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Begreppsdefinitioner 

I detta kapitel redogörs det för väsentliga begrepp som används frekvent i uppsatsen, dessa 

begrepp kan vara viktiga att ha kännedom kring i förväg.  

 

Exploatering: Stora aktieägare som innehar kontroll över företag kan ingå 

affärsöverenskommelser som sker på bekostnad av minoritetsägare där dessa missgynnas 

(Bozec & Laurin, 2008). 

Holdingbolag: Bolag som äger aktier i andra bolag (Bebchuk, Kraakman & Triantis, 2000). 

Kapitalandel/Utdelningsrätter: En aktieägares andel kapital av aktiekapital (Svenskt 

näringsliv, 2014). Kapitalandel och utdelningsrätter kommer användas synonymt i uppsatsen. 

Kontrollerande majoritetsägare: Aktieägare som innehar en stor andel rösträtter och endast 

en liten del utdelningsrätter (Cronqvist & Nilsson, 2003). 

Majoritetsägare: En aktieägare som har stor andel kapital och röster som möjliggör kontroll 

över företaget (Svenskt näringsliv, 2014). 

Marginal Q: Förhållandet mellan marknadsvärdet av en enhet kapital och dess 

återanskaffningsvärde (Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007). Den marginella förändringen av 

Tobin´s Q.  

Market to book (MTBV): Visar förhållandet mellan marknadsvärdet av företaget och 

företagets bokförda värde (Dinga, Dixon & Stratling, 2009). Beräknas som kvoten mellan 

börsvärdet och företagets totala tillgångar. 

Minoritetsägare/icke-kontrollerande ägare: Aktieägare som äger liten andel kapital och 

röster och kan ej ensam utöva bestämmande inflytande (Svenskt näringsliv, 2014). 

Minoritetsägare och icke-kontrollerande ägare kommer i uppsatsen användas synonymt. 

ROA: Räntabilitet på totalt kapital, ett lönsamhetsmått som visar avkastningen i förhållande 

till företagets totala tillgångar (Bozec & Laurin, 2008). Anges i procent.  

ROE: Räntabilitet på eget kapital, ett lönsamhetsmått som visar avkastningen i förhållande 

till företagets egna kapital (Bozec & Laurin, 2008). Visar avkastningen på det satsade 

kapitalet i procent. 

Röstandel: En aktieägares andel av totala röster (Svenskt näringsliv, 2014).  

Röstdifferentierade aktier: Aktier med olika mängd röster per aktie. 

   A-aktie: Har högre antal röster i jämförelse med B-aktier (Svenskt näringsliv, 2014). 

   B-aktie: Har lägre antal röster än A-aktier (Svenskt näringsliv, 2014). 

Tobin´s Q: Visar förhållandet mellan marknadsvärdet av företagets tillgångar och 

återanskaffningsvärdet av dess tillgångar (Bozec & Laurin, 2008). Marknadsvärdet av ett 

företag bör vara ungefär lika med kostnaden att starta upp exakt samma företag på nytt. Ett 

högt Q tyder på övervärdering av företaget och ett lågt Q på undervärdering. 

Ägarseparation: Separationen mellan ägande och kontroll, uppstår när en ägare innehar en 

lägre andel kapital än röster. 

  



 
 

Abstract 

Ownership structure is a topic which has been well-studied by many researchers. The two most 

common structures that exist are the concentrated and the dispersed structure. Some countries 

apply the vote-differentiated system which leads to a different kind of structure. This structure 

is characterized by its concentrated ownership in terms of voting-shares, and its disperse 

ownership in terms of capital-shares. There is a lack of research regarding this kind of structure 

which is one of the main reasons why future research is motivated. The swedish government 

defends the vote-differentiated system arguing that it allows for corporations to acquire 

additional capital from the market while the control by the main owner remains. The system 

has been criticized by researchers and critics for inhibiting the corporation performance. Some 

researchers claim that extensive agency-cost derives from this kind of ownership structure. The 

main difference between the corporations that apply this system and the ones that do not, is that 

the main owner is given the opportunity to control the firm while holding a disproportionate 

amount of capital-shares. Therefore this study aims to study how this separation of voting-

shares and capital-shares really affect the firm performance. The research objects consists of 

firms within the Stockholm exchange. Firms that uses the vote-differentiated system and firms 

that do not are all included in this study. The result from the regression analysis tells us that a 

separation leads to a greater firm performance. We also assess the impact of separation under 

the conditions where the main owner has outright control over the firm. This isolates the sample 

and allows a research on the economic incentives. 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Ägarstruktur i aktiebolag är ett välstuderat ämne, vilken ägarstruktur som är att föredra finns 

det meningsskiljaktigheter om. Spritt- och koncentrerat ägande är de strukturer som fått mest 

uppmärksamhet. När länder tillåter tillämpning av röstdifferentierade aktier ger detta upphov 

till en tredje typ av ägarstruktur, denna struktur möjliggör ett koncentrerat ägande i termer av 

kontroll, men ett spritt ägande i termer av kapital. Denna typ av struktur har blivit studerad i en 

betydligt mindre omfattning. Regeringen försvarar det röstdifferentierade systemet samtidigt 

som många kritiker menar att systemet leder till att företag presterar sämre. Tidigare forskning 

har konstaterat att stora agentkostnader kan härledas ur detta system vilket medför den lägre 

prestationen. Denna studie syftar till att undersöka vilken effekt användandet av 

röstdifferentierade aktier faktiskt har på företagets prestation. En population bestående av 

företag som både tillämpar detta system och inte undersöks med en regressionsanalys. Den stora 

skillnaden detta system ger upphov till är en separation mellan ägandet och kontrollen. Det är 

själva separationen som är av intresse att mäta och resultaten pekar på att företag med en stor 

ägarseparation tenderar att prestera bättre än de företag där ägarseparationen är liten eller 

obefintlig.  
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1. Inledning 

I Sverige har starka aktieägare ansetts vara en självklarhet (Svenskt näringsliv, 2014). 

Företagens möjlighet att inneha starka aktieägare har främjats av den svenska regeringen genom 

att erbjuda verktyg som röstdifferentierade aktier. Detta system ger möjlighet till ägare att 

behålla kontrollen över företag medan de äger en oproportionell del av själva företaget. 

Röstdifferentierade aktier är ett omtvistat ämne. Förespråkare och motståndare lyfter fram 

skilda argument till varför det röstdifferentierade systemet har en positiv respektive negativ 

inverkan på det svenska näringslivet. Detta ifrågasättande till användandet av 

röstdifferentierade aktier har väckt vårt intresse och ligger till grund för denna kandidatuppsats.  

 

1.1 Bakgrund 

Ägarstruktur har länge varit intressant att studera. Berle och Means redogjorde redan 1932 om 

de problem som uppkommer vid en separation av ägarskapet och kontroll av företag (Berle & 

Means, 1932). De menar att ett spritt ägande leder till att aktieägare varken har förmågan eller 

incitament att utöva kontroll över företaget. Detta leder till att företagsledningen tenderar att 

agera i sitt egenintresse vilket i förlängningen innebär att företaget presterar sämre. Ett spritt 

ägande är kännetecknande för den anglosaxiska modellen som är vanligt förekommande på en 

amerikanska marknaden. Denna studie har sedan legat till grund för mycket av den senare 

forskningen.  

 

Synen för hur ett bolag ska styras för att maximera sin prestation skiljer sig mellan länder. 

Enligt Henrekson och Jakobsson (2012) finns det främst två ägarmodeller för börsnoterade 

företag i utvecklade ekonomier, den anglosaxiska och den kontinentala modellen. I USA och 

Storbritannien dominerar den anglosaxiska modellen (Henrekson & Jakobsson, 2011; Heugens, 

Essen & Oosterhout, 2008). Modellen förespråkar ett spritt ägande med ledningsstyrda företag. 

Större del av befintlig forskning är utförd i de anglosaxiska länderna och den internationella 

finanslitteraturen inom bolagsstyrning har främst haft ett anglosaxiskt perspektiv. Spritt ägande 

uppstår då enskilda rationella investerare diversifierar bort sin risk, vilket innebär att 

investerarna kommer äga en mindre andel som ej möjliggör ägarkontroll (Henrekson & 

Jakobsson, 2011). I nästan alla länder dominerar istället den kontinentala modellen men i olika 

varianter. Modellen kännetecknas av ett koncentrerat ägande där kontrollen främst ligger hos 

ägarna istället för hos företagsledningen.  

 

Möjligheten för ledningsstyre skiljer sig mellan USA, Storbritannien och Sverige (Henrekson 

& Jakobsson, 2012). USA:s och Storbritanniens lagstiftning möjliggör i högre grad 

ledningsstyre. Styrelsen och företagsledningen är kombinerad i USA och Vd:n innehar ofta 

ordförandeposten i styrelsen. Den svenska lagstiftningen är utformad så att ledningen inte ges 

några legala rättigheter att på bolagsstämman motsätta sig aktieägarna. Aktieägarna har både 

rättigheter att kalla till bolagsstämma och avsätta ledningen (Aktiebolagslagen 2005:551). I 

likhet med de anglosachsiska länderna innehar Sverige ett starkt rättsligt skydd för icke-

kontrollerande aktieägare (Svenskt näringsliv, 2014).  
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Sverige utmärker sig från andra länder, det talas om “den svenska ägarmodellen”, som historiskt 

utvecklats med stark påverkan av politiken och den socialdemokratiska ideologin (Henrekson 

& Jakobsson, 2012). Det typiska för den svenska ägarmodellen är en stark separation mellan 

ägande och kontroll vilket möjliggörs av tre verktyg (Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007; Chen, 

2004). Pyramidägande, korsägande och röstdifferentierade aktier är de tre verktygen som 

tillåter röststarka ägare att behålla kontrollen över företagen samtidigt som nytt externt kapital 

genereras.  

 

Pyramidägande uppkommer genom att en kontrollerande minoritetsägare äger en 

kontrollerande andel i ett holdingbolag som i sin tur äger en kontrollerande andel i ett operativt 

bolag som därigenom bildar en koncern (Bebchuk, Kraakman & Triantis, 2000). Korsägande 

uppstår genom att bolag äger aktier i varandra. Röstdifferentierade aktier och pyramidägande 

används i stor omfattning medan korsägande är ovanligt (Svenskt näringsliv, 2014; Bjuggren, 

Eklund & Wiberg, 2007). Röstdifferentierade aktier ger upphov till en separation mellan 

ägandet och kontrollen. Separationen uppkommer genom att röststarka ägare innehar kontrollen 

genom röststarka aktier medan minoritetsägare står för en stor del av kapitalet. Detta skiljer sig 

från separationen av ägande och kontroll i de anglosachsiska länderna som istället uppkommer 

på grund av det spridda ägandet där företagsledningen innehar kontrollen. 

 

Röstdifferentierade aktier i Sverige uppstår genom en uppdelning av A- respektive B-aktier där 

de olika aktieslagen tilldelas olika röstvärden. Röstvärdesskillnader mellan aktier får uppgå till 

maximalt 1:10, det vill säga aktier får inte ges ut som har ett röstvärde som överstiger tio gånger 

röstvärdet för någon annans aktie (Aktiebolagslag, 2005:551). I Sverige använder mer än 

hälften av alla börsnoterade företag sig av röstdifferentierade aktier. Sverige utmärker sig som 

det västeuropeiska landet med högst andel företag med röstdifferentierade aktier (Eklund & 

Wiberg, 2006; Bennedsen & Nielsen, 2004). Flera har förhållit sig kritiska till det 

röstdifferentierade systemet (Eklund & Wiberg, 2006; Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007). 

Eklund och Wiberg (2006) uttrycker att den inlåsningseffekt som A- och B-aktier har leder till 

att ägardynamiken blir mindre samt att kapital låses in i föråldrade strukturer. De ägare som 

genom röstdifferentierade aktier kan behålla kontrollen är troligtvis inte de mest lämpade att 

leda verksamheten. Chen (2004) lyfter fram ett annat argument mot röstdifferentierade aktier. 

En koncentration av röster möjliggör för den kontrollerande aktieägaren att se till sitt 

egenintresse och skydda sina privata fördelar på bekostnad av övriga aktieägaren, genom att 

exempelvis blockera lönsamma anbud. Trots att flera kritiska åsikter lyfts, har regeringen 

försvarat det röstdifferentierade aktiesystemet (Söderström, 2003). 
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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.  
(Justitiedepartementet 1997, s.118) 

 

Spritt ägande har systematiskt motarbetats i Sverige (Söderström, 2003). 2014 tog 

alliansregeringen ställning för det röstdifferentierade systemet, de vill stärka det långsiktiga 

ägandet och pekar på de positiva effekterna som innefattar möjligheten för företag att expandera 

utan att förlora kontrollen (Svd, 2014). Intresset har enligt Svd (2014) ökat för 

röstdifferentierade aktier i bland annat USA. Detta visar på ett ökat globalt intresse för denna 

typ av system.  

 

De studier som genomförts på den svenska marknaden är få utifrån den artikelsökning som 

genomförts. Ett antal förändringar på den svenska marknaden har skett på senare år (Henrekson 

& Jakobsson, 2011). Användningen av röstdifferentierade aktier har i Sverige minskat markant. 

1992 använde så mycket som 87 procent av de svenska börsnoterade företagen detta system, 

2010 hade denna andel minskat till 49 procent. Med utgångspunkt från denna förändring kan 

det anses motiverat att ytterligare studier utförs inom området.  

 

1.2 Problematisering  

Utifrån bakgrunden kan det konstateras en del meningsskiljaktigheter över vilken ägarstruktur 

som är fördelaktig. Vilken modell eller vilket system som anses vara bäst har tidigare forskning 

försökt besvara. De vedertagna uppfattningarna verkar ligga i linje med vad Berle och Means 

(1932) redan 1932 föreslog, att ett koncentrerat ägande är mer fördelaktigt än ett spritt ägande. 

Inom de studier som studerats finns vissa divergenser, vilket kan utläsas i Tabell 1 och 2. Det 

som undersöks är huruvida ett företags prestation påverkas av ägarstrukturen och här 

uppkommer vad som kan ses som ett problem. Problemet består i hur ett företags prestation och 

ägarstruktur ska mätas. Ofta skiljer sig de olika studiernas variabler och operationalisering av 

dessa åt vilket påvisas i Tabell 1. Dessa skillnader kan mycket väl vara orsaker som ligger till 

grund för de meningsskiljaktigheter som förekommer i den befintliga forskningen. För att 

kartlägga tidigare implikationer har studier sammanställts i Tabell 1 och 2. Nedan följer även 

en sammanfattning av den tidigare forskningen. 
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Tabell 1, sammanställning av befintlig forskning utifrån litteratursökning 

 
 

I Tabell 1 kartläggs likheter och skillnader mellan den befintliga forskningen. Årtal på en studie 

saknas vilket beror på att detta är en meta-analys som sammanställt tidigare studier i Asien och 

därifrån dragit egna slutsatser. Det går att konstatera att ROA och Tobin´s Q används mest 

frekvent, men även andra mått förekommer. Resultaten från de angivna studierna återfinns i 

Tabell 2. 

