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Titel: Röstvärdesdifferentiering - En studie om användandet av röstvärdes-
differentiering bland bolag noterade på Stockholmsbörsen 
 

Bakgrund: I Sverige finns det procentuellt flest användare av röstvärdesdifferentiering i 
världen och den svenska ägarstrukturen kännetecknas av ett koncentrerat ägande med 
starka kontrollerande ägare. Svensk forskning visar, i motsats till tidigare studier, att de 
kontrollerande ägarna i relativt liten utsträckning tycks tillskansa sig fördelar på bekostnad 
av övriga intressenter. Således uppstår frågan vad som påverkar användandet av 
röstvärdesdifferentiering i bolag noterade på Stockholmsbörsen.  

 
Uppsatsens syfte: Syftet är att testa och analysera sambanden mellan användandet av 
röstvärdesdifferentiering i bolag noterade på Stockholmsbörsen och existensen av 
alternativa kontrollsystem, ägarnas intentioner med sitt ägande samt bolagsspecifika 
faktorer i det ägda bolaget. 

 
Metod: Studien genomförs med en kvantitativ metod och en hypotetiskt-deduktiv ansats. 
För den empiriska datainsamlingen används främst årsredovisningar från bolagen noterade 
på Stockholmsbörsen. Det insamlade materialet testas statistiskt i SPSS för att sedan 
analyseras. 

 
Resultat: Vi finner positiva signifikanta samband mellan användandet av 
röstvärdesdifferentiering och variablerna entreprenör, korsägande samt risk. Vidare finner 
vi negativa signifikanta samband mellan användandet av röstvärdesdifferentiering och 
variablerna rörelseintressent, finansförvaltare samt tillväxt. 
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Inledning 

1 Inledning 

ppsatsen behandlar ägarnas ambitioner att kontrollera 

bolag genom användandet av röstvärdesdifferentiering. 

Bruket av att separera kapitalet från bolagets rösträtter genom 

flera aktieslag är av olika skäl en politiskt het potatis, där 

förespråkarna bland annat hävdar att röstvärdesdifferentiering 

bidrar till att behålla ägandet av svenska bolag inom Sverige. 

Motståndarna argumenterar mot bruket av flera aktieslag, oftast 

utifrån att det är orättvist och menar istället att bolagen bör 

använda sig av ”en aktie – en röst”. Debatten föranleder en 

närmare studie om vad som de facto påverkar ägarnas beslut att 

kontrollera bolag genom röstvärdesdifferentiering.  

 

U 

1.1 Bakgrund 

Ägarstrukturen i många stora bolag, framförallt utanför USA, kännetecknas av ett relativt 

koncentrerat ägande, där bolagen många gånger styrs av en eller ett fåtal kontrollerande 

aktieägare eller ägargrupper. Dessa kontrollerande ägare kan utgöras av familjer, staten 

eller andra institutioner. (La Porta, Lopez-de-Silanes & Shleifer, 1999, s.511) Även i 

Sverige återfinns en tydlig tendens till koncentrerat ägande. De femtio största aktieägarna 

på Stockholmsbörsen kontrollerade i slutet av 2004 tillsammans 44,2 procent av det totala 

börsvärdet. (Fristedt & Sundqvist, 2005, s. 9f) 

 

Det är dock inte säkert att dessa kontrollerande aktieägare innehar en majoritet av 

aktiekapitalet utan de lyckas istället behålla kontrollen över bolagen med hjälp av olika 

kontrollsystem. Exempel på kontrollsystem som är särskilt förekommande i Sverige är 

bland annat röstvärdesdifferentiering, pyramidägande samt korsägande. 

Röstvärdesdifferentiering innebär att kapitalet delvis separeras från rösträtterna i bolaget 

genom att använda sig av flera aktieslag med olika rösträtter. Pyramidägande innebär en 

ägandestruktur formad som en pyramid med ett moderbolag högst upp som kontrollerar de 
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underliggande bolagen. Korsägande liknar pyramidägande, skillnaden är dock att 

kontrollen av bolagen är spridd horisontellt över den kontrollerande bolagsgruppen istället 

för personen eller bolaget som sitter högst upp i pyramiden. (Agnblad, Berglöf, Högfeldt & 

Svancar, 2002, s.239) 

 

Utöver dessa tre kontrollsystem finns det ett antal olika system för att behålla kontrollen 

och förhindra fientliga uppköp. Det kan till exempel vara icke offentliga överenskommelser 

mellan aktieägare, budplikt, rösträttsbegränsning samt regleringar för att begränsa 

möjligheten till att förändra bolagsordningen. Dessa system, förutom rösträttsbegränsning, 

är dock på grund av sin konstruktion svåra att mäta. Budplikt är dessutom reglerat via 

Näringslivets Börskommitté, vilket gör att alla ägare som utökar sitt innehav till att 

överstiga trettio procent av aktierna är skyldiga att lämna ett bud på resterande aktier 

(Näringslivets Börskommitté, 2003, s. 24). Av dessa ytterligare system är det därmed 

enbart rösträttsbegränsning som vi har möjlighet att behandla i denna uppsats.  

 

I Sverige finns procentuellt sett flest användare av röstvärdesdifferentiering i världen samt 

näst flest efter Belgien vad gäller användandet av pyramidägande. Vad gäller användandet 

av korsägande är det endast Tyskland och Österrike som har en högre procentuell 

användning än Sverige. (Holmén & Knopf, 2004, s. 167) Röstvärdesdifferentiering är 

således det kontrollsystem som används mest frekvent i Sverige, ofta i kombination med 

något annat kontrollsystem. Det är snarare regel än undantag att den kontrollerande 

aktieägaren har en högre andel röster än andel kapital. I Sverige var i början av 2000-talet 

andelen röster i genomsnitt 47 procent högre för bolagens röststarkaste ägare än dennes 

andel av satsat kapital (Agnblad et. al., 2002, s.235).  

 

Dessa ägarförhållanden har genererat en debatt i samhället under många år. I 1910 års 

aktiebolagslag tilläts aktier med obegränsad skillnad i röstvärdet. Detta begränsades dock 

redan i 1944 års aktiebolagslag då en begränsning på ett till tio infördes. De bolag som 

redan hade en större skillnad än ett till tio fick dock ha kvar denna skillnad. (SOU 1986:23, 
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s. 41) Under årens gång har det dock regelbundet debatteras om 

röstvärdesdifferentieringens effekter och om det istället bör införas ett system med en aktie 

– en röst.  I slutet på sextiotalet genomförde Koncentrationsutredningen en kartläggning 

över svenska bolag och dess ägare. Därefter har det följt ett antal ytterligare utredningar 

och under åttiotalet genomfördes två utredningar av Röstvärdeskommittén samt 

Ägarutredningen. Båda dessa utredningar drog slutsatsen att ett avskaffande av 

röstvärdesdifferentiering skulle vara negativt för det svenska näringslivet (SOU 1986:23, s. 

147; SOU 1988:38, s. 319). Under senare år har dessutom svenska politiker aktivt arbetat 

inom EU för att behålla röstvärdesdifferentiering som kontrollsystem. Leif Pagrotsky, 

dåvarande näringsminister, och även Göran Persson som EU-ordförande arbetade aktivt i 

början av 2000-talet för att röstvärdesdifferentieringen skulle finnas kvar (Ljung, 2003). I 

en proposition i slutet av nittiotalet formulerade sig regeringen enligt följande:   

 

”Bruket av aktier med olika röstvärden har en lång tradition i svensk rätt. 

Aktier med olika röstvärden är mycket vanliga bland svenska 

aktiemarknadsbolag. Systemet med röstvärdesskillnader får anses ha stora 

fördelar. Genom aktier med olika röstvärden möjliggörs en stark och stabil 

ägarfunktion även i mycket stora företag. Härigenom skapas förutsättningar för 

en effektiv drift samt en långsiktig planering av företagens verksamhet. 

Röstvärdesdifferentiering gör det dessutom möjligt för expanderande företag att 

anskaffa kapital utan att de ursprungliga ägarna förlorar kontrollen över 

företaget. Ingenting tyder heller på att bruket av olika röstvärden har medfört 

några beaktansvärda negativa effekter.” (Regeringens proposition 1997/98:99, 

s. 123) 

 

Under februari 2006 gjorde dock Göran Persson en vändning i sin inställning till 

röstvärdesdifferentieringen och förespråkade ett eventuellt avskaffande. Invändningarna 

från näringslivet lät inte vänta på sig och Göran Perssons uttalande åtföljdes av ett flertal 

uttalanden från bland annat Ericssons VD Carl-Henrik Svanberg och Scanias VD Leif 

Östling. (Ledaren Dagens Industri, 2006-02-08) Mats Qviberg är dock en representant från 
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näringslivet som tydligt förespråkar ett avskaffande av röstvärdesdifferentieringen. Senast 

den tionde februari 2006 skrev Qviberg en debattartikel på Dagens Nyheters ledarsida om 

att han anser att röstvärdesdifferentiering skall avskaffas. (Qviberg, 2006-02-10) 

 

Det är inte bara inom Sverige det svenska systemet med röstvärdesdifferentiering 

debatteras. Många utländska investerare är ovana vid den svenska traditionen att kontrollera 

bolag genom röstvärdesdifferentiering och försöker påverka Sverige till att avskaffa det.  

De utländska påtryckningarna har intensifierats alltmer i takt med att det utländska ägandet 

har ökat. 1985 ägdes åtta procent av alla aktier på svenska marknadsplatser av utländska 

ägare, medan det i december 2005 var 35,3 procent (www.scb.se, 2006-04-12).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det är tydligt att det är många olika intressen som influerar användandet av 

röstvärdesdifferentiering. Det är också tydligt att det är ett känsligt politiskt ämne vilket 

utnyttjas både av dem som är för och dem som är emot röstvärdesdifferentiering. Förutom 

den aktuella debatten om röstvärdesdifferentieringens vara eller icke vara finns det även 

många olika åsikter om huruvida ett koncentrerat ägande är positivt eller negativt. Det som 

är viktigt att väga in i diskussionen är att fundera över vem systemen är till för. Ett 

koncentrerat ägande kan exempelvis vara bra för den dominerande ägaren, men mindre bra 

för minoritetsaktieägaren. Det kan förmodligen i vissa fall vara bra för bolag som ägs av en 

majoritetsägare, medan det i andra fall kanske kan vara negativt för de bolagen.  

 

Bebchuk, Kraakman och Triantis diskuterar huruvida det finns ett samband mellan 

ägarstrukturen och bolagets prestation. De anser att bolag med koncentrerat ägande är 

mindre effektiva än bolag med spritt ägande. Främst anser de att bolag där rösträtten är 

skiljd från kapitalet präglas av högre agentkostnader eftersom den kontrollerande ägaren 

endast påverkas av sina beslut i proportion till det kapital som denne satsat i bolaget. De 

agerar därmed på ett annorlunda sätt än en kontrollerande ägare i ett bolag där alla aktierna 
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har lika röstvärde. Har landet dessutom ett lågt minoritetsskydd1 ger även detta möjligheter 

för extra förmåner till den kontrollerande aktieägaren och det ger därmed högre 

agentkostnader. (Bebchuk, Kraakman & Triantis, 2000) 

 

Ett land med högt minoritetsskydd och ett spritt ägande torde således ha en högre värderad 

och bättre fungerande kapitalmarknad än länder med lågt minoritetsskydd och koncentrerat 

ägande. (La Porta, Lopez-de-Silanes & Shleifer, 1999, s. 511) I Sverige har vi precis den 

situationen med ett lågt minoritetsskydd samtidigt som vi är bland världens mest frekventa 

användare av kontrollsystem för att skapa kontrollerande aktieägare. Forskning antyder 

dock att de svenska majoritetsägarna i begränsad omfattning utnyttjar denna möjlighet att 

tillskansa sig ekonomiska fördelar på bekostnad av övriga aktieägare och intressenter. 

(Holmén & Knopf, 2004, s. 169) 

 

Ur ovanstående resonemang antyds att den kontrollerande ägarens primära intention med 

sitt ägande inte torde vara att tillskansa sig fördelar på bekostnad av övriga intressenter, 

utan att viljan att kontrollera bolag istället är resultatet av andra ägarintentioner. Vidare 

uppvisar forskning att bolagsspecifika förhållanden har ett nära samband med hur 

ägarstrukturen i bolaget ser ut (Jmf. Thomsen & Pedersen, 1998). Därmed är det rimligt att 

ett koncentrerat ägande i form av röstvärdesdifferentiering har ett samband med vissa 

bolagsspecifika faktorer. Vidare är det tänkbart att om ägarens intentioner föranleder en 

vilja att kontrollera en viss typ av bolag, kan denne välja mellan flera kontrollsystem varav 

röstvärdesdifferentiering är ett utav dem. Förekomsten av alternativa kontrollsystem torde 

därför påverka användandet av röstvärdesdifferentiering. 

 

1.3 Problemformulering 

• Vad påverkar användandet av röstvärdesdifferentiering i bolag noterade på 

Stockholmsbörsen? 

                                                 
1 Med minoritetsskydd menas regleringar som finns till för att skydda minoritetsaktieägare i bolaget. (Rodhe, 
2002, s. 229) 
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1.4 Syfte 

Syftet är att testa och analysera sambanden mellan användandet av röstvärdesdifferentiering 

i bolag noterade på Stockholmsbörsen och existensen av alternativa kontrollsystem, ägarnas 

intentioner med sitt ägande samt bolagsspecifika faktorer i det ägda bolaget. 

 

1.5 Teoretisk och praktisk relevans 

Det finns en relativt omfattande forskning om ämnesområden som är närbesläktad 

röstvärdesdifferentiering, såsom exempelvis teorier om koncentrerat ägande samt 

privatvärde av kontroll. Thomsen & Pedersen (1998) använder bolagsdata från 1200 bolag i 

sammanlagt tolv länder och undersöker hur ägarstrukturer i olika länder påverkas av 

ländernas industrisammansättning. Dyck & Zingales (2004) genomför en internationell 

jämförelse av privatvärde av kontroll2 genom att använda ett stort antal variabler, hämtade 

ur den internationella corporate governance-litteraturen. Vidare är större delen av 

forskningen som publicerats inriktad på internationella jämförelser mellan olika länder där 

ländernas legala system i förekommande fall sätts i fokus. Röstvärdesdifferentiering är ett 

sätt att realisera privatvärde av kontroll samt innebär ett förhållandevis koncentrerat ägande 

såtillvida att kontrollen i bolagen hänförs till ett fåtal ägare. Vad som påverkar användandet 

av röstvärdesdifferentiering i ett enskilt land är emellertid ett relativt outforskat område 

vilket medför en stor teoretisk relevans. 

 

Användandet av röstvärdesdifferentiering är mycket utbrett i Sverige och dess existens är 

ständigt föremål för samhälleliga diskussioner. Vår avsikt med uppsatsen är att bidra med 

saklig information till debatten om vad som de facto påverkar användandet av 

röstvärdesdifferentiering i Sverige.  

 

 

                                                 
2 Vår översättning av ”Private benefits of control” 
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1.6 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas ifrån de bolag som har sin hemvist utanför Sveriges gränser. 

Det är tänkbart att användandet av röstvärdesdifferentiering till viss del påverkas av den 

nationella omgivning, såsom exempelvis lagstiftning, som bolagen främst agerar inom. För 

att säkerställa att de undersökta bolagen verkar efter samma förutsättningar behandlas 

därmed endast de bolag som har sin hemvist i Sverige.  

  

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

 

I kapitel två presenteras de metodologiska val som 

ligger till grund för uppsatsens genomförande. 

 

  
I kapitel tre återfinns referensramen. Utifrån befintliga 

teorier urskiljs samband som kan tänkas påverka 

användandet av röstvärdesdifferentiering.  

 
I kapitel fyra operationaliseras de samband som urskiljs 

i referensramen. Därefter testas och analyseras dessa 

teoretiska samband empiriskt.  

 
I kapitel fem presenteras studiens resultat som mynnar ut 

i en reviderad konceptuell modell. 

 

 

I kapitel sex redogörs för vilka implikationer resultaten 

tillför tidigare forskning och den samhälleliga debatten, 

samt förslag till fortsatt forskning.  

