarar hur 

de använts för att ge läsaren en tydlig bild kring hur vi uppfyller syftet med vår uppsats. 

 

 
 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

 
 

I denna uppsats använder vi agentteorin då den förklarar hur det kan finnas intressekonflikter 

inom organisationer och hur VD:s aktieinnehav använts som en kontrollmekanism. Eftersom 

uppsatsen kommer att öka förståelsen om VD:ns interna aktieägande fyller sin funktion som 

kontrollmekanism, i konflikt med andra parter, är agentteorin en applicerbar teori för vår 

uppsats. Agentteorin har som utgångspunkt som menar på att varje individ inom en 

organisation är nyttomaximerande och tar beslut för att gynna sitt egenintresse (Jensen & 

Meckling, 1976). Detta utgör grunden i vår uppsats och därför anses VD:n driva bolaget på ett 

sätt som gynnar en själv. Eftersom VD:n själv har ett internt innehav företaget enligt Jensen 

och Murphy (1990) och Griffith (1999), och kan kännetecknas som en aktieägare själv, tar vi 

detta till djupare dimensioner och fokuserar på ifall VD:n kan ha incitament till att driva 

företaget i enlighet med aktieägarperspektivet (Letza et al., 2004; Friedman, 1970). 

Aktieägarperspektivet har en mer kortsiktig tidshorisont där vinster och lönsamhet prioriteras 

i större grad (Stein 1989; Graham et al., 2005; Gompers et al., 2003). 

 
Med agentproblemet som grund och de olika aspekterna kring aktieägarperspektivet, 

kontrollmekanismer och VD:ns makt (Finkelstein, 1992), försöker vi öka förståelsen kring 

VD:ns förmåga att maximera lönsamheten och vinsten i företaget för att kunna ta del utav mer 

utdelning. På så sätt utnyttjar VD:n sitt interna ägande som kontrollmekanism genom att öka 

utdelningsnivåerna som egentligen har syftet att minska tillgängligt kapital till ledningen, för 

att maximera sin egennytta (Easterbrook, 1984; La Porta et al., 2000). 
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2.2 Angreppssätt 

 

 
Enligt Bryman och Bell (2017) finns det flera olika angreppssätt där induktion och deduktion 

är de vanligaste förekommande angreppssätten. Ett deduktivt angreppssätt kännetecknas av att 

man utgår från teorier och tidigare gjord forskning för att sedan framställa hypoteser eller 

påståenden som testas genom noggrann empirisk undersökning. Induktivt angreppssätt är 

motsatsen till deduktivt, då utforskas ett område vartefter de observationer som görs så skapas 

en teori (Bryman & Bell, 2017). 

 
I den här uppsatsen har vi använt oss av tidigare forskning och teorier som har gjort det 

möjligt för oss att använda ett deduktivt angreppssätt när vi tagit fram de valda hypoteserna. 

Vi har med hjälp av tidigare litteratur och forskning inom området främst fokuserat på VD:ns 

aktieinnehav och dess relation till maximering av egenintresse enligt agentteorin. Vi anser att 

en deduktiv ansats är mer användbar vid denna uppsats då det har sin fördel i att vi kan ha 

stöd för de variabler vi använder och de påståenden vi gör i tidigare gjord forskning och på så 

sätt få en mer förankrad uppsats. 

 

2.3 Litteratursökning 

 

 
Valet av källor som kommer att användas vid uppsatsen kan delas upp i två olika typer, 

primära- och sekundära källor. De primära källorna kan direkt associeras till information av 

den faktiska händelsen. Alltså data som har samlats in direkt vid genomförandet av en studie, 

detta är bra när det finns mycket tid, resurser och med syfte att gå in djupare på ämnet. 

Sekundär data är redan befintlig insamlad information och forskning som någon annan har 

sammanställt. Den här sortens data är att föredra vid större mätningar och underskott av 

resurser (Bryman, 2016). 

 
Vid starten av vår uppsats började vi med att läsa tidigare vetenskapliga artiklar för att ge oss 

själva möjligheten att läsa på mycket om ämnet samt för att hitta inspiration. För att hitta 

vetenskapliga artiklar har vi använt oss utav OneSearch och EBSCO som finns tillgänglig via 

Linnéuniversitetets hemsida. De sökord vi valt att fokusera på är dividends, control 

mechanisms, corporate governance control mechanisms, CEO incentive, agency problem, 

shareholders perspective och CEO ownership. Detta gav oss flera användbara artiklar som 
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berör vårt område. Genom att sammanställa dessa och satt de mot varandra har vi sedan 

skapat vår egen tvist på det hela för att få vår uppsats unik i jämförelse med andra. 

 
Utöver vetenskapliga artiklar har vi undersökt studentuppsatser från portalen DIVA. Sökorden 

vi använt är samma som gjordes i OneSearch och EBSCO, däremot har vi bytt ut sökorden till 

svenska istället för engelska då majoriteten av studentuppsatserna skrivs på svenska. 

 

2.4 Källkritik 

 

 
I denna uppsats är majoriteten av de källorna vi använt oss utav vetenskapliga artiklar som 

andra forskare har framställt. Utöver vetenskapliga artiklar består även vår uppsats utav 

information som hämtats från kurslitteratur och internetsidor. Det är framför allt 

metodavsnittet som består av kurslitteratur. Vi ämnar att diskutera och analysera våra källor i 

det här segmentet. Användande av sekundära källor är fördelaktigt då det är tids- och 

resurssparande (Bryman, 2016). 

 
För denna diskussion så använder vi ett antal kriterier för vår bedömningsgrund, äkthet, 

oberoende, färskhet och samtidighet Ejvegård (1996). Äkthet syftar till att källorna inte ska 

vara förfalskade utan i original. Det oberoende kriteriet menar istället att källorna ska vara 

objektiva och inte snedvridna. Färskhet menar som namnet antyder att källorna ska var färska 

och nyligen gjorda källor är bättre än äldre. Samtidighet menar att källan ska vara gjord tätt 

inpå den faktiska händelsen, att skriva om en händelse som inträffade för flera år sen gör att 

trovärdigheten i källan minskar. 

 
Då vi föredragit att använda oss av förstahandskällor så gott det går har risken för vinklade 

källor minskat och även försäkrat oss om att källorna är i originalform. Utifrån kriteriet med 

färskhet så använder vi oss utav källor både nyligen utgivna och som är betydligt äldre. 

Däremot så anser vi att de äldre källorna vi använt är av så stor relevans och även är 

grundläggande för mycket annan forskning inom området att vi inte kan bortse från dessa och 

har därför valt att inkludera dessa källor. 

 
Likt vi nämnt i tidigare segment så har vi tagit våra vetenskapliga artiklar från DIVA, 

OneSearch och EBSCO, det är även viktigt enligt Svenning (2003) att betrakta databaser ur en 
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kritisk synvinkel då de sökord vi använt och det sortiment som finns i databaserna kan 

påverka utformningen av uppsatsen. Därför har vi genomgående valt att använda oss av 

artiklar som blivit granskade och godkända av erfarna forskare inom området, så kallat peer- 

review. 
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3 Teoretisk referensram 

Uppsatsen avhandlar den verkställande direktörens aktieägande som kontrollmekanism. Då 

agentproblem är uppkomsten till behovet av kontrollmekanismer för en effektiv 

bolagsstyrning och en explosionsartad ökning av utdelningsnivåer finns det en anledning 

att misstänka att internt ägande som kontrollmekanism används för att maximera 

egennytta. Därför behandlar kapitlet de teorier som är relevanta inom områden och som är 

uppsatsens grundstenar. 

 

 
 

3.1 Utdelning 

 
Utdelning har länge varit ett område inom bolagsstyrning som präglats av ifrågasättande då 

företag kan ha problem att motivera dessa (Fama & French, 2001). Enligt James et al. (2016) 

är utdelning en av de viktigaste besluten för företagen och ett av de mest undersökta 

områdena inom företagsekonomi sedan mitten på 1950-talet. Utdelning är den utbetalning av 

vinst som görs av ett företag till sina aktieägare som en förtjänst på deras investeringar i 

företaget. Beslut om utdelning görs av varje företag, så kallad utdelningspolicy, för att 

bestämma hur stor del av det intjänade kapitalet som ska gå till återinvestering i företaget 

respektive utdelning. Detta gör det till ett viktigt beslut för företagen då återinvesteringar är 

nödvändigt för företagets tillväxt samtidigt som utdelning ökar företagets attraktionskraft hos 

investerare (Lease et al., 1999). 

 
Forskningen kring utdelningsbeslut har pågått i över sex decennier där majoriteten av alla 

studier bygger på att förklara och förstå utdelning och utdelningspolicyn. Företags 

utdelningspolitik utgör tillsammans med finansierings- och investeringspolitiken ett av de 

viktigaste områdena inom bolagsstyrning och att fastställa de faktorer som påverkar utdelning 

är av stor vikt för alla intressenter (Garg & Bhargaw, 2019). 

 
Vår litteraturgenomgång har tillhandahållit olika förklaringar till varför utdelning 

förekommer. Bland annat klientteorin som förklarar utdelningar genom att de attraherar en 

viss typ av investerare eller så kallade klientel, där företag som ger högre utdelning till sina 

investerare blir populärare på aktiemarknaden. Därför kan förändringar i företagets 
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utdelningspolicy direkt reflekteras i en förändring hos företagets klienter (Miller & Rock, 

1985; Bhattcharya, 1979). 

 
Även signalteorin som bygger på asymmetrisk information mellan företags interna och 

externa parter. Teorin menar att utdelning är till för att signalera välmående i företaget från 

interna parter, som har information om företaget till externa parter, till aktieägare som inte har 

lika bra information. Utdelning är något som är kostsamt för företaget då det minskar 

möjligheterna för återinvesteringar därför är det enbart företag med goda resultat som kan ge 

utdelning och företag som det går sämre för kan inte använda denna signaleringsmöjlighet 

(James et al., 2016). 

 
Tidigare studier visar även att aktiepriser förändras utefter vilken utdelning företagen ger och 

skillnader i utdelning är proportionerliga med skillnader i aktiepriser enligt signalteorin 

(Asquith & Mullins, 1983; John & Williams, 1985; Kalay & Lowenstein, 1986). Brav et al. 

(2005) menar i sin studie inom teorin att chefer inte håller med om att utdelning används för 

att signalera om framtida framgångar och menar istället att de används för att signalera 

förtroende i organisationen som helhet. 

 
DeAngelo och DeAngelo (2006) använde även livscykelteorin i sin studie för att förklara 

utdelning där de beskriver att utdelningspolicyn kommer att förändras med tiden då yngre 

företag kommer vara i ett större behov av att använda fritt eget kapital för återinvesteringar 

och kan då allokera mindre resurser till utdelning. Tvärtom gäller för äldre företag som 

kommer ha mindre tillväxtmöjligheter och därför genererar utdelning i högre grad för att 

tillgodose sina aktieägare (Fama & French, 2001). 

 
Att utdelning är något som är högt värdesatt hos investerarna i Sverige idag bekräftas av de 

påtagligt ökade utdelningsnivåerna (Gustafsson, 2019). Detta gör utdelning till en viktig 

komponent för investerares beslutsunderlag kring vilka företag de väljer att investerar i på 

grund av att utdelning genererar inkomst till ägarna men även påvisar hur företaget sköts 

(Maury & Pajuste, 2002). 
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3.1.1 Utdelning som kontrollmekanism 

 

 

Utdelning var från början ett medel för företaget att tillgodose aktieägarna och ge dom 

avkastning på sin investering, på så sätt förbättras relationen mellan aktieägare och 

företagsledningen (Rediker & Seth, 1995). Idag ses däremot utdelning som en 

kontrollmekanism för att kontrollera företagsledningen. Inom området har det bedrivits 

mycket forskning (Rossi et al., 2018; Easterbrook, 1984; La porta et al., 2000; Lintner 1956; 

Gordon, 1959; Rozeff, 1982), där många har olika syn på hur utdelning som 

kontrollmekanism fungerar och Black (1976) beskriver fenomenet som “utdelningspusslet”. 

 
Enligt Jensen och Meckling (1976), som utgår från agentteorin, så används utdelning för att 

förena företagsledningens och aktieägarnas intressen. Detta genom att minska konflikten då 

utdelning bidrar till att minska det egna kapitalet i företaget och på så sätt förhindrar agenten 

att investera detta på lågrisk projekt med låg belöning. Andra studier (Jensen, 1986; Schleifer 

& Vishny, 1986) menar att utdelning är en ersättning av kontrollägare som har övervakat 

företaget då de har stort intresse i sin investering. Istället får agenten då mindre 

handlingsutrymme och kommer även att behöva vända sig till kreditgivare för att få kapital 

till sina investeringar och till följd av detta så kommer finansinstituten ta över övervakningen 

av företaget då de är måna om att krediten ska betalas tillbaka. På så sätt minskar 

agentkostnaderna inom organisationen även om det till viss del uppstår transaktionskostnader 

från kreditgivarna (Mancinelli & Ozkan, 2006; Easterbrook, 1984; La Porta et al., 2000). 

 
La Porta et al. (2000) utgår från två olika modeller “Utfallsmodellen” och 

“Ersättningsmodellen”. Utfallsmodellen menar att utdelning är en följd av påtryckning från 

minoritetsägarna på ledningen att dela ut pengar. Ersättningsmodellen förklarar utdelning som 

ett medel för ledningen att skapa ett gott rykte på marknaden då företag som har hög 

utdelning ofta är populära. 

 
Jensen et al. (1992) och Jensen (1986) menar att beslut om utdelning, skuld och ägarstruktur 

är sammanflätade och företaget måste väga in alla aspekter vid beslut om utdelning. Då 

utdelning förvisso ser till att intressen från aktieägare och ledning blir i linje med varandra 

och minoritetsägarnas intressen tillgodoses samt att ledningen inte kan spendera kapital på 

icke vinstgivande projekt. Däremot gör detta företaget beroende av kreditgivare vilket gör att 



15 

 

 

 

friheten kring investeringar minskar samt att transaktionskostnaderna ökar och då förlorar 

utdelning sitt syfte som att reducera agentkostnaderna. Detta gör att Utdelningspolicyn bör 

ifrågasättas så att den uppnår en optimal nivå för företaget där trots transaktionskostnader så 

bidrar utdelningen till att agentkostnaderna i helhet minskar och företagets prestation blir mest 

gynnsam (Rossi et al., 2018). 

 

3.2 Aktieägarperspektivet 

 
 

Att företag väljer att maximera sin lönsamhet och prioritera den kortsiktiga avkastningen till 

sina aktieägare beskriver Letza et al. (2004) som aktieägarperspektivet. Detta innebär att 

företagen väljer att fokusera på sina aktieägare snarare än andra intressenter som kan påverka 

organisationen. Intressenter som exkluderas, eller som inte blir prioriterade till samma nivå, 

vid användandet av aktieägarperspektivet är exempelvis samhället, anställda och leverantörer 

(Letza et al., 2004). Enligt Friedman (1970) har ledningen i företaget blivit anställda med den 

centrala uppgiften att arbeta i enlighet med aktieägarnas intressen och maximera vinsten. Att 

företag agerar i enlighet med aktieägarperspektivet skiljer sig inom företagsvärlden, men 

främst förekommande är det att aktiebolag som är noterade på börsmarknaden agerar på detta 

sätt (Rapp et al., 2011). 

 
Ytterligare aspekter inom aktieägarperspektivet grundar sig i att ledningen i en organisation 

innehar en besatthet och närsynthet till att konstant leverera kortsiktig lönsamhet och vinster 

(Chen et al., 2015). Stein (1989) samt Jackson och Petraki (2011) är inne på samma spår och 

beskriver även att det finns en ambition till att öka aktiens värde genom att fokusera på 

kortsiktiga resultatmål på bekostnad av den långsiktiga lönsamheten, trots att den långsiktiga 

avkastningen bidrar till en högre värdering av bolaget. 

 
De beteenden och handlingar som grundar sig i aktieägarperspektivet har, enligt Parcharidis 

och Varsakelis (2010), blivit ett debatterat område inom bolagsstyrningen eftersom andra 

intressenter och åsikter inom företaget prioriteras bort. Porter (1992) beskriver vikten för 

företag att arbeta långsiktigt med syfte att försäkra sig om den långsiktiga lönsamheten. 

Denna prioritering menar även Lazonick och O´Sullivan (2000) är viktig men beskriver 

samtidigt att långsiktighet prioriteras i mindre grad än tidigare och att mer fokus appliceras 

istället på att attrahera kortsiktiga investerare med en kortsiktig vinststrategi. Denna 

förändring har i praktiken gjort att företag har gått från “retain and invest” till “downsize and 
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distribute”. Detta innebär att företag tidigare återinvesterat sina vinster inom bolaget med 

syfte att skapa goda möjligheter till långsiktig värdeökning och tillväxt till att istället fokusera 

på sina aktieägare genom att dela ut vinsten i större utsträckning (Lazonick & O`Sullivan, 

2000). 

 
I förändringen kring att prioritera kortsiktighet framför långsiktighet innebär även att vissa 

risker uppstår för bolaget. Lazonick (2014) menar på att alldeles för stora resurser spenderas 

på aktieägarna vilket gör att bolagets resurser riskerar att försvinna. Även Kaplan (1984) är 

inne på samma spår och påpekar att aktieägarperspektivet leder till förödande konsekvenser 

för det långsiktiga värdet. Det krävs en balans i bolagsstyrningen mellan långsiktighet och 

kortsiktighet, dels för att öka vinsterna och på så sätt öka attraktiviteten bland investerare, 

samtidigt som långsiktigheten skapar goda möjligheter för bolaget att fortsätta bibehålla en 

konkurrenskraftig position på marknaden (Marginson & McAuley, 2007). 

 
Faktorer som har påverkat aktieägarperspektivets utveckling inom bolagsstyrningen är de 

olika sorters aktieägare som finns inom en organisation (Hedlund et al., 1985). Att vara 

aktieägare är inte alltid problemfritt och vid vissa tillfällen är det naturligt att det finns ett 

missnöje mot ledningen eller hur företaget har presterat de senaste kvartalen. Missnöjdhet mot 

ledning och företagets prestationer är ofta en anledning till att man som delägare vill påverka 

företaget (Hirschman, 1970). Hedlund et al. (1985) påpekar att de delägare som är 

inkluderade inom aktieägarperspektivet är följande: 

 
• Minoritetsägare 

• Kontrollägare 

 
 

Dessa aktieägare har olika målsättningar för vad gäller deras investering. Ägare som är 

minoritetsägare kommer inte att ha samma förutsättningar att kunna rösta igenom beslut på 

bolagsstämman och kommer på så sätt få det svårt att få sin vilja igenom (Hedlund, 1985). 

Eftersom det blir svårt för en mindre ägare att påverka beslut som går i enlighet med dennes 

målsättning tenderar de att ha en mer kortsiktig portföljstrategi där de säljer av innehavet för 

att säkra avkastningen vilket kallas för exit-beteende (Hedlund et al., 1985). Ägare som 

däremot är kontrollägare har en avsevärt mer okomplicerad situation i jämförelse med 

minoritetsägaren. Stort innehav och inflytande gör att stora ägare kan få sin vilja igenom på 

bolagsstämmor och få styrelsepositioner vilket kan benämnas som voice-beteende. De 
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tenderar till att ha en mer långsiktig portföljstrategi och värdesätter avkastning som stiger 

under en lång period eftersom de är tungt investerade i bolaget (Hedlund et al., 1985). 

 
Trots att det finns olika målsättningar med delägarens portföljstrategi där vissa ägare 

prioriterar utdelning olika, så finns det ändå en gemensam nämnare som alla aktieägare kan 

komma överens om är viktig, nämligen företagets vinst (Hedlund et al., 1985). Oavsett om 

målsättningen är av mer kortsiktig- eller långsiktig karaktär, är företagets vinst en viktig 

faktor för att investeringen ska ge en positiv avkastning. Detta utgör grunden till problemet 

med aktieägarperspektivet, att göra alla aktieägare tillfredsställda, vilket företagen kan lyckas 

lösa genom att hitta den gemensamma nämnaren att generera vinst (Letza et al., 2004). 

 

3.3 Agentteorin 

 

 
Inom agentteorin så har det diskuterats i flertalet studier relationen mellan ägare och 

företagsledningen som uppstår när ägandet och kontrollen av ett företag delas upp (Jensen & 

Meckling, 1976). Enligt Jensen och Meckling (1976) så utformas förhållandet mellan 

principalen (ägaren) och agenten (företagsledningen) genom kontrakt där principalen 

kontrakterar agenten för att genomföra uppdrag i principalens intressen. Agentteorin är sedan 

en tid tillbaka den dominerande teorin för att hantera relationen och hitta den mest effektiva 

samarbetsformen mellan principal och agent inom ett företag. Då incitament ter sig olika 

mellan principalen och agenten blir relationen och samarbetet mellan parterna ineffektiv 

(Jensen & Meckling, 1976). Problematiken inom agentteorin bygger på att alla individer är 

nyttomaximerande och därför kan agenten på grund av informationsasymmetrin som råder 

prioritera sina egna intressen och till följd av det kan principalens intressen bli sekundära 

(Jensen & Meckling, 1976). 