 

Tabell 2, sammanställning av implikationer och resultat från befintlig forskning. 

 
 

1.2.1 Tidigare studier 

I en studie utförd av Singal och Singal (2011) i Indien undersöks hur ägarstrukturen påverkar 

företags prestation. Mer specifikt intresserade de sig av huruvida familjeägande utöver ett 

koncentrerat ägande hade en signifikant påverkan på prestationen eller ej. De fann att 
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familjekontrollerande företag ytterligare inte kunde tillsätta värde. Resultatet från studien 

uppvisade dock på ett signifikant samband mellan ett koncentrerat ägande och högre 

företagsprestation. Flera studier är genomförda som konstaterat ett positivt samband mellan 

koncentrerat ägande och prestation i likhet med Singal och Singal (De Miguel, Pindado & De 

La Torre, 2004; Lock, Nguyen & Reddy, 2015; Ducassy & Guyot, 2017). Det finns även studier 

som uppvisar ett negativt samband eller ett ej signifikant (Aluchna & Kaminski, 2017; Demsetz 

& Villalonga, 2001). 

 

Prestationsmått kan antingen vara redovisningsbaserade eller marknadsbaserade. Dinga, Dixon 

och Stratling (2009) fann skilda samband när de använder olika arter av prestationsmått. 

Redovisningsbaserade mått visar ett positivt samband medan inget samband alls konstaterades 

när hänsyn togs till de marknadsbaserade måtten. Skilda resultat uppkommer även studier 

emellan, Alipour (2013) fann ett negativt samband mellan ett koncentrerat ägande och företags 

prestation när hänsyn tas till både redovisningsbaserade- och marknadsmässiga mått. De fann 

även skilda resultat bland de redovisningsbaserade prestationsmåtten, där ett negativ samband 

kan konstateras gentemot ROA och ett positivt till ROE.  

 

Heugens, Essen och Oosterhout (2008) finner i sin meta-analys över flera asiatiska länder små 

men signifikant positivt samband mellan koncentrerat ägande och företagets prestationer. 

Sambandet skiljde sig mellan länderna och de fann att nationernas skillnader i rättsligt skydd 

för minoritetsägare påverkade hur starkt sambandet var. I länder med svagare minoritetsskydd 

fungerade koncentrerat ägande som en effektiv bolagsstyrningsstrategi. García-Meca och 

Sánchez-Ballesta (2011) använder endast Tobin´s Q som prestationsmått i sin studie och fann 

ett positivt samband där koncentrerat ägande påverkar företagsvärdet positivt men att vid höga 

nivåer av koncentrerat ägande kommer den positiva effekten att försvinna. Hu och Izumidas 

(2008) studie som är genomförd i Japan konstaterade att det inte fanns ett linjärt samband utan 

sambandet mellan ägarkoncentration och företagsprestation var U-format.   

 

Från ovanstående nämnda studier konstateras olika resultat, anledningen till detta kan bero på 

att studierna har använt skilda mått för att både mäta prestation och ägarkoncentration. 

Studierna är genomförda under skilda tidsperioder och med olika långa tidsserier. Studierna är 

utförd i olika länder med skilda förutsättningar. Tobin’s Q används frekvent, men det är inte 

självklart att detta mått speglar företagets prestation på ett rättvist sätt. Ett högt värde av Q 

indikerar att marknaden förväntar sig att företaget i framtiden kommer ha en hög tillväxt och 

värdefulla immateriella tillgångar (Bozec & Laurin, 2008). Bozec och Laurin (2008) använder 

sig av en approximation av detta mått som beräknas genom att ta marknadsvärdet av eget kapital 

plus det bokförda värdet av skulderna, dividerat med det bokförda värdet av de totala 

tillgångarna. Detta innebär att ju högre företaget är värderat på börsen, desto bättre prestation i 

termer av Q kommer företaget ha. Tobin’s Q påverkas därför inte bara av företagets prestation, 

utan också av marknadens förväntningar. Användandet av detta mått kan därför anses spegla 

ett företags värdering bättre än ett företags prestation.  

 

Söderström (2003) lyfter fram problematiken med att använda sig av marknadsbaserade mått 

för att mäta företagets prestationer på ett korrekt sätt. När studier undersöker hur 
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aktiemarknaden värderar företag med olika ägarstrukturer, förutsätter metoden att korrekt 

prissättning av marknaden genomförs. Aktiepriser kommer dock reflektera fler faktorer än 

endast företagets effektivitet och förnyelseförmåga. Eftersom det är företagets prestation som 

denna uppsats avser att mäta kan det därför vara rimligare att använda sig av 

redovisningsbaserade mått.  

 

Dessa studier har utförts i länder som befinner sig i en annan kontext, det kan därmed vara svårt 

att applicera dess implikationer i ett svenskt sammanhang. Det är därför motiverat att redogöra 

för och fokusera på den forskning som gjorts i Sverige eller i länder med liknande system. 

 

1.2.2 Tidigare studier i Sverige 

Vid sökning efter forskning i Sverige identifierades få studier som tar röstdifferentierade aktier 

i beaktning. De studier som påträffades överensstämmer relativt bra med varandra och beskrivs 

och sammanfattas nedan. Enligt Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) har ägarkoncentrationen 

en negativ inverkan på företagsvärdet, och användningen av röstdifferentierade aktier påverkar 

företagets prestation negativt. Marginal Q används som prestationsmått vilket de motiverar 

genom att det visar den marginella prestationen istället för den genomsnittliga som Tobin’s Q 

mäter. Genom att använda Marginal Q är endogenitetsproblemen inte lika allvarliga (Palmberg, 

2010). Detta förklarar Palmberg (2010) genom att investeringsnivån bestäms av chefernas 

incitament att investera, och inte tvärtom vilket betyder att det går att undvika problem som 

omvänt orsakssamband.  

 

Användningen av dessa marknadsmässiga mått är dock inte helt oproblematiska. Rimligtvis bör 

ett företag som använder röstdifferentierade aktier värderas lägre. Eftersom det är svårare för 

andra investerare att inneha kontroll över dessa företag. Liknande resonemang för Söderström 

(2013), ju mer separerat ägandet och kontrollen är desto lägre förefaller aktierna att värderas. 

När kontrollägaren innehar en mindre andel utdelningsrätter ökar risken för majoritetsägare att 

exploatera minoritetsägare (Bergström & Rydqvist, 1991). Kapitalmarknaden inser detta och 

skyddar sig mot detta genom att när nytt kapital tillförs kommer detta handlas till ett lägre pris 

på marknaden. Det lägre priset motsvarar de förväntade kostnaderna för exploatering. Detta 

leder till att hela den förväntade kostnaden för eventuell framtida exploatering förs över på 

kontrollägaren. Att förklara ett företags prestation genom marknadsmässiga mått kan därför 

leda till missvisande slutsatser. 

 

Cronqvist och Nilssons (2003) syfte med sin studie är att estimera agentkostnader för 

kontrollerande minoritetsägare. Detta gör de genom att analysera kontrollerande 

minoritetsägares effekt på företagsvärdet. De konstaterar att familjeägda företag är den grupp 

som använder sig av röstdifferentierade aktier i störst utsträckning. Kontrollerande 

minoritetsägare som består av en familj associeras med den största värdeminskningen. Detta 

bero på den lägre ROA som företag med koncentrerad röstkontroll har. Men även beror det på 

att familjer tenderar att hålla fast vid kontrollen för länge ur ett minoritetsägarperspektiv. När 

Cronqvist och Nilsson (2003) undersöker hur separationen mellan rösträtter och 

utdelningsrätter påverkar Tobin’s Q och ROA, misslyckas de med att dokumentera ett 

signifikant samband. 
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I en annan studie utförd av Chen (2004) konstateras liknande samband som Bjuggren, Eklund 

och Wiberg (2008). När det marknadsmässiga prestationsmåttet Market To Book används 

konstaterades ett negativt samband gentemot ett koncentrerat ägande och röststarka ägare. När 

Chen (2004) istället använder sig av det bokföringsmässiga prestationsmåttet ROA går det att 

utläsa ett positivt samband mellan ett koncentrerat ägande, röststarka ägare och företags 

prestation. ROA kan anses rimligare att använda då marknadsmässiga mått som tidigare nämnt 

påverkas av olika aktörers värderingar av bolaget. Aktörers värderingar kan bero på fler saker 

än ett företags prestation, exempelvis påverkas det av aktörernas förväntningar på bolaget. Detta 

motiverar ytterligare en användning av ett bokföringsmässigt mått då det kan anses spegla 

företagets prestation på ett mer rättvist sätt. Därför kommer ROA användas som prestationsmått 

i denna studie.  

 

Söderström (2003) nämner en tredje bolagsstyrningsmodell, den kanadensiska. Denna liknar i 

många avseenden den svenska modellen med ett koncentrerat ägande och användningen av 

olika instrument för att separera ägandet och kontrollen. Det kan därför också vara värt att lyfta 

de kanadensiska studierna under denna rubrik. I en studie från Kanada undersöker Bozec och 

Laurin (2008) röstdifferentieringens effekter på företagsprestationen. I studien finner de att 

företag presterar sämre när kontrollägarna har både incitament och möjlighet att exploatera 

minoritetsägare. Incitament uppkommer när den största ägaren innehar lägre andel kapital än 

röstandelar. Möjlighet uppkommer när företaget har ett stort fritt kassaflöde. Bozec och Laurin 

(2008) förklarar att detta samband inte gäller när kontrollägaren även har en hög andel kapital 

eftersom kontrollägarens intresse då konvergerar med minoritetsägarnas intresse. 

 

1.2.3 Brister i nuvarande kunskap och tidigare studier 

Vid artikelsökning anträffades få svenska studier som studerar användningen av 

röstdifferentierade aktier. Av de tidigare studier genomförda i Sverige är Bjuggren, Eklund och 

Wibergs (2007) studie den mest uppdaterade där de undersöker 95 företag mellan åren 1997-

2002. Chens (2004) studie är genomförd mellan åren 1991-1997 där 44 bolag undersöks. 

Cronqvist och Nilsson (2003) har undersökt samma tidsperiod som Chen (2004) men 

undersöker istället 309 företag. Utifrån detta går det att konstatera att dessa tre studier är ett par 

år gamla. Studierna bör därmed kompletteras med nyare forskning då förändringar på den 

svenska marknaden har inträffat som leder till att bolagens förutsättningar har ändrats, bland 

annat har andelen företag med röstdifferentierade aktier minskat (Henrekson & Jakobsson, 

2011) samt har minoritetsskyddet stärkts (Svenskt näringsliv, 2014).  

 

En annan brist med tidigare studier är att Chen (2004) och Bjuggren, Eklund och Wibergs 

(2007) använder sig av få undersökningsobjekt till skillnad från Cronqvist och Nilsson (2003). 

Chen (2004) använder sig av en population där endast bolag som använder sig av 

röstdifferentierade aktier tas med när röstkoncentrationens effekt på företags prestation 

undersöks. Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) använder sig endast av en prestationsvariabel 

i sin studie, detta kan anses vara bristfälligt då det inte är säkert att ett enda mått räcker för att 

förklara ett företags prestation. Denna studie kommer att efterlikna Bozec och Laurins (2008) 

kanadensiska studie i högre grad men nu genomföras i en svensk kontext.  
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En klar brist i den svenska studien utförd av Bjuggren, Eklund och Wibergs (2007) är sättet de 

operationaliserar röstdifferentierade aktier. Företag som använder sig av detta system får värdet 

1 och de som inte använder sig av röstdifferentierade aktier får värdet 0. Detta sätt att mäta är 

problematiskt. De problem som uppstår av röstdifferentierade aktier är särskilt framträdande 

vid en större separation mellan rösträtter och utdelningsrätter (Bozec & Laurin, 2008). 

Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) behandlar företag med ägare som innehar lika mycket 

rösträtter som utdelningsrätter likadant som företag med ägare som innehar lägre andel 

utdelningsrätter än rösträtter. Detta kommer således påverka studiens resultat.   

 

1.2.4 Problematiken kring röstdifferentierade aktier  

Kontrollägande skapar vissa problem, då majoritetsägare tenderar att se till sitt egenintresse 

över minoritetsägarnas intressen (Söderström, 2003). Problemen består i att kontrollägaren får 

möjlighet att konsumera på företagets bekostnad, överbetala sin egen arbetsinsats, skapa 

emotionellt band till olönsamma verksamheter samt anställa olämpliga företagsledare ur familj 

eller vänkrets. Söderström (2003) anser att de problem som uppkommer vid kontrollägande är 

betydligt allvarligare än de vid spritt ägande. Röstdifferentierade aktier förstärker detta problem 

då det ger upphov till en separation mellan ägandet och kontrollen. Röstdifferentierade aktier 

och pyramidägande möjliggör att kapital slussas mellan olika företag. Detta minskar 

incitamenten för kontrollägaren att agera i minoritetsägares intresse.  

 

En annan invändning mot röstdifferentierade aktier är att om ett företag styrs ineffektivt av 

kontrollägare, bör också dess aktievärde sjunka. Detta skulle på en marknad utan detta system 

kunna leda till att företaget blir uppköpt av utländska investerare som kan styra företaget mer 

effektivt. Detta förhindras på grund av det röstdifferentierade systemet. Röststarka 

kontrollägare möjliggörs att behålla kontroll över företaget även fast det inte är säkert att de är 

mest lämpade att styra bolaget. När en familj eller en kontrollägare äger en stor andel av 

röststarka aktier kan de förhindra ett uppköp av företaget som egentligen skulle ha en positiv 

effekt på dess värde (Bozec & Laurin, 2008).  

 

Poängen med röstdifferentierade aktier är att kunna behålla kontroll över företaget medan nytt 

externt kapital kan erhållas (Svenskt näringsliv, 2014). Detta möjliggör för kontrollägare att 

existera även när kapitalägandet anses vara spritt. Ett röstkoncentrerat ägande kan därmed vara 

att föredra. När ingen kontrollägare existerar och ägandet istället är spritt saknas incitament och 

förmåga att utöva kontroll över företaget (Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007; Berle & Means, 

1932). Spritt ägande kan därmed leda till att aktieägarna endast agerar spekulanter med ett 

kortsiktigt perspektiv. Företagsledningen tenderar då att agera i sitt egenintresse och det kan 

följaktligen hämma företagets prestation och lönsamhet på lång sikt. 