 
 

METOD 

 
 

REFERENS-
RAM 

 
 

EMPIRI & 
ANALYS 

 
 
 

 
 

SLUT-
DISKUSSION 

 
 
RESULTAT 
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Metod 

2 Metod 
tudien genomförs med en kvantitativ metod och en hypotetiskt-

deduktiv ansats. För den empiriska datainsamlingen används 

främst årsredovisningar från bolagen noterade på 

Stockholmsbörsen. Det insamlade materialet testas statistiskt i 

SPSS för att sedan analyseras. 

 

 S

2.1 Tillvägagångssätt 

Fenomenet som studeras i denna uppsats är röstvärdesdifferentiering. Syftet med uppsatsen 

är att testa och analysera sambanden mellan användandet av röstvärdesdifferentiering och 

alternativa kontrollsystem, ägarens intentioner med sitt ägande samt bolagsspecifika 

faktorer i det ägda bolaget.  Genom att en kvantitativ metod används har vi större möjlighet 

till att undersöka hela populationen, vilket borde ge högre tillförlitlighet än att göra ett urval 

och tillämpa en kvalitativ metod, exempelvis genom djupintervjuer. Med en teoretisk grund 

presenteras en konceptuell modell över de samband som borde påverka användandet av 

röstvärdesdifferentiering, vilken sedan genom insamlandet av empiri prövas i uppsatsens 

analys.     

 

2.1.1 Vetenskaplig ansats 

I studien tillämpas en hypotetisk-deduktiv ansats. Inledningsvis insamlas en stor mängd 

vetenskapliga artiklar inom corporate governance-området, vilka ligger till grund för 

konstruerandet av tillämpliga teorier som torde redogöra för bakomliggande samband som 

förklarar användandet av röstvärdesdifferentiering. Dessa samband konkretiseras i 

hypoteser som empiriskt testas och analyseras (Se bilaga 1).  

 

2.1.2 Datainsamling 

Studien inleds med att identifiera vilka bolag som är noterade på Stockholmsbörsen per den 

30 april 2006 och därmed aktuella för studien genom att inhämta information från 
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Stockholmsbörsens hemsida (www.omxgroup.com, 2006-04-30). Mer ingående 

information om bolagen inhämtas dels från Börsguide utgiven av Avanza, dels från 

respektive bolags årsredovisningar. Vad gäller bolagens ägarförhållanden inhämtas dessa 

från den årliga publikationen Ägarna och Makten i Sveriges börsföretag av Fristedt & 

Sundqvist. Ägarförhållandena insamlas per den 31 december 2004 och de bolagsspecifika 

uppgifterna insamlas från åren 2001 till och med 2004. Anledningen är att påverkan från 

tillfälliga variationer på studien torde minimeras jämfört med bolagsdata från endast ett år, 

samtidigt som insamlandet av tre års bolagsdata är relativt lätthanterligt jämfört med 

exempelvis fem års bolagsdata. Orsaken till att bolagsdata insamlas från 2002 till och med 

2004 är att det vid studiens genomförande inte var möjligt att få tillgång till samtliga bolags 

data för verksamhetsåret 2005. 

 

De insamlade uppgifterna sammanställs i en databas för att därefter infogas i 

statistikprogrammet SPSS. Materialet prövas genom statistiska körningar, vilka utgörs av t-

test och chi-squaretest. För att upptäcka en signifikant linjär relation mellan 

röstvärdesdifferentiering och de metriska variablerna genomförs ett t-test. Genom t-testet 

beräknas medelvärdet för gruppen som använder respektive inte använder sig av 

röstvärdesdifferentiering. För att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan 

röstvärdesdifferentiering och de kategoriska variablerna används ett chi-squaretest. I ett 

chi-squaretest urskiljs skillnader mellan gruppen av bolag som använder respektive inte 

använder sig av röstvärdesdifferentiering.  

 

2.2 Kvalitetskriterier       

För att tillförsäkra en god validitet i studien krävs relevanta operationaliseringar, det vill 

säga att rätt samband mäts. Därför läggs stort fokus på operationaliseringarna, vilka 

utvecklas med stöd från tidigare genomförda studier. Lämpliga operationaliseringar är i 

vissa fall oerhört svåra att utstaka, men genom att i hög grad använda redan beprövade 

operationaliseringar är förhoppningen att minska risken för systematiska mätfel. För att 

ytterligare tillförsäkra att rätt samband mäts används i vissa fall mer än en 

operationalisering. Det finns bland de bolagsspecifika faktorerna ett fåtal observationer som 
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starkt påverkar de statistiska resultaten. Vid en rensning av extremvärden som befinner sig 

plus minus fyra standardavvikelser från medelvärdet, kan ett markant mer normalfördelat 

material urskiljas. Därför redovisas även dessa resultat som bilagor.  

 

För att tillförsäkra en god reliabilitet i studiens mätningar tillämpas en hög noggrannhet; i 

den empiriska undersökningens inledande fas genomförs en kontroll av 

operationaliseringarnas tydlighet genom att jämföra våra individuella bedömningar av ett 

flertal bolag. Vid svårare bedömningar diskuterar gruppen gemensamt fram en enhetlig 

tolkning av exempelvis ett värde. Genom att använda bokföringsdata, såsom 

årsredovisningar, torde en god tillförlitlighet uppnås. Det insamlade materialet analyseras i 

statistikprogrammet SPSS vilket minimerar risken för mänskliga felberäkningar.     

 

2.3 Uppsatsens arbetsgång 
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Figur 2.1 Uppsatsens arbetsgång 
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3 Referensram 

ör att kunna utveckla en referensram som ligger till grund för 

att besvara syftet presenteras primärt teorier om alternativa 

kontrollsystem, ägarnas intentioner med sitt ägande samt 

bolagsspecifika faktorer. Referensramen följer därför i huvudsak en 

sådan uppbyggnad och mynnar slutligen ut i en konceptuell modell 

där de teoretiska sambanden grafiskt åskådliggörs.   

 F

 

3.1 Introduktion 

tvärdesdifferentiering är sannolikt resultatet av ett flertal 

idare borde även användandet av röstvärdesdifferentiering bero på ägarens vilja att 

Användandet av rös

förutsättningar. Först och främst existerar ett antal olika alternativ för ägarna att kunna 

utöva kontroll i det ägda bolaget. Existensen av dessa kontrollsystem och deras 

karaktärsdrag borde kunna påverka användandet av röstvärdesdifferentiering. Ägarnas 

benägenhet att välja röstvärdesdifferentiering som kontrollsystem blir således beroende av 

vilka andra system som annars finns tillgängliga. 

 

V

kontrollera sitt bolag, vilket i sin tur beror på ägarens intentioner med sitt ägande. Är 

intentionen till exempel att utveckla bolaget borde viljan att vara delaktig i bolagets 

beslutfattande vara stark, vilket föranleder att ägaren strävar efter att utöva kontroll. Det är 

även rimligt att anta att det borde vara särskilt fördelaktigt att inneha och utöva kontroll 

genom röstvärdesdifferentiering i vissa specifika verksamheter. Således skulle även 

bolagsspecifika faktorer, såsom till exempel kapitalintensitet och verksamhetsrisk, kunna 

påverka användandet av röstvärdesdifferentiering. Nedan följer en beskrivning av de 

kontrollsystem som ägarna kan tillgå för att kontrollera bolagen, ägarnas intentioner med 

sina innehav samt bolagsspecifika faktorer som borde ha ett samband med användandet av 

röstvärdesdifferentiering. 
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3.2 Kontrollsystem 

Ägarnas behov av att kontrollera sina investeringar kan till viss del härledas ur agentteorin. 

Agentteorin bygger på antagandet att individer är rationella till sin natur och tar beslut som 

maximerar individens egen nytta. Att individer maximerar sin egen nytta är en 

grundläggande komponent inom agentteorin, genom att ägare och ledning tenderar att ha 

mål som inte alltid överensstämmer med varandra. Ägaren har oftast som mål att maximera 

nyttan av sin investering, vilket i många fall innebär en viss avkastning till en given 

risknivå. Ledningen agerar inte alltid fullt ut efter ägarens mål utan tenderar snarare att 

fokusera mer på sin egen nytta, som till exempel att behålla sin position inom bolaget. (Jmf. 

Fama & Jensen, 1983) 

 

En grundläggande konflikt mellan ägaren och ledningen uppstår då ledningen är ansvarig 

för initiering och implementering av beslut men inte är beroende av beslutens ekonomiska 

konsekvenser. Ägaren däremot får ta konsekvenserna av ledningens beslut vilket föranleder 

ett incitament från ägarens sida att övervaka ledningens agerande (Jmf. Fama & Jensen, 

1983). Ägarens övervakning över ledningen försvåras beroende på verksamhetens 

komplexitet vilket ökar informationsasymmetrin mellan ägaren och ledningen (Jmf. 

Demsetz & Lehn, 1985). Övervakningsproblematiken torde ge ägaren incitament att 

kontrollera sin investering, vilket effektivast sker genom användandet av ett 

kontrollsystem. 

 

3.2.1 Röstvärdesdifferentiering 

Röstvärdesdifferentiering innebär att kapital och rösträtt skiljs åt, oftast i form av A- och B-

aktier. Genom ett sådant förfarande kan en aktieägare skaffa kontroll över bolaget genom 

att tillföra en relativt liten andel av bolagets kapital. Därför är röstvärdesdifferentiering ett 

förhållandevis billigt sätt för en aktieägare att skaffa kontroll och dessutom står ägaren en 

relativt låg kapitalrisk. (Agnblad et al., 2001, s. 234ff) Det finns dock en begränsning för 

skillnaderna i rösträtt, nämligen att den röststarka A-aktien maximalt får inneha tio gånger 

fler röster än den röstsvaga B-aktien (4 kap 5 § Aktiebolagslagen (SFS 2005:551)). En 

skillnad mellan röstvärdesdifferentiering och de alternativa kontrollsystemen som 
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presenteras nedan är att ägaren som kontrollerar genom röstvärdesdifferentiering inte är 

beroende av fler ägare, utan kan själv kontrollera bolaget. Att ägaren själv kan kontrollera 

bolaget gör kontrollsystemet enklare och lämpligare att använda i vissa situationer. 

(Bebchuk et al., 2000, s. 3) 

 

Eftersom att röstvärdesdifferentiering på ett effektivt sätt separerar kapitalet från 

rösträtterna i det ägda bolaget är det även ett rimligt antagande att användandet av 

röstvärdesdifferentiering har ett samband med storleken på kapitalandelen som den 

kontrollerande ägaren har. Om den kontrollerande ägaren har en mycket stor kapitalandel är 

i princip poängen med att använda röstvärdesdifferentiering försvunnen, eftersom att den 

kontrollerande ägaren hade kunnat kontrollera bolaget även vid användandet av ”en aktie – 

en röst”-principen.  

 

3.2.2 Alternativa kontrollsystem 

Pyramidägande 

Pyramidägande är ett alternativt kontrollsystem som också influerar ägarstrukturen i 

Sverige. Pyramidägande innebär en ägandestruktur formad som en pyramid med ett 

moderbolag som kontrollerar de underliggande bolagen. (Agnblad et al., 2001, s. 236) I ett 

renodlat pyramidägande finns det endast en sorts aktier, det vill säga aktier med lika 

rösträtt. Antalet bolag i pyramiderna kan variera och antalet led ner i kedjan kan vara 

många. (Bebchuk et al., 2000, s. 4) Ett exempel på pyramidägande är Wallenbergssfären, 

där deras investmentbolag Investor är högst upp i pyramiden. För att behålla makten hos 

investmentbolaget använder de dessutom röstdifferentierade aktier. (Fristedt & Sundqvist, 

2005, s. 53) I förhållande till röstvärdesdifferentiering kan ett renodlat pyramidägande 

anses som mer resurskrävande och invecklat system eftersom det krävs mer kapital för att 

kontrollera bolagen. Används pyramidägande i kombination med röstvärdesdifferentiering 

skapas det dock en hävstångseffekt i skillnaden mellan kapitalinsats och röstvärde.  
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Korsägande 

Korsägande liknar pyramidägande, skillnaden är dock att kontrollen över bolagen är spridd 

horisontellt över den kontrollerande bolagsgruppen istället för personen eller bolaget som 

sitter högst upp i pyramiden. Korsägande innebär med andra ord att flera aktörer inom 

samma sfär äger andelar i bolagen inom sfären och tillsammans har en majoritet i det ägda 

bolaget. (Bebchuk et al., 2000, s. 6f) Korsägande är vanligt inom Handelsbankssfären samt 

Stenbeckssfären (Fristedt & Sundqvist, 2005, s. 47ff). Precis som pyramidägande är 

korsägande ett system som är mer resurskrävande och mer invecklat än vad 

röstvärdesdifferentiering är. För att kontrollera genom ett korsägande krävs det flera aktörer 

som samarbetar, ofta i form av en bolagsgrupp. Visserligen kan kapitalinsatsen hos ägarna 

spridas på flera aktörer men det sammanlagda kapitalet för kontroll kommer alltid att vara 

högre än vid användandet av röstvärdesdifferentiering.     

 

Rösträttsbegränsning 

Rösträttsbegränsning är regler i bolaget som innebär att aktieägare endast får rösta för en 

viss procent av de totala rösterna. Ofta används rösträttsbegränsning i kombination med 

något av dem ovan nämnda, till exempel korsägande. Rösträttsbegränsningens roll är främst 

att minska risken för att en enskild ägare köper upp stora aktieposter och på så vis tar över 

bolaget. (Agnblad et al, 2001, s 239) Svenska Handelsbanken använder sig av detta system 

och tillåter endast att varje enskild aktieägare maximalt får rösta för tio procent av det totala 

antalet röster i banken. (Fristedt & Sundqvist, 2005, s. 291) Till skillnad från 

röstvärdesdifferentiering så utgör rösträttsbegränsning inget system för att direkt skilja på 

kapital och rösträtt. För att kunna utnyttja kontrollsystemet krävs det att ägaren satsar 

samma andel kapital som denne vill ha röster. Dessutom krävs det flera aktörer som arbetar 

tillsammans för att bibehålla kontrollen över det ägda bolaget. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att röstvärdesdifferentiering är det kontrollsystem 

som mest effektivt separerar kapitalet från kontrollen. Dessutom utgör 

röstvärdesdifferentiering, för den enskilde ägaren, det enklaste sättet att bibehålla kontroll 
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såtillvida att det inte finns något krav på flera aktörer eller ägande av flera bolag som det 

gör i rösträttsbegränsning, pyramid- och korsägande. 

 

3.3 Ägarintentioner 

Användandet av röstvärdesdifferentiering torde till stor del vara beroende av de 

ägarintentioner som bolagens ägare har. Dessa ägarintentioner varierar säkerligen beroende 

på bland annat ägarbolagets verksamhetsinriktning och syfte med innehavet. Syftet med en 

investering kan grovt sett delas in i två grupper, de ägare som söker kapitalavkastning och 

de som söker kontroll över bolaget samt därigenom får ett privatvärde av kontroll. 

Kapitalavkastningen tillfaller alla aktieägare och sker på lika villkor, och består främst av 

utdelning och värdestegring på aktierna. (Tson Söderström, Berglöf, Holmström, Högfeldt 

& Meyersson Milgrom, 2003, s. 27) För att få ta del av ett privatvärde genom kontroll 

eftersträvar många ägare kontroll. Kontroll över bolag kan uppnås genom att köpa stora 

sammanhängande block eller genom att köpa aktier på en aktiemarknad. (Zingales, 1995, 

s.1047f)  

 

Privatvärde av kontroll är ett abstrakt begrepp som är svårt att direkt förklara. Litteratur 

inom området ser ofta privatvärdet av kontroll som det psykologiska värde som vissa 

aktieägare får genom kontrollerande innehav i bolaget. (Jmf. Harris & Raviv, 1988; Aghion 

& Bolton, 1992, s. 473f) Exempel på direkta fördelar för en kontrollerande ägare är att 

denne kan förskansa sig på minoritetsägarnas bekostnad, vilket kan ske eftersom den 

kontrollerande ägaren inte behöver oroa sig för att bli utmanad av de övriga aktieägarna. 

