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Sammandrag 
Det finns ett antal studier av ägarstruktur och dess inverkan på bolagsprestation med 

motstridiga resultat. Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska börsnoterade bolags 

fem största aktieägares röstandelar samt eventuella skillnader i röstandelar och kapitalandelar 

(gapet) relaterar till bolagsprestation. Detta undersöks med hjälp av regressionsanalyser på 

manuellt inhämtat samt tillhandahållet datamaterial. Resultaten är blandade för de tillämpade 

prestationsmåtten Tobin’s Q och return on assets. I framställningen erhölls ett negativt samband 

mellan aktieägarkoncentration och bolagsprestation. Vidare erhölls ett positivt samband mellan 

gapet och bolagsprestation. Resultaten tolkas med försiktighet men de kan dock utgöra en grund 

för att kritiskt förhålla sig till en av de grundläggande teorierna för bolagsstyrning. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Förhållandet mellan koncentrerad aktieägarstruktur och ett bolags prestation är ett område som 

har diskuterats länge men som är väl så aktuellt än idag. Detta kan förstås bland annat mot 

bakgrund av att vikten av ett aktivt ägarskap för övervakning av bolagsledningens ageranden 

ofta understryks, förr som nu, i olika sammanhang. Exempelvis utgör en aktiv och 

ansvarstagande ägarroll en principiell utgångspunkt för regleringen Svensk kod för 

bolagsstyrning. Likaså har liknande utgångspunkter framhållits som eftersträvansvärda i 

samband med EU-kommissionens handlingsplan gällande bland annat europeisk 

bolagsstyrning (EU-kommissionen, 2012). Aktiva aktieägare innebär inte nödvändigtvis ett 

koncentrerat ägande, men det kan antas att en eller flera stora aktieägare har ett större 

ekonomiskt intresse av att utöva en aktiv ägarroll och också har möjligheten att göra detta bland 

annat genom sin röst på bolagsstämmor (Shleifer & Vishny, 1986). Sammantaget borde det 

således kunna hävdas att frågan om ett koncentrerat ägande bidrar till ökad bolagsprestation 

inte bara är aktuellt utan även intressant för hur eventuella regleringar ska utformas, och den 

borde dessutom ha särskilt intresse för minoritetsaktieägare. Samtliga av dessa aspekter har 

också beröringspunkter med den departementspromemoria med förslag till lagstiftning gällande 

förstärkt minoritetsaktieägarskydd som under slutet av år 2015 färdigställts och remitterats (Ds 

2015:25).  

  

En av de studier som gjorts på den europeiska marknaden avseende ägarkoncentration och 

bolagsprestation utfördes av Grant & Kirchmaier (2004). Resultatet av deras studie gav en 

indikation på att aktieägare eller aktieägargrupper med stor kontroll över rösterna bidrar till 

sänkt bolagsvärde. Liknande forskning gällande de största europeiska bolagen har även 

Thomsen & Pedersen (2000) bidragit med. De fann, i kontrast till Grant & Kirchmaier att ett 

koncentrerat ägande kan bidra till ökad prestation men att en för stark koncentration istället 

innebär det motsatta. Det finns även undersökningar, om än på andra marknader där inte några 

signifikanta samband funnits, exempelvis i studien av amerikanska bolag av Demsetz & 

Villalonga (2001). Vad gäller den svenska marknaden har ett fåtal studier gjorts, där till 

exempel Bjuggren, Eklund & Wiberg (2007) samt Cronqvist & Nilsson (2003) fann negativa 

samband medan Hamberg, Fagerland & Nielsen (2013) istället fann ett positivt samband mellan 

ägarkoncentration och bolagsprestation. 
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För den uppmärksamme framgår att det ämnet i föreliggande studie berör en del av kärnan i 

den inom ekonomisk forskning omtalade och vedertagna agent och principal teorin. Historiskt 

har redan Berle & Means (1932, s. 304) i sitt standardverk “The Modern Corporation and 

Private Property” framhållit att ett utspritt aktieägande kan ha en negativ inverkan på ett bolags 

prestation. I framställningen diskuterar de även särskilt problematiken förknippad med 

separation av ägarskap och kontroll i stora amerikanska bolag. Diskussionen grundar sig i 

huvudsak på att större bolag har så spritt aktieägande vilket inte möjliggör ett enskilt stort 

innehav av aktier. Detta resulterar i att bolagen drivs på ett ineffektivt sätt, då ingen aktieägare 

har förmågan eller incitament till att ta kontroll över företaget. Incitamentet finns inte där om 

individer antas agera rationellt och ur självintresse i och med att aktieägarna måste dela vinsten 

trots att den som försökt ta kontroll samt driva företaget har utfört arbetet helt på egen hand. 