 

Vilken effekt röstdifferentierade aktier egentligen har på företags prestation är tvetydigt. Denna 

problematisering mynnar därför ut i följande forskningsfråga:  

 

“Vilken påverkan har röstdifferentierade aktier på företags prestation i en svensk kontext?” 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra till och komplettera befintlig forskning genom att förklara 

vilken effekt användningen av röstdifferentierade aktier har på företags prestation.  

 

1.4 Uppsatsens relevans 

Som framgått ovan har röstdifferentierade aktier varit ett omstritt ämne, både för och nackdelar 

har lyfts fram i problematiseringen. Denna uppsats kommer bidra med insikt om en separation 

mellan kapital- och röstandelar är önskvärt, bidraget är därmed av praktisk karaktär. Utifrån 

resultatet kan ägarna på bolagsstämman ta ställning till hur ägarstrukturen ska se ut, om de ska 

tillämpa röstdifferentierade aktier eller ej. Regeringen kan även ta beslut om det 

röstdifferentierade systemet bör bestå eller om detta kanske bör ses över. 

 

1.5 Avgränsningar 

Möjligheten att exploatera minoritetsägare påverkas av nationens rättsliga skydd (Söderström, 

2003). Att studera ett land i taget motiveras därför av att lagar kring exploatering av icke-

kontrollerande aktieägare skiljer sig mellan länder och genom att genomföra studier nationsvis 

bemöter alla företagen samma rättsliga restriktioner (Cronqvist & Nilsson, 2003). Avgränsning 

har därmed gjorts till att endast studera Sverige. En ytterligare avgränsning som gjorts är att 

endast se till svenska börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen. Studien har avgränsats till att 

endast ha tre undersökningsår.  

 

Vi avgränsar oss även från att undersöka huruvida ägarstrukturen påverkas av pyramidägande 

och korsvist ägande och undersöker endast användandet av röstdifferentierade aktier.  
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2. Teoretisk referensram 

Detta teorikapitel omfattas av agentteorin, anpassning av agentteorin till området samt hur 

andra forskare har använt sig av agentteorin. Inledningsvis beskrivs agentteorin generellt. 

Sedan nämns tre typer av agentproblem som uppstår i olika relationer, för att sedan beskriva 

agentproblem kopplat till röstdifferentierade aktier. Kapitlet avslutas med argument för 

användningen av agentteorin och dess konsekvenser inom ramen för problemet. 

 

2.1 Agentteori 

Agentteori behandlar relationen mellan en agent och en principal, samt analyserar de problem 

som uppkommer när principalen delegerar arbete till agenten (Black, Hashimzade & Myles, 

2012). Agentproblem uppstår när ofullständiga kontrakt existerar och informationsasymmetri 

föreligger (Bosse & Phillips, 2016). Agentteorins grundläggande antaganden om individen är 

att alla aktörer är rationella, egenintresserade och nyttomaximerande. Individer söker därmed 

efter att maximera sin egen nytta framför andras. Problem uppstår när agenten och principalen 

har skilda intressen och agenten har tillgång till mer information än principalen, det senare 

kallas informationsasymmetri. Informationsasymmetrin som uppstår möjliggör för agenten att 

agera i egenintresse då principalen ej kan kontrollera agentens agerande fullt ut och principalen 

får därmed bära dessa agentkostnader. Detta leder till att principalen ej kommer erhålla det fulla 

förväntade värdet. Agentens nytta är en funktion av belöning och ansträngning, där belöningen 

ökar nyttan men agentens ansträngningar minskar den. Agenten söker därför efter att erhålla en 

så hög andel belöning till en sån liten arbetsinsats som möjligt. För att få agenten att agera i 

principalens intresse kan principalen använda sig av övervakningsmekanismer och 

incitamentintegrerande mekanismer. Dessa mekanismer leder till så kallade agentkostnader 

vilket principalen önskar att minimera. 

 

Konflikter uppstår på grund av olikheter i principalens och agentens intressen, eller genom 

skilda attityder till risk. Principalen vill få agenten att agera med hög ansträngningsnivå men 

agenten önskar istället att minimera denna (Bosse & Phillips, 2016). För att lösa de 

konflikter som uppstår kan olika typer av kontrakt upprättas mellan dessa parter för att styra 

agenten att agera i principalens intresse (Eisenhardt, 1989). Eftersom principalen är en 

nyttomaximerande aktör kommer denna upprätta kontrakt under förutsättningen att intäkterna 

som härleds ur de upprättade kontrakten överstiger dess kostnader. 

 

Det optimala kontraktet upprättas så att den effektivaste ansträngningsnivån under olika 

omständigheter alltid erhålls (Black, Hashimzade & Myles, 2012). Belöningen är i kontraktet 

en funktion av agentens ansträngning. När informationsasymmetri föreligger kan agentens 

ansträningsnivå ej observeras. Detta leder till ett optimalt kontrakt ej kan formuleras och ett 

näst-bästa kontrakt måste utformas. Kontraktet kan ej baseras på agentens ansträngningsnivå 

utan utformas och villkoras av en observerbar och verifierbar kvantitet. Denna kvantitet kan 

exempelvis vara en nivå av vinsten. Det näst-bästa kontraktet kan ej generera den optimala 

ansträngningsnivån som erhålls av det optimala kontraktet och detta på grund av att 

informationsasymmetrin som villkorar omständigheterna.  
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Eisenhardt (1989) delar upp kontrakt på två olika typer, resultatbaserade och beteendebaserade. 

De resultatbaserade kontrakten innebär att principalen skapar incitament genom belöningar för 

att få agenten att agera i principalens intresse. Beteendebaserade kontrakt innebär att 

principalen investerar i informationssystem för att reducera graden av informationsasymmetri, 

för att följaktligen styra agentens beteende (Eisenhardt, 1989).   

 

2.1.1 Agentproblem  

Panda och Leepsa (2017) delar upp de agentproblem som uppkommer i tre kategorier; Typ 1, 

Typ 2 och Typ 3, se Figur 1.  

 

 
Figur 1. Källa: Panda, B. & Leepsa, N. (2017). Agency theory: Review of Theory and Evidence 

on Problems and Perspectives. Indian Journal of Corporate Governance, 10(1), ss. 74-95. 

 

Agentproblem Typ 1 

Agentproblem Typ 1 avser relationen mellan ägare (principal) och företagsledare (agent) som 

uppkommer genom en separation av ägande och kontroll. Ägarna delegerar ansvaret att styra 

verksamheten i ägarnas intresse till företagsledaren. Företagsledarens intressen skiljer sig dock 

gentemot ägarnas, företagsledarens främsta intresse är maximering av sin egen kompensation 

istället för vinstmaximering. Kompensationsmaximering innebär att företagsledaren strävar 

efter att erhålla förmåner och belöningar framför att företaget ska generera ett så högt resultat 

som möjligt, då företagsledaren inte alltid har aktier i företaget och tar därmed ej del av 

utdelningen. Företagsledarens beteende är grundat i agentteorins syn på att individer är 

rationella och vill maximera sina egna intressen vilket leder till ett opportunistiskt beteende.  

 

Agentproblem Typ 1 uppstår när ägarstrukturen i företag består av spritt ägande (Villalonga & 

Amit, 2006). Företagsledningen har då större möjlighet att se till sitt egenintresse på bekostnad 

av aktieägarna och företagets prestation genom att övervakningssystem blir bristande 

(Söderström, 2003; Easterbrook & Fischel, 1996, ss. 119-124). Kontrollen hamnar hos 

företagsledaren när ägarskapet är så pass spritt att ingen äger mer än en liten kapitalandel var. 

Aktieägarna har då varken förmågan eller incitament att utöva kontroll över företaget 

(Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007). Att aktieägare saknar incitament beror bland annat på att 

det utfall som utövandet leder till måste delas med andra aktieägare trots att dessa inte bidragit. 

Det är detta som kallas free-riding (Overland, 2012).  
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Agentproblem Typ 1 kan mildras genom hög grad av ägarkoncentration (Villalonga & Amit, 

2006; Dinga, Dixon & Stratling, 2009). Detta är ett resultat av att företag med stora ägare har 

starkare incitament och möjlighet att lägga pengar på övervakningssystem och 

incitamentsystem som förhindrar företagsledare från att agera i sitt egenintresse. Större 

aktieägare tar högre risk på grund av sin högre andel kapital i företaget. Aktieägare kommer 

därför kommer vara mer delaktiga i företaget och tenderar således att investera i övervaknings- 

och incitamentsystem (Dinga, Dixon & Stratling, 2009). 

 

Agentproblem Typ 2 

Agentproblem Typ 2 avser en principal-principal-relation (Panda & Leepsa, 2017). Konflikten 

uppstår mellan majoritetsägare och minoritetsägare som båda är principaler. Majoritetsägare är 

en eller flera personer som innehar en betydande andel av företagets aktier, i kontrast till 

minoritetsägare som besitter en betydligt mindre andel. Majoritetsägarna kommer genom sin 

högre andel rösträtter kunna fatta beslut till förmån för sina egenintressen, vilket hämmar 

minoritetsägarnas intressen och deras möjlighet att skydda deras kapital. Majoritetsägaren har 

exempelvis möjlighet att förelägga sina egna preferenser framför minoritetsägarnas, förhindra 

uppköp som hade haft en positiv effekt på företagets värde, göra suboptimala investeringsbeslut 

och besluta om överexpansion genom fusioner och förvärv vilket kan minska minoritetsägarnas 

innehav (Bozec & Laurin, 2008). Detta kallas exploatering av minoritetsägare. Agent problem 

Typ 2 uppstår i företag med koncentrerat ägande.  

 

Ett koncentrerat ägande mildrar agentproblem Typ 1 men stärker agentproblem Typ 2, medan 

ett spritt ägande stärker agentproblem Typ 1 men inte har något problem med agentproblem 

Typ 2 (Panda & Leepsa, 2017). Vilken effekt respektive ägarstruktur har på företags prestation 

bör således bero på vilken typ av agentproblem som är mest allvarlig och framträdande. 

 

Agentproblem Typ 3 

Typ 3 problem är mellan ägare (principal) och borgenärer (agent) (Panda & Leepsa, 2017). 

Borgenär är den som lånar pengar till företaget. Problemet uppstår då ägarna och borgenärerna 

har skilda attityder kring risk. Ägarna föredrar investeringar med hög risk och hög avkastning 

i motsats till borgenärerna. Dessa skilda attityder till risk beror på att när investeringar blir 

lönsamma och lyckade får ägarna ta del av detta medan borgenärernas intressen är begränsade 

till en fast ränta. Om investeringen blir mindre lönsam kommer borgenärer eventuellt bli 

tvungna att bära en del av förlusten1.  

 

2.1.2 Agentproblem kopplat till röstdifferentierade aktier 

Stora kontrollägare har inte klara incitament att medvetet reducera företags prestation och värde 

genom att exploatera minoritetsägare om deras kapitalandel är ekvivalent med deras röstandel 

i företaget (Bozec & Laurin, 2008). Det är snarare när kontrollägare innehar kontroll över 

företag genom tillräckligt med röstandelar medan de innehar en liten del kapitalandelar som 

agentproblem Typ 2 blir särskilt framträdande. Resultatet av denna uppdelning ger stora ägare 

                                                           
1 Då denna kandidatuppsats ej fokuserar på relationen mellan företagets ägare och borgenärer kommer 

agentproblem av denna sort ej behandlas senare i uppsatsen. 
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möjlighet till privata fördelar utan att behöva bära kostnaderna av konsekvenserna från deras 

beslut (Bozec & Laurin, 2008; Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007). En kombination mellan 

koncentrerat ägande, en stor andel röstandelar och en oproportionell andel kapitalandelar 

förstärker därmed agentproblem Typ 2 ytterligare (Bozec & Laurin, 2008).  

 

Röstdifferentierade aktier möjliggör kontrollerande minoritetsägarstrukturer (Cronqvist & 

Nilsson, 2003). Kontrollerande minoritetsägare är aktieägare som innehar en stor andel 

rösträtter och endast en liten del utdelningsrätter. Agentkostnaderna ökar när den kontrollerande 

ägaren i företaget även är en minoritetsägare i termer av utdelningsrätter (Chen, 2004). 

Agentkostnaderna anses öka med skillnaden mellan kontrollägarens röst- och kapitalrätter, se 

Figur 2. 

 

 
Figur 2. Källa: Chen, Y. (2004). Owner Control and Firm Performance: A Cross-sectional 

Study of Swedish Listed Firms with Dual Class of Shares. Diss. Göteborg: Göteborgs 

universitet 

 

CMS-strukturen liknar både strukturen vid spritt och koncentrerat ägande (Bebchuk, Kraakman 

& Triantis, 2000). CMS-strukturen liknar strukturen vid koncentrerat ägande genom att 

kontrollen isoleras till en eller få ägare. I likhet med spritt ägande där företaget kontrolleras 

främst av företagsledaren så innehas kontrollen av en aktör som har en liten del kapital i CMS-

strukturen. Bebchuk, Kraakman och Triantis (2000) hävdar att CMS-strukturen därmed riskerar 

att kombinera de agentproblem som uppkommer vid både spritt- och koncentrerat ägande, alltså 

agentproblem Typ 1 och 2. Detta skapar stora agentkostnader.  

 

När det finns signifikanta fördelar av kontroll kommer den kontrollerande minoritetsägaren att 

sträva efter att fortsätta inneha kontroll oavsett om det kan innebära effektivitetsförluster för de 

andra aktieägarna (Cronqvist & Nilsson, 2003). CMS-strukturen möjliggör för kontrollägaren 

att fortsätta behålla kontrollen utan att det medför riskbärande kostnader eller 

likviditetskostnader. 

 

2.1.3 Det rättsliga skyddets mildrande effekt på agentproblem Typ 2  

Kontrollerande minoritetsägares möjlighet att exploatera icke-kontrollerande ägare, det vill 

säga agentproblem Typ 2, begränsas genom lagstiftning eller genom ägarens finansiella 

incitament att inte vara delaktig i exploateringen (Cronqvist & Nilsson, 2003; Söderström, 
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2003; Bebchuck, Kraakman & Triantis, 2000; Bergström & Rydqvist, 1991). Exploatering av 

icke-kontrollerande aktieägare kommer att vara extensiv i länder med svagt rättsligt skydd för 

minoritetsägare och när kontrollägaren äger en mindre del av utdelningsrätterna. I länder med 

starkare rättsligt skydd för minoritetsägare kommer agentproblem Typ 2 mildras (Cronqvist & 

Nilsson, 2003).  