 
I och med detta så menar Jensen och Meckling (1976) att det uppstår agentkostnader på grund 

av den intressekonflikt som finns mellan principal och agent. Agentkostnaderna kan 

definieras enligt följande: 

 
• Övervakningskostnader 

• Bindningskostnader 

• Residualkostnader 
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Övervakningskostnader syftar till de kostnader som principalen tvingas spendera för att 

övervaka agenten så denne agerar i enlighet med principalens intressen. Exempel på olika 

kostnader inom övervakning kan vara olika system för redovisning och kontrollanter av 

företaget såsom revisorer som ger indikationer till principalen om företagets ställning 

(Aguilera et al., 2015). Bindningskostnader är vad det kostar att sammanbinda agenten och 

principalens intressen såsom att agenten får aktieägande i företaget, bonus eller högre lön 

baserat på agentens prestation. Incitament ökar då då till att arbeta i enlighet med företagets 

bästa istället för att arbeta i egenintresse. Residualkostnader är det som principalen förlorar på 

grund av att agenten inte till fullo utför det uppdraget som är bäst för principalen (Jensen & 

Meckling, 1976). 

 
Enligt Fama (1980) arbetar det ideala företaget för att minimera sina agentkostnader, ifall det 

saknas mekanismer för att kontrollera agenten kommer denne att handla utefter egenintresse 

vilket kan bli kostsamt för principalen. 

 
Två övergripande problem inom agentteorin är moralisk risk och negativt urval. 

Negativt urval inträffar då det råder informationsasymmetri när ett kontrakt mellan två parter 

upprättas. På grund av ett en av parterna har ett informationsövertag så kan den använda det 

för att utforma kontraktet på ett sätt som gynnar den och missgynnar den andra parten. Oftast 

är detta då en agent besitter ett informationsövertag på principalen (Eisenhardt, 1989). 

 
Moralisk risk omfattar de ändringar i agentens beteende som kan inträffa efter att kontraktet 

är skrivet. På grund av principalens bristfälliga inblick över hur agenten agerar så kan det bli 

problem för principalen att granska agentens prestation. På grund av den bristande insynen 

som principalen har så kan agentens agerande komma att ändras då principalen inte har 

tillräcklig kontroll på agentens beteende (Eisenhardt, 1989). 

 
Att hantera agentproblemet är något som borde vara högt prioriterat för företaget. Detta då det 

är aktieägarna som bestämmer värdet på företaget då de väljer att placera sina investeringar. 

Eftersom alla aktieägare är nyttomaximerande så kommer de att välja ett företag som kan 

förvalta och ge en framtida avkastning på deras kapital. Det är därför av stor vikt att agenterna 

i företaget sköter företaget så bra som möjligt utifrån ett aktieägarperspektiv då detta är 

förutsättningen för att attrahera framtida investerare. 
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3.4 Kontrollmekanismer 

 

 
När separationen mellan ägande och kontroll inom ett företag är ett faktum och konflikten blir 

allt mer komplex behövs en tydlig bolagsstyrning för att hantera situationen så att relationen 

mellan parterna kan förbättras (Mutamimah & Hartano, 2010). Genom att ge ledningen 

begränsade handlingsmöjligheter så att mindre utrymme finns att agera efter egen maximering 

kommer i slutändan förbättra företagets prestationer (Aguilera et al., 2015). 

Kontrollmekanismer inom bolagsstyrning kommer i flera olika former, men det gemensamma 

syftet är för att kontrollera och säkerställa att ledningen hålls ansvariga för sina handlingar 

och att de inte agerar själviskt (Aguilera et al., 2015). 

 
Enligt Aquilera et al. (2015) finns det några interna kontrollmekanismer för att överbygga 

agentkostnaderna som uppstår inom organisationer, bland annat: 

 
• Styrelsen 

• Internt ägande 

• Ledningens incitament 

• Utdelning 

 
 

Sett till styrelsens roll som kontrollmekanism och då framförallt en oberoende styrelse som 

ska kontrollera ledningens agerande så att det är i linje med ägarnas intresse har varit av 

intresse för tidigare studier (Dalton et al., 2007; Finkelstein & Hambrick, 1996). Däremot har 

den forskning som gjort för att analysera styrelsens effekt som kontrollmekanism inte fått 

särskilt stort genomslag de det har varit svårt för studierna att visa någon positiv koppling 

mellan en oberoende styrelse och företagets resultat (Dalton et al., 2007). Den andra 

kontrollmekanismen, internt ägande kan både ses som hur hög ägarkoncentrationen i företaget 

är eller som ifall VD:n har aktieägande i företaget (Aguilera et al., 2015). Det första 

alternativet syftar till att om ett företag har hög ägarkoncentration så kommer ägarna att ha 

möjlighet att styra företaget i den riktning som de önskar. Tidigare studier har varit tvetydiga 

Morck et al. (1988) har visat att det finns ett samband mellan stora aktieägare och företagets 

resultat medan Dalton et al. (2003) menar att sambandet är obetydlig. Sett till om VD:n har 

eget aktieägande i företaget så förenas då VD:ns incitament med företaget och kommer därför 

att ha en positiv relation till företagets resultat (Dalton et al., 2007). Den tredje 
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kontrollmekanismen, ledningens incitament syftar till att ge ledande personer, till exempel 

VD:n, ersättning i form av bonusar eller en rörlig lön baserad på prestation. På så sätt kommer 

ledningen att ha incitament som går i linje med företaget då företagets prestation återspeglas i 

ledningens ersättning (Aguilera et al., 2015). Utdelningen som kontrollmekanism, är till för 

att dels minska tillgängligt kapital i bolaget så att ledningen har mindre resurser att spendera 

på icke vinstgivande investeringar. 

 
Om dessa fyra interna kontrollmekanismer är effektivt implementerade i bolagsstyrningen 

kommer de att minska incitamentskonflikten mellan ägarna och ledningen. Som resultat av 

detta kommer företaget att öka sin finansiella prestation (Aguilera et al., 2015). 

Trots den vida forskningen om kontrollmekanismers funktion och verkan så har den största 

delen av forskningen varit inriktad på de interna kontrollmekanismerna och forskningen är 

bristande kring de externa kontrollmekanismerna (Aguilera et al., 2015). Daily et al. (2003) 

menar att externa kontroller aktiveras när de interna kontrollerna är ineffektiva eller 

verkningslösa. De externa kontrollmekanismerna som oftast förekommer är: 

 
• Marknadskontroll 

• Lagar och regler 

• Betygsorganisationer 

• Aktieägaraktivism 

• Media 

• Externa revisorer 

 
 

Kort beskrivet så kan marknadskontroll förklaras som den del där marknaden kan kontrollera 

företagen, det råder ständig konkurrens och både företagets position på marknaden och VD:ns 

position inom företaget står oavbrutet inför hot om övertagning och riskerar att förlora sin 

plats. Lagar och regler har länge setts som en kontrollmekanism då företag är tvingade att 

agera i enlighet med dessa (Aguilera et al., 2015). Betygsorganisationer har stor inverkan då 

det de betygsätter hur företagen hanteras och hur de presterar. Aktieägaraktivism menas när 

aktieägare lägger stor vikt vid hur företaget sköts och kan dels med hjälp av minoritetsskydd 

tvinga bolaget att agera på ett visst sätt men kan även avstå från att investera i företaget vilket 

kan bli betydande för företagets värde (Aguilera et al., 2015). Media har framförallt under 

den senare tiden vuxit i betydelse för hur företagen ses då företagsskandaler uppmärksammas 

och kan då få investerare och kunder att ta avstånd från företaget på grund av den dåliga 

publicitet 
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det skapar. Externa revisorer hjälper till att granska företagets ekonomiska situation och ser 

till att det överensstämmer med företagets faktiska situation, årsredovisningarna blir sedan ett 

medel för externa aktörer att använda som beslutsunderlag vid investeringar och liknande 

(Aguilera et al., 2015). 

 
Anledningen till varför bolagsstyrning och kontrollmekanismer har fått ett starkare fäste inom 

dagens organisationer är främst resultatet från tidigare företagsskandaler, där ledningen har 

fått möjligheten till att arbeta ostört utan någon som helst kontroll och använt sitt 

maktmissbruk (Aguilera et al., 2015). 

 

 
3.4.1 VD:s interna ägande som kontrollmekanism 

 

 
Att VD:n har ägande i företaget som denne driver är något som investerare föredrar när de 

står inför invensteringsbeslut. Detta då det inger en trygghet och visar förtroende i företaget 

när VD:n väljer att blanda in sin privatekonomi i företaget (Dalton et al., 2007). Att ge den 

verkställande direktören ett internt ägande handlar om att öka bolagets trovärdighet. Isskander 

(2018) beskriver att trovärdigheten ökar varje gång bolaget gör ett uttalande om framtida 

prognoser eller tidigare kvartal. Det ger ett lugn hos aktieägarna eftersom VD:n sitter i samma 

position och på samma sätt förväntar sig avkastning på sin investering, detta kallas pilotskolan 

(Isskander, 2018). 

 
Men förutom att vara en garanti för externa intressenter så funktionerar VD:ns aktieinnehav 

som en kontrollmekanism. Genom att se till så att VD:n har aktieägande i företaget så 

implementerar ägarna ett medberoende mellan VD och företaget där VD:ns intressen går i 

linje med företaget i och med att VD:ns ersättning är beroende på hur företaget presterar. Att 

VD:n har ett internt aktieinnehav lättar på agentproblemet inom företag eftersom det ger 

upphov till mindre övervakning och på så sätt minskar agentkostnaderna (Jensen & Meckling, 

1976). Även Aguilera et al. (2015) beskriver att VD:ns interna aktieägande som ett sätt att 

sammanbinda principalen och agentens incitament. De kan då arbeta mer effektivt 

tillsammans eftersom de har samma målsättning. 

 
Det optimala enligt denna kontrollmekanism vore om VD:n har en lägre lön och istället tungt 

belastade i företaget, då finns det goda incitament till att fokusera på att aktiekursen ska stiga 
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successivt (Isskander, 2018). Den VD:n som inte har ett internt ägande kommer uppleva en 

lägre trovärdighet och kommer därför ha ett större fokus på att maximera sin egen lön istället 

för att fokusera på aktieägarna (Isskander, 2018). 

 
Syftet med att ge ledningen aktieägande är för att binda ihop agentens intressen tillsammans 

med principalen (Dalton et al., 2007). 

 

3.5 VD:s makt 

 
 

Likt nämnt ovan så bygger uppsatsen på i vilken mån VD:n har makt att påverka företagets 

beslutsfattande för sitt egenintresse. Detta har enligt Finkelstein (1992) bemöts av stor 

uppmärksamhet inom organisationsteori där ihopsättningen av den högsta ledningen och 

framförallt, ledningens makt inom organisationen har blivit en essentiell fråga. Det är svårt att 

definiera vem det egentligen är som innehar den största maktpositionen, eftersom 

organisationer oftast innehar chefer på olika nivåer som kan ta beslut (Cyert & March, 1963). 

Dock konstaterar Thompson (1967) att trots olika chefsnivåer, så finns det bara en inre skara 

inom organisationen som har möjligheten att ändra på ett företags policy, och det är dessa 

personer som kan titulera sig som de största makthavarna. Makt kan definieras som 

individuella aktörers möjlighet att påverka företagets målsättning till vad de personligen vill 

och att verkställande direktören är den person inom organisationen som har den största 

makten och möjligheten att påverka policyn och strategin i företaget (Finkelstein, 1992; 

Hickson et al., 1971; MacMillan, 1978; Pfeffer, 1981). Ytterligare studier som Child (1972) 

och Tushman (1977) gjort påvisar att makt är en central del i att göra strategiska val. 

 
Att mäta nivån av makt har däremot varit problematiskt genom åren. Emerson (1962), French 

och Raven (1959) och Shukla (1977) har i sina respektive studier försökt att mäta den 

verkställande direktörens makt i företag. Däremot anser Finkelstein (1992) och March (1966) 

att deras teorier inte var tillräckligt utformade för att mäta de största makthavarna och valde 

därför ett annat tillvägagångssätt där fyra olika dimensioner sätts upp för att mäta VD:s makt. 

 

3.5.1 Strukturell 

 

 

Den första dimensionen, som också är den mest förekommande, när det kommer till makt 

inom organisationen är den strukturella makten, vilket baserar på hur den formella hierarkiska 
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auktoriteten ser ut (Brass, 1984; Hambrick, 1981; Perrow, 1970; Tushman & Romanelli, 

1983). Den verkställande direktören är som sagt den person som besitter högst makt i den 

hierarkiska ordningen och har därför legitima anledningar till att kunna influera och dominera 

i sin beslutskrets, både genom sin VD position och ifall personen sitter i styrelsen. Denna 

auktoritet möjliggör så att den verkställande direktören kan kontrollera och styra över andra 

personer i sin närhet för att driva igenom sina beslut. Ju större VD:ns strukturella makt är, 

desto större chans har den att kontrollera beslut som rör organisationen målsättning 

(Finkelstein, 1992). Detta kan sättas i kontext med de teorier som berör VD:ns aktieägande 

och aktieägarperspektivet. 

 

3.5.2 Expertis 

 

 

Den andra dimensionen som handlar om makt i organisationer kallas för expertis makt som 

kan definieras som rollen att kunna vända problematiska och oförutsägbara situationer till en 

lyckad lösning (Crozier, 1964; Hambrick, 1981; Hickson et al., 1971; Tushman & Romanelli, 

1983; Mintzberg, 1983). Företag som befinner sig på en konkurrenskraftig marknad möts av 

utomstående osäkerheter dagligen som exempelvis finansiella institut, leverantörer, aktieägare 

och andra legala aktörer (Porter, 1980; Thompson, 1967), och det krävs därför en 

makthavande ledare som kan bemöta osäkerheten med expertis och kompetens för att hantera 

situationen (Finkelstein, 1992). Yetton och Bottger (1982) spinner även vidare i diskussionen 

och menar på om verkställande direktörer besitter relevant expertis i form av kompetens och 

erfarenhet har ett betydande inflytande till att påverka strategiska val inom företaget. Det blir 

en form av ökad trygghet ifall den verkställande direktören besitter expertis makt, och 

medlemmarna inom organisationen litar på dess beslut och ifrågasätter inte valet av strategi 

(Tushman & Scanlan, 1981). 

 

 
3.5.3 Status/prestige 

 

 
Den tredje dimensionen, som också är en av de mest viktiga, är den verkställande direktörens 

status eller prestige makt (Finkelstein, 1992). Dalton et al. (1968) beskriver att VD:ns status 

och prestige mynnar ut i ett rykte som gör att personen får en respekt som influerar 

beslutsfattandet och enligt Useem (1979) sänder de ut maktfulla signaler till andra 

inflytelserika aktörer i företaget genom sin personliga betydelse. Status och prestige gör att 
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VD:n har en möjlighet att påverka företaget utifrån deras egna personliga intresse då de inte 

möter speciellt mycket motstånd när det kommer till beslut om företagets målsättning (French 

& Raven, 1959). 

 

3.5.4 Ägande 

 

 

Den fjärde och sista dimensionen som berör VD:ns makt inom företaget är ägande. Detta har 

blivit en väsentlig ståndpunkt i hur VD:n har möjlighet att påverka beslut om företagets 

målsättning. Finkelstein (1992) beskriver att ägande avgör ledningens kapacitet till att agera 

som agenter vid en separation av kontroll och ägande. En VD:n som har andelar i det företag 

personen bedriver besitter en större makt än om det inte hade varit fallet (Zald, 1969). Att 

inneha ett ägande leder även till att VD:n har makt till att påverka styrelsen och styra bolaget 

ur ett mer aktieägarperspektiv (Finkelstein, 1992). 

 
Dessa fyra dimensioner blir således viktiga teorier kring hur VD:n kan påverka företaget 

genom sin maktposition. Att vara högt upp på den hierarkiska nivån, besitta kunskap och 

kompetens, att ha suttit länge på sin position i form av ämbetstid och genom ägande kan VD:n 

influera bolaget till att drivas i sitt egenintresse. Tillsammans utgör dessa fyra 

maktdimensioner grunderna i vad som kallas för VD:ns makt och hur personen kan styra och 

påverka bolaget i enlighet med sitt egenintresse (Finkelstein, 1992). Makten att själv kunna 

påverka kan därför öka möjligheten att missbruka de kontrollmekanismer som är tänkt att 

kontrollera honom från diverse handlingar. Kontrollmekanismerna blir därför dysfunktionella 

i sitt sammanhang. 

 

 
3.5.5 VD:s ämbetstid 

 

 

Utöver de fyra dimensionerna går även VD:s ämbetstid in på VD:ns makt att påverka 

organisationen. Ämbetstid kan beskrivas som hur länge en person har suttit vid den specifika 

positionen, exempelvis hur många år en VD varit tillsatt vid den positionen (Cucculelli, 

2018). Tidigare forskning har visat på att VD:ns ämbetstid har en påverkan på bland annat 

företagets prestation, värde och risktagande (Miller, 1991; Brookman & Thistle, 2009; 

Simsek, 2007). Anledningen till detta är att desto fler år en person är tillsatt vid den specifika 
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positionen ger större erfarenheter och kunskap om verksamheten vilket leder till att 

arbetsuppgifter görs mer effektivt (Vafeas, 2003; Hu et al., 2015), och personen har högre 

grad av inflytande på verksamhetens buslut (Kuratko & Audretsch, 2009). 

 
Henderson et al. (2006) beskriver hur en VD:s ämbetstid har påverkan på vilket inflytande 

VD:n har på styrelsebeslut och hur personen väljer att styra bolaget. Henderson et al. (2006) 

redogör för hur VD:n agerar utefter två olika perioder under sin ämbetstid. Då en VD har kort 

ämbetstid på sin position tenderar personen att vara mer innovativ för att vinna förtroende och 

sätta sin prägel på organisationen medans en VD med lång ämbetstid agerar mer försiktigt och 

riskavert (Henderson et al., 2006). Annan forskning menar på att en nytillsatt VD kommer ha 

svårt att styra företaget i önskvärd riktning då VD:n oftast inte har den kunskapen om 

företaget samt att det kan vara svårt för en nytillsatt VD att ändra organisationsstrukturen från 

den tidigare ledningen (Miller, 1991; De Massis, 2014). Därigenom så menar tidigare studier 

att ju längre ämbetstid en VD har desto mer kunskap och erfarenhet får den som kan användas 

för att driva sina åsikter inom organisationen, som går att koppla till expertis (Wang, 2008). 

Vidare får VD mer respekt ju mer framgångsrik tid personen har inom organisationen vilket 

bidrar till ökat inflytande, vilket kan kopplas till prestige. Detta får även ökad kraft när en VD 

med längre ämbetstid har haft möjlighet att välja personalen inom organisationen och VD:n 

kan då välja att anställa folk som delar dennes intressen vilket innebär att egenintresse 

kommer att öka, vilket är kopplat till strukturell makt (Miller, 1991; Hambrick & fukutomi, 

1991). 

 
VD:n är den person med störst insyn och makt i bolaget (Finkelstein, 1992; Hickson et al., 

1971; MacMillan, 1978; Pfeffer, 1981), därför har personen ett informationsövertag gentemot 

de externa parterna och kan utnyttja sin position för att påverka styrelsen vid beslut som rör 

företagets ekonomiska angelägenheter (Seyhun, 1986). Längre ämbetstid hos VD:n kommer 

således öka chansen att influera styrelsen (Finkelstein & Hambrick, 1989). 

 

 
3.5.6 VD:s ålder 

 

 

Chen et al. (2018) beskriver även att VD:ns ålder spelar en stor roll som ökar dess makt inom 

bolaget. Med ålder ökar även erfarenhet och kunskap inom arbetslivet och en VD med högre 

ålder kan därför antas besitta god kunskap till hur situationer ska hanteras för att bästa möjliga 
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beslut ska tas. Samtidigt menar Chen et al. (2018) även att en äldre VD ofta har högre 

auktoritet då det förväntas att personen har mer erfarenhet än en yngre VD som därför kan få 

svårare att motivera sina beslut. 