(Bebchuk et.al., 2000, s.13f) Andra privata fördelar kan vara att den kontrollerande ägaren 

får möjlighet att utse styrelse, verkställande direktör och dessutom får de makten att kunna 

skapa ett affärsimperium. (Nenova, 2002, s.326)  

 

Det borde även vara ett rimligt antagande att privatvärde av kontroll är utbytbart mot 

kapitalavkastning och vice versa, såtillvida att i en given situation kan en ägare som önskar 

erhålla mer privatvärde av kontroll, acceptera en lägre kapitalavkastning. Ur ett sådant 

perspektiv kan ägarens intention beskrivas som då marginalnyttan av privatvärde av 
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kontroll är densamma som marginalnyttan av kapitalavkastning. En ägare kan därmed 

hypotetiskt sett acceptera en låg eller till och med negativ kapitalavkastning om det 

upplevda privatvärdet av kontroll är tillräckligt högt. 

 

Ägarens behov av kontroll torde rimligtvis även bero på dennes portföljsammansättning 

samt ägandets tidshorisont. Inom portföljvalsteorin ses förväntad kapitalavkastning som 

något positivt och variation i avkastning som negativt. Teoretiskt sett skulle ägaren satsa 

allt i det bolag som ger den högsta förväntade kapitalavkastningen. Ett sådant ägande 

motverkas dock av risken för variation i avkastningen och därför bör ägaren sprida sitt 

ägande. Givetvis är det av stor vikt med rätt portföljsammansättning, det räcker inte med att 

den skall vara stor utan sammansättningen måste bestå av olika bolag i olika branscher. 

(Jmf. Markowitz, 1952)  

 

Som nämns ovan påverkar även tidshorisonten ägandets risk. Investeringar som 

kännetecknas av en låg risk ger på lång sikt en relativt säker kapitalavkastning. Svårare är 

det då med investeringar som kännetecknas av en hög risk. Det är dock rimligt att anta att 

sådana investeringar blir säkrare på längre sikt eftersom det är mer sannolikt att ägaren får 

ta del av den efterfrågade kapitalavkastningen. (Emmer, Klüppelberg & Korn, 2001) Å 

andra sidan torde investeringar på längre sikt vara mer osäkra då det är svårt att förutse vad 

som kan inträffa i framtiden, vilket borde öka investeringens risk. Slutligen torde en ökad 

sammanlagd risk förstärka ägarens incitament till att kontrollera bolaget och därmed även 

sin investering.  

 

3.3.1 Ägarkategorier 

Ägarna till de bolag som är noterade på Stockholmsbörsen kan grovt delas in i olika 

grupper utifrån deras intentioner med ägandet. Hedlund, Hägg, Hörnell & Rydén (1985) 

kategoriserar ägarna utifrån deras dominerande syfte med innehavet; finansförvaltare, 

avkastningsmaximerare, omstrukturerare, investerare, rörelseintressenter och lojalister. De 

mest förekommande av de röststarkaste ägarna på Stockholmsbörsen och därmed i vår 
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undersökning är investerare, finansförvaltare och rörelseintressenter. Investerare är i 

förekommande fall entreprenörer och investmentbolag. 

 

Entreprenör - viljan att utveckla det egna bolaget 

Entreprenörer kännetecknas av att vara privatpersoner eller familjer med stora innehav i ett 

eller ett fåtal bolag, de har därmed en koncentrerad portföljsammansättning. 

Entreprenörerna är ofta personligt involverade i verksamheten och har många gånger ett 

relativt långsiktigt intresse i investeringen. (Hedlund et al., 1985, s. 73) Entreprenörens 

innehav i det ägda bolaget kan ske direkt eller indirekt genom bolagsform. Entreprenörens 

engagemang i verksamheten torde dessutom utveckla ett så kallat asset specificity3 för 

entreprenören. Asset specificity innebär att entreprenören med tiden skaffar en fördjupad 

och unik kunskap om bolaget och dess marknader, som kan ses som en specifik tillgång för 

bolaget. Eftersom entreprenörens kompetens är specifik för bolaget blir kompetensen också 

bäst värderad i det bolaget och skulle i extremfall inte vara värd någonting i ett annat bolag. 

Därmed blir ägaren beroende av bolaget och det skapas då ett incitament till att vilja 

kontrollera bolaget. (Williamson, 1996, s. 59f) Då entreprenören ofta är starkt involverad i 

verksamheten torde det vara så att entreprenören främst drivs av andra incitament än ren 

kapitalavkastning. Snarare drivs entreprenören av en vilja att utveckla sitt bolag och se det 

växa istället för ett mer renodlat instrumentellt ägande. Entreprenörens syfte med innehavet 

i det ägda bolaget borde därför i hög grad kännetecknas av privatvärde av kontroll. På 

grund av entreprenörens beroende till bolaget samtidigt som denne säkerligen behöver 

minska sin riskexponering (eftersom att entreprenören ofta satsar allt kapital och all tid i ett 

enskilt bolag under en längre tid), borde användandet av röstvärdesdifferentiering vara 

relativt förekommande i entreprenörsbolag. Användandet av röstvärdesdifferentiering torde 

lösa många av de problem som entreprenören utsätts för; hög riskexponering, stort behov 

av kontroll i bolaget samt ökat behov av externt kapital.   

 

 

 

                                                 
3 Med asset specificity menas till den grad en tillgång kan användas till alternativa ändamål och av alternativa 
användare utan att förlora sitt produktiva värde. (Williamson, 1996, s. 59)  
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Rörelseintressent - viljan att dra nytta av det ägda bolagets verksamhet 

Rörelseintressenter liknar entreprenörer såtillvida att de har ett rörelseintresse i det ägda 

bolaget. De satsar en betydande del av både tid och pengar i bolaget och torde främst vilja 

kontrollera det ägda bolaget på grund av privatvärde av kontroll. Exempel på 

rörelseintressenter kan vara bolag som äger underleverantörer eller som äger bolag med 

produkter som passar in i det egna bolagets produktportfölj. Rörelseintressenter har ofta en 

god insikt i det ägda bolagets verksamhet och bidrar därför ofta med kompetens och 

engagemang i bolaget. (Hedlund et al., 1985, s. 73) Den kompetens och engagemang som 

rörelseintressenten investerar i det ägda bolaget borde vara relativt specifik för det enskilda 

bolaget, vilket rimligen borde innebära ett förhållandevis högt asset specificity även för 

denna typ av ägare. Eftersom att rörelseintressenterna äger bolag för att mer eller mindre 

stödja den egna verksamheten är deras portfölj ofta koncentrerad till ett fåtal bolag. 

Dessutom är innehavet i många fall avsett att gälla under en längre tidshorisont. Det borde 

därför vara vanligt förekommande att rörelseintressenterna strävar efter att kontrollera det 

ägda bolaget, företrädesvis genom användande av röstvärdesdifferentiering. 

Rörelseintressentens situation är således på många sätt lik den situation som entreprenören 

befinner sig i.  

 

Investmentbolag – viljan att utveckla bolaget i syfte att maximera kapitalavkastningen 

Ägarkategorin investmentbolag kan tillföra kapital till bolag på både längre och kortare 

sikt. Investmentbolagets intention med sitt ägande kan variera från ett mer engagerat och 

aktivt ägande till ett mer instrumentellt ägande. Deras ägande är ofta mer spritt än till 

exempel entreprenörens ägande men torde samtidigt vara mer koncentrerat än 

finansförvaltarens ägande. Det är tänkbart att investmentbolag i vissa fall är inriktade på att 

maximera kapitalavkastningen. Hedlund et al. argumenterar dock för att investmentbolaget 

i förekommande fall tar en aktiv ägarroll genom att medverka regelbundet i styrelsen och 

arbeta i nära samarbete med ledningen. Således torde det vara rimligt att även 

investmentbolag utvecklar en grad av asset specificity, även om graden inte är lika påtaglig 

som hos entreprenören och rörelseintressenten. Eftersom att investmentbolagen i många fall 

investerar en ansenlig mängd kapital och direkt arbete i de ägda bolagen, torde det även 

uppstå ett starkt incitament till att vilja ha kontroll över bolagen. Rimligtvis har 
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investmentbolag större fokus på att maximera avkastningen från det ägda bolaget än vad 

entreprenören har, samtidigt som det långsiktiga engagemanget i vissa bolag innebär att en 

förhållandevis intensiv relation utvecklas mellan investmentbolaget och de ägda bolagen. 

Det långsiktiga engagemanget i många bolag i kombination med höga avkastningskrav 

torde föranleda ett förhållandevis utbrett användande av röstvärdesdifferentiering, med en 

relativt hög kapitalandel. (Jmf. Hedlund et al., 1985) 

 

Finansförvaltare – viljan att maximera kapitalavkastningen 

Ägarkategorin finansförvaltare består av både svenska och utländska aktörer som har till 

syfte att effektivt förvalta stora mängder kapital. Aktörer inom denna kategori är ofta 

fondförvaltare och försäkringsbolag, vilka i sin tur agerar på uppdrag av många små aktörer 

i form av exempelvis försäkringstagare och pensionssparare. Finansförvaltare fokuserar på 

hög kapitalavkastning och sprider sina innehav för att minska risken. (Hedlund et al., 1985, 

s. 70f) Eftersom att finansförvaltare agerar på uppdrag av andra har de små möjligheter att 

binda upp sig på längre sikt vilket leder till kortsiktiga investeringar och därmed också ett 

lägre behov av att kontrollera bolagen. Därmed borde inte heller användandet av 

röstvärdesdifferentiering vara särskilt förekommande hos ägarkategorin finansförvaltare. 
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De ägarkategorier som beskrivits ovan sammanställs nedan i relation till ägarens syfte med 

investeringen (figur 3.1) och investeringens karaktär (figur 3.2).  

 

Kapitalavkastning 

(-)  Finansförvaltare Investmentbolag  (+) 

Privatvärde
av kontroll 

Entreprenörer / 
Rörelseintressenter  (++)
 

 
Figur 3.1 Ägarens syfte med investeringen (Tecknen anger benägenhetsgrad av användande 

av röstvärdesdifferentiering där (++) är mest benägen och (–) är minst benägen.)  

 

Portföljkoncentration 

Entreprenörer / 
Rörelseintressenter  (++) 

Investeringens
tidshorisont 

Investmentbolag  (+) (-)  Finansförvaltare 
 

Figur 3.2 Investeringens karaktär i olika ägarkategorier (Tecknen anger benägenhetsgrad 

av användande av röstvärdesdifferentiering där (++) är mest benägen och (–) är minst 

benägen.) 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att det utifrån ägarens syfte med investeringen och 

investeringens karaktär är rimligt att anta att de ägarkategorier som främst borde ha ett 

intresse av att utöva kontroll i sitt ägande är entreprenörer, rörelseintressenter samt 

investmentbolag. Anledningen är att dessa ägarkategorier ofta investerar i bolag på längre 

sikt och bidrar även med kompetens och engagemang i det ägda bolaget, vilket innebär att 

dessa ägare erhåller incitament att övervaka sin investering. Finansförvaltare borde inte 

sträva efter att utöva kontroll i sitt ägande då dessa aktörer främst eftersträvar kortsiktig 

kapitalavkastning snarare än att långsiktigt utveckla bolagens verksamhet samt har en 

relativt god riskspridning genom sin diversifierade portfölj. 

 

3.4 Bolagsspecifika faktorer 

Det är tänkbart att bolagsspecifika faktorer hos det ägda bolaget påverkar användandet av 

röstvärdesdifferentiering. Corporate governance-litteraturen behandlar i förhållandevis liten 

utsträckning bolagsspecifika faktorer utan fokuserar snarare på nationsspecifika faktorer. 

Thomsen & Pedersen (1998) använder dock bland annat bolagsspecifika faktorer i syfte att 

förklara ägarstrukturer i olika länder. Eftersom att användandet av röstvärdesdifferentiering 

innebär en form av koncentrerat ägande baseras en stor del av undersökningen på 

författarnas artikel Industry and ownership structure. De bolagsspecifika faktorer som vi 

behandlar är kapitalinvesteringar och kapitalintensitet, tillväxttakt, risk, forskning och 

utveckling samt konkurrens. 

 

Kapitalinvesteringar 

Enligt Thomsen & Pedersen borde bolagets kapitalinvesteringar sammanfalla med ett ökat 

spritt ägande eller ett statligt koncentrerat ägande. Deras utgångspunkt är att ju större 

kapitalinvesteringar som krävs, desto fler potentiella aktieägare måste bolaget rimligtvis 

vända sig till för att tillförsäkra sitt kapitalbehov. (Thomsen & Pedersen, 1998, s. 392, 399) 

Därmed borde rimligtvis ett koncentrerat ägande, exempelvis genom 

röstvärdesdifferentiering, innebära att kapitalinvesteringarna är lägre i de bolag som 

använder sig av röstvärdesdifferentiering. 
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Kapitalintensitet 

Thomsen & Pedersen menar, i likhet med ett bolags kapitalinvesteringar, att bolagets 

kapitalintensitet borde sammanfalla med ett ökat spritt ägande eller ett statligt koncentrerat 

ägande (Thomsen & Pedersen, 1998, s. 392, 399). Därmed borde även ett bolags 

kapitalintensitet vara negativt korrelerat med användandet av röstvärdesdifferentiering. 

 

Tillväxttakt 

Thomsen & Pedersen menar att bolag med hög tillväxt karaktäriseras av en hög andel 

entreprenörsbolag vilket skulle föranleda ett koncentrerat ägande. En hög tillväxttakt i 

sedan länge etablerade bolag skulle även kunna indikera att de internt genererade medlen 

understiger det finansieringsbehov som dessa bolag har, vilket i sin tur skulle kunna 

föranleda ett mer spritt och multinationellt ägande. (Thomsen & Pedersen, 1998, s. 392, 

399)  

 

Vad gäller användandet av röstvärdesdifferentiering torde behovet av att behålla kontrollen 

över bolaget vara stort i de allra flesta entreprenörsbolag, vilket ligger i linje med Thomsen 

& Pedersens antagande. Enligt Myers & Maljufs ”pecking-order”-modell kommer 

entreprenören främst att välja de finansieringskällor som maximerar dennes möjlighet till 

att behålla kontrollen i bolaget (Jmf. Myers & Maljuf, 1984; Myers, 1984, s. 581f). Ur ett 

sådant perspektiv är det rimligt att entreprenören redan har utnyttjat andra 

finansieringsmöjligheter och att externt kapital i form av nyemission är en sista utväg. 

Viljan att kontrollera bolaget är dock fortfarande stark och därför borde entreprenörer vara 

särskilt benägna att använda sig av röstvärdesdifferentiering då det är ett effektivt och 

billigt sätt att behålla kontrollen samtidigt som möjligheten kvarstår till att anskaffa externt 

kapital. Vidare bör röstvärdesdifferentiering vara ett fördelaktigt sätt för entreprenören att 

behålla kontrollen över bolaget såtillvida att dennes riskexponering avtar då entreprenörens 

kapitalinsats minskar relativt dennes röstandel. Därmed kan entreprenören utveckla och 

förverkliga relativt riskfyllda projekt i bolaget utan att göra en alltför stor personlig 

ekonomisk uppoffring. (Jmf. Fama & Jensen, 1983)  
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Thomsen & Pedersens andra påstående att även etablerade bolag i en hög tillväxttakt är i 

behov av externt kapital sammanfaller till stor del med ovanstående resonemang om 

bolagens kapitalinvesteringar. Därmed skulle även större etablerade bolag med hög 

tillväxttakt kunna använda sig av röstvärdesdifferentiering för att tillgodose sitt 

kapitalbehov utan att förlora kontrollen. 

 

Risk 

Vidare beskriver Thomsen & Pedersen att bolagets risk har betydelse för ägarstrukturen. 

Trots att en hög risk borde föranleda riskspridning genom spritt ägande visar författarnas 

resultat att bolag med en hög risk tenderar att ha relativt koncentrerat ägande. (Thomsen & 

Pedersen, 1998, s. 392, 399)  

 

Förmodligen borde användandet av röstvärdesdifferentiering vara relativt förekommande i 

bolag med hög risk, eftersom att den kontrollerande ägaren då delar kapitalrisken med 

andra ägare samtidigt som dennes kontroll över bolaget kvarstår. Det är tänkbart att i de fall 

där den kontrollerande ägaren också är bolagets grundare, besitter denne unik kompetens 

som kan vara avgörande för bolagets framtid. I sådana fall skulle övriga ägare ha ett 

intresse av att grundaren kvarhåller kontrollen i bolaget. 