 

Kontrollerande minoritetsägare har både möjlighet och incitament att exploatera 

minoritetsägare (Bebchuk, Kraakman & Triantis, 2000). Nationens rättsliga skydd för 

minoritetsägare är den enda faktorn som begränsar denna möjlighet. Incitamenten kan 

begränsas genom den kontrollerande minoritetsägarens finansiella incitament. De finansiella 

incitamenten bestäms utifrån en avvägning mellan exploatering för att nå privata fördelar eller 

att ägna sig åt värdeförstärkande aktiviteter för företaget. Bebchuk, Kraakman och Triantis 

(2000) gör ett antagande där exploatering är kostsamt. Under detta antagande kommer rationella 

kontrollerande minoritetsägare att välja det alternativ som genererar mest nytta. Bebchuk, 

Kraakman och Triantis (2000) hävdar att rationella kontrollerande minoritetsägare kommer 

välja exploatering framför värdeförstärkande aktiviteter. Detta är grundat i att den 

kontrollerande minoritetsägaren kan åtnjuta privata fördelar fullt ut medan endast en liten del 

av de negativa konsekvenserna för företaget som exploateringen leder till påverkar dem. 

 

Den svenska lagstiftningen är utformad med ett starkt rättsligt skydd för minoritetsägare 

(Svenskt näringsliv, 2014). Samtyckesförbehåll, förköpsbehåll och hembudsförbehåll är 

rättigheter för att stärka minoritetsskyddet (Aktiebolagslagen, 2005:551). Budplikten som 

infördes 1999 syftar till att stärka minoritetsskyddet (Henrekson & Jakobsson, 2011; 

Värdepappersmarknadslagen 2007:528). Budplikten innebär att när en ägare kontrollerar 30 

procent av rösterna i ett bolag ska denna lägga bud på samtliga aktier i bolaget. Minoritetsägare 

erbjuds därmed att avyttra sitt aktieinnehav men är ej tvungna att godta erbjudandet. Henrekson 

och Jakobsson (2011) talar för att införandet av budplikt är en av faktorerna som bidrar till att 

företag med röstdifferentierade aktier har lägre värde. 

 

Cronqvist och Nilsson (2003) framhäver att den svenska lagstiftningen är utformad för att 

skydda kontrollerande minoritetsägarstrukturer och att skyddet för minoritetsägare är svagt. 

Strukturen skyddas genom lagar som tillgodoser kontrollerande minoritetsägare med 

kontrollverktyg som underlättar kontroll över företag. Dessa verktyg innefattar 

röstdifferentierade aktier, pyramidägande och korsvist ägande.  

 

2.2 Argument för agentteori och dess konsekvenser 

Gemensamt för den insamlade forskningen är att samtliga utgår från agentteorin. När studier 

utförs på detta område så undersöks relationen mellan aktieägare och företagsledning eller 

majoritets- och minoritetsägare. Detta är kännetecknande för en principal- och agent/principal-

relation. I samband med detta uppstår bland annat olika kostnader beroende på ägarstrukturens 

sammansättning. Agentteorin har förmåga att ge förklaring, förståelse och förutsägelse för ett 

visst fenomen (Frostenson, 2015). Teorin i denna studie kommer användas som ett verktyg för 

att förstå ett empiriskt problem, därmed blir agentteorin relevant. Målet är att finna förklaringar 
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till aktörers agerande med hjälp av agentteorin, då aktörerna påverkar den bolagsstyrning som 

förs som leder till en viss typ av prestation.  

 

Agentteorin utgår snarare från individen än organisationen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre, 2015), vilket blir aktuellt för oss när relationer mellan aktörer studeras. De olika 

aktörerna har skilda intressen som leder till konflikter, agentteorin ses som grundläggande när 

konflikter studeras mellan två parter. Konsekvenser av användningen av agentteorin blir 

därmed att studiens fokus hamnar på företagets ägare snarare än företagsspecifika faktorer och 

processer. Eftersom denna studie söker efter ett generaliserbart samband snarare än att beskriva 

olika företag ingående, faller sig därmed agentteorin väl vid val av metod för att studera 

problemet.  

 

I denna studie studeras endast börsnoterade aktiebolag. Verksamheter kan dock ha andra syften 

än att generera vinst till aktieägarna (Aktiebolagslagen, 2005:551). Agentteorin utgår ifrån att 

individen är egenintresserad och vinstmaximerande. Att verksamheten kan bedrivas med andra 

syften än maximera företagets prestation tas ej hänsyn till i denna studie. Därmed gör vi ett 

medvetet antagande om att alla agenter och principaler är egenintresserade och 

nyttomaximerande. Genom att behandla samtliga aktörer utifrån detta synsätt så har det en viss 

inverkan på förklaringen till resultatet från studien. 

 

Med tanke på enhetligheten av användandet av agentteori som teoretiskt grund i tidigare studier, 

samt ovanstående motivering anser vi det vara en passande grund som kan agera som ett 

användbart verktyg vid analys av empirin och när forskningsfrågan ska besvaras.  
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3. Hypotesformulering och analysmodell 

Inledningsvis i detta kapitel presenteras studiens hypotes, sedan redogörs det för den framtagna 

analysmodellen. Dessa har formulerats utifrån den teoretiska referensramen.  

 

3.1 Hypotesformulering 

Sedan tidigare har det konstaterats att det finns två typer av agentproblem närvarande vid olika 

typer av ägarstrukturer. Röstdifferentierade aktier ger upphov till två saker, ett mer koncentrerat 

ägande i termer av röstandelar och ett mer spritt ägande i termer av kapital. Från resultaten som 

sammanställts i Tabell 2 går det att konstatera att flera studier funnit att ett koncentrerat ägande 

leder till att företag presterar bättre. Detta talar för att agentproblem Typ 1 som uppstår vid 

spritt ägande är mer allvarligt än agentproblem Typ 2 som uppstår vid koncentrerat ägande. 

 

 
Figur 3, ägarstruktur och agentproblem  

 

Att agentproblem uppstår vid ett spritt ägande bygger på att ägarna varken har incitament eller 

förmåga att utöva kontroll över företaget (Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007). Eftersom 

röstdifferentierade aktier leder till ett mer spritt ägande i termer av kapital kan detta påverka 

incitamenten över att utöva kontroll över företaget. Cronqvist och Nilsson (2003) nämner detta 

som att när ägarstrukturen består av en kontrollerande minoritetsägare så finns det en risk att 

de två typerna av agentproblem kombineras, vilket leder till höga agentkostnader. Som tidigare 

redogjort för så förstärker även ägarseparationen agentproblem Typ 2 då stora ägare har 

möjlighet till privata fördelar utan att behöva bära kostnaderna av konsekvenserna från deras 

beslut (Bozec & Laurin, 2008). Företag som tillämpar röstdifferentierade aktier bör således 

prestera sämre, i synnerhet när separationen mellan röstandelar och kapitalandelar är stor.  

Därav formuleras följande hypotes: 

 

Hypotes 1: En separation mellan röstandelar och kapitalandelar leder till att företag presterar 

sämre. 
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3.2 Analysmodell 

 

 
 

Figur 4. egenkonstruerad analysmodell 

 

För att tolka resultatet har en analysmodell konstruerats. Analysmodellen är utvecklad utifrån 

den teoretiska referensramen och fungerar som ett verktyg för analysen. Modellen utgår ifrån 

företagets största ägare i termer av röstandelar samt tar hänsyn till om företaget använder sig 

av A- och B-aktier. Möjligheten att inneha lägre kapital i förhållande till röster skapas genom 

röstdifferentierade aktier. De tre översta pilarna beskriver att röstdifferentierade aktier leder till 

tre möjliga följder. Dessa följder leder till att agentproblemen antingen förstärks eller mildras.  

 

Ekonomiska incitament 

Användningen av röstdifferentierade aktier påverkar den största ägarens ekonomiska 

incitament när denne äger mindre kapital än röster i ett företag. Så länge som vinsten av att 

investera i belönings- och incitamentsystem överstiger agentkostnaderna, är det rationellt att 

principalen investerar i dessa system för att förhindra företagsledningen att agera 

opportunistiskt. Ju fler kapitalandelar den största ägaren innehar i företaget desto större rätt har 

de till andelen av vinsten som härleds ur investeringarna i belönings- och incitamentsystemen. 

Detta talar för att incitamenten att investera i dessa system är betingat på den största ägarens 

kapitalandelar i företaget. Om kostnaderna för att övervaka företagsledningen är höga och 

ägaren innehar en liten andel kapital i företaget talar detta för att det inte kommer vara lika 

lönsamt för ägaren att investera i övervaknings- och incitamentsystem och därmed kommer låta 

bli. Detta bidrar till att agentproblem Typ 1 förstärks, och företagsledare har möjlighet att agera 

opportunistiskt. Företagsledarens opportunistiska beteende leder till företaget går miste om 

intäkter vilket skapar högre agentkostnader. Att en företagsledning tillåts agera opportunistisk 

bidrar därmed till sämre prestationer hos företaget. Beroende på de ekonomiska incitamenten 

kan agentproblem Typ 1 mildras eller förstärkas. 
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Möjlighet till kontroll 

Röstdifferentierade aktier möjliggör för minoritetsägare att ha kontroll över företaget. Detta 

innebär att en kontrollerande ägare har möjligheten att styra företaget utifrån att de har starkt 

inflytande på de beslut som tas på bolagsstämman. De har även möjlighet att övervaka 

företagsledningen via belönings- och incitamentsystem vilket minimerar deras möjlighet att 

agera opportunistiskt. Detta mildrar agentproblem Typ 1. 

 

Möjlighet och större incitament att exploatera minoritetsägare 

Större incitament och möjlighet att exploatera minoritetsägare skapas genom att den största 

ägaren har en mindre del av sin förmögenhet i företaget. Detta leder till att ägaren under 

förutsättning att den har faktiskt kontroll kan utvinna privata fördelar utan att bära kostnaden 

av konsekvenserna från sitt beslut. Det beror på ägarens mindre andel kapital i företaget som 

ligger till grund för utdelning. Detta skapar incitament att exploatera minoritetsägare och genom 

ägarens röstandel även möjlighet vilket förstärker agentproblem Typ 2. Agentproblem Typ 2 

leder till lägre företagsprestation. Ägarens möjlighet att exploatera minoritetsägare begränsas 

av nationens rättsliga skydd för minoritetsägare. Om nationen innehar ett starkt rättsligt skydd 

begränsas möjligheten att exploatera vilket mildrar agentproblem Typ 2. Hur stark denna effekt 

blir beror på både incitament och möjlighet.  
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs det för studiens metod, tillvägagångssätt och forskningsansats. Kapitlet 

innehåller även information om datainsamling och operationalisering av variabler. 

 

4.1 Ansats 

Utgångspunkten i denna uppsats ligger i en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen utgår från 

befintlig teori för att formulera hypoteser som sedan testas empiriskt (Bryman & Bell, 2011). 

Det är viktigt att hypoteser härleds korrekt och att de operationaliseras till någonting mätbart. 

Den deduktiva processen har en utgångspunkt i teorin som leder till formulering av hypoteser, 

sedan inleds datainsamlingen som utmynnar i ett resultat. Hypoteserna bekräftas eller förkastas 

och till sist omformuleras teorin. Den deduktiva ansatsen innehåller inslag av induktion i det 

avseende att det stundvis kan vara av intresse att utveckla eller omformulera de teorier som 

använts utifrån det resultat som erhållits. Detta beskriver det sista steget i den deduktiva 

processen, men detta steg är inget som utförs i denna studie.  

 

Den induktiva ansatsen kan ställas i kontrast till den deduktiva och går i motsatt riktning. 

(Bryman & Bell, 2011). Angreppssättet består istället i att teori formuleras utifrån de resultat 

som uppkommit vid forskning av ett område. Generaliserbara slutsatser utifrån den empiri och 

resultat som uppkommit från studien är kännetecknande för den induktiva ansatsen.  

 

Som nämnt i första stycket avser denna uppsats att utgå från en deduktiv ansats utan något 

inslag av induktion. Fokus ligger på att undersöka ett fenomen och med hjälp av teori försöka 

förklara och beskriva. Tidigare studier och forskning som sammanställts i Tabell 1 har utförts 

på liknande sätt där en deduktiv ansats utan inslag av induktion är utmärkande. Denna studie 

genererar därför inte något teoretiskt bidrag utan bidraget är istället av praktisk karaktär.  

 

4.2 Analysmetod 

En kvantitativ metod används i denna uppsats. Den kvantitativa metodens karaktäristiska består 

av mätning, kausalitet, generalisering och replikation (Bryman & Bell, 2011). I kontrast till den 

kvantitativa metoden finns den kvalitativa metoden, denna kännetecknas istället av en djupare 

förståelse av en viss kontext. Den kvalitativa metoden består i att djupare analysera ett fenomen 

eller ett ämne, ofta genom intervjuer. 

 

Denna uppsats avser att förklara vilken effekt användningen av röstdifferentierade aktier har på 

företags prestation, det finns därmed ett krav på generalisering. De resultat som härleds ur 

kvalitativa metoder går oftast inte att generalisera utanför dess kontext, därför anses en 

kvantitativ metod vara fördelaktig när detta fenomen undersöks. Resultaten från denna studie 

ska också kunna jämföras med resultat från andra studier. Därmed finns ett krav på replikation, 

det ska vara möjligt att reproducera undersökningen och komma fram till samma resultat. 

Kvalitativ forskning brister ofta i transparens (Bryman & Bell, 2011). Att studien är transparent 

innebär att forskarna tydligt redogör för hur undersökningen är genomförd och planerad vilket 

anses vara ytterst relevant för att kunna replikera en studie.  
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En konsekvens av användandet av en kvantitativ metod är att företagen som ingår i denna 

studien inte undersöks på djupet. Studien förlitar sig istället på de kvantifieringar av begrepp 

som genomförts. Det är emellertid inte helt säkert att ett par nyckelmått kan förklara ett företags 

prestation helt fullkomligt. En annan konsekvens är att genom användandet av sekundärdata 

kan undersökningsobjektet inte påverkas vid utförandet av studien. Detta är en positiv egenskap 

med studiens metod då problem undviks som exempelvis bortfall i enkäter eller ledande frågor 

i en intervju. Genom en kvantitativ metod som utgår från sekundärdata undviks även 

hawthorneeffekten. Hawthorneeffekten innebär att undersökingsobjekten ändrar sitt beteende 

enbart när de vet att de blir observerade (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). 

Undersökningsobjektet agerar således annorlunda vid en undersökning än vad de egentligen  

skulle ha gjort, vilket kan leda till missvisande slutsatser. 

 

Den kvantitativa metoden består i att finna samband och regelbundenheter. Denna metod 

tenderar forskare att använda när de betraktar verkligheten som objektiv och extern gentemot 

människan (Burrell & Morgan, 1979). Detta perspektiv uttrycker sig i en sökning efter 

universella lagar som kan förklara och styra den observerade verkligheten. Den kvantitativa 

metoden handlar inte om orsak och effekt, utan snarare om samband mellan variabler (Bryman 

& Bell, 2011). Som konsekvens ur den valda metoden kommer inte denna studie kunna påvisa 

ett orsakssamband utan bara konstatera ett samband. När samband mellan 

undersökningsvariabler och en eller flera förklarande variabler försöker bestämmas är 

regressionsanalys en av de mest användbara metoderna (Andersson, Jorner & Ågren, 2007). 