 
Tidigare forskning kring hur ålder påverkar en VD:s beslut är delad. En yngre VD tenderar att 

agera mer riskavert då de inte har tidigare framgångar att grunda sina beslut i och ett bakslag 

på grund av ett beslut med hög risk kan påverka deras karriär i högre grad (Hirshleifer & 

Thakor, 1992). Även Zwiebel (1995) visar i sin studie att yngre VD:ar agerar mer i enlighet 

med liknande bolag och tar inte onödiga risker. 

 
Annan tidigare forskning menar å andra sidan att VD:ns ålder kan ha påverkan på vilka beslut 

VD:n tar för företaget. Gilson (1989) och Ward et al. (1995) belyser hur en äldre VD kommer 

att agera mer försiktigt då karriär- och ekonomisk säkerhet är viktigare i den perioden av livet, 

vilket gör att riskfyllda investeringar blir bortprioriterade. Vidare beskriver Hambrick och 

Mason (1984) hur äldre VD:ar tenderar att vara mer engagerad i företaget. Ett annat argument 

till att en äldre VD agerar mer försiktigt är att de tordes ha en sämre förmåga att hitta nya 

innovativa lösningar vilket gör att de tenderar att styra företaget med de medel som de är 

bekanta med. I linje med det här beskriver Prendergast och Stole (1996) att yngre VD:ar 

agerar mer riskfyllt för att bevisa för marknaden att de är talangfulla och satsar på en 

framgångsrik karriär. 

 
Eftersom VD:n är aktieägare själv i samband med att besitta makt i form av strukturell, 

expertis, status/prestige, ägande, ämbetstid och ålder så torde det finnas incitament att påverka 

beslut som gör att företaget arbetar i enlighet med aktieägarperspektivet med syfte att öka 

lönsamheten i företaget (Chen et al., 2015; Friedman, 1970), lönsamhet som VD:n även får ta 

del utav. 

 

3.6 Hypotesformuleringar 

 
3.6.1 VD:s interna ägande 

 

 
För att undersöka ifall VD:n torde ha tendenser till att maximera sin egennytta via sitt interna 

ägande och på så sätt utnyttja funktionen som kontrollmekanism kommer vi att dela upp det i 

två sorters ägande, innehav i form av aktier i bolaget samt optioner. Aktier i bolaget och 
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optioner skiljer sig från varandra och de innehar olika sorters egenskaper. Aktier i form av 

rent ägande innebär att du äger en del av de aktier som finns noterade för bolaget på börsen 

och de ger även rätten till att ta del utav vinsten i form av utdelning och rösträtt på 

bolagsstämman. Optioner ter sig lite annorlunda i dess egenskaper. Enligt Daines et al. (2018) 

ger en option investeraren rätten till att köpa eller sälja aktien till ett förutbestämt pris vid ett 

specifikt tillfälle enligt det kontrakt som skrivs mellan investeraren och företaget. Man äger 

således inte någon aktie personligen när kontraktet skrivs utan man blir ägare först när 

tidpunkten slår in. Shue och Townsend (2017) påpekar däremot att trots egenskaperna ter sig 

olika, ger aktier i bolaget och optioner samma sorts optimism och incitament för den 

verkställande direktören. 

 
VD:s ägande har definierats olika och forskningen skiljer sig en hel del. James et al. (2017) 

påpekar att det endast är aktier i bolaget som kan klassas som ett internt ägande samtidigt som 

Martin et al. (2016) anser att optioner är den faktor att fokusera på när det kommer till internt 

ägande. 

 
De två olika formerna av ägande kan utifrån aktieägarperspektivet kopplas till Lazonick och 

O`Sullivan (2000) som beskriver “retain and invest” och “downsize and distribute”. Där den 

långsiktiga strategin för företaget att sammanbinda ägarnas och ledningens intresse “retain 

and invest” är starkt kopplat till optioner som kommer att bidra till att VD:n kommer att vara 

tvungen att ha en långsiktig lönsamhet för att på så sätt kunna maximera sin egennytta i och 

med sina optioner. Den kortsiktiga strategin “downsize and distribute” kopplas mer till 

aktieägande vilket möjliggör för VD:n, i det här fallet, att agera utefter en mer kortsiktig 

vinststrategi. Med detta får ägarna en möjlighet välja hur ledningen ska agera genom att 

antingen motivera de med en långsiktig strategi via optioner eller kortsiktigt med aktieägande. 

 
Med anledning av att det finns tidigare forskning som tar upp båda delarna av internt ägande 

väljer vi att applicera båda i vår uppsats. De fyller sin roll som internt ägande på olika sätt 

samtidigt som de ter sig annorlunda i hur VD:n väljer att driva företaget i enlighet med sitt 

egenintresse. Vi kommer i följande rubriker att dela upp båda faktorer och beskriva hur VD:ns 

agerande har en effekt på utdelningen i företaget. 

 
3.6.1.1 VD med direkt aktieinnehav 
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Separationen mellan ägande och kontroll i verksamheten kan leda till diverse agentproblem, 

eftersom ledningen tenderar att allokera företagets resurser som inte alltid maximerar 

aktieägarnas förmögenhet (Jensen & Meckling, 1976). En lösning på detta problem är att 

använda sig utav kontrollmekanismer med syfte att kontrollera så att ledningen inte handlar 

genom egenintresse. Detta görs genom att tillhandahålla ledningen, och framförallt VD:n, 

med en andel av företagets aktier (Jensen & Meckling, 1976; Leland & Pyle, 1977; Ross, 

1977). Aktieinnehav hos VD:n resulterar till att agerandet och intresset förändras, från att 

tidigare fokusera på egennyttan har nu VD:n fått nya incitament till att arbeta i enlighet med 

aktieägarnas perspektiv eftersom de blir påverkade personligen av de beslut som de tar för 

företaget (Haugen & Senbet, 1981; Myers, 1977). 

 
Tidigare studier som har gjorts för att belysa effekten hur VD:ns aktieägande kan påverka 

företagets utdelningsnivåer är väldigt blandad. Jensen et al. (1992), Rozeff (1982) samt Maury 

och Pajuste (2002) hittar i sina respektive studier ett samband till att utdelningsnivåerna 

minskar när VD:n har ett aktieägande i företaget. Även Agrawal och Jayaraman (1994) finner 

liknande samband och påpekar att VD:ns aktieinnehav minskar efterfrågan för utdelning om 

aktien har hög avkastning. Till skillnad från ovannämnda studier har White (1996) och Fenn 

och Liang (2001) däremot konstaterat att det finns ett positivt samband mellan VD:ns 

aktieinnehav och utdelningsnivån samtidigt som Hu och Kumar (2004) inte finner något 

samband. 

 
Trots att den tidigare forskningen är splittrad i sitt sammanhang anser vi att det torde finnas 

incitament till att VD:ns aktieinnehav leder till ökade utdelningsnivåer ur en svensk kontext, 

eftersom utdelningsnivåerna har haft en explosionsartad trend de senaste åren på 

Stockholmsbörsen. När VD:n ges aktieägande med syfte att minska på agentproblemet tror vi 

att VD:ns agerande och incitament förändras till att arbeta mer i enlighet med 

aktieägarperspektivet. VD:n kan genom sin maktposition leda bolaget mot högre vinster och 

utdelning som gynnar aktieägarna och även VD:n själv, eftersom VD:n nu är en del utav 

aktieägarna. Med ovanstående argument formulerar vi följande hypotes. 

 
Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan VD:s aktieinnehav och utdelning. 
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3.6.1.2 VD med optioner 

 

 
Optioner är enligt Aboody och Kasznick (2008) och Brown et al. (2007) ett fenomen som 

grundat sig hos de amerikanska företagen för att ge den verkställande direktören ett internt 

ägande. Däremot har denna trend numera även nått europeiska företag som allt mer använder 

sig utav detta förhållandesätt för att öka incitamentsnivån hos den verkställande direktören 

(Conyon et al., 2013; Cheffins, 2003; Croci et al., 2012). 

 
Optioner, som beskrivet i ovanstående rubriker, skiljer sig lite i dess egenskaper gentemot 

vanliga aktier i företaget men fyller ändå samma funktion då det bidrar till att minska 

agentproblemet genom att ge VD:n incitament till att inte bedriva bolaget på ett sätt som 

maximerar egennyttan (Burns et al., 2015). Eije och Megginson (2008) beskriver även att 

VD:ns innehav av optioner även kan ha en påverkan på företagets utdelningsnivåer. 

 
Hur optioner påverkar utdelningsnivån skiljer sig resultaten från tidigare studier även inom 

detta område. Lambert et al. (1989) menar på att om VD:n har optioner ger det goda 

incitament till att öka optionens värde, men att VD:n istället kommer försöka hålla kvar 

kapitalet inom bolaget för tillväxtmöjligheter och därför kommer utdelningen att minska 

under den perioden. Aboody och Kasznick (2008) samt Cesari och Ozkan (2014) är inne på 

samma spår och konstaterar att optioner har en negativ relation till utdelning, samtidigt som 

Burns et al. (2015) finner en positiv relation. 

 
Martin et al. (2016) beskriver att VD:ar som har optioner tenderar att ha en mer långsiktig 

tidshorisont när det kommer till att förvalta kapitalet inom bolaget. Fler investeringar görs 

inom forskning och utveckling för att ta företaget framåt och på så sätt skapa en långsiktig 

lönsamhet, som ökar optionens värde. 

 
Trots att syftet med optioner har likadan funktion som direkt aktieägande, att sätta VD:n i 

samma sits som aktieägarna, tenderar agerandet hos VD:n te sig annorlunda. Vi finner 

anledning att tro att om en VD har optioner kommer personen fortfarande arbeta för att 

maximera sin egennytta, och därför blir internt ägande ytterligare en kontrollmekanism som 

tappar sin funktion. Att få möjligheten att köpa en aktie till ett förutbestämt pris vid en 

specifik tidpunkt, kommer VD:n göra allt i sin makt för att driva upp optionens värde. Alla 
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resurser VD:n har tillgång till i företaget kommer att användas för att uppnå högsta maximala 

avkastning när tidpunkten slår in, så att VD:n får god avkastning på optionen. Tillgängligt 

kapital kommer därför inte att delas ut i samma nivå eftersom VD:n vill ha kvar kapitalet i 

bolaget som skall gå till långsiktiga investeringar. Med ovanstående argumentering vill vi 

testa följande hypotes: 

 
Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan VD:ns optioner och utdelning. 

 

 

3.6.2 Ägarkoncentration 

 

 
Ägarkoncentration kan beskrivas i hur stor del ägandet har blivit komprimerat till ägare som 

har störst ägande i företagen och La Porta et al. (1999) menar på att ägarkoncentrationen i 

Sverige är annorlunda i jämförelse med andra länder. Enligt La Porta et al. (1999) studie kom 

författarna fram till att en majoritet av de tjugo största företagen på Stockholmsbörsen innehar 

en kontrollerande ägare som äger över 20% av företaget. Ägarkoncentrationen som 

härstammar på det svenska näringslivet är därför unikt i sitt sammanhang, då det är få länder 

som når upp till liknande nivåer. 

 
Ägarkoncentrationen som karaktäriserat stockholmsbörsen kallas enligt Henreksson och 

Jacobson (2008) för den svenska ägarmodellen. Över en lång tidsperiod har denna ägarmodell 

varit ett fenomen på Stockholmsbörsen och det har lett till att kontrollägarna har tagit över 

makten mer och mer och fått allt mer inflytande i företagen på bekostnad av minoritetens 

handlingskraft. 

 
I och med att starka kontrollägare, med höga röstandelar och ett större inflytande, besitter 

större möjligheter att kunna förändra och påverka organisationen de är ägare inom, kan det 

därför göras ett antagande kring att de som sitter som kontrollägare inte är separerade från 

kontrollen inom företaget. Schleifer och Vishny (1997) skriver att kontrollägare som har 

kontroll, makt och inflytande i bolaget har en tendens att prioritera sig själva och på så sätt ge 

sig själva fördelar som minoritetsägare inte får ta del utav. De gör detta genom att öka 

kapitalet i företaget istället för att ge utdelning till övriga aktieägare (Mancinelli & Ozkan, 

2006). 
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Tidigare studier som berört området kring ägarkoncentration och utdelning är delade, men att 

majoriteten av forskningen visar på att det finns ett negativt samband till utdelning om 

företaget har ägarkoncentration. I en undersökning som gjorts på den japanska marknaden 

kom Harada och Nguyen (2011) fram till en negativ relation mellan utdelning och 

ägarkoncentration, samtidigt som Maury och Pajuste (2002) var inne på samma spår och 

påvisade samma resultat fast på den finska marknaden. Även Schleifer och Vishny (1997) 

fann en negativ relation vilket går i enlighet med deras teori att kontrollägare prioriterar sig 

själva och väljer att dela ut mindre till minoritetsägare. Khans (2006) undersökte brittiska 

marknaden och kom fram till en negativ relation, däremot så har Ramli (2010) undersökt den 

malaysiska företag och kom fram till en positiv relation. Den tidigare forskningen ger 

indikationer på att relationen är negativ men att vissa inslag av positiva relationer kan 

förekomma. Anledning till att det finns inslag av både negativa och positiva relationer kan 

vara på grund av att forskningen har gjorts på geografiska platser, vilket i sin ger möjlighet till 

att andra faktorer har påverkat resultatet. Faktorer såsom skillnader i skatt, utdelningspolicy. 

Den tidigare forskningen har även gjorts under olika tidsramar, vilket kan ha spelat en roll i 

att det både uppfanns negativa och positiva samband. 

 
Som vi tidigare har nämnt ovan så har Sverige en hög ägarkoncentration. En 

ägarkoncentration som är så pass hög att det finns anledning att tro att separationen mellan 

ägande och kontroll inte är separerad, och kontrollägare får därför inflytande till att driva 

igenom beslut som gynnar sig själva och missgynnar mindre aktieägare. Med detta som grund 

finns det anledningen att tro att kontrollägare föredrar att ha kvar sitt kapital i bolaget för sin 

egen nytta istället för att dela ut det till andra aktieägare. Till följd av ovanstående 

resonemang och med tidigare forskning som grund, där majoriteten visar att det finns en 

negativ relation mellan ägarkoncentration och utdelning, kan vi testa följande hypotes. 

 
Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan ägarkoncentration och utdelning. 

 

 

3.6.3 Typer av ägande 

 

 
Problemet som vi står inför om vi bara testar Hypotes 1, 2 och 3 är att vi inte får tillräckligt 

med bevis för att kunna ta ett beslut om kontrollmekanismen är dysfunktionell, utan den visar 

bara ifall VD:n använder den för sitt egenintresse. Genom att applicera in olika typer av 
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ägande i ytterligare hypoteser kan vi därmed lösa problemet och vi får mer information om 

kontrollmekanismen blir dysfunktionell eller inte. När vi applicerar olika ägartyper som har 

en betydande andel aktier får vi en möjlighet att se ifall VD:ns interna ägande, i form av 

direkt aktieägande och optioner, inte går hand i hand med de andra ägartypernas incitament 

och det blir då tydliga bevis för att kontrollmekanismen isåfall tappar sitt syfte. 

 
Ägartyperna kommer vi att dela upp i fyra olika kategorier: institutionella ägare, familj/sfär, 

utländska ägare och företag. Enligt Hedlund et al. (1985) räknas investmentbolag som en 

institutionell ägare men i vår uppsats kommer vi att istället att räkna det som familj/sfär 

istället. Detta på grund av att det är vanligt att investmentbolag drivs av familjer eller 

ägarsfärer, detta är ett resultat från Sveriges tidigare politiska historia som gjorde det möjligt 

för välbärgade familjer och ägarsfärer att starta investmentbolag som tog över det svenska 

näringslivet (Högfeldt, 2005). Privata ägare i form av hushåll kommer att inkluderas inom 

familj/sfär. 

 
En ägartyp som exkluderas i vår uppsats är den statliga ägartypen eftersom det ägandet är 

väldigt lite i storlek om man jämför med andra ägartyper. Av åren 2009, 2013 och 2017 var 

det statliga ägandet på den svenska aktiemarknaden 4,7%, 2,5% och 1.1% (SCB, 2017). Med 

en så liten andel blir det svårt kunna göra en påverkan på organisationen och därför inkluderar 

vi inte den ägartypen i vår uppsats. 

 
3.6.3.1 Institutionella ägare 

 

 
Institutionella ägare kan enligt Hedlund et al. (1985) kännetecknas som investmentbolag, 

stiftelser, banker, försäkringsbolag och fonder. Institutionella ägare kan beskrivas som 

organisationer med stora resurser av kapital som bidrar ekonomiskt när de går in som 

investerare i företag, men att de däremot saknar en koppling till företaget som exempelvis 

familjeägare har (Collin et al., 2014). Denna avsaknad av personlig koppling gör att företag 

med institutionella ägare tenderar att ha sämre insyn i bolaget, vilket bidrar till en högre nivå 

av agentkostnader. Dessa agentkostnader uppstår då institutionella ägare ofta föredrar att ta på 

sig att övervaka företagen för att kontrollera hur de spenderar deras kapital och håller en stabil 

utdelningspolicy, då de ofta övervakar företagen genom att använda utdelning som en 

kontrollmekanism (Jensen, 1986; Easterbrook, 1984; Short et al., 2001; Rozeff, 1982). 
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Även Chang et al. (2015) belyser att institutionella ägare med ett större aktieinnehav tar på sig 

övervakningen, ofta genom utdelning som metod.Förutom att institutionella ägare använder 

sig utav utdelning för att övervaka företag så finns det även andra anledningar för institutioner 

att förespråka företag som ger utdelning. Surendranath et al. (2017) menar att institutioner 

ofta är beroende av den avkastning som utdelning ger upphov till, dels för att kunna täcka 

kostnader för sina löpande skulder men även för de institutioner som kan ha en skattefördel av 

utdelning. 

 
Allen et al. (2000) beskriver hur vissa företag väljer att använda sig av högre utdelningsnivåer 

för att locka till sig just institutionella investerare och att det berodde på att institutionella 

ägare bidrar till att företaget ökar i värde och att de är värdefulla för sin övervakning. Med 

detta som utgångspunkt, kan vi göra det antagandet att institutionella ägare söker sig till 

företag som har högre utdelningsnivåer. Det ger även institutionella ägare ett bevis på att de 

kommer kunna få en övervakande kontrollmekanism vid en eventuell investering. Antagandet 

backas även upp av tidigare forskning där Chang et al. (2015), Short et al. (2001) samt Rozeff 

(1982) kunde påvisa att företag med institutionella ägare har högre utdelningsnivåer. Med 

följande tankegång formulerar vi ytterligare en hypotes. 

 
Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan institutionella ägare och utdelning. 

 

 
3.6.3.2 Familj/sfär 

 

 
Situationen på Stockholmsbörsen är unik på det sätt att det finns familjer eller ägarsfärer som 

äger en stor mängd andel aktier i företag. En ägarsfär kan beskrivas som en ihopsättning av 

människor med stadiga ägarband som äger och kontrollerar företag genom investmentbolag. 

Ett familjeföretags egenskaper i hur det kommer att driva och kontrollera bolag skiljer sig från 

vanliga institutionella ägare. Enligt Canella et al. (2015) har de en mer långsiktig tidshorisont 

med syftet att kontrollera och behålla företaget genom generationer. Cheng och Firth (2006) 

diskuterar vidare och beskriver familjeföretag som väldigt identitetsstarka och de lägger 

samtidigt ner tid och energi för att driva bolagen framåt till långsiktig tillväxt. De besitter 

emotionella känslor eftersom företaget har funnits i familjen under en längre tid genom 

generationer och har också full kontroll över företaget. De har svårt att acceptera det faktum 
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att någon annan ägare skulle ta över deras innehav och därför säljer de ogärna av sitt innehav 

(Canella et al., 2015). Ytterligare ett sätt att kontrollera bolagen är genom att familjen besitter 

ledande beslutsfattande poster i företag, som exempelvis styrelseuppdrag, med syfte att driva 

bolagen efter deras incitament. Agentproblematiken är därför mindre i bolag som har 

familjeägare med stort innehav och ledande poster eftersom det leder till minskade 

agentkostnader då övervakning inte behövs i samma utsträckning (Canella et al., 2015). 

 
Familjeägare har även ett annat incitament till när det kommer till finansiering av bolagen de 

äger och använder hellre internt kapital istället för att finansieras av kreditgivare. Detta på 

grund av att de vill undvika lånekostnader och en hög skuldsättningsgrad. Genom minskad 

utdelning kan de behålla kapital inom bolaget och ha en stabil kapitalstruktur istället för att 

kapital går till transaktionskostnader(Anderson & Reeb, 2003). Collin et al. (2014) är dock 

inne på ett annat spår och menar på att inställning till utdelning kan skilja sig beroende på hur 

det interna kapitalet är finansierat. Om det interna kapitalet som familjeägarna har investerat 

är finansierat via kreditgivare skulle familjen överväga en högre utdelningsnivå för att få extra 

resurser till lånekostnader och amortering, då försäljning av deras ägande inte är valbart. 