 

Forskning och utveckling 

Stor fokusering på forskning och utveckling inom ett bolag kan indikera globala 

stordriftsfördelar, vilket skulle kunna leda till ett multinationellt och mer spritt ägande. 

Thomsen & Pedersens resultat påvisar ett tillräckligt starkt samband mellan ökad 

forsknings- och utvecklingsintensitet och ett multinationellt ägande, men dock inte med ett 

ökat spritt ägande. Resultatet är något motsägelsefullt eftersom att ett ökat spritt ägande 

skulle kunna lösa många av de finansieringsproblem som dessa bolag är utsatta för. 

(Thomsen & Pedersen, 1998, s. 392, 400) Forskning visar även på att effekten av 

övervakning från ägarens sida tenderar att vara relativt liten inom branscher som 

karaktäriseras av en hög grad av forskning och utveckling (Jmf. Zeckhouser & Pound, 

1990). 
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Resonemanget ovan skiljer sig från Demsetz & Lehn’s synsätt på bolag med 

svårkontrollerad verksamhet. Demsetz & Lehn argumenterar för att det i bolag med 

komplex verksamhet är mest effektivt med en kontrollerande ägare.  Vid ett spritt ägande 

ökar incitamenten för varje enskild ägare att ägna sin tid åt andra saker än att styra bolaget. 

Kostnaden för dennes underlåtelse drabbar samtliga ägare i proportion till deras 

ägarinnehav. Ju mer koncentrerat ägandet är, desto hårdare drabbas varje ägare av sin egen 

underlåtelse till att styra bolaget. (Demsetz & Lehn, 1985, s. 1156; Jmf. Alchian & 

Demsetz, 1972) 

 

Det är rimligt att anta att det i bolag med hög fokus på forskning och utveckling bör finnas 

ett relativt stort kapitalbehov samtidigt som behovet av kontroll från ägaren är stort, vilket 

skulle ge förutsättningar för användandet av röstvärdesdifferentiering. Det finns 

förmodligen även en stor inneboende risk i bolag som har stort fokus på forskning och 

utveckling. Därför borde röstvärdesdifferentiering vara ett lämpligt sätt för den 

kontrollerande ägaren i ett forskningsintensivt bolag att fördela den kapitalrisk ägaren 

utsätts för i utvecklingsstadiet.  

 

Konkurrens  

Det argumenteras ofta för att det är lättare för ägare och marknaden att övervaka ledningen 

i bolag som är verksamma i en konkurrensutsatt miljö. En ökad konkurrens kan ge större 

möjligheter till jämförelser med andra bolag på samma marknad, vilket i sin tur kan leda till 

skarpare krav på ledningens agerande. (Hart, 1983, s. 381; Scharfstein, 1988, s. 154; 

Hermalin, 1992, s. 361ff) Hårdare konkurrens skulle även kunna innebära att risken för att 

det enskilda bolaget går i konkurs ökar, vilket ytterligare motiverar ledningen till hårdare 

arbete för att undvika att bolaget går i konkurs (Schmidt, 1996, s. 209). 

 

En hård konkurrens kan även försvåra för den kontrollerande ägaren att förse sig själv med 

privata fördelar på bekostnad av andra ägare då priserna på bolagets produktmarknad blir 

alltmer etablerade. Således blir det svårt för den kontrollerande ägaren att föra ut medel på 

ett otillbörligt sätt, genom exempelvis underprissättning i andra bolag där den 
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kontrollerande ägaren har intressen. (Dyck & Zingales 2004, s. 576f; Thomsen & Pedersen, 

1998, s. 392)  

 

Det torde inte vara särskilt angeläget från ägarnas sida att kontrollera bolag som är starkt 

konkurrensutsatta. Anledningen är dels att en del av agentproblematiken som i många fall 

löses genom att en kontrollerande ägare övervakar ledningen, istället löses genom att 

marknaden själv övervakar ledningens agerande. Dessutom borde det i starkt 

konkurrensutsatta bolag finnas få möjligheter för kontrollerande ägare att utvinna 

privatvärde av kontroll av skäl angivna ovan, samtidigt som kapitalavkastningen i sådana 

bolag tenderar att vara relativt låg. Sammantaget är det därför svårt att finna anledningar till 

varför ägarna skulle sträva efter att hålla kontroll över starkt konkurrensutsatta bolag, sett 

ur perspektiv av kapitalavkastning och privatvärde från kontroll.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att användandet av röstvärdesdifferentiering borde 

vara positivt korrelerat med bolagets tillväxttakt, risk samt forsknings- och 

utvecklingsintensitet. Vidare borde bolagets kapitalinvesteringar, kapitalintensitet och 

konkurrens vara negativt korrelerat med användandet av röstvärdesdifferentiering. 
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3.5 Konceptuell modell 

Utifrån referensramen kan en konceptuell modell utvecklas där teorierna grafiskt 

åskådliggörs. Ägarintentioner, bolagsspecifika faktorer samt förekomsten av alternativa 

kontrollsystem torde påverka användandet av röstvärdesdifferentiering. Det är dessutom 

tänkbart att det kan råda ett visst samband mellan vissa faktorer inom och mellan 

påverkansgrupperna.  

 

Ägarintentioner 
 
• Utveckla bolaget (+) 
• Rörelseintresse (+) 
• Utveckla bolaget och 

maximera kapital-
avkastningen (+) 

• Maximera kapital-
avkastningen (-) 

 

Bolagsspecifika 
faktorer 

• Kapitalinvesteringar (-) 
• Kapitalintensitet (-) 
• Tillväxttakt (+) 
• Risk (+) 
• Forskning och 

Utveckling (+) 
• Konkurrens (-) 
 

Röstvärdes- 
differentiering

Alternativa kontrollsystem
• Pyramidägande  
• Korsägande 
• Rösträttsbegränsning 

 
 

 

Figur 3.3 Modell över faktorer som förväntas påverka användandet av 

röstvärdesdifferentiering (Tecknet inom parentes anger i vilken riktning variabeln förväntas 

påverka användandet av röstvärdesdifferentiering.) 
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4 Empiri & Analys 

apitlet inleds med en presentation av uppsatsens 

operationaliseringar. Därefter testas och analyseras de 

samband, som enligt referensramen, påverkar användandet av 

röstvärdesdifferentiering.  

 

 K

4.1 Operationalisering 

Ovan presenteras uppsatsens referensram. Referensramen består främst av variabler som 

enligt teorin påverkar användandet av röstvärdesdifferentiering. Dessa variabler skall nu 

empiriskt prövas för att se om den teoretiska bilden stämmer överens med verkligheten. För 

att kunna pröva variablerna måste de konkretiseras till mätbara indikatorer, vilket brukar 

benämnas operationalisering. (Se bilaga 1) När operationaliseringar genomförs är det 

viktigt att de blir korrekta, det vill säga att rätt sak mäts. Att genomföra bra 

operationaliseringar är svårt och ofta finns det flera alternativa sätt. Nedan följer en 

presentation av våra operationaliseringar. 

  

4.1.1 Kontrollsystem 

Vad gäller kontrollsystem använder vi oss av röstvärdesdifferentiering som beroende 

variabel och i den empiriska datainsamlingen ger vi bolag som använder sig av 

röstvärdesdifferentiering värdet ett (1), annars ges värdet noll (0). Även förekomsten av 

pyramidägande, korsägande och rösträttsbegränsning kontrolleras genom att vi sätter värdet 

ett (1) respektive noll (0). Vår definition på pyramidägande är om bolagets röststarkaste 

ägare är en juridisk person med ett innehav om minst 20 procent av rösterna (Jmf. LaPorta 

et al., 1999, s. 476f). Den röststarkaste ägaren skall i sin tur ägas av en juridisk eller fysisk 

person med minst 20 procents röstandel. I pyramidägande innefattar vi inte de fall där en 

entreprenör genom en röstandel om 100 procent i ett bolag innehar minst 20 procent av 

rösterna i det undersökta bolaget. Anledningen är att det torde vara vanligt förekommande 

att entreprenörer kontrollerar bolag genom ett av entreprenören helägt bolag. Den aspekt av 
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pyramidägande som är intressant för vårt syfte, nämligen att separera kapital från kontroll, 

torde i princip försvinna eftersom att entreprenören satsar lika mycket kapital, om än 

genom ett helägt bolag, som vid ett direkt ägande. Vår definition av korsägande är att två 

av de fem röststarkaste ägarna är juridiska personer samt ingår i samma ägarsfär. Om 

bolaget använder sig av rösträttsbegränsning går att utläsa i respektive bolags 

bolagsordning.  

 

Röstvärdesdifferentiering 

Vår hypotes är att om röstvärdesdifferentiering är det kontrollsystem som bäst separerar 

kapitalet från rösträtten, borde röstvärdesdifferentiering vara mest frekvent förekommande i 

bolag där skillnaden mellan de två röststarkaste ägarnas kapitalandel är minimal eller 

negativ. Med negativ menar vi att ägaren med störst andel röster har en mindre kapitalandel 

än ägaren med näst störst andel röster. I vår empiriska datainsamling mäter vi de två 

röststarkaste ägarnas kapitalandel för att sedan beräkna differensen. 

  

4.1.2 Ägarintentioner 

Utifrån investeringarnas karaktär och syfte är det rimligt att anta att de ägarkategorier som 

främst borde ha ett intresse av att utöva kontroll i sitt ägande är entreprenörer, 

rörelseintressenter samt investmentbolag. Anledningen är att dessa ägarkategorier 

investerar i bolag på längre sikt och har incitament att övervaka sin investering. 

Finansförvaltare borde inte sträva efter att utöva kontroll i sitt ägande då dessa aktörer 

främst eftersträvar kortsiktigt avkastning snarare än att långsiktigt utveckla bolagens 

verksamhet. 

 

Entreprenör – viljan att utveckla det egna bolaget 

Vår hypotes är att då ägaren med störst röstandel har den primära intentionen att utveckla 

det egna bolaget ökar benägenheten att använda sig av röstvärdesdifferentiering. Som 

operationalisering för intentionen att vilja utveckla det egna bolaget använder vi oss av 

ägarkategorin entreprenör vilket vi definierar som enskilda privatpersoner eller familjer 
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med stora innehav (Jmf. Hedlund et al., 1985, s. 66f). I vår empiriska datainsamling ger vi 

värdet ett (1) då den röststarkaste ägaren är en privatperson eller familj, annars ges värdet 

noll (0). 

 

Rörelseintressent - viljan att dra nytta av det ägda bolagets verksamhet  

Vår hypotes är att då den röststarkaste ägaren primärt har ett rörelseintresse i bolaget ökar 

benägenheten att använda sig av röstvärdesdifferentiering. Som operationalisering för 

intentionen att vilja dra nytta av det ägda bolagets verksamhet använder vi oss av 

ägarkategorin rörelseintressent, vilket vi definierar som ägarbolag med rörelsesamband med 

det ägda bolaget (Jmf. Hedlund et al., 1985, s. 73f). Rörelsesamband kan till exempel vara 

att bolagen är verksamma inom samma eller närbesläktade branscher. Rörelsesambandet 

kan även ske i form av vertikal integration där exempelvis ett skogsbolag äger ett åkeri för 

att bättre hantera frakten av sitt timmer. I den empiriska datainsamlingen ges värdet ett (1) 

om ägaren med störst röstandel är en rörelseintressent, annars ges värdet noll (0). 

 

Investmentbolag – viljan att utveckla bolaget i syfte att maximera kapitalavkastningen 

Vår hypotes är att då ägaren med störst röstandel har den primära intentionen att utveckla 

det egna bolaget i syfte att maximera kapitalavkastningen ökar benägenheten att använda 

sig av röstvärdesdifferentiering. Som operationalisering för intentionen använder vi oss av 

ägarkategorin investmentbolag vilket vi definierar som bolag vars främsta syfte är att 

förvalta värdepapper och därigenom generera kapitalavkastning till sina aktieägare. Vidare 

består investmentbolag av ett relativt spritt ägande och diversifierar sin portfölj genom 

innehav i ett flertal bolag. (www.ne.se, 2006-04-19) I vår empiriska datainsamling ger vi 

värdet ett (1) då den röststarkaste ägaren är ett investmentbolag, annars ges värdet noll (0). 

 

Finansförvaltare – viljan att maximera kapitalavkastningen 

Vår hypotes är att då ägaren med störst röstandel har den primära intentionen att maximera 

kapitalavkastningen minskar benägenheten att använda sig av röstvärdesdifferentiering. 

Som operationalisering för intentionen att vilja maximera kapitalavkastningen använder vi 
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oss av ägarkategorin finansförvaltare vilket vi definierar som bolag vars främsta syfte är att 

förvalta värdepapper på uppdrag från ett stort antal intressenter. Exempel på 

finansförvaltare kan vara försäkringsbolag eller fondförvaltare. (Jmf. Hedlund et al., 1985, 

s. 70f) I vår empiriska datainsamling ger vi värdet ett (1) då den röststarkaste ägaren är en 

finansförvaltare, annars ges värdet noll (0). 

 

4.1.3 Bolagsspecifika faktorer 

Kapitalinvesteringar 

Vår hypotes är att då bolaget har stora kapitalinvesteringar minskar benägenheten att 

använda sig av röstvärdesdifferentiering. Som operationalisering för bolagets 

kapitalinvesteringar använder vi oss av bolagets storlek, eftersom det är rimligt att anta att 

investeringarna tenderar att öka i takt med företagets storlek. Storleken mäts genom 

bolagets genomsnittliga totala tillgångar under åren 2002 till 2004. (Jmf. Thomsen & 

Pedersen, 1998, s. 393) I vår empiriska datainsamling anger vi det faktiska värdet avrundat 

till närmaste miljon (MSEK). 

 

Kapitalintensitet 

Vår hypotes är att då bolaget har en hög kapitalintensitet minskar benägenheten att använda 

sig av röstvärdesdifferentiering. Som operationalisering för bolagets kapitalintensitet 

använder vi oss av bolagets förhållande mellan tillgångar och omsättning, vilket mäts 

genom att dividera bolagets genomsnittliga totala tillgångar (MSEK) med bolagets 

genomsnittliga omsättning (MSEK) under åren 2002 till 2004. (Jmf. Thomsen & Pedersen, 

1998, s. 393)  

 

Tillväxttakt 

Vår hypotes är att då bolaget har en hög tillväxttakt ökar benägenheten att använda sig av 

röstvärdesdifferentiering. Som operationalisering för bolagets tillväxttakt använder vi oss 

av bolagets procentuella tillväxttakt, vilket mäts genom bolagets omsättningstillväxt under 

åren 2002 till 2004. (Jmf. Thomsen & Pedersen, 1998, s. 393) Vi mäter även tillväxttakten 
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på bolagets marknadsvärde, det vill säga aktiekursens utveckling. Vi gör en avstämning av 

bolagets aktiekurs per 31 december under åren 2002 till 2004.  

 

Risk 

Vår hypotes är att då bolaget har en hög risk ökar benägenheten att använda sig av 

röstvärdesdifferentiering. Som operationalisering för bolagets risk använder vi oss av 

bolagets standardavvikelse på avkastning på eget kapital under åren 2002 till 2004. (Jmf. 

Thomsen & Pedersen, 1998, s. 393) Vi använder oss även av en operationalisering av risk i 

form av standardavvikelse på aktiekursens utveckling.  

 

Forsknings- och utvecklingsintensitet 

Vår hypotes är att då bolaget har en hög forsknings- och utvecklingsintensitet ökar 

benägenheten att använda sig av röstvärdesdifferentiering. Som operationalisering för 

forsknings- och utvecklingsintensitet använder vi oss av bolagets förhållande mellan 

kostnader för forskning och utveckling (FoU) och bolagets omsättning. (Jmf. Thomsen & 

Pedersen, 1998, s. 393) I vår empiriska datainsamling dividerar vi kostnaderna för 

forskning och utveckling (MSEK) med omsättning (MSEK) under åren 2002 till 2004.  