Beträffande aktieägarens förmåga att utöva kontroll är denna inte tillräcklig om ägandet är 

utspritt, eftersom utövandet av kontroll antingen förutsätter stort ägande eller omfattande 

koordinering med andra aktieägare, där det senare medför stora transaktionskostnader. 

  

Även Jensen & Meckling (1976) & Jensen (1986) menar i linje med agent och principalteorin 

att separationen av ägarskap och kontroll förser ledningen med incitament att exempelvis 

bredda företagets verksamhet utanför kärnverksamheten, vilket i sin tur kan minska värdet för 

aktieägare. Detta då ledningen anses vara mindre riskbenägen i och med att de, till skillnad från 

aktieägarna, tar en personlig risk – exempelvis genom en förlorad anställning eller minskat 

anseende - som inte i samma utsträckning kan undvikas genom diversifiering (Denis, Denis & 

Sarin, 1997). Dock framhålls det samtidigt att stora aktieägare, i enlighet med 

övervakningsaspekten inom den aktuella teorin, har möjlighet att pressa ledningen och minska 

sådana aktiviteter samt därigenom istället öka bolagets prestation. 

  

För att vidare fokusera på den svenska marknaden och dess egenheter, kan det framhållas att 

den skiljer sig avsevärt från de flesta andra marknader vad gäller förekomsten av olika 

aktieklasser med röstvärdesskillnader (La Porta, Lopez-de-Silanes & Shleifer, 1999). Det är 

vanligt förekommande att svenska bolag utfärdar A-aktier och B-aktier, där vanligtvis en A-

aktie motsvarar en röst och en B-aktie motsvarar en tiondels röst. Motivet för att använda dessa 

olika aktieslag kan exempelvis vara att en ägare eller ägargrupp ska ha kvar inflytandet över ett 

bolag vid tillförsel av nytt kapital. Med två typer av aktier kan bolaget emittera exempelvis B-

aktier till nya ägare, medan äldre aktieägare fortfarande innehar inflytande över bolaget 

(Bolagsverket, 2015). Bjuggren et al (2007) studie är en av de få studierna som tar hänsyn till 
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aktier med olika rösträtter genom att titta på skillnaden mellan röstandelar och kapitalandelar 

bland de största ägarna - “wedge” på engelska men benämns som ”gapet” i denna studie. De 

fann ett negativt samband mellan förekomsten av rösträttsskillnader och bolagens prestation. 

En möjlig anledning till att ha kontroll kan vara de “privata fördelar” som storägare kan erhålla. 

Enligt Grossman & Hart (1988) kan majoritetsaktieägare med hjälp av kontroll dra nytta av 

privata fördelar på minoritetsaktieägares bekostnad. Tidigare empiriska studier som har försökt 

att mäta de privata fördelarna visar generellt att fördelarna i Sverige är bland de lägsta i världen 

(Coffey, 2001; Nenova, 2003; Dyck & Zingales, 2004). Dessa resultat kan dock ställas i 

kontrast till Cronqvist & Nilsson (2003) vars resultat visade på motsatsen. Enligt Coffee (2001) 

kan privata fördelar förknippade med kontroll innefatta högre löner för bolagsledningen om 

denna består av personer som själva utgör storägare, oetiska transaktioner med bolaget och 

storägare, insiderhandel samt emitteringar av aktier till storägare till ett alltför förmånligt pris. 

Anledningen till att de privata fördelarna i Sverige eventuellt är låga skulle kunna ha att göra 

med att vi i Sverige har ett starkt minoritetsaktieägarskydd i bolagsrättsliga regleringar 

(Henrekson & Jakobsson, 2011) vilket det emellertid inte råder enighet om (Cronqvist & 

Nilsson, 2003; La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny 1998). Till följd av låga privata 

fördelar, möjligen med anledning av ett starkt minoritetsaktieägarskydd, bör det inte vara lika 

attraktivt att vara storägare i Sverige jämfört med andra länder. 