 
Pindado et al. (2012) påvisar i sin studie att det finns en negativ relation mellan familjeägda 

företag och utdelningsnivån och hänvisar till att de tenderar att vilja hålla kapitalet inom 

bolaget för att främja sig själva. Eftersom dessa ägarfamiljer är väldigt välbärgade så besitter 

de redan resurser för att finansiera sina lånekostnader och amortering och därför behövs inte 

utdelning i samma utsträckning. Vi finner anledning att tro att familjeägda företag delar ut 

mindre med tanke på deras historia till kontrollerande av företag. De vill kontrollera företaget 

genom att behålla kapitalet inom företaget så att de kan använda de till vad dem anser är bäst 

och formulerar vår sista hypotes. 

 
Hypotes 5: Det finns ett negativt samband mellan familjeägare och utdelning. 

 

 
3.6.3.3 Utländska ägare 

 

 
Utländska investerare omfattar alla individer i form av privatpersoner, institutioner, företag 

och stater som har någon form av innehav på Sveriges marknad, men som har sitt ursprung 

utomlands (Hedlund et al., 1985). Utländska ägare har på senare tid tagit allt mer plats på 
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Stockholmsbörsen och en av de ägartyper som ökat mest procentuellt de senaste åren med. År 

2017 bestod utlandssektorn av 40% av aktierna på den svenska marknadsplatsen (SCB, 2017). 

Anledningen till att utländska investerare intresserar sig av svenska börsnoterade bolag är 

främst på grund av den avreglering om kapitalrörlighet (Henrekson & Jacobson, 2008). 

 
Dahlquist och Robertsson (2000) beskriver i sin studie att utländska ägares karaktär är väldigt 

likt den institutionella investeraren och föredrar att placera sitt kapital i bolag som har högre 

utdelningsnivåer. Detta på grund av utländska ägare befinner sig på längre avstånd från sitt 

investerade kapital och har därför mindre chans till övervakning samt att de inte har samma 

kunskap kring svensk företagskultur eller besitter något stort kontaktnät (Collin et al., 2014). 

 
Eftersom de befinner sig på ett längre avstånd geografiskt i jämförelse med de andra 

ägartyperna så besitter de ett ännu större behov till att ha utdelning som kontrollmekanism för 

att övervaka ledningen (Hedlund et al., 1985; Short et al., 2001). Med ett ökat behov av 

övervakning formulerar vi nästa hypotes. 

 
Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan utländska ägare och utdelning. 

 

 
3.6.3.4 Företag 

 

 
Att företag investerar i andra företag kan enligt Collin et al. (2014) ses som en symbol för att 

skapa framtida affärsrelationer. Affärsrelationer som i framtiden kan medföra att företagen 

sinsemellan kan bistå varandra i form av kompetens eller till och med en framtida fusion 

mellan företagen. Däremot om företaget endast är intresserade av extra resurser i form av 

utdelning, samtidigt som de inte har en aktiv roll i det investerade företaget, skulle det finnas 

en högre tendens till att vilja övervaka ledningen (Collin et al., 2014). I en situation där syftet 

är att skapa framtida affärsrelationer kan ägandet ses som mer långsiktigt och väljer successivt 

att vara mer aktiv i företaget för att bidra med kompetens (Collin et al., 2014). Med incitament 

att skapa långsiktiga affärsrelationer och deltagande i verksamheten gör vi ett antagande att 

övervakning inte kommer att behövas i samma utsträckning och utdelningen kommer då att 

inte behöva användas som kontrollmekanism (Easterbrook, 1984; Jensen, 1986). 
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Med ett långsiktigt ägande för att skapa goda affärsrelationer mellan företag tror vi att ägarna 

hellre vill behålla kapitalet inom bolaget istället för att dela ut det till övriga ägare. Om de 

även är aktiva i det företag de investerat i visar det på ett visst engagemang för att driva 

bolaget framåt, så att deras investering kan öka i värde. Följande tankeutbyte mynnar ut i att 

företagsägare därför bör ställa sig negativ till ökade utdelningsnivåer. 

 
Hypotes 7: Det finns ett negativt samband mellan företag och utdelning. 

 

 

3.7 Hypotesdiskussion 

 

 
Som vi har nämnt ovanför så står vi inför ett problem om vi bara har hypoteser för VD:s 

direkta aktieägande, optioner samt ägarkoncentration. Beroende på vilket resultat vi får från 

dessa tre hypoteser ger det oss endast en indikation på om VD:n agerar i sitt egenintresse, men 

det säger ingenting om huruvida kontrollmekanismen är dysfunktionell och har tappat sin 

funktion eller inte. Vi har därför valt att applicera flera hypoteser, med olika ägartyper som 

har betydande andelar aktier på Stockholmsbörsen. Genom att vi inkluderar diverse ägartyper 

kan vi se om VD:s incitament till utdelning går hand i hand med de övriga ägartyperna som 

kontrollerar företaget. Då får vi mer grundliga bevis och underlag för att kunna avgöra om 

VD:s aktieinnehav är en dysfunktionell kontrollmekanism eller inte. 

 
För att sätta detta i kontext kan vi exempelvis utgå ifrån hypotes 1 som säger att VD:ns 

aktieinnehav kommer leda till ökade utdelningsnivåer. Eftersom VD:n själv räknas som 

aktieägare kan personen genom sin makt inom organisationen ta beslut i enlighet med 

aktieägarperspektivet för att öka bolagets vinster och lönsamhet för att sedan ta del utav högre 

utdelning. Men detta blir dock problematiskt om det skulle visa sig att det finns en familj eller 

sfär som är den kontrollerande ägartypen i företaget. De har en annan syn och intresse när det 

kommer till utdelning och föredrar hellre att behålla kapitalet i bolaget för att främja 

långsiktighet istället för att dela ut till övriga aktieägare, vilket hypotes 5 säger. Den 

intressekonflikt som uppstår då mellan VD och kontrollägaren i hur de ställer sig till utdelning 

blir då en situation som kan avgöra huruvida VD:s ägande som kontrollmekanism är 

dysfunktionell eller inte. Eftersom familjen eller sfären sitter som kontrollägare kan de rösta 

igenom utdelningsbeslut på bolagsstämman och därmed bör utdelningen minska. Men om det 

visar sig att utdelningsnivån ökar ändå visar det på att VD:n bortser från kontrollägarens 
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intresse och driver bolaget efter sitt egna incitament. Om vi får fram detta bevis på att VD:n 

bortser från kontrollägarens intresse kan vi genom att ställa hypoteserna mot varandra se om 

VD:s aktieägare är en diffus kontrollmekanism. 

 
Ytterligare ett exempel kan vara om vi utgår från hypotes 2 som säger att om en VD har 

optioner kommer det leda till en minskad utdelningsnivå. Detta blir problematisk om det är en 

institution som är kontrollägare, vars incitament är att ha höga utdelningsnivåer. Incitamenten 

mellan VD och kontrollägaren är återigen olika i detta fall och om utdelningen minskar trots 

att institutionen är kontrollägare så har vi bevis för att klargöra VD:s aktieägande som en 

diffus kontrollmekanism. 
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4 Empirisk metod 

Inom detta kapitel förklarar vi tillvägagångssättet som använts för denna uppsats för att 

öka dess reliabilitet och validitet. Vi ger även en presentation i hur vi tolkat och 

operationaliserat våra olika variabler med hjälp av tidigare forskning. 

 

 

 

4.1 Val av undersökningsmetod och design 

 

 
Vid genomförandet av en studie så nämner Bryman och Bell (2017) två olika metoder som 

vanligt tillämpas, dessa metoder är kvantitativ eller kvalitativ. Vid kvantitativ metod används 

i stora drag insamling av numerisk data istället för ord och är också bäst lämpad när studier 

präglas av ett deduktivt synsätt (Bryman & Bell, 2017). Det är även viktigt vid en kvantitativ 

studie att den data som samlas in kan kvantifieras, med det menas generellt sett att datan kan 

konverteras till siffror (Bryman & Bell, 2017). 

 
Sett till en kvalitativ metod så skiljer den sig mot kvantitativ på ett flertal punkter, dels så är 

den vanligtvis inte fokuserad på siffror utan på ord, även att en kvalitativ forskning i regel är 

tolkningsinriktad skiljer sig från en kvantitativ metod som generellt sett är mer 

naturvetenskaplig. Med detta menas att i en kvalitativ studie så ligger det i forskarens intresse 

att förstå hur verkligheten tolkas (Bryman & Bell, 2017). 

 
I vår uppsats används kvantitativ metod vilket är bäst lämpat då vi ämnar att skapa en 

representativ förståelse för området. Vi har med detta som grund samlat in en stor mängd 

numerisk data och utifrån de valda variablerna analyserat detta. Detta kommer vi kunna göra 

på ett tidseffektivt sätt eftersom vi kan samla in data från offentliga databaser som har 

information för de variabler vi behöver använda för vår uppsats. Vi har studerat företag på 

Stockholmsbörsen under flera tidpunkter då det är nödvändigt för att få en förståelse för hur 

kontrollmekanismens betydelse används. Att vi hanterar en stor mängd numerisk data som är 

kvantifierbar möjliggör att vår uppsats kan tillämpa ett kvantitativt tillvägagångssätt. Hade vi 

istället valt att försöka förstå hur den här förändringen har uppfattats så skulle en kvalitativ 

metod varit mer passande. Dock så medför kvalitativ metod att vi isåfall hade varit tvungna 
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att göra intervjuer eller enkäter som verkställande direktörer hade varit tvungna att 

genomföra. Detta skulle vara mycket tidskrävande både för oss och för de svarande vilket 

skulle komplicera uppsatsens genomförande (Bryman & Bell, 2017; Saunders et al., 2016). 

 

 
4.1.1 Longitudinell- och tvärsnittsstudie 

 

 
Enligt Bryman och Bell (2017) finns det en rad olika metoder som kan användas för 

undersökning i en studie, två vanliga alternativ är longitudinell studie och tvärsnittsstudie som 

generellt sett påminner om varandra. En tvärsnittsstudie är användbart då studien tenderar att 

undersöka hur en situation förhåller sig just för tillfället. Då görs en mätning av olika 

parametrar vid ett enstaka tillfälle för att på så sätt förstå hur det förhåller sig vid den 

tidpunkten. Detta gör datan trovärdig då insamlingsmaterialet vid det tillfället är påverkade av 

samma förutsättningar, däremot har denna undersökningsdesign en svaghet när den inte tar 

hänsyn till tidpunkten då datan kan vara missvisande på grund av yttre omständigheter som 

påverkat datan vid just den tidpunkten men som inte är generaliserbart för datan i allmänhet. 

En longitudinell undersökningsdesign kan liknas mycket med tvärsnittsdesign och delar på 

många sätt samma kvalité vad gäller reliabilitet och validitet. Däremot så väger en 

longitudinell studie in den tidsmässiga aspekten vilket underlättar vid undersökning av 

samband i analysen (Bryman & Bell, 2017). 

 
Denna uppsats applicerar en kombination av longitudinell- och tvärsnittsstudie för att datan 

som används är insamlad vid enstaka tillfällen men samtidigt över flera tidpunkter. Detta är 

fördelaktigt eftersom det minimerar risken för att yttre omständigheter har påverkat ett visst år 

(Bryman & Bell, 2017). 

 

 
4.1.2 Dokumentstudie 

 

 
Digitaliseringen som har präglat samhället de senaste åren har möjliggjort att insamlandet av 

digital information har blivit mer lättillgänglig. Tack vare befintliga databaser som arbetar 

årligen med att samla in information gör det genomförbart att samla in en stor mängd data 

(Patel & Davidson, 2003). Genom att genomföra en dokumentstudie så blir insamlandet av 
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data tidsbesparande och kostnadseffektivt och öppnar möjligheter att spendera mer resurser på 

att analysera datan istället för att praktiskt samla in den (Saunders et al., 2016). 

 
Ett alternativ till att använda dokumentstudie är att använda sig av enkäter. Enkäter kan ses 

som den enklaste formen av intervjuer där en respondent svarar på frågor. Fördelen med detta 

är att man kan få personliga svar från en stor svarsgrupp. Det är även lätt att analysera datan 

då svarsalternativen ofta kan kvantifieras. Däremot så bygger enkäter på att alla respondenter 

tolkar frågorna och svarsalternativen likadant vilket ofta inte är fallet och därför ifrågasätter 

validiteten i enkäter som metodval (Saunders et al., 2016). 

 
På grund av att vi använder oss till stor del av insamlade dokument för att få en generaliserbar 

bild om området genomförs en dokumentstudie. Likt nämnt ovan så är den stora fördelen med 

dokumentstudie att det sparar tid och resurser vilket är fördelaktigt i denna studie där en stor 

mängd data samlas in och skulle vara mycket tidskrävande ifall vi hade behövt samla in all 

data manuellt. Det finns däremot en del nackdelar med en dokumentstudie då studien enbart 

grundar sig på sekundär data, studien har inte heller möjlighet att påverka den data som 

samlas in eller frambringa kompletterande data (Saunders et al., 2016). 

 

 
4.2 Urval 

 

 
Vid denna uppsats kommer vi att studera de tre största listorna på stockholmsbörsen, small-, 

mid, - och large-cap för att på så sätt kunna studera olika storlekar på företagen vilket kan ha 

betydelse för hur kontrollmekanismer används. Ytterligare anledning till att vi använder oss 

utav dessa listor är för att den är lättillgänglig och offentlig, vilket gör det effektivt att samla 

in datan. Då vi söker att få en generell förståelse för kontrollmekanismens betydelse för 

svensk bolagsstyrning och därför är en stor kvantitet av företag att föredra. Vi kommer att 

undersöka bolag under tre olika år med fyrårsintervall. Nämligen år 2009, 2013 och 2017. Vi 

börjar med 2009 då utdelningen var som lägst efter finanskrisen, därefter har vi tagit ett 

fyrårsintervall där år 2013 visar på en ökad utdelning som ligger mellan de andra två åren. 

Vidare uppvisar år 2017 den högsta utdelningen i Sverige. Att vi får data från olika år där 

utdelningsnivåerna har varierat gör att vi kan kontrollera för yttre faktorer som kan ha 

påverkat utdelningen. Datan insamlad från dessa årtal har tagits från respektive års balansdag. 
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Vi bortser från 2018 för att årsredovisningarna för det året har inte publicerats ännu för alla 

företag under den tiden vi samlade in datan för denna uppsats. 

 

 

4.3 Bortfallsanalys 

 

 
Eftersom vi undersöker de företag som befinner sig på Stockholmsbörsen i listorna Large, 

Mid och Small under åren 2009, 2013 och 2017 blir vårt bortfall de företag där det inte finns 

någon tillgänglig data för våra variabler. De företag som har blivit börsnoterade under det just 

specifika året 2009, 2013 och 2017 kommer vi också att göra bortfall på eftersom det inte 

årsredovisningarna inte publiceras förens året efter. Företag som har ett stort statligt ägande 

gör vi också ett bortfall på eftersom vi exkluderar det statliga ägandet i vår operationalisering. 

 
Ursprungligen var totala antalet börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen large-, mid- och 

small cap 792 observationer. Efter att ha exkluderat bolag som har stort statligt ägande samt 

de bolag som har blivit börsnoterade under åren 2009, 2013 och 2017 slutade vårt urval på 

tillsist 740. Detta innebär att vi fick ett bortfall på 52 observationer vilket motsvarar 6,6 

procent. I en bortfallsanalys visar det även att det inte finns någon signifikans, vilket påvisar 

att datan är representativ. 

Tabell 1 

Bortfallsanalys 
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4.4 Datainsamlingsmetod 

 

 
Den datainsamling som gjorts för att studera åren 2009, 2013 och 2017 så har vi använt 

databaserna Holdings och Thomson Reuters Datastream. Båda databaserna är allmänt kända 

och etablerade databaser vilket därför säkerställer validiteten för den insamlade datan. 

Thomson Reuters Datastream har framförallt varit användbart då vi hämtat finansiell 

information om bolagen på Stockholmsbörsen, databasen möjliggör att på ett enkelt sätt få 

fram en stor mängd data från många företag vilket har besparat oss mycket tid i den här fasen 

av uppsatsen. Holdings används då vi önskar ta fram information om aktieägandet för den 

verkställande direktören. Detta var något som inte var möjligt ifall vi uteslutande använt oss 

av Thomson Reuters Datastream. Denna datainsamling var något mer tidskrävande då vi fick 

manuellt granska alla företag var för sig men det var nödvändigt för att få fram den önskade 

datan. 

 
Då vårt behov av information tillgodoses normalt av de årsredovisningar som företagen ger ut 

så är det främst härifrån vi har erhållit vår data med mindre kompletterande uppgifter om till 

exempel VD:ns aktieinnehav. Vi har valt att enbart använda oss av den här informationen då 

vi ämnar att skapa en förståelse kring ämnet om VD:s aktieinnehav som kontrollmekanism 

och har därför inte genomfört djupare undersökningar på varje enskilt företag då det hade 

endast skapat kunskap om den specifika situationen. Den data vi samlar in är således 

tillgänglig för allmänheten och vi har därför goda möjligheter till att kunna genomföra denna 

uppsats. 

 
Årsredovisningar är ett sätt för företag att ge information till investerare och andra 

utomstående parter vilket gör att de ofta avspeglar företaget på ett bra sätt samt att de 

uppdateras med jämna mellanrum (Guthrie & Petty, 2000), och öppnar på så sätt möjligheter 

att genomföra undersökningar på företagen under en längre tidsperiod (Niemark, 1995). 

Årsredovisningar kan enligt Campbell (2000) ses som en god indikator på hur företaget 

förvaltas. Detta då företaget ofta har god kontroll över årsredovisningarna och är den 

vanligaste formen av medel för att kommunicera med både externa och interna investerare, då 

det även är lagstadgat att genomföra årsredovisningar gör att jämförande både mellan företag 

och mellan olika tidshorisonter blir tämligen okomplicerat (Tilt, 2001). 
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4.5 Operationalisering 

 

 
För att operationalisera och definiera våra begrepp tar vi upp flera olika variabler som har en 

påverkan på utdelning och aktieägande som kontrollmekanism inom organisationer. Vi ger 

tydliga beskrivningar utav våra variabler och förklarar hur de kan sättas i kontext för vårt 

specifika problem. 

 
Eftersom vi ska undersöka ifall kontrollmekanismen, VD:s aktieägande, har tappat sin 

primära funktion inom organisationer väljer vi att ställa vår beroende variabel mot oberoende 

variabler som har en påverkan på utdelningsnivån. Utifrån litteratur och tidigare forskning har 

vi sedan formulerat hypoteser som vi testar för att skapa en förståelse kring hur VD:s 

aktieinnehav som kontrollmekanismer fyller det tänkta syftet eller inte. Förutom beroende- 

och oberoende variabler väljer vi även att kontrollera sambandet med kontrollvariabler. 

 
Vi har valt alla variabler med eftertänksamhet och är medvetna att det finns olika 

tillvägagångssätt för hur en variabel kan mätas. Sett till våra förutsättningar vid denna uppsats 

uppkomst har vi valt att titta på hur de tidigare forskarna har arbetat med variablerna och 

sedan applicerat liknande på vår uppsats. 

 

 
4.5.1 Beroende variabler 

 
 

4.5.1.1 Utdelning 

 

 
Denna uppsats använder utdelning som beroende variabel. När vi räknar på utdelning så 

kommer vi att dividera den genom ett omräkningstal för att ta bort faktorer som kan vara 

missvisande i vår undersökning och vi får en mer rättvisande variabel. Extrautdelning 

kommer att exkluderas från undersökningen. Vi anser att det är en särskild händelse utöver 

det vanliga inom verksamheten och bör därför inte ha någon påverkan på vår uppsats. 

 
Det finns flertalet tidigare studier kring omräkningstal när man räknar på utdelningen. Khan 

(2006) har använt sig utav omsättning som omräkningstal för att dividera utdelningen och få 
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den som kvot, med argumentering att företag som har större omsättning tenderar till att ha en 

högre utdelningsnivå än de som har en lägre omsättning. Gurgler och Yurtoglu (2001) och La 

Porta et al. (2000) argumenterar även för omsättningens vikt för att jämföra utdelningen 

mellan företag som är olika stora. Genom att använda omsättning eliminerar man att storleken 

på företagen har en betydelse på utdelningen (Khan, 2006; Gurgler & Yurtoglu, 2001). 