 

Konkurrens 

Vår hypotes är att då bolaget är utsatt för en hög konkurrens minskar benägenheten att 

använda sig av röstvärdesdifferentiering. Som operationalisering för konkurrens använder 

vi oss av bolagets vinstmarginal, eftersom att ett starkt konkurrensutsatt bolag torde ha en 

relativt låg vinstmarginal på grund av ett mer pressat prisläge.  (Jmf. Thomsen & Pedersen, 

1998, s. 393) I vår empiriska datainsamling dividerar vi vinsten (MSEK) med omsättning 

(MSEK) under åren 2002 till 2004.  
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4.2 Presentation och analys av empiri 

Den empiriska undersökningen omfattar bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Ett 

visst bortfall har uppstått främst beroende på att vi valt att endast undersöka bolag som har 

sin hemvist i Sverige. Bolagen skall ha varit noterade vid ingången av 2002 och fortfarande 

vara noterade. Antalet bolag som undersöks i studien är 236 och av dessa är det 130 bolag 

som använder sig av röstvärdesdifferentiering. 

 

55%

45% Har röstvärdesdifferentiering 

Har inte röstvärdesdifferentiering

Figur 4.1 Andel användare av röstvärdesdifferentiering 

 

4.2.1 Kontrollsystem 

Viljan att kontrollera bolag kan delvis härledas ur agentteorin, vilken bygger på antaganden 

om att individen är rationell till sin natur och främst ser till sin egen nytta. Dessa 

antaganden innebär att bolagens ledning vill maximera sin egen nytta istället för att agera 

utifrån ägarnas vilja och därigenom skapas incitament för ägarna att kontrollera bolaget 

samt dess ledning. För att ägare skall kunna utöva kontroll över bolag finns det ett stort 

antal alternativa kontrollsystem att tillgå enskilt eller i kombination med varandra.  
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Röstdiff + Korsägande

Röstdiff + Pyramidägande + Korsägande

Pyramidägande + Korsägande

Röstdiff + Pyramidägande + Rösträttsbegr

Röstdiff + Korsägande + Rösträttsbegr

Inget

Figur 4.2 Fördelning av kontrollsystem 

 

Röstvärdesdifferentiering (Bilaga 2) 

Röstvärdesdifferentiering antas vara det kontrollsystem som bäst skiljer kapital från 

rösträtt. Det är därför ett rimligt antagande att användandet av kontrollsystemet påverkas av 

de två röststarkaste aktieägarnas kapitalandelar samt differensen dem emellan. Vi förväntar 

oss utifrån referensramen att röstvärdesdifferentiering i större utsträckning borde användas i 

bolag där differensen mellan den röststarkaste och den näst röststarkaste ägaren är relativt 

liten, alternativt negativ. De empiriska resultaten visar snarare på motsatsen, det vill säga 

att differensen i de bolag som kontrolleras genom röstvärdesdifferentiering i genomsnitt är 

15,4 procent jämfört med 13,4 procent. På grund av en alltför svag signifikans (p-värdet är 

0,376) kan inte något samband påvisas mellan kapitalandelsdifferens och användandet av 

röstvärdesdifferentiering.  

 

Det kan även konstateras att den genomsnittliga kapitalandelen för de två röststarkaste 

ägarna är högre i bolag som ägs genom röstvärdesdifferentiering (26,0 % och 10,6 %) än i 

bolag utan kontrollsystemet (21,9 % och 8,5 %). Det kan på en 5 %-signifikansnivå påvisas 

att det finns signifikanta skillnader när det gäller den röststarkaste (p-värdet är 0,039) och 

den näst röststarkaste ägarens kapitalandel (p-värdet är 0,02) mellan de bolag som ägs 

genom röstvärdesdifferentiering respektive de som inte ägs genom 

röstvärdesdifferentiering. En tänkbar orsak till att de empiriska resultaten skiljer sig från det 

resonemang som förs i referensramen kan vara att den röststarkaste ägaren har ett relativt 
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stort kapital att satsa i bolaget och att de därför inte är beroende av de röststarka aktierna i 

den utsträckning som referensramen förutsätter. Dessutom kan förekomsten av 

röstvärdesdifferentiering i bolag där de två röststarkaste ägarna har en hög kapitalandel 

delvis bero på att ägarna då är mer benägna att kontrollera sin investering. Det är även 

tänkbart att den kontrollerande ägaren har en hög tilltro till sin egen förmåga att leda 

bolaget och hantera de risker bolaget utsätts för, vilket föranleder en hög kapitalandel för 

att kunna ta del av framtida vinster.   

 

Pyramidägande (Bilaga 3) 

Vi förväntar oss att användandet av röstvärdesdifferentiering påverkas av förekomsten av 

pyramidägande, vilket är ett alternativt kontrollsystem. Av de 236 bolagen noterade på 

Stockholmsbörsen ägs 56 bolag genom pyramidägande (23,7 %). Av de 56 bolag som ägs 

genom en pyramid förekommer dessutom röstvärdesdifferentiering i 33 bolag (58,9 %). Det 

skulle därmed kunna urskiljas ett svagt samband att ett ökat användande av pyramidägande 

leder till ett ökat användande av röstvärdesdifferentiering. Dock kan det svaga sambandet 

inte påvisas på grund av en alltför svag signifikans (p-värdet är 0,508).  

 

Korsägande (Bilaga 4) 

Utifrån referensramen kan det antas att användandet av röstvärdesdifferentiering påverkas 

av användandet av korsägande, vilket är ett alternativt kontrollsystem. Den empiriska 

undersökningen visar att 27 av de 236 bolagen noterade på Stockholmsbörsen ägs genom 

ett korsägande (11,4 %). Av dessa 27 är det 21 bolag som dessutom ägs genom 

röstvärdesdifferentiering, vilket utgör hela 77,8 procent. Det kan på 5 %-signifikansnivå 

påvisas att det finns ett samband mellan förekomsten av korsägande och användandet av 

röstvärdesdifferentiering (p-värdet är 0,012), vilket ligger i linje med våra förväntningar. 

Sambandet kan antas bero på att korsägande är ett komplicerat kontrollsystem som inte 

åtskiljer kapital från röster. Vill ägare kontrollera ett bolag genom att enbart utnyttja ett 

korsägande måste dessa gå in med en lika stor andel kapital som de vill ha röstandel. 

Genom att kombinera korsägandet med röstvärdesdifferentiering behöver ägarna inte satsa 

lika mycket kapital och de kan då dra nytta av en mindre kapitalintensiv bolagskontroll. 

Således torde det vara ett kostnadseffektivt sätt att kombinera korsägande med 
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röstvärdesdifferentiering i de fall då intentionen är att dela upp kontrollen på flera aktörer, 

som till exempel inom ägarsfärer. 

 

Rösträttsbegränsning (Bilaga 5) 

Utifrån referensramen kan det antas att användandet av röstvärdesdifferentiering påverkas 

av förekomsten av rösträttsbegränsning. Genom den empiriska undersökningen kan det 

konstateras att rösträttsbegränsning endast förekommer i två av de 236 bolagen (0,8 %). 

Det låga antalet bolag som använder sig av kontrollsystemet leder till ett alltför dåligt 

underlag för att kunna dra några slutsatser. Dock kan det antas utifrån referensramen att 

rösträttsbegränsning främst används i kombination med andra kontrollsystem, vilket är 

fallet i dessa två bolag. I de två bolag där rösträttsbegränsning används existerar även 

röstvärdesdifferentiering samt pyramid- eller korsägande. 

  

    
Använder sig av 
röstvärdesdifferentiering 

Använder sig inte av 
röstvärdesdifferentiering 

  Sign. Antal Medelvärde Antal Medelvärde 
Största ägarens kapitalandel 0,039 130 0,2605 106 0,2187 
Näst största ägarens kapitalandel 0,02 130 0,1062 106 0,848 
Differens mellan 1:a & 2:a ägaren 0,376 130 0,1542 106 0,1342 
        
    % med röstvärdesdiff.  % utan röstvärdesdiff. 
Pyramidägande 0,508 33 58,9 23 41,1 
Korsägande 0,012 21 77,8 6 22,2 
Rösträttsbegränsning 0,2 2 100 0 0 
Tabell 4.1 Sammanfattning av kontrollsystem 
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4.2.2 Ägarintentioner 

44,1%

8,5%

32,6%

14,8%

Entreprenör
Rörelseintressent
Investmentbolag
Finansförvaltare

 

Figur 4.3 Fördelning av ägarkategorier 

 

Entreprenör – viljan att utveckla det egna bolaget (Bilaga 6) 

Utifrån referensramen förväntar vi oss att entreprenörer är den ägarkategori som främst 

använder sig av röstvärdesdifferentiering. Av de undersökta bolagens röststarkaste ägare är 

det 104 ägare, eller 44,1 procent, som är entreprenörer. Utav dessa 104 bolag med en 

entreprenör som röststarkaste ägare är det 68,3 procent som använder sig av 

röstvärdesdifferentiering som kontrollsystem. Vi kan vid test på 1 %-signifikansnivå påvisa 

att det finns ett väldigt starkt samband mellan användandet av röstvärdesdifferentiering i 

bolag och att röststarkaste ägaren är en entreprenör. Entreprenörers användande av 

röstvärdesdifferentiering går helt i linje med våra förväntningar. Därmed kan det 

konstateras att användandet av röstvärdesdifferentiering tenderar att öka om den 

röststarkaste ägaren är en entreprenör.  

 

Förmodligen är röstvärdesdifferentiering ett särskilt användbart sätt för entreprenören att 

kontrollera bolag på grund av entreprenörens situation. En entreprenör torde oftast 

eftersträva privatvärde av kontroll, såsom till exempel glädjen över att utveckla det egna 

bolaget, snarare än att eftersträva en ren kapitalavkastning. Det uppstår säkerligen ofta en 

känslomässig relation gentemot det egna bolaget, vilket innebär ett relativt koncentrerat 

ägande under en lång sikt. Det är förmodligen vanligt förekommande att entreprenören 

själv har grundat bolaget eller att ägandet har gått i arv, vilket förstärker den känslomässiga 
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relationen. En tänkbar följd av entreprenörens engagemang i bolaget är den asset specificity 

som kan uppstå. Entreprenören tenderar att utveckla en omfattande specifik kompetens för 

det egna bolaget som i extrema fall inte är tillämpbar för några andra bolag. Således uppstår 

ett beroendeförhållande gentemot det egna bolaget, vilket föranleder viljan hos 

entreprenören att kontrollera sitt bolag.  

 

Av de olika ägarkategorierna torde även entreprenören vara den minst kapitalstarka, vilket 

borde öka benägenheten att använda röstvärdesdifferentiering då det är ett förhållandevis 

effektivt sätt att separera kapital från kontroll. Röstvärdesdifferentiering ställer heller inga 

krav på att flera aktörer samverkar för att bibehålla kontrollen i bolaget, vilket är fallet med 

de övriga kontrollsystemen. Användandet av röstvärdesdifferentiering borde därför 

underlätta för en ensam ägare, såsom exempelvis en entreprenör, att kontrollera sitt bolag. 

 

Rörelseintressent - viljan att dra nytta av det ägda bolagets verksamhet (Bilaga 7) 

Vår hypotes är att rörelseintressenter i större utsträckning torde använda sig av 

röstvärdesdifferentiering. Av de undersökta bolagens röststarkaste ägare är det endast 8,5 

procent som är rörelseintressenter. 70 procent av dessa bolag använder sig inte av 

röstvärdesdifferentiering och därmed strider det empiriska resultatet mot våra 

förväntningar. Vi kan vid test på 5 %-signifikansnivå påvisa ett starkt negativt samband 

mellan ägarkategorin rörelseintressenter och användandet av röstvärdesdifferentiering (p-

värdet är 0,018).  

 

Detta är något förvånande, men skulle till viss del kunna förklaras med att de ägare som är 

rörelseintressenter ofta är stora koncerner med tillgång till mycket kapital, vilket gör att de 

inte behöver använda sig av kontrollsystem för att uppnå en kontrollerande roll i bolagen 

utan uppnår kontroll genom stora kapitalinsatser. Dessutom borde det vara ett rimligt 

antagande att rörelseintressenter primärt förvärvar ett annat bolag i syfte att komplettera 

den egna verksamheten, exempelvis genom att finna avkastningsmöjligheter på marknader 

där rörelseintressenten inte agerar. Det torde i de flesta fall vara ett dyrbart alternativ för 

rörelseintressenten att själv utveckla en viss produkt eller öka sina marknadsandelar varvid 

det är mer lönsamt att istället förvärva ett annat bolag inom det önskade segmentet eller 
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marknaden. Det blir därmed nödvändigt för rörelseintressenten att bistå med en stor 

kapitalandel för att till fullo kunna ta del av kapitalavkastningen i det ägda bolaget. 

 

Investmentbolag – viljan att utveckla bolaget i syfte att maximera kapitalavkastningen 

(Bilaga 8) 

Även för investmentbolag förväntar vi oss ett relativt utbrett användande av 

röstvärdesdifferentiering. Investmentbolagen utgör en relativt stor andel med sina 32,6 

procent av de undersökta bolagens röststarkaste ägare. Det är dock en väldigt jämn 

fördelning mellan de som inte använder sig av röstvärdesdifferentiering, 46,8 procent, och 

de som använder sig av det, 53,2 procent, vilket visar att investmentbolag varken påverkar 

positivt eller negativt på användandet av röstvärdesdifferentiering. Vi kan inte heller påvisa 

något signifikant samband mellan användandet av röstvärdesdifferentiering och att bolagets 

röststarkaste ägare är ett investmentbolag (p-värdet är 0,693), vilket således strider mot våra 

förväntningar.   

 

Resultatet ovan skulle delvis kunna förklaras av att investmentbolag förmodligen tenderar 

att ha en brokig investeringsstrategi, där investmentbolagets syfte med innehavet avseende 

kapitalavkastning och privatvärde av kontroll varierar. Därmed skiftar investmentbolagets 

behov av kontroll i de ägda bolagen, vilket torde påverka användandet av 

röstvärdesdifferentiering.  

 

Finansförvaltare – viljan att maximera kapitalavkastningen (Bilaga 9) 

Vi förväntar oss att finansförvaltare i relativt låg utsträckning borde använda sig av 

röstvärdesdifferentiering då deras behov av kontroll torde vara lågt. Av de undersökta 

bolagens röststarkaste ägare utgör finansförvaltare 14,8 procent och av dessa 

finansförvaltare är det endast 34,3 procent som använder sig av röstvärdesdifferentiering 

för att kontrollera. Vi kan med test på 1 %-signifikansnivå påvisa att det finns ett väldigt 

starkt negativt samband mellan ägarkategorin finansförvaltare och användandet av 

röstvärdesdifferentiering. 
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Resultatet är inte särskilt förvånande eftersom att finansförvaltare oftast torde eftersträva en 

hög kapitalavkastning på relativt kort sikt, vilket innebär att dessa förmodligen inte är 

särskilt benägna till att vilja kontrollera bolagen. Eftersom att det primärt är 

kapitalavkastning som finansförvaltarna eftersträvar saknas något egentligt behov av röster. 

Det torde snarare vara av större vikt för finansförvaltarna att snabbt kunna avyttra sitt 

innehav, än att eftersträva en kontrollposition i bolaget. Då finansförvaltarna ofta har en 

väldiversifierad portfölj uppnås en god riskspridning, vilket ytterligare minskar behovet av 

röstvärdesdifferentiering som sätt att minimera risken.  

 

    
Använder sig av 
röstvärdesdifferentiering 

Använder sig inte av 
röstvärdesdifferentiering 

  Sign. Antal % med röstvärdesdiff. Antal  % utan röstvärdesdiff.
Entreprenör 0 71 68,3 33 31,7 
Rörelseintressent 0,018 6 30 14 70 
Investmentbolag 0,693 41 53,2 36 46,8 
Finansförvaltare 0,007 12 34,3 23 65,7 
Tabell 4.2 Sammanfattning av ägarintentioner 

 

4.2.3 Bolagsspecifika faktorer 

Kapitalinvesteringar (Bilaga 10) 

Vi förväntar oss att storleken på bolagens kapitalinvesteringar är negativt korrelerat med 

deras benägenhet att använda röstdifferentierade aktier. Vår statistiska analys visar att de 

genomsnittliga totala tillgångarna är lägre i de bolag som inte har röstvärdesdifferentiering 

(32172 MSEK), än de bolag som använder sig av röstdifferentierade aktier (38716 MSEK), 

vilket skulle indikera ett förhållande som går stick i stäv med vår hypotes. Dock är 

signifikansen mycket svag (p-värdet är 0,812), vilket innebär att stark kritik måste riktas 

mot att det överhuvudtaget finns ett samband mellan ett bolags kapitalinvesteringar och 

användandet av röstvärdesdifferentiering.  