Regressionsanalys kan användas med olika syften; beskriva samband mellan variabler, 

undersöka hur förändring i en variabel påverkar en annan, testa om ett samband existerar mellan 

variabler och skapa en förståelse för hur betydelsefulla specifika variabler är för utfallet hos en 

annan variabel (Lantz, 2013). I denna studie används en regressionsanalys för att testa och 

beskriva sambandet mellan variabler.  

 

Statistiska tekniker kan användas inom forskning för skapa objektiva vetenskapliga slutsatser, 

i den mening att samma slutsatser kommer dras av andra forskare som använder sig av samma 

insamlade data (Lantz, 2013). För att förenklat uttala sig om verkligheten kan statistiska 

metoder användas. Lantz (2013) påtalar att statistiska metoder sällan kan förklara varför 

verkligheten ser ut som den gör och lyfter fram att objektiva- och subjektiva metoder 

kompletterar varandra. 

   

4.3 Litteratursökning 

I början av detta projekt krävdes en kartläggning av existerande forskning inom området. En 

kartläggning var nödvändig för att erhålla kunskap inom området och ta reda på vad som är 

relevant. Genom denna litteratursökning kunde kunskap nås om vad som redan är känt inom 

området och vart kunskapsluckor finns. Litteratursökningen bidrog till en förståelse för 

vedertagna metoder och teorier inom området, samt forskarnas tillvägagångssätt.  

 

Inledningsvis genomfördes en bredare sökning inom området via Örebro universitets söktjänst 

“Primo” samt söktjänsten “Google scholar”. Inom söktjänsten Primo kunde tillgång nås till 

Örebro biblioteks böcker, e-böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar och open access-arkiv. 
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Sökord som “ownership”, “ownership structure”, “shareholder”, “firm performance”, 

“dispersed ownership”, “concentrated ownership” och “shares” användes. Utifrån dessa 

sökningar erhölls studier genomförda i olika länder och som uppvisade skilda 

slutsatser.  

 

Litteratursökningen smalnas sedan av till att söka efter studier genomförda i en svenskt kontext. 

Få studier genomförda i Sverige påträffades vid litteraturundersökningen. Något som kunde 

konstateras utifrån dessa var att studierna tog hänsyn till företags användning av 

röstdifferentierade aktier, vilket inte gjorts i de tidigare undersökta studierna. Våra sökningar 

via Primo och Google scholar inkluderade nu sökord som “dual class shares”, “separation of 

ownership and control”, “vote rights” och “capital rights”. Utifrån dessa studier kunde även 

skillnader i resultat och användningen av variabler konstateras samt att studierna genomförda i 

Sverige var ett antal år gamla. Detta låg sedan till grund för problemformuleringen och studiens 

syfte.  

 

En genomgående egenskap hos de undersökta studierna var den enhetliga användningen av 

agentteorin, vilket även denna studie gör. I de tidigare studierna har agentteorin i korthet 

redovisats men ansetts kräva kompletterande källor därav har en litteratursökning inom 

agentteorin utförts. Via Primo användes sökord som “agency theory”, “principal-agent”, 

“agency costs” och “agency problems”.  

 

Vid insamlandet av metodlitteratur har främst Bryman och Bell (2011) använts och 

kompletterats med böcker inom statistik för att få kunskap om regressionsanalyser och 

kvantitativa metoder.  

 

4.4 Datainsamling 

Datainsamlingen i denna uppsats består av sekundärdata. Sekundärdata är data som 

sammanställts för ett tidigare syfte än specifikt denna studie (Lantz, 2011). Insamling av 

relevant data om ägarstruktur i företag på Stockholmsbörsen och företagens börsvärde har 

hämtats från böckerna “Ägarna och Makten” mellan åren 2013-2015. Åren 2013-2015 valdes 

på grund av att studien syftar till att bidra med ett mer aktuellt forskningsresultat och därmed 

baseras på den senast tillgängliga data om företags ägarstruktur. Boken “Ägarna och Makten” 

för 2016 är ännu ej publicerad. Valet av åren 2013-2015 kan få vissa konsekvenser. I en 

publikation från konjunkturinstitutet (2017) påvisas att barometerindikatorn överstiger 100 i 

indexet för åren 2013-2015, detta innebär högkonjunktur i Sverige under de åren. Att studien 

är utförd under högkonjunktur kan påverka resultaten då sambandet inte behöver se likadant ut 

under en lågkonjunktur. Att endast tre år inkluderas kan också påverka studiens implikationer, 

ett större urval av år skulle möjliggöra för en mer omfattande och mer tillförlitlig undersökning.  

 

“Ägarna och Makten” innehåller en sammanställning av de 25 största ägarna i svenska 

börsnoterade företag på Stockholmsbörsen. Databasen Retriever business har använts för att få 

tillgång till årsredovisningar i de företagen som undersöks. Från dessa årsredovisningar har 

nyckeltal och relevant information inhämtats. När information har saknats har denna hämtats 

från respektive företags årsredovisning. Data har sammanställts i Excel och sen importerats till 

statistikprogrammet Stata för statistisk analys. I Tabell 4 finns en sammanställning av vart data 

till variablerna har inhämtats från.   
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Tabell 4, sammanställning av variabler och datainsamling 

 
 

4.5 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär studiens tillförlitlighet (Lantz, 2011). För att en studie ska vara tillförlitlig 

ska den sakna slumpfel. Genom att låta två personer utföra samma uppgift och sedan jämföra 

resultaten kan graden av samstämmighet kontrolleras och därmed minimera graden av slumpfel. 

Data har matats in för hand från böcker till datorprogram. Fel kan därmed uppstå på grund av 

den mänskliga faktorn och därför kan inte förekomsten av slumpfel helt uteslutas. 

 

I studien har endast sekundärdata använts, detta innebär att observatörerna inte har möjlighet 

att påverka datan. Detta ses inte som en nackdel då de sekundära källorna i denna studie ses 

som trovärdiga. Böckerna “Ägarna och Makten” betraktas som trovärdiga källor genom att de 

använts av flera andra forskare vid datainsamling (Chen, 2004; Henrekson & Jakobsson, 2012; 

Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007; Cronqvist & Nilsson, 2003). Den andra typen av 

sekundärkälla som används är årsredovisningar. Då studiens studieobjekt är 

svenska börsnoterade företag noterade på Stockholmsbörsen ställs höga krav vid upprättandet 

av deras årsredovisningar (Årsredovisningslagen, 1995:1554). Årsredovisningar granskas och 

godkänns av revisorer vilket därmed kan anses öka deras trovärdighet som källa. Upprättandet 

av årsredovisningar utsätts dock även för subjektiva bedömningar, klassificeringar och 

värderingar av exempelvis av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder.  

 

4.6 Validitet 

Validitet är studiens giltighet (Lantz, 2011). Med giltighet innebär att inga systematiska fel är 

gjorda, dessa kan exempelvis innefatta mätfel och orealistiska antaganden. Systematiska fel 

beror på studiens forskare och kan skapas genom att forskaren tänkt fel, planerat fel, valt fel 

metod eller gjort ett annat fel i processen. För att öka validiteten i studien är valen av variabler 

och operationaliseringar grundade på tidigare forskning. Antaganden som är gjorda i studien 

har gjorts i likhet med tidigare forskning. Vid datainsamlingen har ett totalurval utförts för att 

säkerhetsställa att urvalet inte blir snedvridet och att bortfallet inte blir för stort. 
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4.7 Urval och population 

Ambitionen med denna uppsats är att undersöka samtliga företag noterade på 

Stockholmsbörsen. Vissa nödvändiga uteslutanden har dock genomförts vilket redogörs för i 

detta stycke. Populationen består av 186 företag inom kategorierna Large Cap, Mid Cap och 

Small Cap. Då denna uppsats studerar fenomenet över flera år är en viktig förutsättning att 

samtliga företag är verksamma under de år som studerats. Därför kommer företag som inte 

återfinns under samtliga år: 2013, 2014 och 2015 uteslutas i denna studie. Detta är företag som 

tillkommit på Stockholmsbörsen efter 2013 eller avnoteras under 2013, 2014 eller 2015. Om 

data saknas för en observation kan denna inte användas i en multipel regressionsanalys 

(Wooldridge, 2013 s.262). Därför har alla observationer för Geveko exkluderats då data för 

ROE saknades under två år.  

 

I företag med en väldigt spridd ägarstruktur finns det en begränsad möjlighet för den största 

ägaren att kontrollera företaget, vilket medför att agentproblem Typ 2 ej kan föreligga. En stor 

separation mellan ägandet och kontrollen hos den största ägaren är också begränsad när denne 

innehar en relativt liten del aktier. Då denna studie fokuserar på agentproblem som uppstår vid 

användningen av röstdifferentierade aktier, blir dessa företag tämligen ointressanta att ta med i 

urvalet. Företag där största ägaren innehar en mindre andel än tio procent av rösterna exkluderas 

därmed från populationen även om en sådan struktur endast uppvisas under ett av åren. Dessa 

företag kallas “herrelösa” företag (Sundqvist, 2015). Amoako-ado, Kalimipalli och Smith 

(2009) definierar spritt ägande som när den största ägaren innehar en röstandel under tio procent 

av rösterna. I en studie från Kanada har Bozec och Laurin (2008) resonerat på samma sätt men 

istället exluderat företag där den största ägaren innehar en mindre andel än fem procent av 

rösterna. I böckerna Ägarna och makten har Sundqvist (2015) uteslutit de bolag som är noterade 

på Stockholmsbörsen men som är utländska juridiska personer. Därmed kommer även dessa 

bolag exkluderas i denna studie då tillgång till relevant information om företagen saknas. 

 

Det finns olika sätt att dra urval på, urval dras för att kunna uttala sig om en population och 

generalisera. Ofta beror urvalet på en kompromiss mellan tid, pengar och behov av precision 

(Bryman & Bell, 2011). Stickprovets precision kan öka genom att dess storlek ökar. Detta beror 

på de urvals- och samplingsfel som kan uppstå när bara delar av populationen undersöks. Hade 

exempelvis ett sannolikhetsurval utförts i denna studie finns det en sannolikhet att få med 

oproportionerligt många företag med bara hög eller låg ROA, små bolag eller oproportionerligt 

många bolag som använder sig av röstdifferentierade aktier. Detta är exempel på samplingsfel 

som skulle kunna uppstå vid sannolikhetsurval som också kommer påverka studiens resultat 

och leder till att felaktiga slutsatser kan dras då urvalet ej är representativt populationen. Då 

både tid och stor mängd data om undersökningsämnet finns tillgängligt ansågs det mest rimligt 

att dra ett totalurval för att öka studiens precision och generaliserbarhet. Detta medför även en 

ökad reliabilitet och validitet. 

 

Därmed har ett totalurval utförts vilket innebär att samtliga företag i populationen studeras. 

Urvalet blir då representativt populationen på 186 bolag. Under urvalsprocessen utifrån 

ovanstående förutsättningar blev således 35 stycken bolag bortvalda, se Appendix 1. Urvalet är 

dock ej representativt för alla börsnoterade företag i Sverige utan endast de svenska bolag med 
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en ägare som innehar minst tio procent av rösträtterna och som är noterade på 

Stockholmsbörsen. 

 

Delurval - Faktisk kontroll 

Ett delurval skapades för att närmare kunna undersöka företagens skillnad i prestation under 

förutsättningen att den största ägaren innehar faktisk kontroll över företaget. Samtliga företag i 

urvalet består således av en koncentrerad ägarstruktur. Skillnaden mellan företagen består 

istället i den andel kapital den största ägaren innehar i respektive företag. Detta möjliggör en 

undersökning över den största ägarens ekonomiska incitament. 

 

Kontroll över ett företag kan erhållas antingen genom praktisk kontroll eller genom faktisk 

kontroll (Fagerström, Johansson & Lundh, 2014). Faktisk kontroll erhålls genom att äga mer 

än 50 procent av rösterna i ett företag. Praktisk kontroll erhålls genom att äga en stor del av 

rösterna i ett företag men många hundratusentals mindre aktieägare ger sin fullmakt till någon 

annan eller inte kommer till bolagsstämman. Denna studien utgår från att kontroll erhålls vid 

ett ägande av mer än 50 procent av rösterna. 

 

Efter bearbetning av ägarstrukturdatan konstaterades det att den största ägaren ofta innehar en 

lägre röstandel än 50 procent av bolaget. Exempelvis har den största ägaren i BTS Group 2013 

43,9 procent röstandelar men bara 21,9 procent kapitalandelar. Den stora skillnaden ter sig vara 

orimlig om ägaren inte innehar faktisk kontroll över företaget, vederbörande skulle i så fall 

kunna nöja sig med både 21,9 procent röst- och kapitalandelar. Därför bör rimligtvis även dessa 

ägare ha faktiskt kontroll över företag genom andra metoder. Dessa metoder innefattar 

pyramidägande och korsvist ägande, där pyramidägande är vanligt förekommande i Sverige 

medan korsvist ägande är mindre förekommande. Ett antagande behöver här göras huruvida 

den största ägaren innehar faktiskt kontroll eller inte. Utan detta antagande skulle 

undersökningen kunna ge felaktiga resultat då få ägare skulle ha faktiskt kontroll över företag. 

En konsekvens av detta antagande är att några få ägare i bolag som kanske egentligen inte 

innehar faktiskt kontroll behandlas som om de innehar det, men det är heller inte säkert att alla 

bolag som har faktisk kontroll heller tas med. Vår bedömning är dock att konsekvensen av det 

första alternativet är värre än det andra, då fler bolag kommer uteslutas om vi utgår från att 50 

procent innebär faktisk kontroll. 

 

Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) kommer fram till att den största aktieägaren i genomsnitt 

kontrollerar 38 procent av rösterna i svenska företag. I de flesta fall är 38 procent röstandelar 

nog för att kontrollera företag och för att personligen dra nytta av på bekostnad av 

minoritetsägare (Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007). Hädanefter antas därför att aktieägare 

som innehar mer än 38 procent av rösterna i ett företag, också innehar faktisk kontroll över 

företaget. För att agentproblem Typ 2 ska kunna föreligga, vilket betyder att kontrollerande 

minoritetsägare exploaterar minoritetsägare krävs det att ägarna har en faktisk kontroll över 

företaget.  
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4.8 Variabler och operationalisering 

Operationalisering innebär det tillvägagångssätt som används för att bryta ner begrepp till 

någonting mätbart (Bryman & Bell, 2011). Detta avsnitt innehåller således en beskrivning av 

hur uppsatsens samtliga centrala begrepp operationaliseras. Avsnittet innehåller även argument 

för val av variabler och varför de är relevanta att ta med i modellen.  