 
Utdelning/omsättning kodas som en procentsats 

 
 

Det finns även andra omräkningstal som tidigare forskning har belyst som viktiga för att 

eliminera företagens storlek. Fenn och Liang (2001) samt Al Kuwari (2010) väljer att ställa 

utdelningen genom börsvärdet för att börsvärdet bestäms av värdet på aktierna, och eftersom 

aktierna är den faktor som ger rätt till utdelning är börsvärdet ett relevant omräkningstal. 

 
Utdelning/Börsvärde kodas som procentsats 

 
 

Då totala tillgångar tenderar att ha ett relativt stabilt värde över åren och inte påverkas till lika 

stor grad av fluktuationer på marknaden så har tidigare studier (Kheirkhah et al., 2017; 

Mahira, 2012; Lu & Wang, 2018) om utdelning använt detta för att justera utdelning som 

variabel. Vi kommer även använda totala tillgångar som omräkningstal i denna uppsats då det 

ger en stabil och trovärdig bild av företagets ekonomiska ställning vilket är relevant vid 

beräkning av utdelningsnivåer (Harada & Nguyen, 2011). 

 
Utdelning/Totala tillgångar kodas som procentsats 

 
 

Vi kommer även att använda oss utav nyckeltalet Payout Ratio eftersom det beskriver hur 

mycket företagen ger utdelning i förhållande till resultatet (Khan, 2006; Gurgler & Yurtoglu, 

2001). 

 
Utdelning/Resultat kodas som procentsats 

 
 

I denna uppsats kommer vi att använda oss utav omsättning, resultat (Khan, 2006; Gurgler & 

Yurtoglu, 2001), börsvärde (Fenn & Liang; 2001) samt totala tillgångar (Kheirkhah et al., 

2017; Mahira, 2012; Lu & Wang, 2018) som omräkningstal när vi dividerar det med 

utdelningen. Eftersom vårt urval kommer bestå av företag med olika storlek kan vi nu på ett 
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smidigt sätt ta bort storlekens faktor på utdelningsnivån och vi får ett mer rättvisande variabel. 

Anledningen till varför vi använder oss utav alla tre är för att för att se vilket tillvägagångssätt 

som var mest användbart för en djupare diskussion i vår analys. 

 

4.5.2 Oberoende variabel 

 
 

4.5.2.1 VD med direkt aktieinnehav 

 

 
VD med direkt aktieägande kommer vi att använda som en oberoende variabel i vår uppsats. 

Genom att använda denna variabel kan vi undersöka huruvida VD:s aktieägande, i form av 

röstandel, kan påverka på utdelningsnivån. Informationen kommer vi att samla in från 

Holdings databas där vi kan se hur många aktier VD:n äger i bolaget. Genom att dividera 

antalet aktier som VD:n har gentemot totala aktier som finns noterade för bolaget kan vi på så 

sätt få ut en procentandel som beskriver möjligheten till att påverka ett förslags utgång på 

bolagsstämman. Detta tillvägagångssätt att använda sig utav procentuell röstandel har använts 

i tidigare studier (Collin et al., 2014; Burns et al., 2015; James et al., 2017; Core & Guay, 

2002), vilket ökar vår reliabilitet och validitet. 

 
VD:ns aktieinnehav kodas som den procentuella röstandel VD:n har gentemot totala noterade 

aktier i bolaget. 

 
4.5.2.2 VD med optioner 

 
 

Den andra oberoende variabeln vi kommer att använda oss utav är ifall VD:n har optioner 

eller inte i bolaget. Informationen kring optioner kommer vi att hämta från varje bolags 

årsredovisning där de presenterar optionsschemat för VD:n, vilket är samma tillvägagångssätt 

som Collin et al. (2014) har gjort. Optioner mäts som en dummyvariabel där värdet 1 är ifall 

VD:n äger optioner samtidigt som 0 blir motsatsen (Collin et al., 2014; James et al., 2017; 

Aboody & Kasznick, 2008; Lambert et al., 1989). 

 
Optioner kodas som 1 ifall VD:n har optioner och 0 ifall VD:n inte har det. 
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4.5.2.3 Ägarkoncentration 

 

 
I Sverige är det traditionellt sett vanligt med hög ägarkoncentration och kontrollägare inom 

företagen (Högfeldt, 2005). La porta et al. (1999) visar i sin studie att gränsen för att definiera 

sig själv som kontrollägare inom ett bolag i Sverige är den ensamma ägare som kontrollerar 

20% av aktierna, medans det är betydligt mindre i länder som USA och Japan. Däremot 

menar kollegiet för svensk bolagsstyrning att gränsen för kontrollägare i Sverige är 10% 

vilket frångår tidigare studier (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2018). 

 
Då Sverige traditionellt sett har väldigt hög ägarkoncentration (Högfeldt, 2005) så väljer vi att 

frångå Kollegiet för svensk bolagsstyrnings rekommendationer. Istället så följer uppsatsen det 

tillvägagångssätt som tidigare studier (La Porta et al., 1999) tillämpar. Vi kommer att 

appliciera gränsen för ägarkoncentration på 20% då det är en klar och tydlig riktlinje på i 

vilken mån ägaren har möjlighet att kontrollera bolaget. Informationen kring om företagen har 

ägarkoncentration eller inte kommer vi att samla in från Holdings databas. 

 
Ägarkoncentration kodas som 1 när ägarkoncentration är över 20% och 0 när den är under. 

 
 

4.5.2.4 Institutionella ägare 

 

 
Institutionella ägare består bland annat av investmentbolag, stiftelser, försäkringsbolag och 

banker. Dessa institutioner har ofta aktieägande i börsbolagen i Sverige (Hedlund et al., 

1985). 

Däremot kommer investmentbolag att exkluderas som institutionell ägare och räknas som ett 

familjeföretag med anledning av den politiska historia Sverige haft där familjer i hög grad 

äger investmentbolagen (Högfeldt, 2005). 

 
Informationen kring institutionella ägare kommer vi att hämta från Holdings databas där vi på 

ett smidigt tillvägagångssätt kan se om det finns stiftelser, försäkringsbolag eller banker som 

ägare i respektive företag. Vi kommer att mäta institutionella ägare som en dummyvariabel 

vilket är samma tillvägagångssätt som Chang et al. (2015) och Surendranath et al. (2017) har 

gjort i sina studier. 
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Institutionella ägare kodas som 1 när kontrollägaren är en institutionell ägare och 0 när det 

inte är det. 

 
 

4.5.2.5 Familj/sfär 

 

 
Familjer/sfärer innehåller privatpersoner som har betydande andel aktier i företag, exempelvis 

familjen Lundberg i Lundbergföretagen eller familjen Persson i Hennes & Mauritz. 

Investmentbolag kommer även inkluderas inom familj/sfär och inte som en institutionell ägare 

eftersom de ofta kontrolleras av familjer. Ett exempel på detta är Investor som Wallenberg 

kontrollerar. 

 
Det finns flera tillvägagångssätt att mäta familjer och sfärer men eftersom alla ägartyper 

operationaliseras som en dummyvariabel kommer vi att göra det även för denna ägartyp. 

Detta tillvägagångssätt har även Anderson & Reeb (2003) samt Pindado et al. (2012) använt 

när det genomförde sina studier. Informationen kommer att hämtas från Holdings databas. 

 
Familj/sfär kodas som 1 när kontrollägaren är en familj/sfär och 0 när det inte är det. 

 

 
4.5.2.6 Utländska ägare 

 

 
Utländska ägare har inte någon specifik indelning till en viss ägartyp utan det innehåller 

privatpersoner, institutioner, företag och stater som har innehav på Sveriges aktiemarknad 

men som har sitt säte utomlands, vilket även är Hedlund et al. (1985) beskrivning på 

utländska ägare. Dahlquist och Robertsson (2000) poängterar vikten av att det kan vara svårt 

att avgöra om det är en utländsk ägare eller inte när man kollar i olika databaser. Med detta i 

åtanke kommer vi även att dubbelkolla i Holdings databas för att säkerställa att investeraren 

har sitt säte utanför Sverige. Short et al. (2001) har placerat utländska ägare som en 

dummyvariabel och vi avser att göra detsamma. 

 
Utländska ägare kodas som 1 när kontrollägaren är en utländsk ägare och 0 när det inte är 

det. 
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4.5.2.7 Företag 

 

 
Företag innehåller företag på Stockholmsbörsen som investerat i andra verksamheter. Vi 

särskiljer således dessa företag med de institutioner som stiftelser, försäkringsbolag och 

banker då ägandet tenderar att ha olika intressen när det gäller utdelning. Utländska företag 

kommer också att exkluderas från denna ägartyp. Institutioner, likt nämnt ovan, föredrar 

högre utdelningsnivåer medans icke institutionella företag i regel hellre ser att kapitalet 

behålls i företaget för en mer långsiktig vinst. Företag, exkluderat institutioner, investerar i 

andra företag för att skapa relationer, dessa relationer kan bygga på allt från 

informationsutbyte till att sänka produktionskostnader och därför är det fördelaktigt för det 

investerande företaget att kapitalet går till återinvestering istället för utdelning (Collin et al., 

2014). Vi kommer att samla informationen kring företag i databasen Holdings och använda 

det som en dummyvariabel. 

 
Företag kodas som 1 när kontrollägaren är ett företag och 0 när det inte är det. 

 

 
Ägartyp som kontrollägare 

 
 

Det första vi kommer att göra när vi samlar in data är att se ifall företaget har en kontrollägare 

med över 20 % i röstandelar eller inte. Om det visar sig att det finns kontrollägare kommer vi 

att koda den observationen som 1. Finns det en kontrollägare går vi sedan vidare och kollar på 

vilken ägartyp det är som har över 20 % i röstandelar och kodar den ägartpen som 1 och sedan 

0 på de ägartyper som återstår för varje observation. I det fall det inte finns någon 

kontrollägare som överstiger 20 % kommer kontrollägare och alla ägartyper att kategoriseras 

med 0. 

 
Skatt 

 
 

I de olika ägartyperna så beskattas de annorlunda beroende på vilken ägartyp de tillhör. 

Exempelvis kan investmentbolag och institutionella ägare ha stiftelser som gör att de måste ha 

utdelningar för att inte bli dubbelbeskattad. Skatteeffekten är inräknat i våra variabler när de 

kodas. 



49 

 

 

 

4.5.3 Kontrollvariabler 

 

 
Uppsatsens relevans ligger i att se hur VD:s interna innehav har en effekt på utdelning, det är 

därför kritiskt att vid genomförandet undvika att resultatet blir missvisande på grund av andra 

influerade faktorer. Därför applicerar vi ett antal kontrollvariabler vars intention är att 

garantera att den beroende variabeln enbart påverkas av den oberoende variabeln. Vid valet av 

de kontrollvariabler som uppsatsen använder så har hänsyn tagits till tidigare forskning som 

belyser att dessa variabler är betydelsefulla vid studerande av utdelning. 

 
Utifrån den tidigare forskning som vi studerat så tar Kheirkhah et al. (2017) upp i sin studie 

variablerna företagsstorlek, lönsamhet och tillväxt. Även Mahira (2012) använder sig utav 

storlek och tillväxt i sin studie och fyller även på med skuldsättningsgrad. Ytterligare studier 

(Lu & Wang, 2018; Harada & Nguyen, 2011; Al-Kuwari, 2009) har använt storlek som 

kontrollvariabel där Al-Kuwari (2009) även gör detta genom att använda sig utav företagets 

börsvärde och Harada och Nguyen (2011) använder sig utav lönsamhet. Studier har även visat 

att en viktig variabel att kontrollera är bransch som bland annat belyses av Balafas och 

Florackis (2013). Cucculelli (2018) samt Li och Roberts (2018) tar upp ifall VD:n sitter med i 

styrelsen som kontrollvariabel då detta kan ha en påverkan på utdelningspolicyn. Cucculelli 

(2018) väger även in VD:ns ämbetstid som en faktor och Chen et al. (2018) tar även upp 

VD:ns ålder. 

 
Med utgångspunkt i den tidigare forskning vi nämnt ovan så kommer vi att använda oss utav 

kontrollvariablerna bransch, storlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, tillväxt, VD sitter i 

styrelse, VD:s ämbetstid, VD:s ålder då det är dessa tidigare forskning belyst mest. Vi 

kommer även att använda våra årtal som kontrollvariabel då utdelningsnivåerna skiljer sig 

markant (Mårder, 2015; Gustafsson, 2019) och uppsatsen undviker därmed ifall detta har skett 

på grund av yttre faktorer. Med hänsyn till de teorier som används (Fama & Jensen, 1983; 

fama & French, 2001; Jensen et al., 1992; Lintner, 1956; Rozeff, 1982) så är detta variabler 

som har en tydlig koppling till utdelning och blir därför motiverat att använda i den här 

uppsatsen. 
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4.5.3.1 Bransch 

 

 
Sett till vilken bransch ett företag bedriver sin verksamhet inom kan vissa skiljaktigheter 

finnas inom utdelningsstrategin (Fahrina, 2003). Även Fama och Jensen (1983) är inne på 

samma spår och beskriver att beroende på vilken bransch ett företag tillhör så skiljer sig deras 

bolagsstyrning och även kontrollmekanismer. Därför inkluderar vi de olika branscherna i vår 

analys som en kontrollvariabel för att försäkra oss om att det inte finns någon bransch som har 

en annan bolagsstyrning och utdelningspolicy än den andra. De olika branscherna har vi 

hämtat från Avanzas hemsida enligt Stockholmsbörsen (Avanza, 2017): 

 
• Finans 

• Hälsovård 

• Industrivaror och tjänster 

• Informationsteknik 

• Konsumenttjänster 

• Konsumentvaror 

• Olja & Gas 

• Råvaror 

• Telekom 

 
 

Kodas som 1 för den bransch observationen tillhör och 0 för de resterande. 

 

 
4.5.3.2 Storlek 

 

 
Ett företags storlek är en återkommande variabel inom den företagsekonomiska forskningen 

när det kommer till studier som berör utdelning (Mahira, 2012; Lu & Wang, 2018; Firth et al., 

2016; Kheirkhah et al., 2017; Al-Kuwari, 2009; Lee & O’Neill, 2003). Även Fama och 

French (2001) studie, som går i linje med Lintner (1956) och Jensen (1986), belyser vikten av 

att ett företags storlek har en påverkan på hur mycket som delas ut till aktieägarna då större 

företag har i regel mer möjligheter att ge utdelning. Med dessa teorier och tidigare forskning 

som grund inkluderar vi företagens storlek som kontrollvariabel i vår uppsats. Själva 

begreppet storlek är dock relativt odefinierat och diffust eftersom det inte finns något konkret 

begrepp som förknippas med storlek. Några studier har definierat begreppet storlek som 
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företagets totala tillgångar (Kheirkhah et al., 2017; Mahira, 2012; Lee & O’Neill, 2003; 

Harada & Nguyen, 2011; Lu & Wang, 2018; Firth et al., 2016), samtidigt som andra studier 

(Mancinelli & Ozkan, 2006; Fama & French, 2001) menar att ett företags storlek är definierat 

som deras totala omsättning och ytterligare studier (Al Kuwari, 2009) mäter företagets storlek 

genom dess börsvärde. 

 
Utifrån den tidigare forskningen som gjort så finner vi att alla tre olika tillvägagångssätt för 

att bestämma ett företags storlek är väsentliga trots att det finns vissa för- och nackdelar. 

Vi har även haft i åtanke att antal anställda kan ses som ett mått på företagets storlek men valt 

att bortse från detta då tidigare forskning inte använt detta samt att det kan vara missvisande 

sett till vilken företagsstruktur de olika företagen har. 

 
Börsvärdet är en bra indikator men kan vara påverkad av temporära över- och 

undervärderingar av företagets aktier. Stora fluktuationer på aktiens värde kan även det ge ett 

missvisande börsvärde, vilket kan skada uppsatsens validitet. Totala tillgångar kan skilja sig 

mycket mellan olika branscher beroende på hur de väljer att redovisa vissa tillgångar på 

balansrapporten exempelvis Goodwill (Årsredovisningslag, skriv korrekt). Omsättningen kan 

vara missvisande ifall företaget har fått utstå utomstående faktorer som inte vanligtvis är 

förknippat med verkligheten, och därför haft ett dåligt år med sämre försäljning. 

 
Därför använder denna uppsats sig av alla tre variabler vid bedömning av företagets storlek 

för att eliminera det faktum att någon variabel kan ha varit missvisande vid den tidpunkt vi 

gjorde uppsatsen. På så sätt ges en möjlighet att välja det tillvägagångssättet som ger en så 

rättvis bild som möjligt och mest jämförbart. Vi får även möjlighet till djupare analysering av 

vårt resultat utifrån vilken av dessa variabler som väljs vilket kan förklara tidigare forsknings 

variation av resultat. Informationen samlas in från Thomson Reuters Datastream. 

 
 

4.5.3.3 Lönsamhet 

 

 
Cheng (2004) beskriver hur bolag som har lägre lönsamhet tenderar att driva företaget mer 

kortsiktigt vilket framförallt görs på grund av att styrelsen vill hålla bolaget från konkurs. 

Fama och French (2001) samt Jensen et al. (1992) belyser i sina studier att företag med en 

högre lönsamhet tenderar att ha en högre utdelning. Detta styrker Harada och Nguyen (2011) 
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studie samt menar att begreppet lönsamhet definieras som relationen mellan företagets resultat 

och totalt kapital vilket mäts genom räntabiliteten på totalt kapital. Information samlas in från 

Thomson Reuters Datastream. 

 
I vår uppsats använder vi lönsamhet som variabel för att kunna få en rättvis bild om de företag 

vi använder samt för att kunna jämföra olika företag som skiljer sig i storlek och över tid. 

Genom att använda räntabilitet på totalt kapital (ROA) likt Harada och Nguyen (2011) får vi 

möjlighet att analysera hur företaget tenderar att generera avkastning i förhållande till totalt 

kapital (Ebaid, 2009). 

 
ROA kodas som procentsats resultat dividerat med totala tillgångar. 

 
 

Som komplement till ovanstående operationalisering så kommer vi även att använda 

räntabiliteten på eget kapital (ROE) för att analysera företags finansiella prestationer. Genom 

att använda ROE så får vi en inblick i hur företagets utdelningspolicy ter sig med hänsyn till 

den del av totalt kapital som inte är skulder. Vi får då fram vilken kapacitet företagen har att 

generera avkastning i relation till eget kapital (Brealey et al., 2017; Ebaid, 2009). 

 
ROE kodas som procentsats resultat dividerat med eget kapital. 

 
 

4.5.3.4 Skuldsättningsgrad 

 

 
Ett företags skuldsättningsgrad har en stor inverkan på hur utdelningspolicyn ser ut vilket 

Mahira (2012) och Jensen et al. (1992) påvisar i sina studier. De beskriver att ett företag med 

hög skuldsättningsgrad även har högre kostnader i form av räntor vilket fritt eget kapital 

behövs till att betala. Därför genererar det att företaget har mindre kapital att betala som 

utdelning och större behov av att behålla kapitalet i bolaget (Jensen, 1986). 

Skuldsättningsgraden i sig kan även ses som en kontrollmekanism för ägarna då det minskar 

kassaflödet vilket gör att ledningen har mindre kapital att använda för sitt egenintresse. 

 
Vi inkluderar skuldsättningsgrad som variabel för att det är viktigt att ha i åtanke ifall om 

bolag har en högre skuldsättningsgrad så kommer det att påverka hur företaget agerar när det 

gäller utdelning (Mahira, 2012; Jensen et al., 1992; Jensen, 1986). Vi beräknar 
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skuldsättningsgraden genom att ta totala skulder dividerat med eget kapital. Detta 

tillvägagångssätt har även Burns et al. (2015) använt i sin studie som handlar om incitaments- 

kompensation och utdelningspolicy på den europeiska marknaden. Vi kommer att samla datan 

om totala skulder och eget kapital från databasen Thomson Reuters Datastream. 

 
Skuldsättningsgrad kodas som procentsats totala skulder dividerat med eget kapital. 

 

 
4.5.3.5 Tillväxt 

 

 
Likt nämnt ovan så beskriver Lintner (1956) att en av faktorerna som påverkar ett företags 

utdelning är tillväxt. Även Rozeff (1982) beskriver hur bolag som är i en tillväxtfas kommer 

att eftersträva att använda kapitalet som finns i bolaget till detta ändamål och undvika att 

finansiera tillväxten genom externt kapital. Därför menar Rozeff (1982) att på grund av att 

både tillväxt samt utdelning finansieras från fritt eget kapital så kommer ett bolag som 

prioriterar tillväxten att ha en lägre utdelningsnivå. 