 

Resultatet ovan indikerar att bolagens förmåga att täcka upp sitt kapitalbehov inte torde 

påverkas av användandet av röstvärdesdifferentiering. Anledningen kan vara att 
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röstvärdesdifferentiering är ett förhållandevis effektivt sätt för ägarna att behålla kontrollen 

i bolagen samtidigt som utfärdandet av röstsvaga aktier tillgodoser bolagens kapitalbehov.  

 

Kapitalintensitet (Bilaga 11) 

Vi förväntar oss att bolagens kapitalintensitet uppvisar ett negativt samband med 

användandet av röstvärdesdifferentiering. Den statistiska analysen visar att förhållandet 

mellan bolagens genomsnittliga totala tillgångar och deras genomsnittliga totala omsättning 

tenderar att vara högre i de fall då bolagen använder sig av röstvärdesdifferentiering 

(3,575), än i de fall då bolagen inte använder röstdifferentierade aktier (2,841). Även vad 

gäller bolagens kapitalintensitet är signifikansen svag (p-värdet är 0,477) vilket riktar stark 

kritik mot att det överhuvudtaget existerar ett samband mellan bolagens kapitalintensitet 

och användandet av röstvärdesdifferentiering.  

  

Vad som är viktigt att notera är att det existerar extremvärden som tydligt påverkar utfallet i 

den statistiska analysen. Vid rensning av dessa extremvärden uppvisas ett annorlunda 

mönster, där medelvärdet blir lägre för de bolag som använder röstvärdesdifferentiering 

(1,793), än för de bolag som inte använder röstvärdesdifferentiering (2,441). Dessutom 

förbättras p-värdet väsentligt (0,103) vilket indikerar att det ändå kan finnas en tendens till 

ett negativt samband mellan kapitalintensitet och användandet av röstvärdesdifferentiering 

för större delen av bolagen som är noterade på Stockholmsbörsen. (För närmare 

information om rensningen av extremvärden hänvisas till bilaga 11.) 

 

Tillväxttakt (Bilaga 12) 

- Omsättningstillväxt 

Vår förväntning är att bolagens omsättningstillväxt uppvisar ett positivt samband med 

användandet av röstvärdesdifferentiering. Den statistiska analysen ligger i rak motsats mot 

vår hypotes och de bolag som använder röstdifferentierade aktier har en signifikant lägre 

tillväxt (0,126) än de bolag som saknar röstdifferentiering (2,194). Vi kan på en 10 % -
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signifikansnivå (p-värdet är 0,093) påvisa ett samband mellan bolagens omsättningstillväxt 

och användandet av röstvärdesdifferentiering.  

 

Vår hypotes bygger på antagandet att omsättningstillväxten är särskilt hög i 

entreprenörsbolag och att röstvärdesdifferentiering torde vara ett lämpligt kontrollsystem 

för entreprenörer.  Den statistiska analysen indikerar dock att det inte med tillräckligt stark 

signifikans kan påvisas ett samband mellan entreprenörsbolag och omsättningstillväxt (p-

värdet är 0,281). Därmed faller antagandet om att bolagens omsättningstillväxt är positivt 

korrelerat med användandet av röstvärdesdifferentiering.  

 

En tänkbar orsak till varför bolag med röstvärdesdifferentiering uppvisar en signifikant 

lägre omsättningstillväxt kan vara att dessa bolag generellt har en relativt koncentrerad 

ägarstruktur. Enligt referensramen torde dessa ägare främst eftersträva andra mål än ren 

kapitalavkastning. Det är därför ett rimligt antagande att ledningen i bolag med 

röstvärdesdifferentiering inte i lika hög grad arbetar utifrån mål som baseras på 

kapitalavkastning, såsom exempelvis omsättningstillväxt. En kontroversiell tanke är att 

ledningen i bolag som använder röstvärdesdifferentiering i högre grad är styrda utifrån den 

kontrollerande ägaren och dennes uppfattningar om marknaden. Den kontrollerande ägaren 

torde i många fall har sämre information om marknadsförhållanden än vad bolagets ledning 

har. Bolag som saknar röstvärdesdifferentiering, och som har en relativt spridd 

ägarstruktur, är förmodligen mer ledningsstyrda såtillvida att bolagets ledning i högre grad 

beslutar om frågor rörande avsättning av bolagets produkter. Eftersom att ledningen torde 

ha bättre information om marknaden är det rimligt att anta att dessa bolag lättare anpassas 

efter marknadsförändringar.   

 

- Marknadsvärdestillväxt 

Vad gäller marknadsvärdestillväxt är den genomsnittliga tillväxten lägre för de bolag som 

använder röstvärdesdifferentiering (0,739) än för de bolag som saknar röstdifferentiering 

(0,866). Sambandet är dock inte signifikant (p-värdet är 0,433), vilket innebär att vi inte 
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kan påvisa något samband mellan marknadsvärdestillväxt och användandet av 

röstvärdesdifferentiering i bolag noterade på Stockholmsbörden.  

 

Rimligtvis borde variablerna omsättningstillväxt och marknadsvärdestillväxt påvisa 

liknande resultat. Det är intressant att jämföra de olika tillväxtmåtten såtillvida att de 

tenderar att uppvisa samma riktning, men det uppstår större slumpmässighet i 

marknadsvärdestillväxten. Variationen är inte förvånande eftersom att marknadsvärdet 

säkerligen till stor del baseras på spekulationer och inte enbart på faktiska förhållanden.  

 

Risk (Bilaga 13) 

- Standardavvikelse på Re 

Vi förväntar oss att bolag med relativt hög risk i högre grad använder 

röstvärdesdifferentiering än bolag med lägre risk. Anledningen är att den kontrollerande 

ägaren i sådana verksamheter kan sprida risken med andra aktieägare samtidigt som 

kontrollen i bolaget bibehålls. Den statistiska analysen visar att de bolag som använder 

röstvärdesdifferentiering har en lägre genomsnittlig standardavvikelse på Re (0,341) än de 

bolag som saknar röstdifferentierade aktier (0,635). Signifikansen är dock relativt svag (p-

värdet är 0,233) och det kan därför ifrågasättas om det finns ett samband mellan risk i form 

av standardavvikelse på Re och användandet av röstvärdesdifferentiering.  

 

- Standardavvikelse på marknadsvärde 

Om vi även mäter risk genom standardavvikelse på marknadsvärde uppvisar den statistiska 

analysen ett starkt samband med användandet av röstvärdesdifferentiering. Det råder ett 

positivt samband mellan standardavvikelse på marknadsvärde och användandet av 

röstvärdesdifferentiering i de undersökta bolagen, vilket går i linje med våra förväntningar. 

Den genomsnittliga standardavvikelsen på marknadsvärde är 20,831 i de bolag som har 

röstdifferentierade aktier mot 13,568 i de bolag som saknar kontrollsystemet.  

Signifikansnivån är mycket hög och sambandet kan påvisas på 1%-signifikansnivå (p-

värdet är 0,003). 
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Resultatet indikerar att användandet av röstvärdesdifferentiering torde vara relativt vanligt 

förekommande i bolag som kännetecknas av en hög risk. Anledningen kan vara att 

röstvärdesdifferentiering är ett förhållandevis effektivt sätt att separera kapital från kontroll 

och att därmed stävja den kapitalrisk som den kontrollerande ägaren utsätts för. Genom att 

använda röstvärdesdifferentiering kan ägaren behålla kontrollen i bolaget samtidigt som 

den totala kapitalrisken fördelas mellan flera ägare.  

 

Forsknings- och utvecklingsintensitet (Bilaga 14) 

Vi förväntar oss att bolag med en hög forsknings- och utvecklingsintensitet är särskilt 

benägna att använda sig av röstvärdesdifferentiering. I vår statistiska analys är det 

genomsnittliga förhållandet mellan bolagets kostnader för FoU och omsättning relativt lika 

mellan de bolag som använder röstvärdesdifferentiering (0,131) och de bolag som saknar 

röstdifferentierade aktier (0,119). Dessutom var signifikansen extremt svag (p-värdet var 

0,849), vilket innebär att stark kritik kan riktas mot att det överhuvudtaget finns ett 

samband mellan forsknings- och utvecklingsintensitet och användandet av 

röstvärdesdifferentiering.  

 

Forsknings- och utvecklingsintensitet är en mycket omdiskuterad variabel. Zeckhouser & 

Pound (1990) hävdar att effekten av övervakning från ägarens sida i verksamhet med hög 

fokus på forskning- och utveckling är relativt liten. Demsetz & Lehn (1985) menar snarare 

att det i svårkontrollerade bolag torde vara mest effektivt om en ägare tar initiativet till att 

kontrollera bolaget. Vårt resultat uppvisar varken ett positivt eller negativt signifikant 

samband mellan forsknings- och utvecklingsintensitet och användandet av 

röstvärdesdifferentiering varvid inget stöd kan ges för någon av de ovanstående åsikterna. 

 

Konkurrens (Bilaga 15) 

Vår hypotes är att bolag som är utsatta för hård konkurrens borde vara relativt oattraktiva 

för ägarna att kontrollera genom röstvärdesdifferentiering. Anledningen är att det i hårt 

konkurrensutsatta bolag torde vara svårt för ägarna att skaffa sig privatvärde av kontroll 

samtidigt som kapitalavkastningen borde vara relativt låg i dessa bolag på grund av den 
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låga vinstmarginalen. Vår statistiska analys visar att den genomsnittliga vinstmarginalen är 

negativ både för de bolag som använder röstvärdesdifferentiering (-0,242) och för de bolag 

som saknar röstdifferentierade aktier (-0,289). Dock är signifikansen mycket svag (p-värdet 

är 0,784), vilket innebär att det kan starkt ifrågasättas om det existerar ett samband mellan 

konkurrens, mätt i vinstmarginal, och användandet av röstvärdesdifferentiering. 

 

    
Använder sig av 
röstvärdesdifferentiering 

Använder sig inte av 
röstvärdesdifferentiering 

  Sign. Antal Medelvärde Antal  Medelvärde 
Kapitalinvesteringar 0,812 130 38716 106 32172 
Kapitalintensitetet 0,477 130 3,575 105 2,841 
Tillväxttakt (omsättningstillväxt) 0,093 130 0,126 105 2,194 
Tillväxttakt (marknadsvärdestillväxt) 0,433 130 0,739 106 0,866 
Risk (st. avv. på Re) 0,233 130 0,341 106 0,635 
Risk (st. avv. på marknadsvärde) 0,003 130 20,83 106 13,57 
Forsknings-och uvecklingsintensitet 0,849 130 0,131 105 0,118 
Konkurrens 0,784 130 -0,242 105 -0,289 
Tabell 4.3 Sammanfattning av bolagsspecifika faktorer 

 

4.3 Övergripande analys 

Det förefaller som att användandet av röstvärdesdifferentiering tenderar att öka då ägarens 

syfte med investeringen har fokus på privatvärde av kontroll. När ägarens primära syfte 

med investeringen är att uppnå maximal kapitalavkastning är tendensen istället i motsatt 

riktning. Sambandet stöds av att entreprenörer torde ha som primära mål att utveckla 

verksamheten framför kapitalavkastningen samtidigt som dessa har ett starkt samband med 

användandet av röstvärdesdifferentiering. Finansförvaltarna å andra sidan torde ha som 

primära mål att maximera kapitalavkastningen och saknar därmed behov av att använda 

röstvärdesdifferentiering, vilket också stöds empiriskt. Rörelseintressenterna uppvisar ett 

negativt samband med användandet av röstvärdesdifferentiering, vilket går emot våra 

förväntningar. En tolkning är att rörelseintressenterna trots allt har kapitalavkastning som 

primära mål, förmodligen i form av lång stabil lönsamhet, vilket skulle förklara det 

uppvisade sambandet. Rörelseintressenterna torde fortfarande ha ett intresse av att 

kontrollera sina investeringar men saknar behov av att separera kapitalet från rösterna. 
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Anledningen kan vara att dessa ägare bistår med en relativt stor kapitalandel i syfte att 

kunna ta del av bolagets kapitalavkastning. 

 

Vidare är tendensen att användandet av röstvärdesdifferentiering påverkas av den 

kontrollerande ägarens portföljsammansättning och investeringens tidshorisont. Då 

portföljsammansättningen är koncentrerad till ett fåtal investeringar under en längre tid, 

tenderar användandet av röstvärdesdifferentiering att öka. Sambandet stöds empiriskt då 

entreprenörer ofta har en koncentrerad portfölj och engageras i bolaget under en längre tid. 

Entreprenörerna torde därför utveckla ett starkt emotionellt förhållande till sina bolag, 

vilket förmodligen är unikt för ägarkategorin. Användandet av röstvärdesdifferentiering 

tenderar istället att minska då ägarens portföljsammansättning är relativt väl diversifierad 

och investeringarna sker med ett mer kortsiktigt tidsperspektiv. Det negativa sambandet 

stöds av att finansförvaltarna inte tenderar att använda sig av röstvärdesdifferentiering i 

någon större utsträckning. Rörelseintressenterna, som uppvisar ett negativt samband med 

användandet av röstvärdesdifferentiering, torde visserligen investera med en längre 

tidshorisont men har förmodligen inte den extremt koncentrerade portföljsammansättning 

som flertalet entreprenörer har. Därmed är det rimligt att anta att rörelseintressenterna inte 

heller utvecklar en sådan emotionell relation till de ägda bolagen, vilket torde vara fallet 

med entreprenörerna.  

 

När den risk ägarens utsätts för ökar, tenderar även benägenheten till att använda 

röstvärdesdifferentiering att öka. Sambandet kan påvisas statistiskt genom en stark 

signifikans mellan bolagsrisk och användandet av röstvärdesdifferentiering. Sambandet 

stöds ytterligare av att entreprenörer torde vara särskilt utsatta för en hög risk genom sina 

koncentrerade portföljsammansättningar och långa tidshorisonter i stor utsträckning 

använder röstvärdesdifferentiering. På motsvarande sätt torde risken vara låg bland 

finansförvaltarna, såtillvida att dessa innehar en förhållandevis väl diversifierad portfölj och 

investerar med kortare tidsperspektiv. Förekomsten av röstvärdesdifferentiering är som 

tidigare nämnts låg i ägarkategorin finansförvaltare.  
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Det är tänkbart att användandet av röstvärdesdifferentiering är ett särskilt kostnadseffektivt 

sätt att kontrollera bolag. Förmodligen är entreprenörer den ägarkategori som har minst 

finansiella resurser och sämst likviditet, såtillvida att dessa utgörs av privatpersoner och 

familjer med sin förmögenhet uppbunden i det ägda bolaget. Finansförvaltarna torde ha 

förhållandevis stora finansiella resurser och en god likviditet vilket minskar deras behov av 

att använda röstvärdesdifferentiering. 
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5 Resultat 

 kapitlet presenteras resultatet av den statistiska analysen och 

mynnar slutligen ut i en reviderad konceptuell modell över 

faktorer som påverkar användandet av röstvärdesdifferentiering. 

 

 I

Det kan påvisas ett signifikant positivt samband mellan förekomsten av korsägande och 

användandet av röstvärdesdifferentiering. En anledning kan vara att korsägande inte 

separerar kapital från röster och att det därför ofta kombineras med 

röstvärdesdifferentiering. 