 

4.8.1 Företags prestation och beroende variabler 

I problematiseringen diskuterades hur begreppet företagsprestation ska mätas. Denna 

diskussion mynnade ut i att ett bokföringsmässigt prestationsmått är att föredra framför ett 

marknadsmässigt. Många tidigare studier har använt ROA som prestationsmått vilket tyder på 

att det är ett etablerat mått för att mäta ett företags prestation. Beräkning av detta mått återfinns 

i Appendix 2. Utifrån beräkningen går det att konstatera att ROA är ett lönsamhetsmått som 

anger ett företags resultat i relation till dess totala tillgångar. Måttet är lättillgängligt eftersom 

det återfinns i företagens årsredovisningar vilket ytterligare motiverar en användning av detta 

mått, eftersom informationen i dessa handlingar är tillförlitliga, som tidigare nämnt under 

reliabilitet. Företags prestation kommer därmed operationaliseras och mätas som ROA.  

 

Det kan samtidigt vara motiverat att använda sig av flera prestationsvariabler även om ROA är 

det huvudsakliga prestationsmåttet. Detta för att det inte är helt säkert att ett enskilt mått ensamt 

kan spegla ett företags prestation. Genom att inkludera flera beroende variabler kan sambandet 

mellan röstdifferentierade aktier och företags prestation ytterligare motiveras, givet att dessa 

variabler uppvisar liknande samband. De flesta tidigare studierna inom området ägarstruktur 

har även använt sig av flera prestationsvariabler. Ytterligare två prestationsvariabler inkluderas 

därmed som kan komplettera ROA. 

 

Market To Book 

Även om det är företagets redovisade prestation som denna uppsats främst avser undersöka, 

kan det vara värt att ta med ett marknadsmässigt mått i modellen. Detta kan vara användbart att 

använda som jämförelsemått mot ROA. Att inkludera Market To Book i modellen kan ge oss 

insikt hur marknadens aktörer väljer att värdera företag som använder sig av röstdifferentierade 

aktier. Detta mått har använts i flera av studierna som sammanställts i Tabell 1. Valet att 

inkludera just Market To Book som marknadsmässigt mått beror också delvis på att det är 

relativt lättillgängligt i jämförelse med exempelvis Tobin´s Q. Market To Book beräknas i likhet 

med Dinga, Dixon och Stratling (2009) som en kvot mellan företagets börsvärde och det 

bokförda värdet på företaget totala tillgångar.  

 

Räntabilitet på eget kapital 

ROE är ett bokföringsmässigt lönsamhetsmått, detta har använts som alternativt prestationsmått 

i tidigare studier vilket går att utläsa från Tabell 1. Beräkning av detta mått återfinns i Appendix 

2. Detta mått används som komplement till ROA för att se om ett samband även här föreligger. 

 

4.8.2 Oberoende variabler 

Oberoende variabler är de variabler som kan tänkas ha en effekt på den beroende variabeln 

(Bryman & Bell, 2011). Om ett samband går att utläsas så ska den beroende variabeln förändras 
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när den oberoende variabeln förändras, när alla andra variabler i modellen hålls konstanta. 

 

Ägarseparation 

Som tidigare nämnt möjliggör röstdifferentierade aktier för ägare att inneha kontroll samtidigt 

som de är minoritetsägare i termer av kapital. Det är således inte av intresse att dela upp 

företagen som använder sig av röstdifferentierade aktier eller ej i två grupper och jämföra mot 

varandra. Detta på grund av att i flera fall innehar den största ägaren lika mycket röstandelar 

som kapitalandelar även fast företaget tillämpar röstdifferentierade aktier. Det uppkommer då 

ingen separation mellan ägandet och kontrollen i denna grupp. Denna grupp skiljer sig därför 

inte mot de företag som inte tillämpar röstdifferentierade aktier, i termer av ägarseparation. För 

att studera effekten som separationen mellan ägande och kontroll har på företags prestation 

krävs därför ett bättre sätt att mäta röstdifferentiering på. 

 

För att operationalisera separationen mellan ägande och kontroll används en variabel som 

hädanefter benämns “ÄGAR SEP”. För att mäta graden av separation används kvoten av den 

största ägarens kapitalandel och röstandel i respektive bolag. Variabeln “ÄGAR SEP” visar då 

på förhållandet mellan kapitalandelar och röstandelar, om dessa sammanfaller kommer således 

kvoten vara lika med ett. Om ett företag ej använder sig av röstdifferentierade aktier kommer 

denna variabel även anta värdet ett eftersom ägandet och kontrollen sammanfaller. Ju högre 

värde kvoten antar desto lägre grad av separation mellan ägande och kontroll, det motsatta 

gäller när kvoten antar ett lägre värde. Tolkningen av denna variabel lyder som följande: andel 

kapital i procent i förhållande till röstandelar. Denna variabel har operationaliserats i likhet med 

en studie utförd av Bozec och Laurin (2008) i Kanada. Bozec och Laurin (2008) motiverar sitt 

val av mått utifrån tidigare forskning och nämner tre studier utförda av Faccio och Lang (2001), 

Fan och Wong (2002) samt Ben-Amar och André (2006) som operationaliserat begreppet på 

samma sätt. Detta talar för att denna operationalisering är ett etablerat och vedertaget sätt inom 

forskningen och vi kommer därför mäta graden av separation likadant. Genom att 

operationalisera variabeln på detta sätt medför att en procentuell ökning/minskning i 

separationen behandlas enhetligt oberoende var förändringen föreligger. Detta kan anses vara 

en brist med denna variabel eftersom ett antagande görs om att incitamenten minskar 

proportionellt oavsett var på x-axeln observationen befinner sig. Om en separation mellan 

ägande och kontroll påverkar företags prestation negativt kommer variabeln “ÄGAR SEP” ha 

en positiv koefficient, vice versa. 

 

Röstandel 

Denna variabel anger hur stor andel röster den största ägaren innehar i respektive företag, i 

procent. Bozec och Laurin (2008) förklarar att ju högre andel röster som innehas desto mer 

makt har den största ägaren att exploatera minoritetsägare. Denna variabel är ett mått på hur 

koncentrerat ägandet är i termer av röstandelar. En högre andel röstandelar innebär ett mer 

koncentrerat ägande. Denna variabel kommer ha en positiv koefficient om ett mer 

röstkoncentrerat ägande påverkar företags prestation positivt, vice versa. 
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Kapitalandel 

Procentandel av kapital som den största ägaren innehar i företag. Om företaget ej tillämpar 

röstdifferentierade aktier kommer denna andel vara lika med röstandel. Används för att beräkna 

ägarseparationen. 

 

4.8.3 Omitted variable bias 

Om det finns en utelämnad variabel som påverkar den beroende variabeln och som samtidigt 

korrelerar med den oberoende variabeln så lider modellen av omitted variable bias 

(Wooldridge, 2013). Detta leder till att den oberoende variabeln fångar upp en del av effekten 

som den utelämnade variabeln har på den beroende variabeln. Modellen sägs då lida av omitted 

variable bias. För att minimera detta problem och försöka skatta ett så korrekt samband som 

möjligt så inkluderas flera kontrollvariabler i modellen. Nedan redogörs för de inkluderande 

kontrollvariablerna samt deras relevans. 

 

Kontrollvariabler 

Ett kriterium för att kontrollvariabler ska tas med i modellen är att dessa finns lättillgängliga då 

vi behöver förhålla oss till den tid vi förfogar över. Det är möjligt att kontrollera för för många 

kontrollvariabler i en regressionsanalys (Wooldridge, 2013, s.169). Detta beror på att alla andra 

variabler hålls konstanta när den oberoende variabeln ska förklara den beroende. Ibland kan det 

vara orimligt att hålla vissa variabler konstanta när den oberoende variabeln förändras. Om 

detta gäller bör variabeln uteslutas ur modellen.  

 

Det finns dock ett fall där oberoende kontrollvariabler alltid borde inkluderas, när denne 

påverkar den beroende variabeln samt inte är korrelerade med alla andra oberoende variabler i 

modellen. Detta medför ingen multikollinearitet och kommer att minska feltermen 

(Wooldridge, 2013). 

 

Företagsstorlek 

Utifrån den tidigare forskningen som studerar ägarstruktur och som sammanställs i Tabell 1 är 

företagsstorlek en etablerad kontrollvariabel när ägarstruktur undersöks. Bozec och Laurin 

(2008) operationaliserar detta begrepp genom att logaritmera företags bokförda värde av totala 

tillgångar. Därför kommer denna variabel även tas med i denna studie och operationaliseras på 

samma sätt. Variabler som anges i stora heltal anges ofta i logaritmisk form (Wooldridge, 

2013). Företagsstorlek används som kontrollvariabel då storleken påverkar ägande/röst 

koncentrationen (Chen, 2004).  

 

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningen är en annan vedertagen kontrollvariabel i tidigare studier (Chen, 2004; Bozec 

& Laurin, 2008). Skuldsättningsgraden är ett mått på företagets finansiella risk. Att inneha skuld 

i företaget underlättar ägar- och röstkoncentration i och med att när nytt kapital behövs kan 

företaget låna pengar istället för att ge ut nya aktier. Företag som använder sig av 

röstdifferentierade aktier har i allmänhet högre skuldsättningsgrad (Chen, 2004). Chen (2004) 

gör två antaganden kring skuldsättningsgraden. Kontrollägare använder sig av 

bankövervakning som en styrningsmekanism för att motverka ökning av agentkostnader. Det 
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andra antagandet är att kontrollägare föredrar investeringar med lägre risk vilket underlättar för 

företaget att få tillgång till utomstående kapital. Anledningen bakom antagandet är grundat på 

samma resonemang som förs av Panda och Leepsa (2017) kring agentproblem typ 3. Variabeln 

operationaliseras genom att dividera totala skulder med totalt kapital. 

 

Tillväxttakt 

Chen (2004) använder sig av tillväxttakt som kontrollvariabel, där variabeln operationaliseras 

genom att ta genomsnittliga tillväxttakt för tillgångar över fem år. Hög potentiell tillväxttakt är 

relaterat till en kontrollägare med hög andel rösträtter (Chen, 2004). Ägare kan använda sig av 

röstdifferentierade aktier för att kunna behålla kontrollen samtidigt som nytt kapital tillförs, 

detta reducerar ägarens risk för exponering. Därmed kan företag fortsätta växa utan att hindras 

av ägare som ej vill förlora kontrollen över företaget. Vid operationalisering av variabel 

tillväxttakt har vi använt oss av årets omsättning dividerat med föregående års omsättning 

minus ett. 

 

Fixed effects 

När paneldata används vilket är en kombination av tvärsnittsdata och tidsseriedata och 

innehåller två eller flera tidsperioder är det vanligt att använda sig av fixa-effekter. Genom att 

använda sig av fixa-effekter kontrollerar detta för utelämnade variabler som är konstanta över 

tid. För modeller som ej innehåller alla relevanta förklarande variabler kan därmed genom 

användandet av fixa effekter hålla konsistenta estimat (Eliasson, Westerlund & Åström, 2007). 

Genom att använda fixa-effekter minskas problemen med omitted variable bias vilket medför 

ett mer tillförlitligt resultat. Vi använder oss av en dummyvariabel på varje företag för 

respektive år. Dummy variablerna 2013, 2014 och 2015 skapas och antar värdet 1 eller 0. 2013 

antar värdet 1 för samtliga företag och dess variabler år 2013, och värdet 0 för företagen 2014 

och 2015. Samma princip gäller för variabeln 2014 och 2015. 2013 används som referenspunkt 

i modellen och därmed kontrolleras det bara för 2014 och 2015. 

 

En sammanställning av samtliga variabler som används i modellen återfinns i Appendix 2. 

 

4.9 Outliers 

Outliers är observationer som inte följer mönstret som de andra observationerna följer, dessa 

kallas även extremvärden. Enskilda extrema observationer får stort genomslag på 

regressionslinjen vid användning av minstakvadratmetoden (Brooks, 2008; Lantz, 2013). 

Extremvärden påverkar måttet på korrelation, och kan leda till att en perfekt variabelkorrelation 

föreligger (Lantz, 2013). Därmed bör datainmatning ske med beaktning av hög noggrannhet. 

Spridningsdiagram kan användas för att upptäcka extrema värden (Lantz, 2013; Stock & 

Watson, 2015).  

 

När outliers förekommer kan datamaterialet manipuleras genom att eliminera dessa, vilket är 

en vanligt förekommande metod (Lantz, 2013). Manipulering av datamaterial bör dock 

genomföras med stor försiktighet. Elimineringen av outliers kan innebära att datamaterialet 

ändrar karaktär. När datamaterialet trimmas genom eliminering kan den standardavvikelse som 

uppkommer vara betydligt lägre än den verkliga.  
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4.10 Robust regression 

En alternativ metod för att handskas med extremvärden är genom att utföra en robust regression. 

Inom robust regression är estimatorerna relativt okänsliga för extrema observationer 

(Wooldridge, 2013). Genom en robust regression ges observationer med en stor residual mindre 

vikt än i en regression som använder minstakvadratmetoden. Det är viktigt att vara medveten 

om detta då en robust regression förändrar hur datamaterialet hanteras i regressionen. Uppsatsen 

behandlar ett stort urval och endast ett fåtal extremvärden har identifierats, se Figur 5, 

bedömningen görs att sannolikheten för att dessa extremvärden beror på ägarseparationen är 

låg. Därmed kommer en robust regression användas för att de extremvärden som är kvar i 

urvalet inte ska få för stor påverkan på regressionslinjen. 

 

4.11 Multikollinearitet  

Multikollinearitet är när två förklarande variabler högt korrelerade med varandra (Brooks, 

2008). Det finns olika metoder för hanteringen av multikonllineraritet. Multikollinerariteten 

kan ignoreras, variabler kan elimineras eller transformeras. Det förekommer nästan alltid en 

imperfekt korrelation mellan de förklarande variablerna, vilket inte har några förödande 

konsekvenser för precisionen. Korrelation mellan förklarande variabler bryter inte mot något 

antagande som ligger till grund för minstakvadratmetoden (Wooldridge, 2013, s.262). När en 

hög korrelation förekommer kan det dock vara svårt att estimera den enskilda effekten som 

respektive variabel har på den beroende variabeln. När beta-koffecienten estimeras och alla 

andra variabler hålls konstanta är det bättre att ha låg korrelation. 

 

4.12 Förklaringsgrad 

Förklaringsgraden visar i hur stor grad regressionslinjen förklarar variationen i datamaterialet 

(Løvås, 2004). Hög förklaringsgrad är oftast viktigast vid prediktion (Stock & Watson, 2015). 