 
Tidigare studier (Mahira, 2012; Chang et al., 2015; James et al., 2017) har använt variabeln 

tillväxt för att studera företags utdelning genom att ta förändringen i försäljning dividerat med 

föregående års försäljningsnivå, för att få ut den procentuella ökningen. Vi avser att göra 

detsamma som tidigare forskning, datan om försäljningen kommer vi att hämta från Thomson 

Reuters Datastream. 

 
Tillväxt kodas som den procentuella förändringen i försäljning från föregående år. 

 

 
4.5.3.6 VD sitter i styrelse 

 

 
Då det enligt Jensen och Murphy (1990) och Griffith (1999) är vanligt att den verkställande 

direktören har aktieägande i företaget samt att VD:n genom sitt aktieägande kan påverka 

företagets utdelningspolicy (Seyhun, 1986). Detta främst på grund av att det är vanligt att 

VD:n även sitter med i styrelsen (Fernandes, 2008). Ur ett teoretiskt perspektiv menar 

agentteorin att en VD som sitter med i styrelsen har möjlighet att påverka styrelsen vilket 

leder till en ökad risk för ledningens inflytande och sämre prestation (Jensen & Meckling, 
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1976; Fama & Jensen, 1983). Schwartz-Ziv och Weisbach (2013) belyser i sin studie att en av 

styrelsens främsta uppgifter är att kontrollera den verkställande direktören och ser till så 

personen styr företaget på önskvärt sätt. Detta kan utifrån agentteorin bli ifrågasatt då VD:n 

även sitter med i styrelsen vilket gör att VD:n kan influera styrelsebesluten genom att påverka 

vilken information styrelsen får med hjälp av sitt informationsövertag. Detta kan bidrar till att 

andra styrelsemedlemmars inflytande och övervakningsförmåga minskar och medverkar till 

att intressekonflikter uppstår (Collin et al., 2014; Schwartz-Ziv och Weisbach, 2013) . Vi 

finner även tidigare forskning (Cucculelli, 2018; Li & Roberts, 2018) som använt “sitter i 

styrelsen” som kontrollvariabel. Vi kommer med ovanstående teorier och forskning använda 

“Sitter i styrelsen” som en kontrollvariabel där 1 är att VD:n sitter med i styrelsen och 0 är att 

VD:n inte sitter med i styrelsen. 

 
VD sitter med i styrelsen kodas som 1 om de har styrelseuppdrag och 0 om de inte har det. 

 

 
4.5.3.7 VD:s ämbetstid 

 

 
Ämbetstid är ett mått som beskriver hur länge en person har varit tillsatt på sin position i 

företaget (Cucculelli, 2018). Ett större antal år vid den tillsatta positionen ger erfarenhet och 

kompetens som kan användas för att påverka beslut inom organisationen, exempelvis 

utdelningen (Kuratko & Audretsch, 2009). Finkelstein och Hambrick (1989) påvisar att det 

finns en positiv relation mellan ämbetstid och makt, vilket ger VD:n inflytande över 

organisationen på grund av sin maktposition och kan därför influera organisationen efter sitt 

egenintresse. James et al. (2017) samt Collin et al. (2014) har mätt VD:s ämbetstid som 

antalet år personen har suttit vid sin post vid den tidpunkten studien görs, och vi avser att göra 

detsamma. 

 
VD:s ämbetstid kodas som antalet år VD:n har suttit vid sin post. 

 

 
4.5.3.8 VD:s ålder 

 

 
VD:s ålder är en stor maktfaktor och som även spelar roll i hur pass stor utsträckning VD:n 

kan få igenom beslut. Med högre ålder besitter VD:n mer erfarenhet och kompetens inom 
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arbetsområdet och har därför en högre auktoritet när det kommer till beslut som rör 

verksamheten, exempelvis utdelningen (Chen et al., 2018). Tidigare studier har använt VD:ns 

ålder som kontrollvariabel eftersom det är en så pass stor faktor för hur beslut tas i 

organisationen (Hirshleifer & Thakor, 1992; Zwiebel, 1995; Gilson, 1989; Ward et al., 1995). 

Med tanke på att den tidigare forskningen poängterat VD:s ålder som en avgörande faktor för 

beslutsfattande och inkluderat den som variabel i sina studier, avser vi att göra detsamma. 

 
VD:s ålder kodas som hur gammal personen är. 

 

 
4.5.3.9 Årtal 

 

 
Som nämnt tidigare så har utdelningsnivåerna ökat markant under de senaste åren (Mårder, 

2015; Gustafsson, 2019). Därför är det viktigt att ta det i beaktning vid studier kring 

utdelning. Vi kommer att samla in data från tre olika årtal för att undvika att den insamlade 

datan speglar yttre omständigheter för mycket. Åren 2009, 2013 och 2017 är tre år där 

utdelningsnivåerna skiljer sig kraftigt och vi får därför data från år med låg, medel och hög 

utdelning. 

 
Årtal kodas som en dummyvariabel där 1 är ifall datan tillhör respektive år och 0 är där den 

inte gör det. 

 

 
4.6 Etiska överväganden 

 

 
Under uppsatsens förlopp kommer vi att stå inför olika situationer som kan påverka etiken i 

vårt arbete. Våra handlingar kommer alltid att vara objektiva. Att inte göra val som är 

objektiva skulle medföra att vi bryter mot de etiska direktiv som finns för en sådan studie och 

vi riskerar samtidigt att förvränga resultatet åt ett håll utifrån våra egna preferenser. Att vi 

uppför oss etiskt mot vår forskning betyder att vi inte bär en partiskhet mot resultatet utan 

presenterar det utifrån vad som framkommit i verkligheten (Bell et al., 2019). 
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Enligt Bryman och Bell (2017) är det viktigt att företagen inte tar någon skada när man gör 

företagsekonomiska undersökningar. Vi har därför valt att formulera oss på ett sätt där vi inte 

gör några drastiska åtaganden som på ett eller annat sätt kan vara skadligt för företagen. 

 
Utöver detta beskriver även Bryman och Bell (2017) att det är viktigt att vår uppsats inte 

kommer bidra till någon skada för de företag som är involverade samt att vårt agerande inte 

kommer förödmjuka någon av de bidragande företagen. 

 

 
4.7 Metodkritik 

 

 
Vid kvantitativa studier finns det vissa åtgärder som måste följas för att garantera att 

undersökningen håller en hög nivå. I denna rubrik kommer vi att utveckla hur vi arbetar med 

reliabilitet och validitet. Inom kvantitativa studier är dessa mått för att mäta studiens 

replikerbarhet och tillförlitlighet. 

 

4.7.1 Reliabilitet 

 

 
Reliabilitet innebär att resultatet från en studie skulle bli exakt likadan även om den hade 

genomförts av någon annan vid en ny tidpunkt (Bryman & Bell, 2017). En studie som har hög 

reliabilitet skulle innebära att andra forskare inte drabbas av andra resultat även fast de använt 

samma data och siffror (Eliasson, 2010). Vi har som mål att uppfylla kravet för reliabilitet så 

att andra forskare har möjligheten att använda vår data och få fram samma resultat som oss. 

 
För att nå reliabilitetsmålet kommer vi i vår operationalisering agera noggrant och ge en 

utförlig beskrivning och argumentering till våra variabler vi använder oss i uppsatsen. Vi 

kommer även ge läsaren korrekta källhänvisningar så att vi även påvisar vart informationen 

kommer ifrån. För att öka sannolikheten att vi når reliabilitetsmålet har vi även gjort en 

sammanställning av variablerna så läsaren inte behöver leta i texten och riskera att missa 

någon. 



57 

 

 

 

4.7.2 Validitet 

 

 
Validitet är ett mått som beskriver giltigheten för studien (Bryman & Bell, 2017). Eliasson 

(2010) beskriver begreppet validitet som om det vi mätt uppsatsen på är vad vi i verkligheten 

har gjort. Eftersom vår data främst härstammar från årsredovisningar, som blivit granskade av 

oberoende revisorer och är offentliga, kommer validiteten bli stark för vår uppsats. Detta på 

grund av att datan då kan anses som sanningsenlig. Att datan är sanningsenlig och bidrar till 

validitet är ett gott tecken, däremot så behöver vi också rannsaka oss själva i frågan. 

Uppsatsens utformning blir beroende på hur pass bra vi använder datan och hur vi sedan 

tolkar den så att våra variabler blir tilldelade rätt data. 
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5 Empiriskt resultat och analys 

I detta kapitel ger vi en presentation av resultaten från när vi testat datan i SPSS. Vi 

beskriver hur vårt urval ter sig i de olika variablerna samt ger information om vilka tester 

som gjorts i de statistiska analyserna. Dessa statistiska tester ligger som grund för vidare 

analys kring våra hypoteser. 

 

 

5.1 Univariat analys 

 
Till att börja med har vi sammanställt en univariat analys där varje individuell variabel 

(beroende, oberoende och kontrollvariabel) har inkluderats. Detta har sedan presenterats i 

diverse tabeller som visar minimum- och maximumvärdet, medelvärde, standardavvikelse 

samt alla observationer som gjorts. Detta ger läsaren en övergripande blick över materialet 

och det visar även hur spridning har uppträtt kring variabeln. 

 

5.1.1 Beroende variabler  

Tabell 2 

Utdelning 
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De fyra första variablerna i tabell 2 beskriver utdelningen för varje årtal. Av tabellen noterar 

vi att minimumvärdet är 0 för samtliga årtal vilket beror på att det finns företag som inte har 

gjort någon utdelning under dessa årtal. Vidare kan vi se att maximumvärdet skiljer sig 

markant och att utdelningsnivåerna ökar med årtalen. Utdelning 2009 hade ett maximumvärde 

av 12 825 Mkr samtidigt som nivån på 25 332,458 Mkr under utdelning 2017. Under 

medelvärdet ser vi även där en markant ökning i utdelningsnivåer som under 2009 ligger på 

407,481 Mkr samtidigt som nivån under 2017 ligger på 728,229 Mkr. Medelvärdet för 

utdelning när alla årtal är inkluderade ligger på 613,042 Mkr. Att det är stora skillnader i 

utdelningsnivåer beror på att uppsatsen använder data från small-, mid-, och large cap där den 

varierande storleken på bolagen speglas i denna deskriptiva tabell. 

 
Sedan följer olika alternativ för att beräkna bolagens utdelningsnivå. Utdelningen är dividerad 

med de fyra variablerna omsättning, tillgångar, börsvärde och resultat. De tre första 

alternativen förhåller sig relativt lika till varandra med ett medelvärde runt ca 5%. Däremot 

skiljer sig utdelning/resultat avsevärt och har ett medelvärde på 31,3%. 

 

 
5.1.2 Oberoende variabler 

 
Tabell 3 

Internt innehav 
 

 
Tabell 3 visar VD:s aktieinnehav i procentuell röstandel. Vi kan då konstatera att 64,2% av 

VD:ar inom urvalet hade aktieinnehav inom företaget mellan allt från 0,0098% till 96,7%. Vi 

kan även tyda från tabellen att medelvärdet av aktieinnehav av VD:n var 42,4% vilket visar 

att de i regel har en stor möjlighet att påverka företagets beslut. 

 
I vilken utsträckning den sittande VD:n har famtidsoptioner eller inte. det går att utläsa att 

50,4% av alla VD:ar i urvalet innehar någon form av optioner vilket tyder på att det är ett 
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medel för ledningen att försöka förena VD:ns intresse med organisationens och därmed är det 

en betydande variabel för studien. 

 
Tabell 4 

Ägarkoncentration och ägartyper 

 

Tabell 4 visar i hur stor utsträckning Stockholmsbörsen large-, mid- och mall cap omfattas av 

ägarkoncentration eller inte. Resultatet från den univariata analysen visar på att 37% av 

företagen inte har någon form utav kontrollägare vilket innebär att 63% har kontrollägare. Av 

dessa 63% kontrollägare består 3% av institutionella ägare, 43% av familj/sfär, 10% av 

företag och 7% av utländska ägare. Eftersom Sverige har en historia kring familjer och sfärer 

som äger stora delar av noterade bolag var det förväntat att de hade en betydande andel av 

ägarkoncentrationen. 

 

5.1.3 Kontrollvariabler  
Tabell 5 

Kontrollvariabler 
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För totala tillgångar, omsättning och börsvärde finns det en stor spridning mellan de olika 

värdena, vilket är ytterligare en konsekvens av att vi har bolag från small-, mid-, och large 

cap. Anledningen till varför minimivärdet för omsättning är 0 är på grund av att det finns 

företag listade på small cap som är i en tillväxtfas som ännu inte haft någon försäljning. 

Medelvärdet för totala tillgångar är 669 821 Mkr, omsättning 127 292 Mkr samt börsvärdet 16 

840 Mkr. För dessa variabler har vi inte delat upp dem i varje årtal för sig som vi gjorde med 

utdelning, utan alla årtal är inkluderade för totala tillgångar, omsättning och börsvärde. 

 
Två olika varianter för att mäta företagens lönsamhet, där return on equity (ROE) och return 

on assets (ROA) skiljer sig avsevärt. För ROE är variationen av resultaten betydligt större 

med minimum -311,6% och maximum 317,4% och medelvärdet är 11,8%. Däremot för ROA 

så är skillnaden -88,6% och 128,4% med ett medelvärdet på 3,9%. Detta kan förklaras genom 

att tillgångar har ett mer stabilt värde som inte ändrar sig över tiden på samma sätt som eget 

kapital kan göra. 

 
Skuldsättningsgraden för vårt urval visar att det bolaget som har det minsta värdet har 0% 

samtidigt som det finns andra företag som har väldigt stora skulder gentemot eget kapital och 

påvisar en skuldsättningsgrad på 1990,2%. Medelvärdet är således 72,9%. 

 
Den minsta tillväxten är -256% och den högsta på 2777,9%. Detta beror på de stora 

skillnaderna i resultat för företag där både yttre och inre faktorer kan spela in hur företagets 

tillväxt ser ut i förhållande till tidigare år. Vi konstaterar att den genomsnittliga tillväxten för 

företagen är 18,1%. 

Tabell 6 

VD:s makt 
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Hur länge en VD sitter på posten visar sig vara mycket varierande. I vårt urval finner vi att en 

del VD:ar precis blivit tillsatta och därför har 0 i ämbetstid medans andra var med och 

grundade företagen och suttit som VD sedan dess och därför var maximum för ämbetstid 39 

år. Medelvärdet för ämbetstid är 6,37 år. 

 
Även i för VD:s ålder så visar tabell 6 att det är stora variationer. Den yngsta VD:n var 23 år 

vid mättillfället och den äldsta 72 år. Vi finner även att medelåldern för en VD är 50,77 år. 

 
Av de 740 observationer finns det 264 företag där VD:n sitter med i styrelsen, vilket 

motsvarar 35,7%. Standardavvikelsen är 47,9%. 

Tabell 7 

Bransch 

 

I tabellen ovan ser vi hur de olika företagen inom urvalet är fördelat efter bransch. Det är en 

relativt jämn fördelning där den största delen av företagen består av industrivaror och tjänster 

vilket utgörs av 19% av företagen, därefter är finans den näst största branschen med 17% av 

företagen. Inom urvalet är den minst förekommande branschen olja & gas som endast utgör 

runt 1 % av företagen. 
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5.2 Bivariat analys 

 
Studien genomför en bivariat analys för att undersöka sambandet mellan två variabler, därför 

presenteras nedan en korrelationsmatris som beskriver hur de olika variablerna är relaterade 

till varandra (Bryman, 2016). Detta är relevant för att framförallt se korrelationen mellan våra 

beroende variabler och oberoende variabler. Vi kan se vilken påverkan en ökning i oberoende 

variabel har på en beroende variabel. Det är även intressant att observera korrelationen mellan 

de oberoende variablerna. Som regel ska två oberoende variabler inte ha en korrelation på 

antingen över 0,8 eller under -0,8, om det inträffar innebär det att vi inte kan observera den 

effekt de har på den beroende variabeln, då borde en av variablerna tas bort, mest passande 

den variabel med lägst korrelation till den beroende variabeln. Korrelationsmatrisen är 

genomförd med Pearson r (Bryman, 2016; Allison, 1999). 
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Tabell 8 

Korrelationsmatris 
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I korrelationsmatrisen ovan går det att observera hur de beroende är korrelerade med 

oberoende samt oberoende med varandra. Vi konstaterar att den beroende variabeln 

utdelning/omsättning enbart har en negativ korrelation med aktieinnehav av de oberoende 

variablerna. Den beroende variabeln utdelning/totala tillgångar är även den endast negativt 

korrelerat med aktieinnehav. Vidare är den beroende variabeln utdelning/börsvärde starkt 

positivt korrelerat med de oberoende variablerna aktieinnehav, ägarkoncentration och familj. 

Den fjärde beroende variabeln utdelning/resultat är även den starkt positivt korrelerat med de 

oberoende variablerna aktieinnehav ägarkoncentration och familj. 

 
Bland våra oberoende variabler finner vi att aktieinnehav är korrelerat med tre stycken andra 

oberoende variabler, nämligen negativt korrelerat med optioner samt positivt korrelerat med 

ägarkoncentration och familj. Optioner är utöver aktieinnehav positivt korrelerat med 

ägarkoncentration och institutionella ägare och negativt korrelerat med familj. Däremot är 

ingen av korrelationerna mellan de oberoende variablerna någon stark korrelation, den 

starkaste är mellan ägarkoncentration och familj på 0,629 vilket innebär att det inte är något 

problem att använda de oberoende variablerna i analysen sett till den aspekten. Vi kan även 

utläsa att den oberoende variabeln ägarkoncentration är positivt korrelerat med samtliga 

ägartyper vilket kan förväntas då ägartyperna representeras i ägarkoncentration. Därför är 

även ägartyperna i regel korrelerade med varandra vilket är förståeligt. Vi hänvisar till 

appendix för denna information. 

 
Värt att kommentera är att vi ser starka positiva korrelationer mellan samtliga beroende 

variabler, detta är något vi kan bortse ifrån då vi endast kommer använda en av våra beroende 

variabler åt gången när vi genomför våra multivariata analyser. 

 

 
5.3 Multivariat regressionsanalys 

 
Eftersom vår uppsats har flertalet variabler och hypoteser blir det därför relevant att använda 

ett multivariat test så vi får tillräckligt med underlag för att kunna ta ett beslut huruvida 

hypoteserna förkastas eller inte (Bryman & Bell, 2017). Innan vi kunde påbörja testerna var vi 

tvungna att säkerställa att det inte fanns någon multikollinearitet bland våra variabler. Detta 

gjorde vi genom att kontrollera toleransvärdet som enligt Allison (1999) inte får understiga 40 

%. Är värdet under 40 % finns det anledning att tro att det finns en multikollinearitet och 



66 

 

 

 

därför är modellen inte användbar. I vårt första utfall fanns det multikollinearitet framförallt 

bland branscherna men också hos de olika ägartyperna. Detta kunde vi korrigera genom att ta 

bort vissa variabler. I vår operationalisering har vi tre variabler för att mäta företagets storlek. 

Vi valde att endast använda en variabel för storlek och det slutgiltiga valet föll på totala 

tillgångar. Anledningen till detta var att vi fann högre grad av signifikans för denna variabel 

samt att det är den vanligaste att använda sett till tidigare forskning. Även för lönsamhet har 

vi operationaliserat två variabler, där valde vi att exkludera ROE och använda ROA för att det 

fanns en högre korrelation till de beroende variablerna för ROA vilket gjorde att den variabeln 

blir mer användbar än ROE. 

 
När det gäller branscherna så uppstod det multikollinearitet när alla var inkluderade. Därför 

var vi alltså tvungna att exkludera en bransch och valet föll på industrivaror. När man 

exkluderar en variabel inom bransch är det viktigt att välja den som har många observationer 

och inte är signifikant med de beroende variablerna, därför bortser uppsatsen från 

industrivaror då den har flest observationer och ingen signifikans (Hair et al., 1998). För att få 

bort multikollinearitet hos ägartyperna valde vi att göra en egen regression för aktieinnehav, 

optioner samt ägarkoncentration och en annan regression för aktieinnehav, optioner samt 

ägartyperna bortsett från variabeln företag. Anledningen till att vi bortser från företag är att 

den referensgruppen har så pass liten påverkan på uppsatsen med få observationer. Familj/sfär 

har däremot flest observationer och hade egentligen varit det bästa alternativet, men eftersom 

den har så stor teoretisk uppbackning samt att den är väsentlig för vår uppsats fick familj/sfär 

vara kvar. Vi väljer att separera ägarkoncentration och ägartyperna då ägarkoncentration 

representeras i ägartyperna och därför är det naturligt att multikollinearitet uppstår om de 

analyseras tillsammans. Även för årtalen får vi multikollinearitet ifall vi inkluderar alla tre 

åren i regressionerna, därför exkluderas år 2013 från regressionerna då det är det enda året 

som inte är signifikant med någon av de beroende variablerna. Det har även gjorts en 

regression enbart mellan beroende- samt kontrollvariablerna. Anledningen till detta är att vi 

ville kunna analysera hur kontrollvariablerna förändras. 