 

Den statistiska analysen uppvisar ett signifikant positivt samband mellan ägarkategorin 

entreprenörer och användandet av röstvärdesdifferentiering. Entreprenören torde ha som 

primär ägarintention att utveckla det egna bolaget och syftet med investeringen är snarare 

att erhålla privatvärde av kontroll än ren kapitalavkastning. Entreprenörens 

portföljsammansättning torde vara relativt koncentrerad och investeringen placeras på 

tämligen lång sikt. Sammantaget utsätts därför entreprenören för en förhållandevis hög risk, 

vilken stävjas genom användandet av röstvärdesdifferentiering.  

 

Ägarkategorierna rörelseintressenter och finansförvaltare uppvisar båda två ett signifikant 

negativt samband med användandet av röstvärdesdifferentiering. Rörelseintressenten har 

rimligtvis som primär ägarintention att dra nytta av det ägda bolagets verksamhet. Syftet 

med investeringen torde generellt sett vara att erhålla kapitalavkastning samtidigt som 

syftet delvis är att erhålla ett visst privatvärde av kontroll. Rörelseintressentens 

portföljsammansättning är säkerligen mer diversifierad än entreprenörens samtidigt som 

investeringen sker på relativt lång sikt. En hög fokus på kapitalavkastning föranleder en 

förhållandevis stor kapitalandel i bolaget, vilket torde minska rörelseintressentens behov av 

röstvärdesdifferentiering. Finansförvaltarnas främsta ägarintention är att maximera 

kapitalavkastningen av sina investeringar. Således har ägarkategorin en liten strävan efter 

att erhålla privatvärde av kontroll. Deras portföljsammansättning är ofta väl diversifierad 
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och placeringarna sker på en relativt kort sikt. Därmed sker en naturlig riskspridning, vilket 

i kombination med en låg strävan efter kontroll, minskar användandet av 

röstvärdesdifferentiering.  

 

Vi finner ett signifikant negativt samband mellan bolagens tillväxt och användandet av 

röstvärdesdifferentiering. En tänkbar förklaring är att bolag med röstvärdesdifferentiering 

ofta har en koncentrerad ägarstruktur och torde därför eftersträva privatvärde av kontroll 

snarare än ren kapitalavkastning. Således influeras ledningen i dessa bolag i större 

utsträckning av mål som baseras på ägarnas privatvärde av kontroll, vilket skulle kunna 

förklara den låga omsättningstillväxten i bolag med röstvärdesdifferentiering.  

 

Slutligen kan den statistiska analysen påvisa ett signifikant positivt samband mellan 

bolagets risk och användandet av röstvärdesdifferentiering. Sambandet torde förklaras av 

att röstvärdesdifferentiering är ett effektivt sätt att separera kapital från röster och 

därigenom stävja den kontrollerande ägarens totala riskexponering.   
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5.1 Reviderad konceptuell modell 

Sammanfattningsvis kan det påvisas att användandet av röstvärdesdifferentiering till viss 

del kan förklaras av förekomsten av alternativa kontrollsystem, ägarnas intentioner samt 

bolagsspecifika faktorer. Nedan presenteras en reviderad konceptuell modell med 

utgångspunkt ur referensramen och analysen. De hypotetiska samband som inte kan påvisas 

är överstrukna och de samband som är signifikanta anges med tecken inom parantes för 

vilken riktning sambanden påverkar användandet av röstvärdesdifferentiering. 

 

Ägarintentioner 
 
• Utveckla bolaget (+) 
• Rörelseintresse (-) 
• Utveckla bolaget och 

maximera kapital-
avkastningen (+) 

• Maximera kapital-
avkastningen (-) 

 

Bolagsspecifika 
faktorer 

• Kapitalinvesteringar (-) 
• Kapitalintensitet (-) 
• Tillväxttakt (-) 
• Risk (+) 
• Forskning och 

Utveckling (+) 
• Konkurrens (-) 
 

Röstvärdes- 
differentiering

Alternativa kontrollsystem
• Pyramidägande  
• Korsägande (+) 
• Rösträttsbegränsning 

 

 

Figur 5.1 Reviderad modell över faktorer som påverkar användandet av 

röstvärdesdifferentiering (Tecknet inom parentes anger i vilken riktning variabeln påverkar 

användandet av röstvärdesdifferentiering.) 
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6 Slutdiskussion 
lutdiskussionen syftar till att redogöra för vilka implikationer 

resultaten tillför tidigare forskning och den samhälleliga 

debatten. Vidare förs en kort diskussion om förhållanden som kan 

tänkas inverka på vår studie och användandet av 

röstvärdesdifferentiering. Slutligen presenteras även förslag till 

fortsatt forskning.  

 

 S

Holmén & Knopf (2004) visar, i kontrast till tidigare forskning, att den kontrollerande 

ägarens primära intention med sitt ägande inte tycks vara att tillskansa sig fördelar på 

bekostnad av övriga intressenter, trots att skyddet för minoritetsaktieägarna är relativt svagt 

i Sverige. Våra resultat antyder att då den kontrollerande ägaren använder sig av 

röstvärdesdifferentiering är intentionen av olika skäl att vilja bevaka och utöva inflytande 

över sin investering. Röstvärdesdifferentiering torde vara det minst kapitalkrävande sättet 

att bibehålla en sådan kontroll, vilket främst gynnar den, i relation till övriga 

ägarkategorier, förhållandevis kapitalsvaga entreprenören. Entreprenören är förmodligen 

även mycket beroende av att kontrollera det ägda bolaget eftersom att denne tenderar att 

utveckla en hög grad av asset specificity i bolaget. Samtidigt torde det svenska samhället 

vara starkt beroende av att det finns ett relativt utbrett företagande med goda 

utvecklingsmöjligheter som säkrar en fortsatt hög framtida välfärd. Förekomsten av 

röstvärdesdifferentiering kan sägas balansera entreprenörens behov av att kontrollera sin 

investering och samhällets behov av ett näringsliv i utveckling. 

 

Det är ett faktum att den svenska kapitalmarknaden har haft en enorm utveckling de senaste 

decennierna, vilket bland annat har medfört avregleringar i syfte att underlätta för utländska 

ägare att placera kapital i svenska bolag. Ett argument som ofta används mot att behålla 

röstvärdesdifferentiering är just att det förväntas attrahera utländska kapital i högre grad än 

vad som idag är fallet. Det är dock tänkbart att en stor del av kapitalmarknadens utveckling 

är beroende av att det finns ett konstant inflöde av nya investeringsobjekt med goda 
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utvecklingsmöjligheter. Det är därmed, enligt samma logik, även tänkbart att ett 

avskaffande av röstvärdesdifferentiering minskar entreprenörens vilja till att anskaffa 

externt kapital, vilket leder till att antalet potentiella investeringsobjekt som noteras även 

minskar. Sammantaget torde då attraktionskraften för det svenska näringslivet att minska, 

eftersom att det blir svårare att finna potentiella investeringsobjekt i form av 

entreprenörsbolag med viljan att anskaffa externt kapital. 

 

Resultaten visar även att bolagsspecifika faktorer delvis har ett samband med användandet 

av röstvärdesdifferentiering, vilket ytterligare nyanserar Thomsen & Pedersens (1998) 

studie om bolagsspecifika faktorers påverkan på ägarstrukturer. Sammantaget är tendensen 

att det finns ett reellt behov av att kontrollera bolag utifrån dess verksamhet och ägarens 

intentioner, vilka inte nödvändigtvis är att tillskansa sig fördelar på bekostnad av övriga 

intressenter. Det torde ur ett sådant perspektiv vara ändamålsenligt att det för ägarna finns 

ett flertal olika kontrollsystem att tillgå för att kunna utöva en sådan kontroll.   

 

Vidare är det även tänkbart att resultaten i vår studie till viss del beror på omständigheter 

som ligger utanför vår modell. Det är troligt att användandet av röstvärdesdifferentiering 

till viss del följer ett path dependency-mönster, såtillvida att variablerna som undersöks i 

studien delvis uppvisar ett annat mönster vid tidpunkten för införandet av 

röstvärdesdifferentiering i bolagen. En sådan tolkning innebär att användandet av 

röstvärdesdifferentiering till viss del är en kvarleva från forna tider, snarare än ett resultat 

av dagens förhållanden. Det är även troligt att kontrollerande ägare ogärna släpper ifrån sig 

de röststarka aktierna, vilket grundmurar maktförhållandena i bolaget.  

 

Det utbredda användandet av röstvärdesdifferentiering i Sverige kan även till viss del vara 

en konsekvens av ett långvarigt stöd för kontrollsystemet från både politiker och näringsliv. 

Därmed har en djup tradition och acceptans utvecklats inom landets gränser, vilket har 

medfört att röstvärdesdifferentiering har blivit ett naturligt inslag i den svenska 

ägarstrukturen.  
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6.1 Förslag till fortsatt forskning  

I vår uppsats återfinns uppslag till ett flertal intressanta forskningsämnen. Vi finner det 

intressant att genomföra studier med ett utökat antal samband som kan tänkas påverka 

användandet av röstvärdesdifferentiering. Det vore även intressant att se kvalitativa studier 

som behandlar de signifikanta samband som vi funnit på en mer detaljerad och djupgående 

nivå, som till exempel entreprenörens utbredda användande av röstvärdesdifferentiering. 

Slutligen finner vi det intressant att genomföra en studie som även beaktar eventuell 

påverkan från path dependency, såtillvida att undersökningen genomförs med utgångspunkt 

från införandet av röstvärdesdifferentiering i de undersökta bolagen. 
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Bilaga 1 - Variabler 

Bilaga 1 Variabler 
Variabel   Hypotes Operationalisering Mått 

Kontrollsystem         

Pyramidägande  Förekomsten av pyramidägande som alternativt Den röststarkaste ägaren är en  Dummyvariabel: 1/0 

  kontrollsystem borde påverka användandet av juridisk person och innehar minst  

  

     

     

     

    

     

     

    

    

    

     

     

     

 röstvärdesdifferentiering. 20 % av rösterna i bolaget. (PYRA)  

Korsägande  Förekomsten av korsägande som alternativt Två av de fem röststarkaste ägarna är Dummyvariabel: 1/0 

  kontrollsystem borde påverka användandet av juridiska personer och ingår i samma  

 röstvärdesdifferentiering. ägarsfär. (KORS)

Rösträttsbegränsning  Förekomsten av korsägande som alternativt Bolagets bolagsordning har en Dummyvariabel: 1/0 

  kontrollsystem borde påverka användandet av klausul som begränsar ägarnas   

 röstvärdesdifferentiering. rösträtt. (ROSTRATT)

Ägarintentioner 

Utveckla det egna bolaget  Viljan att utveckla det egna bolaget ökar Den röststarkaste ägaren är en   Dummyvariabel: 1/0 

  användandet av röstvärdesdifferentiering. entreprenör (ENTREPRENÖR)  

 

Rörelseintresse  Ett rörelseintresse i bolaget ökar användandet Den röststarkaste ägaren är en rörelse- Dummyvariabel: 1/0 

 av röstvärdesdifferentiering. intressent (RÖRELSEINT)
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Bilaga 1 - Variabler 

     

Variabel   Hypotes Operationalisering Mått 

Utveckla bolaget i syfte att  Viljan att utveckla bolaget i syfte att maximera Den röststarkaste ägaren är ett Dummyvariabel: 1/0 

maximera kapital-  kapitalavkastningen ökar användandet av  investmentbolag (INVESTMENT)  

avkastningen    

     

    

    

    

     

     

     

      

     

     

     

     

 röstvärdesdifferentiering.

Maximera kapital-  Viljan att maximera kapitalavkastningen minskar Den röststarkaste ägaren är en finans- Dummyvariabel: 1/0 

avkastningen  användandet av röstvärdesdifferentiering. förvaltare (FINANS)  

 

 

Företagsfaktorer 

Kapitalinvesteringar  Större kapitalinvesteringar innebär ett minskat Företagsstorlek (KAPINV) Totala tillgångar (genomsnitt av åren 

  användande av röstvärdesdifferentiering.  2002-2004) 

Kapitalintensitet  Högre kapitalintensitet innebär ett minskat Genomsnittlig relation av tillgångar / Tillgångar dividerat med omsättning 

  användande av röstvärdesdifferentiering. omsättning (KAPINT) (genomsnitt av åren 2002-2004) 

Tillväxttakt  Högre tillväxttakt innebär ett ökat användande Genomsnittlig omsättningstillväxt Årlig omsättningstillväxt (genomsnitt

  av röstvärdesdifferentiering. (TILLVOMS) av åren 2002-2004) 

   Genomsnittlig marknadsvärdetillväxt Marknadsvärdetillväxt (förändring 

(TILLVMV) under åren 2002-2004)
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Bilaga 1 - Variabler 

   

Variabel   Hypotes Operationalisering Mått 

Risk  Högre risk innebär ett ökat användande av Genomsnittlig standardavvikelse på Standardavvikelse på avkastning på  

  röstvärdesdifferentiering. avkastning på eget kapital (RISKEK) eget kapital (2002-2004) 

     

      

     

    

     

   Genomsnittlig standardavvikelse på Standardavvikelse på marknads- 

marknadsvärde (RISKMV) värde (2002-2004)

Forsknings- och   Högre forsknings- och utvecklingsintensitet Genomsnittlig relation av kostnader Kostnader för FoU dividerat med 

utvecklingsintensitet  innebär ett ökat användande av röstvärdes- för FoU / omsättning (FOU) omsättning (genomsnitt av åren 2002-

 differentiering. 2004)

Konkurrens  Högre konkurrens innebär ett lägre användande Genomsnittligt vinstmarginal  Vinst dividerat med omsättning  

  av röstvärdesdifferentiering. (KONKURRENS) (genomsnitt av åren 2002-2004) 
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Bilaga 2 - Röstvärdesdifferentiering 

Bilaga 2 Röstvärdesdifferentiering 

 

Group Statistics 

  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Största ägarens 
kapitalandel Har inte 106 ,2187 ,14802 ,01438

  Har 130 ,2605 ,15927 ,01397
Näst största ägarens 
kapitalandel Har inte 106 ,0848 ,05267 ,00512

  Har 130 ,1062 ,08597 ,00754
Differens mellan 1:a och 
2:a ägaren Har inte 106 ,1342 ,15289 ,01485

  Har 130 ,1542 ,18643 ,01635
 

 

Independent Samples Test  

    

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differen

ce 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                  Lower Upper 
Största 
ägarens 
kap. andel 

Equal 
variances 
assumed 

,666 ,415 -2,073 234 ,039 -,04186 ,02020 -,08165 -,00207

  
Equal 
variances not 
assumed 

  -2,088 229,988 ,038 -,04186 ,02005 -,08136 -,00236

Näst 
största 
ägarens 
kap. andel 

Equal 
variances 
assumed 

16,466 ,000 -2,244 234 ,026 -,02142 ,00954 -,04022 -,00262

  
Equal 
variances not 
assumed 

  -2,351 218,268 ,020 -,02142 ,00911 -,03938 -,00346

Differens 
mellan 1:a 
och 2:a 
ägaren 

Equal 
variances 
assumed 

2,764 ,098 -,887 234 ,376 -,01999 ,02253 -,06438 ,02441

  
Equal 
variances not 
assumed 

  -,905 233,990 ,367 -,01999 ,02209 -,06350 ,02353
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Bilaga 3 - Pyramidägande 

Bilaga 3 Pyramidägande 
 

   Pyramidägande Total 
    Har inte Har   
Röstvärdes-
differentiering Har inte Count 83 23 106

    % within Röstvärdesdifferentiering 78,3% 21,7% 100,0%

    % within Pyramidägande 46,1% 41,1% 44,9%
    % of Total 35,2% 9,7% 44,9%
  Har Count 97 33 130

    % within Röstvärdesdifferentiering 74,6% 25,4% 100,0%

    % within Pyramidägande 53,9% 58,9% 55,1%
    % of Total 41,1% 14,0% 55,1%
Total Count 180 56 236

  % within Röstvärdesdifferentiering 76,3% 23,7% 100,0%

  % within Pyramidägande 100,0% 100,0% 100,0%
  % of Total 76,3% 23,7% 100,0%

 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,438(b) 1 ,508    
Continuity 
Correction(a) ,258 1 ,611    

Likelihood Ratio ,440 1 ,507    
Fisher's Exact Test    ,541 ,306 
Linear-by-Linear 
Association ,437 1 ,509    

N of Valid Cases 236      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,15. 
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Bilaga 4 - Korsägande 