Denna studie ämnar undersöka en effekt, därav ligger intresset således i att undersöka om 

effekten är positiv eller negativ. Hur mycket den beroende variabeln kommer förändras av en 

marginell förändring av en oberoende variabeln kontrollerat för andra variabler, är därför inte 

av intresse. Detta medför att en hög förklaringsgrad inte är av lika stor vikt i denna studie. 
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5. Empiri  
Detta kapitel innehåller identifiering av extremvärden, deskriptiv statistik, korrelationsmatriser 

samt den insamlade empirin i form av regressionsmodeller. 

 

5.1 Outliers 

 
Figur 5, identifiering av extremvärden i datamaterialet 

 

I Figur 5 upplyses det om de extremvärden som förekommer i datamaterialet. Skalan på x-axeln 

visar ROA i procent där 1 är lika med 100 procent. Av 555 observationer går det att konstatera 

ett fåtal extremvärden. En observation har en ROA på ca 900 procent, samt tre observationer 

på ca minus 200 procent. Observationen som uppvisar en ROA på 900 procent kommer 

uteslutas ur datamaterialet med motiveringen att det är väldigt osannolikt att lönsamheten i detta 

bolag beror på ägarseparationen. Resterande extremvärden är inte lika extrema och lämnas kvar 

i urvalet för att minimera manipuleringen av datamaterialet.  

 

5.2 Deskriptiv statistik och korrelationsmatriser 

I detta avsnitt redogörs det för medelvärden, standardavvikelse, min- och maxvärden för 

samtliga variabler. Vidare presenteras även korrelationsmatriser med samtliga variabler som 

används i regressionsmodellerna. Urvalet består av 554 observationer efter att ett extremvärde 

har uteslutits. 
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Tabell 5, deskriptiv statistik över 554 observationer mellan 2013 och 2015. Definition av 

variabler återfinns i Appendix 2

 
 

I Tabell 5 redogörs det för samtliga variablers medelvärden, standardavvikelse samt minimi-

och maximivärden. Siffrorna i procent är avrundade till närmaste heltal för att läsaren enkelt 

ska kunna överskåda materialet. MARKET TO BOOK och FÖRETAGSSTORLEK anges ej i 

procent då dessa beräknas som en kvot respektive en logaritm av totala tillgångar.  

 

Utifrån tabellen går det att utläsa de kvarstående extremvärden på den beroende variabeln ROA. 

Minimivärdet ligger på minus 207 procent, vilket påverkar dess medelvärde och 

standardavvikelse relativt mycket. Något uteslutande av extremvärden har inte gjorts i avseende 

på de alternativa prestationsmåtten ROE och MARKET TO BOOK. ROE uppvisar fortfarande 

stora extremvärden, både negativa och positiva. Standardavvikelsen för de två 

redovisningsbaserade prestationsmåtten skiljer sig betydligt från varandra. ROEs höga 

standardavvikelse tyder på att flera observationer avviker från medelvärdet medan 

observationerna för ROA ligger mer samlat runt medelvärdet.  

 

ÄGARSEP uppvisar ett relativt högt medelvärde, detta beror på att observationer både från 

företag som tillämpar röstdifferentierade aktier och ej inkluderas. Ägarna i de företag som ej 

tillämpar systemet innehar lika mycket röstandelar som kapitalandelar vilket innebär att alla 

dessa observationer ligger på 100 procent kapitalandelar, eftersom ingen ägarseparation 

föreligger. Om endast företag som tillämpar röstdifferentierade aktier tagits med i urvalet skulle 

rimligtvis medelvärdet över ÄGARSEP vara lägre. Maximivärdet för ÄGARSEP ligger på 153 

procent vilket tyder på att den största ägaren i en del företag innehar mer kapital än röster. 

 

Ägarkoncentrationen i termer av röstandelar har ett medelvärde på 37 procent. Detta tyder på 

att i svenska företag råder en hög ägarkoncentration. Minimivärdet ligger på 10 procent vilket 

beror på att företag med en ägare som innehar mindre än 10 procent röstandelar uteslöts ur 

populationen. Maximivärdet ligger på 95 procent som visar att ingen ägare i populationen 

innehar mer än 95 procent röstandel i ett företag.  
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Multikollinearitet 

Tabell 6, korrelationsmatris över variabler 

 
 

I Tabell 6 redogörs det för korrelationen mellan samtliga förklarande variabler. Det går att 

konstatera att imperfekt multikollinearitet föreligger mellan några av de inkluderade 

variablerna. Imperfekt multikollinearitet föreligger mellan ÄGARSEP och RÖSTANDEL samt 

mellan ÄGARSEP och SKULDSÄTTNINGSGRAD. Konstaterats har att multikollinearitet är 

ett problem när korrelationen närmar sig ett. Bedömningen är att denna korrelation inte utgör 

något problem. 

 

I Tabell 6 går det att urskilja att det föreligger en negativ korrelation mellan 

FÖRETAGSSTORLEK och interceptet på -0,9495. Korrelationen ligger därmed nära minus ett 

och kan nästan klassas som att multikollinearitet föreligger. Interceptet för denna modell har 

ingen tolkning då ägarseperationen aldrig kan anta värdet 0. Detta beror på att andelen kapital 

aldrig helt kan skiljas från andelen röster, därmed kan inte en ägare inneha noll andel kapital 

när den innehar röstandelar i ett företag. Som går att urskilja från Regressionsmodell 1 är 

interceptet ej statistiskt signifikant skiljt från noll gentemot ROA och ROE. Utifrån detta 

kommer den höga korrelationen mellan interceptet och FÖRETAGSSTORLEK bortses från.  

 

Delurval faktisk kontroll 

Tabell 7, deskriptiv statistik över 210 observationer mellan 2013 och 2015. Definition av 

variabler återfinns i Appendix 2 

 
 

I Tabell 7 redogörs det för delurvalets samtliga variablers medelvärden, standardavvikelse samt 

minimi-och maximivärden. Talen i procent är avrundade till närmaste heltal för att enkelt kunna 

överskåda materialet. I likhet med Tabell 5 över hela populationen kan det utläsas från Tabell 

7 att en del extremvärden fortfarande finns kvar i datamaterialet för de beroende variabel ROA, 
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ROE och MARKET TO BOOK. Det går även att konstatera att maximivärden från ROE har 

försvunnit, dock är medelvärdet samma i Tabell 7 och 5. Eftersom ett extremvärde på 1760 

procent försvunnit borde detta rimligtvis påverka medelvärdet negativt men då detta inte har 

skett kan det bero på att negativa extremvärden även försvunnit.  

 

I Tabell 7 återfinns endast en oberoende variabel ÄGARSEP till skillnad från Tabell 5. 

ÄGARSEP uppvisar i likhet med Tabell 5 ett högt medelvärde vilket beror på samma 

resonemang som tidigare först, både företag med röstdifferentierade aktier och ej inkluderas. 

 

Tabell 8, korrelationsmatris över variabler 

 
 

I Tabell 8 redogörs det för korrelationen mellan samtliga förklarande variabler i datamaterialet 

när endast företag där största ägaren har faktisk kontroll tas med i urvalet. Imperfekt 

multikollinearitet föreligger mellan variablerna ÄGARSEP och SKULDSÄTTNINGSGRAD, 

samt mellan ÄGARSEP och TILLVÄXTTAKT. Konstaterats har att multikollinearitet är ett 

problem när korrelationen närmar sig ett. Bedömningen är att denna korrelation inte utgör något 

problem. 

 

Regressionsmodell 1 

Tabell 9, Regression 1 
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Koefficientet för variabeln ÄGARSEP antar ett negativt värde för samtliga prestationsvariabler. 

ÄGARSEP är signifikant på en procent gentemot ROA och MARKET TO BOOK, och fem 

procent gentemot ROE. ÄGARSEP visar hur stor del kapital i procent av röster den största 

ägaren innehar, ju lägre värde denna variabel antar desto större är separationen. Den negativa 

koefficienten betyder således att en separation mellan kapital och röster har en positiv effekt på 

ROA, ROE samt MARKET TO BOOK.  

 

Utifrån Tabell 9 går det att utläsa att RÖSTANDEL inte har någon signifikant effekt på ROA 

och ROE. RÖSTANDEL är signifikant på en procent gentemot MARKET TO BOOK och en 

relativt hög negativ effekt kan konstateras utifrån Regressionsmodell 1.   

 

Interceptet för denna modell har ingen tolkning då ägarseperationen aldrig kan anta värdet 0.  

 

Det går att utläsa att en låg förklaringsgrad förekommer för samtliga tre regressioner.  

 

Delurval faktisk kontroll 

Regressionsmodell 2 

Tabell 10, Regressionsmodell 2 

 
 

Koefficienten för variabeln ÄGARSEP antar ett negativt värde för samtliga 

prestationsvariabler. ÄGARSEP är signifikant på fem procent gentemot ROA, och på tio 

procent gentemot ROE. ÄGARSEP är dock ej signifikant gentemot MARKET TO BOOK. För 

delurvalet antar variabeln ÄGARSEP gentemot ROA och ROE högre negativa värden i 

jämförelse med i Regressionsmodell 1 men är ej lika signifikanta. Den negativa koffecienten 

för variabeln ÄGARSEP innebär att ägarseparationen har en positiv effekt på företags 

lönsamhet i termer av ROA och ROE. 
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Interceptet för denna modell har heller ingen tolkning då ägarseperationen aldrig kan anta 

värdet 0.  

 

Det går även här att utläsa en låg förklaringsgrad. Som tidigare nämnt är det en positiv eller 

negativ effekt uppsatsen avser att finna, och ingen prediktion. 
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6. Analys  
I detta kapitel kommer den framtagna analysmodellen och den teoretiska referensramen 

användas som verktyg för att förklara resultaten som redogjordes under empiri. 

 

Analys av Regressionsmodell 1, totalurval 

Regressionsmodell 1 har en förklaringsgrad på 8,2 procent vid undersökning av 

ägarseparationens påverkan på ROA. Detta betyder att 8,2 procent av förändringen i ROA 

förklaras av den konstruerade modellen. Vår bedömning är att denna förklaringsgrad är relativt 

hög givet uppsatsens syfte. Detta beror på att intresset ligger i att undersöka en effekt och inte 

en prediktion. Det skulle gå att öka förklaringsgraden genom att inkludera fler intressanta 

variabler som påverkar ROA, men alla de möjliga variabler som kan tänkas påverka ROA kan 

å andra sidan vara svåra att identifiera och mäta. Det kan därför vara svårt att höja 

förklaringsgraden ytterligare då svårigheten att identifiera och mäta de variabler som påverkar 

ROA begränsar möjligheten att inkludera relevanta variabler. Förklaringsgraden anses vara 

relativt hög när denna modell jämförs med tidigare studier inom området. I Tabell 3 “Separation 

and Firm Performance” i Bozec och Laurin (2008, s.38) har deras modell en förklaringsgrad på 

runt tio procent när de undersöker ägarseparation gentemot olika prestationsvariabler. När de 

senare delar upp företag i delurval ökar förklaringsgraden till ca 15 procent. I Tabell 3 

“Regression results (the largest shareholder)” och 4 “Regression results (the five largest 

shareholders)” i Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007, s.1330) går det att utläsa 

förklaringsgrader kring 15 procent. Detta talar för att en hög förklaringsgrad är svåruppnåelig 

när företags prestation ska mätas och förklaras. Därför anses en förklaringsgrad på 8,2 procent 

vara relativt hög och acceptabel i sammanhanget. 

 

Då Regressionsmodell 1 uppvisar signifikanta negativa koefficienter av ägarseparationens 

effekt på företagsprestation på samtliga prestationsvariabler, förkastas hypotes 1 till förmån för 

nollhypotesen. Resultaten från regressionen ligger inte i linje med de förväntningar och 

förutsägelser som tidigare forskning och teorier skildrat. Bjuggren, Eklund och Wiklund (2007) 

konstaterade att användningen av röstdifferentierade aktier har en negativ effekt på företagets 

prestationer. Bozec och Laurin (2008) fann att när en stor separation fanns mellan kapital och 

röster samtidigt som företaget hade högt kassaflöde, tenderade de att prestera sämre. Cronqvist 

och Nilsson (2003) och Bebchuk, Kraakman och Triantis (2000) konstaterar att CMS strukturen 

som möjliggörs genom röstdifferentierade aktier riskerar att kombinera agentproblem Typ 1 

och 2 och leder till höga agentkostnader. Chen (2004) hävdar att agentkostnader ökar med 

skillnaden mellan kontrollägarens röst- och kapitalrätter. Detta talar för att företag med 

röstdifferentierade aktier skulle prestera sämre. Utifrån Regressionsmodell 1 går det att 

konstatera att en separation mellan kapital och röster som nås genom användandet av 

röstdifferentierade aktier har en positiv effekt på företagets prestationer. 

 

Även gentemot det marknadsbaserade måttet Market To Book uppvisades ett positivt samband. 

Som tidigare nämnt speglar detta mått snarare en värdering än företags lönsamhet. Detta 

samband kan möjligtvis förklaras genom att företagen med en stor ägarseparation har högre 

lönsamhet vilket marknaden uppskattar. Tidigare redogjordes det även för att kapitalmarknaden 

skyddar sig mot framtida förväntade kostnader för exploatering genom att när nytt kapital 
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tillförs värderas detta lägre, vilket leder till ett lägre marknadsbaserat prestationsmått. En 

alternativ förklaring till det positiva samband mellan ägarseparation och Market To Book kan 

vara att marknaden bedömer att sannolikheten för exploatering är liten och därmed ej värderar 

företaget lägre.    

 

Det positiva sambandet mellan ägarseparation och företags prestationer skulle kunna förklaras 

utifrån ett agentteoretiskt perspektiv. Det positiva utfallet kan ha sin förklaring i att 

agentkostnaderna för att investera i övervaknings- och incitamentsystem är relativt låga. 

Förmodligen understiger dessa kostnader den möjliga vinsten och nyttan som kan härledas ur 

dessa investeringar. Givet detta innebär det att när den största ägaren innehar en lägre andel 

kapital i företaget, är det fortfarande rationellt för vederbörande att investera i dessa system. 

Detta kan också benämnas att det finns ekonomiska incitament för den största ägaren, även om 

denne inte har lika stor rätt till utdelningen av vinsten. Att det finns ekonomiska incitament 

innebär att agentproblem Typ 1 mildras genom att företagsledningen agerar i ägarnas intresse. 

Ägarnas intresse antas vara vinstmaximering av företaget.  