 
I den multivariata analysen kommer följande att presenteras: 

 
 

• Standardiserade betavärdet 

• Signifikansnivån 

• Toleransnivån 
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• R Square 

• Adjusted R Square 

• Signifikansnivån i ANOVA 

 
 

De multivariata analyserna kommer att presenteras genom en tabell för varje beroende 

variabel. Varje tabell delas därefter upp i tre regressioner för den beroende variabeln, detta för 

att det ska bli enkelt att kunna jämföra hur variablerna förändras mellan de olika 

regressionerna. Regression 1 visar den multivariata analysen med de beroende variabeln och 

kontrollvariablerna. Regression 2 visar den beroende variabeln, kontrollvariablerna samt de 

oberoende variablerna aktieinnehav, optioner och ägarkoncentration. Regression 3 visar den 

beroende variabeln, kontrollvariablerna samt och de oberoende variablerna aktieinnehav, 

optioner, institutionella ägare, familj/sfär och utländska ägare. 

 
Innan vi började med den multivariata analysen har vi även säkerställt att datan förhåller sig 

till en normalfördelning genom ett Kolmogorov-Smirnov och på så sätt ge ett mer trovärdigt 

resultat. 
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Tabell 9 

Utdelning/Omsättning 
 

 

Tabellen ovan beskriver de 3 olika regressionerna för den beroende variabeln 

utdelning/omsättning. 
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Vi kan urskilja att regression 1 är signifikant, att den justerade förklaringsgraden (adjusted R 

square) är 0,199 samt att toleransnivån är acceptabel. Sett till kontrollvariablerna för 

regression 1 så är skuldsättningsgrad och tillväxt negativt korrelerat med den oberoende 

variabeln. För tillväxt speglar detta förhållandet som vi ser i korrelationsmatrisen men för 

skuldsättningsgrad så är däremot förhållandet positivt i korrelationsmatrisen. Detta kan bero 

på att skuldsättningsgrad är korrelerat med en annan kontrollvariabel vilket gör att den ändras 

från positiv, i den enskilda relationen till den beroende variabel, till negativ när fler variabler 

inkluderas. Vi kan även observera att ROA är positivt korrelerat med den beroende variabeln 

vilket även det representerar förhållandet i korrelationsmatrisen. 

 
För regression 2 kan vi konstatera att den är signifikant med en justerad förklaringsgrad på 

0,218 och att den har en acceptabel toleransnivå. 

 
Den enda oberoende variabeln som är signifikant är aktieinnehav som är negativt korrelerat 

med den beroende variabeln, detta samband ser vi överensstämmer med resultatet från 

korrelationsmatrisen. 

 
Kontrollvariablerna i regression 2 visar liknande värde som i regression 1 bortsett från att 

även ämbetstid blir positivt korrelerat vilket tyder på att den påverkas av de oberoende 

variablerna som ingår i regressionen. Det positiva sambandet som ämbetstid har i 

regressionen återfinns även i korrelationsmatrisen. 

 
I den regression 3 kan vi även där konstatera att den är signifikant, dem justerade 

förklaringsgraden är 0,217 och toleransnivåerna är inom en acceptabel nivå. Den tredje 

regressionen visar i liknande värden som regression 2 där aktieinnehav är den enda 

signifikanta oberoende variabeln och är negativt korrelerat med den beroende variabeln. 

Kontrollvariablerna visar också på samma samband som i regression 2. 
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Tabell 10 

Utdelning/Totala tillgångar 
 

 
I ovanstående tabell beskrivs de tre olika regressionerna för den beroende variabeln 

utdelning/totala tillgångar. 
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Regression 1 visar sig vara signifikant, ha en justerad förklaringsgrad på 0,067 och 

toleransvärden på en acceptabel nivå. Kontrollvariablerna i regressionen visar en positiv 

korrelation mellan ROA och ämbetstid mot den beroende variabeln. Detta speglar även det 

resultat som korrelationsmatrisen visar. 

 
Även regression 2 är signifikant och har en justerad förklaringsgrad på 0,071 samt är 

toleransnivåerna på en acceptabel nivå. 

 
Sett till de oberoende variablerna så är det enbart aktieinnehav som är signifikant och har ett 

negativt samband till den beroende variabeln. Det negativa sambandet ser vi även i 

korrelationsmatrisen. Kontrollvariablerna i regressionen har likadana samband till den 

beroende variabeln som i regression 1. 

 
Regression 3 är även den signifikant med en justerad förklaringsgrad på 0,068 och acceptabla 

toleransnivåer. Regressionen visar liknande resultat som regression 2 där den enda oberoende 

variabeln som är signifikant är aktieinnehav som har ett positivt samband med den beroende 

variabeln. Detta går som nämnt i linje med korrelationsmatrisen. Kontrollvariablerna visar 

även de samband som beskrivs i regression 1 och 2. 
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Tabell 11 

Utdelning/Börsvärde 
 

 

I tabellen ovan visas regressionerna för den beroende variabeln utdelning/börsvärde. 

 
 

Regression 1 är signifikant med en förklaringsgrad på 0,111 och samtliga toleransnivåer är 

inom en acceptabel nivå. För regressionen ser vi att två kontrollvariabler är signifikanta. Både 
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ROA och sitter i styrelse är positivt korrelerade med den beroende variabeln vilket vi ser är 

likadant samband som vi finner i korrelationsmatrisen. 

 
Regression 2 kan vi se att även den är signifikant och har en justerad förklaringsgrad på 0,119 

samt att det är en acceptabel toleransnivå. 

 
I regressionen kan vi se att det enbart är aktieinnehav som är signifikant och har ett negativt 

samband till den beroende variabeln. Detta stämmer överens med hur det ser ut i 

korrelationsmatrisen där det också finns ett negativt samband. För kontrollvariablerna ser vi 

att det inte skiljer sig mot regression 1. Fortfarande är det ROA och sitter i styrelse som har ett 

positivt samband på den beroende variabeln 

 
Regression 3 visar sig också vara signifikant, den justerade förklaringsgraden är 0,121 och 

toleransnivåerna befinner sig på en acceptabel nivå. För regressionen kan vi se att 

aktieinnehav fortfarande visar ett negativt samband till den beroende variabeln. Vi kan också 

konstatera att den oberoende variabeln familj påvisar ett positivt samband till den beroende 

variabeln vilket den inte gjort i regression 3 för de tidigare beroende variablerna. Det positiva 

sambandet kan vi bevittna i korrelationsmatrisen också. 
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Tabell 12 

Utdelning/Resultat 
 

 

I ovanstående tabell beskrivs de tre olika regressionerna för den beroende variabeln 

utdelning/resultat. 

 
Regression 1 är signifikant och har en justerad förklaringsgrad på 0,177 toleransnivåerna är på 

en acceptabel nivå. I den första regressionen ser vi att det finns fyra kontrollvariabler som 
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uppvisar ett positivt samband till den beroende variabeln. Totala tillgångar, ROA ämbetstid 

och ålder där samtliga av de även visar ett positivt samband i korrelationsmatrisen. 

 
Regression 2 är också signifikant och den justerade förklaringsgraden är 0,194 samt att 

toleransnivåerna är inom en acceptabel nivå. 

 
För de oberoende variablerna så är det enbart aktieinnehav som är signifikant och har ett 

negativt samband till den beroende variabeln vilket stämmer överens med det samband som 

finns i korrelationsmatrisen. För kontrollvariablerna så ser finner vi liknande samband som i 

regression 1 där samtliga av de fyra signifikanta kontrollvariablerna är positiva även i 

regression 2. 

 
Även regression 3 är signifikant och den justerade förklaringsgraden är 0,199. Alla 

toleransnivåer befinner sig inom en acceptabel nivå. För de oberoende variablerna så ser vi att 

aktieinnehav och familj/sfär är signifikanta. Aktieinnehav har ett positivt samband till den 

beroende variabeln vilket är samma som vi ser i korrelationsmatrisen. Även familj/sfär har ett 

positivt samband till den beroende variabeln vilket även det speglar resultatet från 

korrelationsmatrisen. 

 

 
5.4 Modererande analys 

 
Eftersom aktieägande var signifikant i samtliga regressioner för alla våra fyra 

beroendevariabler valde vi även att genomföra en modererande analys där som ett 

komplement till regressionerna. Det kommer att ge oss ytterligare information och 

analyspunkter. Modereringen sker genom att aktieinnehav och transformeras tillsammans med 

ägarkoncentration och ägartyperna. Vi kommer således att få fyra nya variabler för 

aktieinnehav. Vid modererande regressioner ska alla variabler vara med, även de som har 

blivit transformerade tillsammans i samma regression. Nedan följer en transformationslista 

och begrepp för den nya variabeln: 
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Transformering Ny variabel 

Aktieinnehav * Ägarkoncentration AKTIExÄgarkonc 

Aktieinnehav * Institutionella ägare AKTIExInstitutionella 

Aktieinnehav * Familj/sfär AKTIExFamilj/sfär 

Aktieinnehav * Utländska ägare AKTIExUtländska 

 

Tabell 13 

Moderering 

Modereringen är signifikant i samtliga modeller med en justerad förklaringsgrad mellan 0,047 

till 0,135. Vidare ser vi att det enda värdet som uppnår signifikans är aktieinnehav med ett 

negativt betavärde på -0,375. Denna relation stämmer överens med vad som visas i 

korrelationsmatrisen. 
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Sammanfattning förhållande till utdelning 

 
 

Innan vi går vidare för att testa hypoteserna har vi framställt en sammanfattning kring hur de 

olika oberoende variablerna skulle förhålla sig till utdelning enligt våra hypoteser med ett + 

för om det skulle vara en positiv relation alternativt - för en negativ relation. Sedan visar vi 

hur den faktiska relationen resulterade sig enligt våra multivariata regressioner samt bivariata 

korrelationsmatris. I tabellen presenterar vi även kontrollvariablerna för VD:s makt då vi 

kunde se att de hade en stor påverkan med intressanta signifikanser och relationer. 

 
Tabell 14 

Sammanfattning hypoteser och resultat 
 

 

 

 

5.5 Hypotesprövning 

 
5.5.1 VD:s aktieinnehav 

 
Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan VD:s aktieinnehav och utdelning. 

 
 

För den oberoende variabeln VD:s aktieinnehav kan vi i regressionen se att variabeln är 

signifikant i samtliga tabeller som presenterar regressionerna vilket indikerar på att den 

oberoende variabeln aktieinnehav påverkar samtliga beroende variabler. Då vi i teorin kunde 

påvisa, enligt agentteorin att alla individer agerar utefter egenintresse och så även VD:n 

(Jensen & Meckling, 1976), samt enligt aktieägarperspektivet att företaget ska prioritera 
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aktieägarnas intressen (Letza et al. 2004). Därför kunde vi se antydningar till att en VD med 

aktieinnehav torde agera utefter aktieägarperspektivet då det även är i linje med VD:ns 

egenintressen. Vi förväntade oss ett resultat i linje med White (1996) och Fenn och Liang 

(2001) att det skulle finnas ett positivt samband mellan VD:s aktieinnehav och utdelning. Vårt 

resultat från regressionerna visade däremot raka motsatsen och i samtliga tabeller så ser vi ett 

negativt samband mellan aktieinnehav och utdelning. Med det menas att när aktieinnehav 

ökar så kommer utdelning att minska och vice versa. Därför förkastar vi hypotesen. 

 

 
5.5.2 VD:s optioner 

 

 
Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan VD:s optioner och utdelning. 

 
 

Den oberoende variabeln VD:s optioner har vi testat på samma sätt som för VD:s 

aktieinnehav. Till skillnad från aktieinnehav så finner vi ingen signifikans för optioner i 

regressionerna vilket gör att vi inte kan använda det för att åstadkomma någon slutsats med 

tillräckligt stor säkerhet. Vi kan däremot konstatera att i samtliga regressioner så finner vi ett 

positivt värde mellan optioner och våra beroende variabler. Detta indikerar att en VD med 

optioner kommer ha en positiv påverkan på utdelning vilket då inte överensstämmer med 

hypotes 2. Den tidigare forskningen kring optioner berörde likt aktieinnehav att förena VD:ns 

incitament med företaget (Conyon et al., 2013; Cheffins, 2003; Croci et al., 2012) i linje med 

agentteorin för att minska agentkostnaderna. Däremot ansåg vi att till skillnad från VD:ns 

aktieinnehav att optioner tenderar att ha en mer långsiktig effekt på VD:ns agerande vilket la 

grunden för att vi antog att VD:n skulle vilja behålla kapitalet i bolaget för att på så sätt öka 

bolagets vinst och maximera sin egennytta när optionerna träder i kraft. På grund av att vi inte 

får någon signifikans för variabeln VD:s optioner i våra tabeller förkastar vi hypotesen. 

 

 
5.5.3 Ägarkoncentration 

 

 
Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan ägarkoncentration och utdelning. 

 
 

Ägarkoncentration återfinns i en regression tillsammans med optioner och aktieinnehav för att 

se hur det interna ägandet påverkades av just en koncentrerad ägarstruktur. Regressionen 
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visade inte några stärkande siffror som kunde härledas till vår uppställda hypotes. I tabellerna 

för de olika beroende variablerna kunde vi inte se något värde som uppfyller nivån för 

signifikans och därav kan vi inte garantera att ägarkoncentrationen har en påverkan. Däremot 

så är det standardiserade betavärdet värt att kommentera. Där finner vi i tabell 9 

(utdelning/omsättning) och tabell 10 (utdelning/tillgångar) att betavärdet är negativt, det vill 

säga att om det hade varit signifikant så skulle ägarkoncentrationen har en negativ påverkan 

på utdelning. Detta gör det intressant att diskutera kring eftersom det är densamma relation 

som (Harada & Nguyen, 2011; Maury & Pajuste, 2002; Schleifer & Vishny, 1997; Khan, 

2006) har fått på sina studier. Detta styrker teorin kring att ägarkoncentrationen har en större 

tendens att prioritera sig själva och hellre behåller kapitalet inom bolaget istället för att ge 

utdelning till andra aktieägare. Våra resultat visar en tendens att vi håller oss inom teorins 

ramar men återigen är våra resultat väldigt spridda. Tabell 11 (utdelning/börsvärde) samt 

tabell 12 (utdelning/resultat) visar positiva betavärden vilket indikerar på en positiv relation 

till utdelning och ägarkoncentration, vilket säger emot de teorier som finns i dagsläget. Med 

denna stora spridning i resultatet och med tanke på att vi inte uppnår någon signifikans i 

majoritet kan vi inte uttala oss så mycket mer och vi förkastar denna hypotes. 

 

 
5.5.4 Institutionella ägare 

 

 
Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan institutionella ägare och utdelning. 

 
 

För den oberoende variabeln institutionella ägare finner vi ingen signifikans i någon av 

tabellerna därför kan vi inte fastställa sambandet med de beroende variablerna med tillräckligt 

stor säkerhet. Vad som däremot är intressant med variabeln är att det finns ett negativt 

samband i tabell 9 (utdelning/omsättning) och tabell 11 (utdelning/börsvärde). Däremot är det 

ett positivt samband i tabell 10 (utdelning/totala tillgångar) och tabell 12 (utdelning/resultat). 

Detta gör att institutionella ägare går i linje med hypotes 4 i tabell 10 och 12 men emot 

hypotesen i tabell 9 och 11. 

 
Den tidigare forskning vi använt (Jensen, 1986; Easterbrook, 1984; Chang et al., 2015; 

Rozeff, 1982) belyser hur institutionella ägare tenderar att använda utdelning som en 

kontrollmekanism för att övervaka bolagen vilket gör att utdelning skulle öka vid en 

institutionell ägare detta visar regression 2 och 4 på. Däremot stämmer inte detta för regession 
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1 och 3 där vi då kan fundera kring ifall de institutionella ägarna faktiskt inte använder 

utdelning som kontrollmekanism i den utsträckning som den tidigare forskningen visar på. 

Det blir därför intressant att fundera kring varför resultatet skiljer sig vid de olika beroende 

variablerna. Vi kan se att de resultat som presenteras i tabellerna också speglar det som visas i 

korrelationsmatrisen. På grund av att vi inte får någon signifikans för variabeln institutionella 

ägare förkastar vi hypotesen. 

 

 
5.5.5 Familj/sfär 

 

 
Hypotes 5: Det finns ett negativt samband mellan familj/sfär och utdelning. 

 
 

Den oberoende variabeln familj/sfär finner vi en signifikans i två av tabellerna, nämligen 11 

(utdelning/börsvärde) och 12 (utdelning/resultat). Detta ger oss möjligheten att säga att 

familj/sfär påverkar dessa beroende variabler. Om vi sedan går vidare och studerar det 

standardiserade betavärdet kan vi se att det är positivt, det vill säga att det har en positiv 

relation vilket inte är i enlighet med den hypotes som vi ställt fram. Vi grundade vår hypotes i 

enlighet med de teorier som Canella et al. (2015) och Cheng och Firth (2006) som säger att 

familj/sfärer har en lång tidshorisont med sina investeringar och vill behålla och kontrollera 

företaget genom flera generationer. Deras innehav är väldigt stort och de ser hellre att behålla 

kapitalet inom bolaget istället för att ge höga utdelningar så att de kan styra över det. 

 
Vårt resultat från regressionen stämmer inte överens med ovanstående teorier eftersom i de 

tabellerna som uppvisar en signifikans har ett positivt betavärde. Ytterligare aspekter som är 

intressant att nämna är tabell 9 och 10 som har ett negativt betavärde vilket däremot stämmer 

med våra teorier. Däremot har de inte någon signifikans så vi kan inte påstå att det är sant. 

 
Att tabell 11 och 12 uppvisar signifikans men ett positivt betavärde, samtidigt som tabell 9 

och 10 visar ett negativt betavärde men ingen signifikans gör att vi förkastar hypotesen. 
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5.5.6 Utländska ägare 

 

 
Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan utländska ägare och utdelning. 

 
 

Den oberoende variabeln utländska ägare är inte signifikant i någon av tabellerna. Intressant 

att lägga märke till är att variabeln är negativt korrelerat med tabell 10 (utdelning/totala 

tillgångar), tabell 11 (utdelning/börsvärde) och tabell 12 (utdelning/resultat) vilket går emot 

hypotesen. Däremot så är det positivt korrelerat med tabell 9 (utdelning/omsättning) vilket 

sammanfaller med hypotes 6. 

 
Den tidigare forskningen visar på att utländska ägare tenderar att agera likt de institutionella 

ägarna och därför föredrar en hög grad av utdelning för att använda det som en 

kontrollmekanism (Dahlquist & Robertsson, 2000; Short et al., 2001). Därför antog vi att en 

utländsk ägare skulle ha en positiv påverkan på företagets utdelning men likt ovan är det 

enbart tabell 9 som indikerar på det. De andra tabellerna indikerar istället att utländska ägare 

inte använder utdelning som en kontrollmekanism. Då vi inte finner någon signifikans så 

förkastar vi hypotesen. 

 

 
5.6 Sammanfattning hypotesprövning 

 
 

Hypotes Resultat 

H1: Det finns ett positivt samband mellan VD:s aktieinnehav och utdelning. Förkastas 

H2: Det finns ett negativt samband mellan VD:s optioner och utdelning. Förkastas 

H3: Det finns ett negativt samband mellan ägarkoncentration och utdelning Förkastas 

H4: Det finns ett positivt samband mellan institutionella ägare och utdelning Förkastas 

H5: Det finns ett negativt samband mellan familj/sfär och utdelning Förkastas 

H6: Det finns ett positivt samband mellan utländska ägare och utdelning Förkastas 
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5.7 Analys och diskussion 

 

Av våra oberoende variabler så var det enbart aktieinnehav som visade sig vara signifikant i 

samtliga tabeller och familj/sfär var signifikant i tabell 10 och 11. För de övriga oberoende 

variablerna fann vi ingen signifikans och därför kan vi inte fastställa i vilken utsträckning de 

har en effekt på de beroende variablerna. 

 
Sett till den oberoende variabeln aktieinnehav så har den likt nämnt ovan en negativ påverkan 

på utdelningen vilket vi med tidigare teori i åtanke inte hade förväntat oss. Det skulle kunna 

finnas flera olika anledningar till att detta är fallet. Att vi finner ett negativt samband mellan 

VD:s aktieinnehav och utdelning kan dels betyda att VD:n inte agerar för att maximera sitt 

egenintresse utan tänker mer på företagets bästa och behåller kapitalet inom bolaget vilket går 

emot det Jensen och Meckling (1976) beskriver att alla individer alltid är nyttomaximerande. 