Bilaga 4 Korsägande 
 

   Korsägande Total 
    Har inte Har   
Röstvärdes-
differentiering Har inte Count 100 6 106

    % within Röstvärdesdifferentiering 94,3% 5,7% 100,0%

    % within Korsägande 47,8% 22,2% 44,9%
    % of Total 42,4% 2,5% 44,9%
  Har Count 109 21 130

    % within Röstvärdesdifferentiering 83,8% 16,2% 100,0%

    % within Korsägande 52,2% 77,8% 55,1%
    % of Total 46,2% 8,9% 55,1%
Total Count 209 27 236

  % within Röstvärdesdifferentiering 88,6% 11,4% 100,0%

  % within Korsägande 100,0% 100,0% 100,0%
  % of Total 88,6% 11,4% 100,0%

 

 
Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6,346(b) 1 ,012    
Continuity 
Correction(a) 5,352 1 ,021    

Likelihood Ratio 6,769 1 ,009    
Fisher's Exact Test    ,013 ,009 
Linear-by-Linear 
Association 6,319 1 ,012    

N of Valid Cases 236      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,13. 
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Bilaga 5 - Rösträttsbegränsning 

Bilaga 5 Rösträttsbegränsning 
 

   Rösträttsbegränsning Total 
    Har inte Har   
Röstvärdes-
differentiering Har inte Count 106 0 106

    % within Röstvärdesdifferentiering 100,0% ,0% 100,0%

    % within Rösträttsbegränsning 45,3% ,0% 44,9%

    % of Total 44,9% ,0% 44,9%
  Har Count 128 2 130

    % within Röstvärdesdifferentiering 98,5% 1,5% 100,0%

    % within Rösträttsbegränsning 54,7% 100,0% 55,1%

    % of Total 54,2% ,8% 55,1%
Total Count 234 2 236

  % within Röstvärdesdifferentiering 99,2% ,8% 100,0%

  % within Rösträttsbegränsning 100,0% 100,0% 100,0%

  % of Total 99,2% ,8% 100,0%
 

 
Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,645(b) 1 ,200    
Continuity 
Correction(a) ,323 1 ,570    

Likelihood Ratio 2,399 1 ,121    
Fisher's Exact Test    ,503 ,302 
Linear-by-Linear 
Association 1,638 1 ,201    

N of Valid Cases 236      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90. 
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Bilaga 6 - Entreprenör 

Bilaga 6 Entreprenör 

 

Crosstab 
    Entreprenör Total 

    Är inte Är   

Röstvärdes-
differentiering Har inte Count 73 33 106 

    % within Röstvärdesdifferentiering 68,9% 31,1% 100,0% 

    % within Entreprenör 55,3% 31,7% 44,9% 

    % of Total 30,9% 14,0% 44,9% 

  Har Count 59 71 130 

    % within Röstvärdesdifferentiering 45,4% 54,6% 100,0% 

    % within Entreprenör 44,7% 68,3% 55,1% 

    % of Total 25,0% 30,1% 55,1% 

Total Count 132 104 236 

  % within Röstvärdesdifferentiering 55,9% 44,1% 100,0% 

  % within Entreprenör 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 55,9% 44,1% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 13,064(b) 1 ,000     

Continuity 
Correction(a) 12,129 1 ,000     

Likelihood Ratio 13,254 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 13,009 1 ,000     

N of Valid Cases 236         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46,71. 
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Bilaga 7 - Rörelseintressent 

Bilaga 7 Rörelseintressent 

 

Crosstab 
    Rörelseintressent Total 

    Är inte Är   

Röstvärdes-
differentiering Har inte Count 92 14 106 

    % within Röstvärdesdifferentiering 86,8% 13,2% 100,0% 

    % within Rörelseintressent 42,6% 70,0% 44,9% 

    % of Total 39,0% 5,9% 44,9% 

  Har Count 124 6 130 

    % within Röstvärdesdifferentiering 95,4% 4,6% 100,0% 

    % within Rörelseintressent 57,4% 30,0% 55,1% 

    % of Total 52,5% 2,5% 55,1% 

Total Count 216 20 236 

  % within Röstvärdesdifferentiering 91,5% 8,5% 100,0% 

  % within Rörelseintressent 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 91,5% 8,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,558(b) 1 ,018     

Continuity 
Correction(a) 4,505 1 ,034     

Likelihood Ratio 5,605 1 ,018     

Fisher's Exact Test       ,032 ,017 

Linear-by-Linear 
Association 5,534 1 ,019     

N of Valid Cases 236         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,98.
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Bilaga 8 - Investmentbolag 

Bilaga 8 Investmentbolag 

 

Crosstab 
    Investmentbolag Total 

    Är inte Är   

Röstvärdes-
differentiering Har inte Count 70 36 106 

    % within Röstvärdesdifferentiering 66,0% 34,0% 100,0% 

    % within Investmentbolag 44,0% 46,8% 44,9% 

    % of Total 29,7% 15,3% 44,9% 

  Har Count 89 41 130 

    % within Röstvärdesdifferentiering 68,5% 31,5% 100,0% 

    % within Investmentbolag 56,0% 53,2% 55,1% 

    % of Total 37,7% 17,4% 55,1% 

Total Count 159 77 236 

  % within Röstvärdesdifferentiering 67,4% 32,6% 100,0% 

  % within Investmentbolag 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 67,4% 32,6% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,156(b) 1 ,693     

Continuity 
Correction(a) ,065 1 ,798     

Likelihood Ratio ,156 1 ,693     

Fisher's Exact Test       ,780 ,399 

Linear-by-Linear 
Association ,155 1 ,693     

N of Valid Cases 236         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34,58. 
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Bilaga 9 - Finansförvaltare 

Bilaga 9 Finansförvaltare 

 

Crosstab 
    Finansförvaltare Total 

    Är inte Är   

Röstvärdes-
differentiering Har inte Count 83 23 106 

    % within Röstvärdesdifferentiering 78,3% 21,7% 100,0% 

    % within Finansförvaltare 41,3% 65,7% 44,9% 

    % of Total 35,2% 9,7% 44,9% 

  Har Count 118 12 130 

    % within Röstvärdesdifferentiering 90,8% 9,2% 100,0% 

    % within Finansförvaltare 58,7% 34,3% 55,1% 

    % of Total 50,0% 5,1% 55,1% 

Total Count 201 35 236 

  % within Röstvärdesdifferentiering 85,2% 14,8% 100,0% 

  % within Finansförvaltare 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 85,2% 14,8% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 7,185(b) 1 ,007     

Continuity 
Correction(a) 6,232 1 ,013     

Likelihood Ratio 7,197 1 ,007     

Fisher's Exact Test       ,010 ,006 

Linear-by-Linear 
Association 7,155 1 ,007     

N of Valid Cases 236         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,72. 
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Bilaga 10 - Kapitalinvesteringar 

Bilaga 10 Kapitalinvesteringar 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Kapitalinvesteringar Har inte 106 32171,61 234730,91 22799,081 
  Har  130 38716,09 186452,01 16352,923 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Kapital- Equal variances 
investeringar assumed 

0,069 0,794 -0,239 234 0,812 -6544,474 27416,229 -60558,7 47469,71

  Equal variances     
  not assumed     

-0,233 198,142 0,816 -6544,474 28057,373 61873,9 48784,91
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Bilaga 10 - Kapitalinvesteringar 

Kapitalinvesteringar efter rensning av extremvärden (fyra observationer) 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Kapitalinvesteringar Har inte 105 9783,5905 44585,137 4351,0638 
  Har 127 10813,903 30903,932 2742,2805 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Kapital- Equal variances 
investeringar assumed 

0,018 0,894 -0,207 230 0,836 -1030,312 4973,9898 -10830,7 8770,098

  Equal variances     
  not assumed     

-0,2 179,637 0,841 -1030,312 5143,1371 -11179 9118,423
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Bilaga 11 - Kapitalintensitet 

Bilaga 11 Kapitalintensitet 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Kapitalintensitet Har inte 105 2,8412834 5,2287474 0,5102735 
  Har  130 3,5753538 9,464963 0,8301322 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Kapital- Equal variances 
intensitet assumed 

2,491 0,116 -0,712 233 0,477 -0,73407 1,0315 -2,76633 1,29819

  Equal variances     
  not assumed     

-0,753 208,057 0,452 -0,73407 0,97442 -2,65508 1,18694
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Bilaga 11 - Kapitalintensitet 

Kapitalintensitet efter rensning av extremvärden (sex observationer) 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Kapitalintensitet Har inte 104 2,4407564 3,255365 0,3192148 
  Har  125 1,7930767 2,7289512 0,2440848 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Kapital- Equal variances 
intensitet assumed 

7,417 0,007 1,638 227 0,103 0,64768 0,39543 -0,1315 1,42686

  Equal variances     
  not assumed     

1,612 201,451 0,109 0,64768 0,40184 -0,14467 1,44003
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Bilaga 12 - Tillväxttakt 

Bilaga 12 Tillväxttakt 

Omsättningstillväxt 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Omsättningstillväxt Har inte 105 2,1937143 12,479605 1,2178847 
  Har  130 0,1257692 0,3565008 0,0312672 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Omsättnings- Equal variances 
tillväxt assumed 

13,166 0 1,889 233 0,06 2,06795 1,09453 -0,08849 4,22438

  Equal variances     
  not assumed     

1,697 104,137 0,093 2,06795 1,21829 -0,34792 4,48381
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Bilaga 12 - Tillväxttakt 

Omsättningstillväxt efter rensning av extremvärden (tre observationer) 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
 Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Omsättningstillväxt Har inte 102 0,1617647 0,4880623 0,0483254 
  Har  130 0,1257692 0,3565008 0,0312672 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Omsättnings- Equal variances 
tillväxt assumed 

1,789 0,182 0,649 230 0,517 0,036 0,05547 -0,07331 0,1453

  Equal variances     
  not assumed     

0,625 178,738 0,533 0,036 0,05756 -0,07759 0,14958
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Bilaga 12 - Tillväxttakt 

Förhållandet mellan entreprenörsbolag och omsättningstillväxt 

 

Group Statistics 
          Std. Err. 
  Entreprenör N Mean Std. Dev. Mean 
Omsättningstillväxt Är inte  132 0,4734848 4,0575249 0,3531622 
  Är  103 1,7882524 11,801079 1,1627948 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Omsättnings- Equal variances 
tillväxt assumed 

4,981 0,027 -1,193 233 0,234 -1,31477 1,10171 -3,48535 0,85581

  Equal variances     
  not assumed     

-1,082 120,885 0,281 -1,31477 1,21524 -3,72068 1,09115
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Bilaga 12 - Tillväxttakt 

Marknadsvärdetillväxt 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Marknadsvärdetillväxt Har inte 106 0,8657547 1,4443479 0,1402875 
  Har  130 0,7388462 0,9148361 0,0802364 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Marknadsvärde- Equal variances 
tillväxt assumed 

11,703 0,001 0,82 234 0,413 0,12691 0,1547 -0,17788 0,4317

  Equal variances     
  not assumed     

0,785 170,114 0,433 0,12691 0,16161 -0,19211 0,44593
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Bilaga 12 - Tillväxttakt 

Marknadsvärdetillväxt efter rensning av extremvärden (tre observationer) 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Marknadsvärdetillväxt Har inte 104 0,7525962 1,1960266 0,1172801 
  Har  129 0,6967442 0,781811 0,0688346 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Marknadsvärde- Equal variances 
tillväxt assumed 

11,178 0,001 0,429 231 0,668 0,05585 0,13023 -0,20074 0,31244

  Equal variances     
  not assumed     

0,411 169,957 0,682 0,05585 0,13599 -0,21259 0,3243
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Bilaga 13 - Risk 

Bilaga 13 Risk  

Standardavvikelse på Re 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Standardavvikelse Re Har inte 106 0,6354933 2,3195657 0,2252961 
  Har  130 0,3412758 1,4228007 0,1247879 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Standard- Equal variances 
avvikelse Re assumed 

2,814 0,095 1,197 234 0,233 0,29422 0,24589 -0,19022 0,77865

  Equal variances     
  not assumed     

1,142 166,549 0,255 0,29422 0,25755 -0,21426 0,80269
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Bilaga 13 - Risk 

Standardavvikelse på Re efter rensning av extremvärden (tre observationer) 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Standardavvikelse Re Har inte 104 0,3282991 0,6056146 0,0593854 
  Har  129 0,2271992 0,578973 0,0509757 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Standard- Equal variances 
avvikelse Re assumed 

1,282 0,259 1,298 231 0,196 0,1011 0,07789 -0,05236 0,25456

  Equal variances     
  not assumed     

1,292 216,238 0,198 0,1011 0,07826 -0,05316 0,25536
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Bilaga 13 - Risk 

Standardavvikelse på marknadsvärde 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Standardavvikelse m.v. Har inte 106 13,568411 15,340414 1,4899927 
  Har  130 20,831075 21,156378 1,8555371 
 

 
Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Standard- Equal variances 
avvikelse m.v. assumed 

8,181 0,005 -2,957 234 0,003 -7,26266 2,45649 -12,1023 -2,42299

  Equal variances     
  not assumed     

-3,052 230,999 0,003 -7,26266 2,37973 -11,9514 -2,57392
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Bilaga 13 - Risk 

Standardavvikelse på marknadsvärde efter rensning av extremvärden (2 observationer) 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Standardavvikelse m.v. Har inte 106 13,568411 15,340414 1,4899927 
  Har  128 19,606508 18,877207 1,6685251 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Standard- Equal variances 
avvikelse m.v. assumed 

5,309 0,022 -2,648 232 0,009 -6,0381 2,2806 -10,5314 -1,54477

  Equal variances     
  not assumed     

-2,699 231,925 0,007 -6,0381 2,23697 -10,4455 -1,63071
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Bilaga 14 – Forsknings- och utvecklingsintensitet 

Bilaga 14 Forsknings- och utvecklingsintensitet 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
FoU-intensitet Har inte 105 0,118381 0,3054162 0,0298056 
  Har  130 0,1312308 0,6353562 0,0557244 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
FoU- Equal variances 
intensitet assumed 

0,503 0,479 -0,19 233 0,849 -0,01285 0,06756 -0,14596 0,12026

  Equal variances     
  not assumed     

-0,203 193,704 0,839 -0,01285 0,06319 -0,13749 0,11179
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Bilaga 14 – Forsknings- och utvecklingsintensitet 

Forsknings- och utvecklingsintensitet efter rensning av extremvärden (två observationer) 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
FoU-intensitet Har inte 105 0,118381 0,3054162 0,0298056 
  Har  128 0,0597656 0,184021 0,0162653 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
FoU- Equal variances 
intensitet assumed 

7,688 0,006 1,808 231 0,072 0,05862 0,03242 -0,00525 0,12248

  Equal variances     
  not assumed     

1,726 163,306 0,086 0,05862 0,03395 -0,00843 0,12566
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Bilaga 15 – Konkurrens 

Bilaga 15 Konkurrens 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Konkurrens Har inte 105 -0,2889825 1,2719704 0,1241316 
  Har  130 -0,2419716 1,3304471 0,1166879 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Konkurrens Equal variances 
 assumed 

0,003 0,959 -0,275 233 0,784 -0,04701 0,17119 -0,38428 0,29026

  Equal variances     
  not assumed     

-0,276 226,453 0,783 -0,04701 0,17037 -0,38272 0,2887
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Bilaga 15 – Konkurrens 

Konkurrens efter rensning av extremvärden (fem observationer) 
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Group Statistics 
          Std. Err. 
  Röstvärdesdifferentiering N Mean Std. Dev. Mean 
Konkurrens Har inte 103 -0,1391979 0,5808539 0,0572332 
  Har  127 -0,0631074 0,60127 0,0533541 
 

 

Independent Samples Test 

    Levene's test               
   for Equality of          
   Variances t-test for Equality of Means 
                 95% Confidence Interval
           Sig.  Mean Std. Err. of the Difference 
   F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
Konkurrens Equal variances 
 assumed 

1,626 0,203 -0,969 228 0,334 -0,07609 0,07853 -0,23083 0,07864

  Equal variances     
  not assumed     

-0,972 221,126 0,332 -0,07609 0,07825 -0,23029 0,07811
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