 

Ovanstående förklaring gäller under förutsättningen att dessa ägare har möjlighet att ta kontroll 

över företaget. Detta underlättas genom röstdifferentierade aktier då dessa ägare kan bevara 

kontrollen över företaget när nytt kapital tillförs. Möjlighet till att kontrollera företaget leder 

som tidigare konstaterat till att agentproblem Typ 1 mildras. Utan detta system skulle ägarna 

kunna förlora kontrollen när nytt kapital tillförs via kapitalmarknaden. Alternativt skulle detta 

kunna leda till att nytt kapital inte tillförs och möjliga investeringsmöjligheter går förlorade. Ett 

annat alternativ är att de största ägarna tillför nytt kapital, detta förutsätter dock att dessa har 

kapital nog. När mycket kapital investeras i samma företag knyter den största ägaren stor del 

av sin förmögenhet till en och samma investering, och möjligheten att diversifiera bort sin risk 

minimeras vilket tordes leda till att de största ägarna blir mindre riskbenägna.    

 

Rimligtvis bör det finnas incitament för den största ägaren i respektive företag att exploatera 

minoritetsägare. En möjlig förklaring varför dessa problem nödvändigtvis inte är speciellt 

omfattande, kan vara att möjligheten att exploatera minoritetsägare begränsas av det rättsliga 

skyddet. Ägaren bör ha incitament utifrån att rationella aktörer väljer det alternativ som ger 

dem mest nytta. När den största ägaren har en lägre andel kapital i förhållande till röster kommer 

denna bära mindre del av de negativa konsekvenser för företaget som exploateringen leder till 

och kunna åtnjuta privata fördelar fullt ut. Utifrån detta bör mest nytta genereras från att 

exploatera minoritetsägare när ägaren innehar en lägre andel kapital än röster. Sverige är ett 

land med starkt rättsligt skydd för minoritetsägare vilket därmed minskar möjligheten men inte 

incitamenten att exploatera. Incitament att exploatera minoritetsägare tros föreligga på grund 

av den lägre andel kapital den största ägaren har knuten till företaget. Men agentproblem Typ 

2 är rimligtvis inte speciellt omfattande på grund av möjligheten till att exploatera 

minoritetsägare begränsas av det rättsliga skyddet. 

 

Utifrån det som går att utläsa i Tabell 2 under problematiseringen, går det att konstatera att 

mycket av den tidigare forskningen har kommit fram till att ett koncentrerat ägande är 

fördelaktigt över ett spritt ägande. Eftersom agentproblem Typ 1 är mest framträdande vid ett 
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spritt ägande, och agentproblem Typ 2 är mest framträdande vid ett koncentrerat ägande, talar 

forskningsresultaten för att agentproblem Typ 1 är allvarligare än Typ 2. Även om den största 

ägaren i någon mån exploaterar minoritetsägare, är dessa problem troligtvis inte lika stora och 

skadliga för företaget som agentproblem Typ 1. Detta är ytterligare en förklaring till varför 

företagen där största ägaren har en stor ägarseparation tenderar att prestera bättre.  

 

Analys av regressionsmodell 2, delurval faktisk kontroll 

Förklaringen till resultatet som skildrades i Regressionsmodell 1 bygger på att den största 

ägaren tillåts ha kontroll över företag denne annars inte hade haft kontroll över. Ett delurval 

skapades därmed och redogörs för under kapitlen metod och empiri. Detta urval skapades för 

att mer precist kunna undersöka implikationerna vidare. Samtliga företag i urvalet har ett 

koncentrerat ägande i termer av röster, vilket möjliggör för ägarna att kontrollera företaget. I en 

ägarstruktur där största ägaren har kontroll samtidigt som denne innehar en lägre andel kapital 

har det tidigare konstaterats att det finns två problem, bristande ekonomiska incitament att 

kontrollera företagsledningen samt större incitament att exploatera minoritetsägare. Det går 

således att undersöka huruvida en större separation mellan röster och kapital påverkar de 

ekonomiska incitamenten, under förutsättningen att den största ägaren faktiskt kontrollerar 

företaget. I detta urval identifierades samma samband som tidigare skildrats. Under 

förutsättningen att samtliga företags största ägare innehar faktiskt kontroll, leder en större 

ägarseparation till att företag presterar bättre. Detta ger oss intressanta insikter då resultatet i 

detta urval talar för att de ekonomiska incitamenten för ägare där separationen mellan röster 

och kapital är stor, inte verkar påverkas negativt av separationen som tidigare förmodats. 

 

Analys av Regressionsmodell 3, delurval röstdifferentierade aktier 

För att undersöka vilken effekt en ägarseparation har på företags lönsamhet i de företag som 

tillämpar röstdifferentierade aktier, skapas ett delurval där endast dessa inkluderas. Det går 

således att isolera effekten där företagen har liknande förutsättningar för att se om effekten 

skiljer sig från när man ser till en population där inte alla företag använder sig av 

röstdifferentierade aktier. Samma regressionsmodell som den i Regressionsmodell 1 genomförs 

på det nya urvalet och resultaten återfinns i Appendix 3. Förklaringsgraden har nu ökat till ca 

15 procent när regressionen utförs på respektive prestationsvariabel. 

 

En anledning till att förklaringsgraden ökat markant beror delvis på det sättet som 

ägarseparation mätts på i denna uppsats. Ägarseparationen mäts som det procentuella innehavet 

kapitalandelar av röstandelar. I huvudurvalet kommer alla företag som inte tillämpar 

röstdifferentierade aktier förekomma där X antar värdet ett i modellen. På grund av att cirka 50 

procent av alla observationer förekommer där X antar värdet ett, kommer spridningen i denna 

punkt vara större än på alla andra värden av X. Detta påverkar förklaringsgraden i 

Regressionsmodell 1 negativt. Genom att genomföra ett delurval över företag som har 

röstdifferentierade aktier elimineras de flesta av observationerna där X antar värdet ett och den 

variation som förekom där X antar värdet ett existerar inte i detta delurval. 

 

Som går att utläsa från Appendix 3 har ägarseparationen en positiv inverkan på företagens 

lönsamhet. Resultatet från delurvalet är därmed överensstämmande med de resultat som tidigare 
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konstaterats i de tidigare regressionsmodellerna och urvalen. En större separation mellan 

kapital- och röstandel leder till mer lönsamma företag. Analysen och förklaringen till denna 

effekt är densamma som de resonemang som tidigare förts för resultatet över hela populationen.  
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7. Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, avslutande diskussion, uppsatsens bidrag samt 

förslag till vidare forskning. 

 

Slutsats 

Utifrån de framtagna regressionsmodellerna går det att konstatera att en ägarseparation som 

möjliggörs genom röstdifferentierade aktier har en positiv effekt på företagets prestation. 

Utifrån agentteorin kan denna förklaring härledas från att kostnaderna för att installera 

övervaknings och incitamentsystem för att kontrollera företagsledningen troligtvis är lägre än 

den nytta som kan härledas från detta. Röstdifferentierade aktier möjliggör för ägare att inneha 

kontroll. Samt att de största ägarna har incitament att exploatera minoritetsägare men 

möjligheten begränsas på grund av att de icke-kontrollerande ägarna skyddas genom den 

svenska lagstiftningen.  

 

Användningen av röstdifferentierade aktier i Sverige kan därmed anses vara ett bra verktyg för 

att det underlättar för ägare att inneha kontroll över företag som egentligen skulle karaktäriseras 

av ett spritt ägande. För att besvara forskningsfrågan: “Vilken påverkan har röstdifferentierade 

aktier på företags prestation i en svensk kontext?”, kan vi utifrån analysen konstatera att 

användningen av röstdifferentierade aktier påverkar företags prestation positivt.  

 

Avslutande diskussion 

Det är inte säkert att implikationerna från denna studie är helt korrekta. Resultaten från denna 

studie skiljer sig från tidigare utförda studier i Sverige samt vad som förväntades utifrån 

agentteorin. Det skilda resultatet i jämförelse med tidigare forskning och de teoretiska 

förutsägelserna kan exempelvis bero på att den undersökningsmodell som konstruerats i studien 

är bristande, att förutsättningarna på den svenska marknaden förändrats, fel inmatning av data 

alternativt att den använda teorin inte förmår att förklara detta fenomen på ett fullständigt sätt. 

 

Den framtagna undersökningsmodellen skulle kunna lida av bias, då endast ett fåtal 

kontrollvariabler har inkluderats i modellen. Kriterier för de samtliga inkluderande variablerna 

har varit att de ska kunna motiveras utifrån tidigare forskning och möjlighet att 

operationaliseras utifrån en given tidsram samt tillgänglighet av data. Detta kan bidra till att 

viktiga kontrollvariabler ej tagits med i denna studie. En variabel som har önskats att inkluderas 

i denna studie är en som kategoriserar om den största ägaren är en familj eller ej. Anledning till 

att denna variabel ej använts var på grund av svårigheter i operationaliseringen samt tidsbrist. 

Att kontrollera för bransch hade möjliggjort för denna studie att isolera branschspecifika 

egenskaper, detta har dock uteslutits på grund av tidsbrist. Familjeägande är en kontrollvariabel 

som flera tidigare studier använt sig av och uteslutande av denna kan vara en anledning att 

resultaten skiljer sig. Samtidigt är det väldigt svårt att inkludera och operationalisera alla de 

variabler som kan tänkas ha en påverkan på företags lönsamhet. Det är heller inte säkert att 

dessa kan kvantifieras och mätas. Exempelvis skulle företagskultur kunna påverka ett företags 

lönsamhet, om detta ens är mätbart är högst oklart. 
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Denna studie har använt sig av observationer från tre år. Cronqvist och Nilsson (2003) och Chen 

(2004) använder observationer från sju år och Bozec och Laurin (2008) använder sig av fem år. 

Utifrån detta kan användandet av endast tre år vara en brist för denna studie men på grund av 

tidsbrist ansågs detta vara en nödvändig avgränsning.  

 

En annan eventuell bidragande faktor till de skilda resultaten kan möjligen vara fel vid 

inmatning av data. Vid inmatning av data kan fel ha uppstått orsakade av den mänskliga faktorn 

som försvagar datamatierialets korrekthet. Därmed kan det datamaterial som använts i studien 

ej garanteras att stämma till 100 procent. Utifrån att en systematiskt bearbetning av 

datamaterialet genomförts bör dock denna faktor dock vara låg.   

 

De tidigare studier som är utförda i en svensk kontext är några år gamla, vilket användes som 

ett argument till att denna studie bör genomföras. I Cronqvist och Nilssons studie genomförd 

mellan åren 1991-1997 hävdar de att i likhet med La Porta, Lopezdesilanes, Shleifer och Vishny 

(1998) att Sverige hade ett svagt rättsligt skydd för icke-kontrollerande aktieägare. Efter deras 

studie har lagstiftningen genomgått förändringar och minoritetsskyddet har stärkts vilket 

konstateras år 2014 av Jakobsson och Wiberg i deras rapport till projektet företagsamt ägande 

(Svenskt näringsliv, 2014). Denna studie är därmed utför under skilda förhållanden till 

Cronqvist och Nilssons studie vilket kan vara en anledning till att resultaten skiljer sig.   

 

Kritik till agentteorin 

Agentteorin används för att förklara att det finns en konflikt mellan ägare-företagsledare eller 

majoritetsägare-minoritetsägare samt att till dessa konflikter uppstår olika kostnader. Kostnader 

existerar både på grund av att rationella individer agerar i egenintresse samt de kostnader som 

uppstår för att få agenten att agera i sitt intresse. Förklaringen till att företag med en största 

ägare som har en stor separation mellan kapital och röster presterar bättre har endast undersökts 

utifrån dennes incitament och möjligheter till handling. Att dessa företag presterar bättre kan 

dock bero på andra faktorer som agentteorin inte förmår att förklara. Utifrån agentteorin kan 

endast en förklaring ges om hur rimligtvis deras incitament bör se ut utifrån det utfall som 

konstaterats. Det går därmed inte att uttala sig om att agentteorin ger en helt korrekt förklaring 

över fenomenet. Aktörernas incitament till handling beror enligt agentteorin på en avvägning 

mellan nytta och kostnader. Agentteorin kan inte hjälpa oss att förklara hur stora kostnaderna 

är eller hur mycket nytta som genereras utan endast vilken av dessa som bör vara störst.  

 

När agentteorin tillämpas på detta problem undersöks problemet från ett individperspektiv. 

Antaganden som görs är att samtliga individer agerar rationellt och egenintresserat. Det är inte 

säkert att dessa antaganden är helt verklighetsförankrade då individer kan drivas av andras 

aspekter än nyttomaximering. Exempelvis kan individer drivas av etiska och sociala aspekter. 

Agentteorin förmår inte att förklara hur faktorer bortom individen som kan förklara företagets 

prestation. Därav kan agentteorin ej användas för att förklara hur möjligen företagskultur eller 

företagskoncept kan vara en bidragande faktor bakom lönsamma företag.  

 

Trots agentteorin brister möjliggör teorin för en rimlig förklaring för det studerade fenomenet. 

Utifrån agentteorins grundläggande antaganden har det möjliggjort för generella slutsatser.    
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Praktiskt bidrag 

Denna uppsats bidrar bland annat till den befintliga ägarstrukturlitteraturen med ytterligare 

implikationer. Resultaten är intressanta för flera intressenter, exempelvis lagstiftare, regering, 

aktieägare och företag. Bidraget anses därför vara av en praktisk karaktär då ingen teori 

utvecklas eller genereras utifrån studiens implikationer.  

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studies syfte var att undersöka vilken effekt en separation av röster och kapital har på 

företagets lönsamhet. Denna studie har på grund av tidsbrist varit tvungen att göra flera 

avgränsningar som vore önskvärda att inkludera. Förslag till vidare forskning är att genomföra 

en mer omfattande studie över flera undersökningsår, inkludera en variabel för familjeägande 

samt inkluderar företagets fria kassaflöde i likhet med Bozec och Laurin (2008). Att inkludera 

företagens fria kassaflöde kontrollerar för majoritetsägares möjlighet att exploatera. Om det 

inte finns fritt kassaflöde tillgängligt begränsas denna möjlighet. För att genomföra en mer 

omfattande djupgående analys av incitament och möjlighet skulle detta bidra till en mer 

fördjupad förklaring och undersökning. 

 

Denna studie har endast tagit hänsyn till ett av de tre verktygen som möjliggör en separation 

mellan ägande och kontroll. Pyramidägande är vanligt förekommande i Sverige därav vore det 

intressant att även inkludera detta verktyg tillsammans med röstdifferentierade aktier i en studie 

för att undersöka den största ägarens kontroll över företag. 

 

I denna uppsats har hänsyn ej tagits till om företagsledningen ägare aktier i företaget. Detta 

hade varit intressant att inkludera i en liknande studie för att undersöka om företagsledningens 

aktieinnehav påverkar deras incitament att agera opportunistiskt.  
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Beskrivning av variabler 

 
  



 
 

APPENDIX 3 

Regressionsmodell över delurval där endast företag som tillämpar röstdifferentierade aktier är 

inkluderade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