Detta finner vi som relativt osannolikt att en VD:n styr företaget utan att ta hänsyn till det som 

gynnar sitt egenintresse. Det skulle kunna förklaras till att trots VD:ns aktieägande, så styr 

personen inte företaget med aktieägarperspektivet som huvudsakliga syfte utan istället tar 

hänsyn till andra intressenter och faktorer. Vi finner därför vissa indikationer på att VD:n 

förespråkar lönsamhet ur en på längre sikt för att ge företaget mer mängd kapital för att kunna 

öka tillväxtmöjligheterna och även minska transaktionskostnaderna. 

 
 

Ytterligare en möjlig förklaring till att resultatet inte utspelar sig likt vi förväntade är att VD:n 

styrs av att ägare med stark kontroll som inte föredrar utdelning. Exempel på detta skulle 

kunna vara i ett familjeägt företag som tenderar att vilja ha lägre utdelning (Canella et al., 

2015), och därför använder en utdelningspolicy som ligger i deras intresse mer än VD:ns. 

VD:n får därför inte något handlingsutrymme och har inte möjligheten att kunna påverka 

beslut som berör företagets utdelning. Med tanke på hur våra resultat har sett ut angående 

VD:s aktieinnehav att det minskar utdelningsnivåerna ger indikationen på att kontrollägarna 

som enligt teorin förespråkar lägre utdelning lyckas styra VD:n i den riktning de själva vill för 

att maximera sina egna intressen framför VD:ns. Om det skulle vara fallet bevisar det på att 

det interna aktieägandet är en fungerande kontrollmekanism. 

Det finns även andra möjliga förklaringar till varför utdelningsnivån minskar när VD:n har ett 

aktieinnehav i företaget. Eftersom VD:n själv har gått in och köpt aktier befinner sig personen 

i en personlig ekonomisk sits. Att handla aktier och därmed bli delägare i företag medför 
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också vissa risker exempelvis om aktiepriset faller. En förklaring till den negativa utdelningen 

kan vara att VD:n är mer riskaversiv och väljer att styra bolaget mer försiktigt och tänker mer 

på långsiktiga tillväxtnivåer snarare än att utsätta bolaget för risker genom att göra 

investeringar som endast påverkar den kortsiktiga avkastningen. Att inte utsätta företaget för 

risker kan vara en anledning att VD:n väljer att minska utdelningsnivåerna för att behålla 

kapitalet inom bolaget och låter sina aktier växa över tiden. 

 

 
När det gäller VD:ns optioner finner vi ingen signifikans, däremot ser vi att förhållandet till 

utdelning är positivt. Detta är i motsats till vår hypotes som bygger på utdelningsnivåerna 

minskar. Hypotesen bygger på att VD:n vill maximera företagets lönsamhet när optionsköpet 

infaller och hålla kvar kapital i bolaget för tillväxtmöjligheter (Cesari & Ozkan, 2014; 

Lambert et al., 1989). Då kan man fråga sig varför så inte verkar vara fallet. En anledning kan 

vara att VD:n styr företaget ur ett aktieägarperspektiv. Genom att tillfredsställa sina aktieägare 

så att företaget blir mer attraktivt i framtiden och på så sätt få en högre egennytta. Detta skulle 

tala för att kontrollmekanismen att ge en VD optioner fungerar. Den förenar då ägarnas 

intressen med VD:ns som då arbetar för att maximera företagets lönsamhet ur aktieägarnas 

perspektiv. 

 

 
Signifikanserna sett till de olika ägartyperna är inte riktigt det vi hade förväntat oss. Vi hade 

som förväntning att institutioner och utländska ägare skulle uppnå signifikans och ha ett 

positivt samband. Men i slutändan var det bara familj/sfär som visade sig vara signifikant i 

tabellerna 10 och 11 som representerar utdelning/börsvärde och utdelning/resultat, och det 

med en positiv relation som vi trodde från början skulle vara negativ. Detta går emot vår 

hypotes om att familj/sfär tenderar att vilja behålla kapitalet i bolaget för att generera mer 

långsiktig tillväxt. Resultatet visar istället på att i företag där familj/sfär är kontrollägare så 

föredrar de att ha en högre utdelningsnivå. Detta är något som säger emot ovanstående 

argumentation om att kontrollägare som föredrar lägre utdelningsnivåer styr VD:ns agerande 

men är ändå värt att analysera ur ett annat perspektiv. Att utdelningen ökar om det finns en 

familj/sfär skulle kunna förklaras genom att kontrollägaren är mer personligt riskaversiva och 

vill säkra sina inkomster via utdelning för att inte riskera att pengarna går till olönsamma 

investeringar. Det är även värt att nämna att familj/sfär endast är signifikant för två beroende 
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variabler, vilket gör att ovanstående argumentation ska tas med försiktighet då resultatet inte 

är likadant för alla beroendevariabler. 

 
 

Eftersom familj/sfär är den enda ägartypen som är signifikant kan vi bara jämföra den mot 

aktieinnehav. Här är resultatet intressant eftersom VD:ns aktieinnehav har en negativ relation 

till utdelning samtidigt som ägartypen familj/sfär har en positiv relation. Detta ger 

indikationer på att kontrollägaren misslyckas med att styra VD:n i enlighet med sitt eget 

intresse kring utdelning. Om vi utgår från detta scenario uppfyller det vårt mål för att kunna 

förklara internt aktieinnehav som en diffus kontrollmekanism, eftersom VD:n motsätter sig 

ägarnas intressen. Men eftersom familj/sfär är den enda ägartypen vi kan ställa VD:s 

aktieinnehav mot så är det inte generaliserbart eftersom vi inte har tillräckligt med 

information från våra regressioner för att kunna fastställa kontrollmekanismens funktion. 

 

 
I resultatet ser vi att kontrollvariablerna sitter i styrelse, ålder och ämbetstid har signifikans 

och därför blir de intressanta att analysera med tanke på dess stora teoretiska uppbackning 

kring VD:ns makt och möjligheter att kunna påverka beslut. Från regressionerna kan vi se att 

om VD sitter i styrelse så har det en positiv relation till utdelning i tabell 10 med 

utdelning/börsvärde som beroendevariabel. Detta är intressant att analysera eftersom det säger 

att om VD:n sitter i styrelse, samtidigt som personen vill maximera sin egennytta via 

utdelning, visar det på att VD:n har möjlighet att påverka beslut som rör utdelningspolicyn. 

Även ämbetstid är signifikant med en positiv relation till utdelning i tabell 8, 9 och 11 vilket 

säger att ju längre VD:n har suttit på sin position tenderar det till högre utdelning. Ålder är 

signifikant i tabell 11 och även där finns det en positiv relation till utdelning. Detta gör det 

intressant att analysera varför detta ter sig. Resultatet visar att en VD med dessa maktvariabler 

agerar enligt agentteorin och står på familjeägarens sida om den ägartypen är kontrollägare, 

förutom när VD:n är aktieägare då personen i fråga inte föredrar någon utdelning. En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna vara att när VD:n inte är aktieägare i företaget så är 

personens största prioritet att behålla sin makt genom att styra beslut i enlighet med 

kontrollägaren intressen och därmed bibehålla ett gott renommé hos ägarna. Medan när 

aktieägande kommer in i bilden så prioriterar VD:n sin personliga investering högre och väljer 

därför att styra bolaget mer långsiktigt för att öka sin avkastning. 
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Däremot speglar inte resultatet för dessa kontrollvariabler VD:ns aktieinnehav vilket leder oss 

till ytterligare diskussioner. Eftersom resultaten indikerar på att ju större makt VD:n har, desto 

mer kan personen påverka beslut i den riktningen så att utdelningen ökar, samtidigt som 

VD:ns interna aktieinnehav leder till mindre utdelningsnivåer. Detta är väldigt intressanta 

resultat vi fått och en förklaring till detta skulle kunna vara att en VD med makt önskar att 

bibehålla makten i framtiden och åsidosätter därför sitt egenintresse och väljer hellre att 

prioritera andra intressenter för att bibehålla sin popularitet och inte riskera att tappa sin 

anställning som VD. 
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6 Slutsats och implikationer 

I det sista kapitlet presenterar vi vår slutsats kring internt ägande som kontrollmekanism 

och beskriver även de teoretiska och praktiska implikationer som denna uppsats tillför. Vi 

tar även upp vissa kritiska punkter för att visa på att det finns andra sätt att kategorisera 

ägartyperna. Sedan ger vi även förslag på framtida forskning för hur man skulle kunna 

göra uppsatsen på ett annorlunda sätt. 

 

 

6.1 Slutsats 

 
Uppsatsen genomfördes med syfte att öka förståelsen om VD:ns interna aktieägande fyller sin 

funktion som kontrollmekanism. För att fullgöra syftet adderade vi teori till uppsatsen som 

sedan utmynnade i ett antal hypoteser. Utifrån dessa hypoteser har vi ämnat att klargöra 

syftet. Genomförandet av uppsatsen har varit relevant då vi funnit tidigare forskning som har 

studerat agentproblemet och utdelning. Dessa studier har främst fokuserat på de olika 

ägartyperna (Schleifer & Vishny, 1997; Harada & Nguyen, 2011) eller VD:ns aktieinnehav 

(Rozeff, 1982; Jensen et al., 1992; Maury & Pajuste, 2002) men det finns inga studier som 

kombinerar dessa och inte heller som inriktat sig på ifall det interna ägandet fyller sitt syfte 

som kontrollmekanism eller inte. 

 
De hypoteser som vi haft för denna uppsats var följande: 

 
 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan VD:s aktieinnehav och utdelning. 

Förkastad. 

 
 

White (1996) samt Fenn och Liang (2001) visade i sina studier att om en VD hade ett 

aktieinnehav skulle det leda till högre utdelningsnivåer. Detta i kombination med att VD:ns 

agerande och incitament förändras till att vara mer i enlighet med aktieägarperspektivet (Letza 

et al., 2004), och därmed leda bolaget mot högre utdelning. En utdelning som maximerar 

VD:ns egenintresse. 
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Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan VD:ns optioner och utdelning. 

Förkastad. 

 
 

Martin et al., (2016) skriver i sin studie att VD:ar som har optioner tenderar att ha en mer 

långsiktig tidshorisont när det kommer till att förvalta kapitalet inom bolaget. Detta 

tillsammans med att VD:n vill uppnå högsta möjliga avkastning när optionsköpet träder i kraft 

och därför kommer utdelningen att vara lägre för att behålla kapitalet inom bolaget som kan 

öka dess värde genom långsiktiga investeringar. 

 

 
Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan kontrollägare och utdelning. 

Förkastad. 

 
 

Harada och Nguyen (2001) samt Maury och Pajuste (2002) fann i sina studier en negativ 

relation till utdelning om det fanns en kontrollägare. Sverige är enligt Henreksson och 

Jacobson (2008) ett land med hög ägarkoncentration, som gör att det finns anledning att tro att 

separationen mellan ägande och kontroll inte är separerad. Kontrollägaren har därför makten 

att bestämma om företagets kapital och väljer då lägre utdelningsnivåer för att behålla 

kapitalet inom bolaget istället för att dela ut det till andra aktieägare. 

 
Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan institutionella ägare och utdelning. 

Förkastad. 

 
 

I ett företag där den institutionella ägaren är kontrollägare tenderar utdelningsnivån att vara 

högre då ägarna använder utdelning för att kontrollera ledarna (Jensen, 1986; Easterbrook, 

1984; Short et al., 2001; Rozeff, 1982). Institutionella ägare söker sig också till företag som 

har högre utdelningsnivåer eftersom de är beroende av utdelning som en extra inkomstkälla 

(Surendranath et al., 2017). 
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Hypotes 5: Det finns ett negativt samband mellan familjeägare och utdelning. 

Förkastad. 

 
 

Pindado et al., (2012) visade i sin studie att det finns en negativ relation mellan familjeägda 

företag och utdelning. Detta på grund av att de vill hålla kapitalet inom bolaget för att främja 

sig själva framför andra aktieägare. 

 

 
Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan utländska ägare och utdelning. 

Förkastad. 

 

 
 

Utländska ägare föredrar att placera sitt kapital i bolag som har högre utdelningsnivåer för att 

de befinner sig på ett längre avstånd och har då mindre chans till övervakning (Dahlquist och 

Robertsson, 2000). De behöver då utdelning som kontrollmekanism för att de har ett större 

behov av att övervaka ledarna. 

 
Hypotes 7: Det finns ett negativt samband mellan företag och utdelning. 

Exkluderas i vår uppsats för att det bidrog till för mycket multikollinearitet. 

 
 

För att kunna avgöra om internt aktieägande fyller sin funktion som kontrollmekanism har vi 

valt att jämföra hur olika kontrollerande ägartyper förhåller sig till utdelning gentemot hur 

utdelningen ter sig när VD:n har aktier i företaget. Först då kan vi se om VD:s incitament till 

utdelning är i linje med de övriga ägartyperna som kontrollerar företaget. Skiljer sig 

sambandet mellan VD:ns aktieinnehav till utdelning gentemot den kontrollerande ägaren kan 

vi konstatera att VD:s aktieinnehav är en dysfunktionell kontrollmekanism. Om det 

exempelvis visar sig att det finns en negativ relation till utdelning när VD:n har aktier i 

företaget samtidigt som det finns en kontrollerande ägare som förespråkar högre 

utdelningsnivåer visar det på att VD:n inte agerar i enlighet med kontrollägaren och 

kontrollmekanismen fyller inte sitt syfte. 

 

 
Genom att tillämpa en kvantitativ studie har vi genom ett urval från stockholmsbörsens listor 

small-, mid- och large-cap kunnat konstatera att det finns ett samband mellan aktieinnehav 
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och utdelning. Det har visat sig att aktieinnehav har en negativ relation till utdelning. 

Resultatet indikerar på att VD:n tenderar att vara mer risk aversiv och långsiktig med sin 

investering och väljer inte utdelning som ett alternativ för att maximera sitt egenintresse. 

Ägartypen familj/sfär har också uppnått signifikanta resultat med positiv relation till 

utdelning. Detta resultat visar på att VD:n inte agerar i enlighet med kontrollägaren vilket ger 

indikationer på att det hade kunnat vara en diffus kontrollmekanism. Däremot har vi inte 

uppnått tillräckligt med givande resultat för att kunna jämföra VD:ns relation till utdelning i 

förhållande till de andra ägartyperna, vilket gör att vi inte har tillräckligt med information för 

att kunna fastställa huruvida internt aktieinnehav är en diffus kontrollmekanism eller inte. 

 

6.2 Implikationer 

 

6.2.1 Teoretiska implikationer 

 
Teoretiskt bidrar denna uppsats med ytterligare fakta om det interna ägandet hos VD:n som 

kontrollmekanism i svenska noterade bolag på Stockholmsbörsen. Det som har gjort vår 

uppsats unik i jämförelse med andra studier är att vi har fokuserat på det interna ägandet som 

kontrollmekanism och inte enbart använt internt ägande och kontrollerande ägartyper som ett 

komplement bara för att studera utdelningsnivån (Schleifer och Vishny, 1997; Harada och 

Nguyen, 2011; Rozeff, 1982; Jensen et al., 1992; Maury & Pajuste, 2002). Vi har bidragit 

med en fördjupad kunskap kring kontrollmekanismens betydelse och hur den skulle kunna 

visa vara diffus i vissa sammanhang och varför det är viktigt inom bolagsstyrningen. 

Trots att vårt resultat gav oss indikationer på att det finns vissa bevis för att internt 

aktieinnehav är en diffus kontrollmekanism fick vi inte tillräckligt med information för att 

kunna fastställa att så är fallet. Däremot antyder resultatet ändå på att VD:n väljer andra 

tillvägagångssätt än utdelning för att maximera sin egennytta. Detta resultat ger företag i 

Sverige ytterligare förståelse kring hur internt ägande skulle kunna påverka utdelningsnivån. 

 

6.2.2 Praktiska implikationer 

 

 
Ur en investerares perspektiv kan det vara en värdefull aspekt att veta hur utdelningen skulle 

kunna te sig i ett bolag där VD:n har någon form av internt innehav. En investerare som söker 

exempelvis hög direktavkastning och prioriterar bolag med högre utdelningsnivåer kan 

därigenom använda vår uppsats som ett komplement genom att få lärdom om hur utdelningen 
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kan komma att påverkas av VD:ns interna ägande. Genom att granska internt innehav samt 

hur ägarstrukturen ser ut kan investeraren tillhandahålla sig god information och därigenom 

göra en investering som passar den strategi som investeraren använder sig av. 

Utöver information till utomstående investerare kan vår uppsats även användas för att ge 

befintliga ägare extra kunskap om de har investerat sitt kapital i rätt bolag i förhållande till 

deras investeringsstrategi. Ägare inom företaget kan också använda vår uppsats som ett 

komplement vid beslut om huruvida VD:n ska ges möjligheten till internt innehav. 

 

6.3 Kritik 

 

Vi är medvetna om och skulle vilja påpeka att det kan ställas frågor kring hur vi valde att dela 

upp de olika ägartyperna. Framförallt gäller detta familj/sfär som fick en stor mängd 

observationer i vår uppsats. Eftersom Sverige är stort kännetecknat av familjeägande i form 

av investmentbolag och sfärer kan det finnas en risk att detta har fått en för stor del av 

observationerna. Investmentbolag betraktas enligt (Hedlund et al., 2005) som ett institutionellt 

företag men vi gjorde ändå den bedömningen att det skulle inkluderas inom familj/sfär med 

tanke på hur Sveriges historia kring familjeägande sett ut. Att flera ägartyper blivit 

inkluderade inom familj/sfär kan ha gett ett missvisande resultat. Ett exempel på detta är 

familjen Wallenberg som äger investmentbolaget Investor, som i sin tur äger stora delar i 

andra företag. Om vi hade grupperat investmentbolag som en institutionella ägare istället för 

familj/sfär kanske vår uppsats hade fått ett annat resultat. 

Ytterligare en kritik som kan härledas till vår uppsats var vissa kontrollvariabler som hade en 

väldigt stor påverkan på våra oberoende variabler. Framförallt gäller det kontrollvariablerna 

VD:s ämbetstid, VD sitter i styrelse och VD:s ålder. I vårt fall hade det kanske varit bättre att 

ha dessa som oberoende variabler istället och formulerat hypoteser kring dessa också. På så 

sätt hade vi kunnat ha ett större fokus på just VD:ns makt att kontrollera besluten. Att dessa 

hade en så stark relation till VD:ns interna ägande visade sig när vi gjorde vår 

korrelationsmatris och regressioner, där variablerna hade signifikans. Detta påvisar att 

ämbetstid, sitter i styrelse och ålder hade en väldigt stor inverkan på vår uppsats och resultatet 

kanske hade blivit annorlunda om vi gjort regressionerna på ett annat sätt. 
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6.4 Framtida forskning 

 

 
Till framtida forskning ger vi förslaget att utöka urvalet med fler listor på Stockholmsbörsen 

för att på så sätt få tillgång till fler observationer. För denna uppsats använde vi bara tre listor 

men genom att använda sig utav alla listor hade man fått in ytterligare data som hade varit 

relevant för uppsatsen. Det hade även varit intressant att jämföra de olika listorna mot 

varandra för att se om det interna ägandet skiljer sig mellan dem. På så sätt hade forskningen 

gett en helhetsbild över den svenska noterade handelsplatsen och inte bara en del utav den. 

 
Ett annat förslag för att få mer observationer och data hade kunnat vara att använda sig utav 

flera år under en längre tidsperiod. På så sätt hade man kunnat eliminera vissa störningar som 

kan ha influerat företagens finansiella siffror, exempelvis konjunkturer alternativt vissa 

engångshändelser som lagförändringar. 

 
Sedan finns det även möjlighet att angripa denna uppsats på ett annat sätt, nämligen genom en 

kvalitativ studie. Vid en kvalitativ studie hade man exempelvis kunnat intervjua 

företagsledare och ägare för att öka förståelsen kring hur de upplever det interna ägandet som 

kontrollmekanism och hur det fungerar i organisationen. Detta hade kunnat leda till en något 

djupare analys för hur företagsledarna upplever huruvida internt ägande som 

kontrollmekanism fungerar eller inte. Genom att göra en kvalitativ undersökning med 

intervjuer av företagsledare kan ge ett mer rättvisande resultat, eftersom det finns vissa brister 

i att göra analyser baserat på företagens finansiella information eftersom vi kan ha tolkat fel 

eller fått fel information från insamlingsbaser. 
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