  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning gällande samband mellan koncentrerad 

aktieägarstruktur och bolagsprestation redovisat olika resultat, men där nämnvärt få studier av 

den svenska marknaden gjorts. Till detta så tenderar den svenska marknaden enligt vissa studier 

karaktäriseras av låga “privata fördelar” förknippade med kontroll, samtidigt som förekomsten 

av röstvärdesskillnader vilka syftar till kontroll är höga. Trots införda regelförändringar, bland 

annat genom EU harmoniseringar - som förutspåtts bidra till ett spritt ägande är kontrollägande 

fortfarande generellt starkt i Sverige (Henrekson & Jakobsson, 2011). Mot bakgrund av detta 

blir det därför särskilt intressant att undersöka ett eventuellt samband mellan 

aktieägarkoncentration och bolagsprestation på den svenska marknaden ytterligare. I synnerhet 

kan en sådan studie vara efterfrågad med beaktande av den kritik som finns mot agent och 

principal teorin, exempelvis att människor alltid agerar rationellt och ur självintresse (Cohen & 

Holder-Webb, 2006). 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska börsnoterade bolags fem största 

aktieägares röstandelar samt eventuella skillnader i röstandelar och kapitalandelar relaterar till 

bolagsprestation.   

 

2 Teori 
2.1 Introduktion till teori 
I detta avsnitt kommer agent och principalteorin presenteras mer ingående. Därefter kommer 

tidigare empirisk forskning inom området att behandlas vilket kommer utmynna i hypoteser 

som ligger till grund för uppsatsen.   

 

2.2 Agent och principal teorin 
2.2.1 Grunder 

Agent och principal teorin har sin grund i det så kallade agent och principalförhållandet där ena 

parten, principalen, delegerar arbete och beslutskompetens till den andra parten, agenten, som 

utför arbetet och tar besluten för principalens räkning. Agenten får således genom sitt arbete 

och sina beslut möjlighet att påverka någon annan - principalen (Jensen & Meckling, 1976). 

Teorin har sin grund i tre antaganden om människan, där människan anses agera rationellt och 

ur självintresse samt vara riskavert. Vidare antas det på organisationsnivå finnas 

ändamålskonflikter mellan principalen och agenten, samt så utgår teorin från att det föreligger 

en informationsasymmetri där agenten har ett informationsövertag (Eisenhardt, 1989). Till följd 

av dessa antaganden uppstår i vissa situationer två huvudsakliga kontraktsproblem. Ett av 

problemen uppstår vid situationer där principalen står för majoriteten av risken, vilket kan leda 

till att agenten använder sitt informationsövertag till att ta missgynnsamma beslut för 

principalen i syfte att gynna sina egna intressen. Detta brukar inom ekonomisk forskning 

benämnas som ”moral hazard-problemet”. Det andra kontraktsproblemet brukar benämnas som 

”riskdelnadsproblemet”, vilket handlar om att hitta det mest optimala riskdelnadsförhållandet. 

Det finns exempelvis situationer då agenten upplever hög risk, och därför inte vågar ta beslut 

som skulle kunna gynna principalen av rädsla för att mista sitt uppdrag. (Eisenhardt, 1989). 

  

För att minimera effekterna av agent och principal problemen brukar vanligen två åtgärder 

föreslås. Den första åtgärden bygger på att övervaka agenten så att denne fullgör sina åtaganden 
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på ett för principalen tillfredställande sätt (Eisenhardt, 1989), medan det andra alternativet är 

att belöna agenten för arbete och beslut som gynnar principalen (Jensen & Meckling, 1976). 

  

2.2.2 Agentproblem typ 1 

I ett aktiebolag ses ofta aktieägare som principaler och bolagsledningen som agenter. Eftersom 

bolagsledningen antas agera ur självintresse, finns det risk för att aktieägare och 

bolagsledningen inte delar samma mål. Bolagsledningens informationsövertag kan därigenom 

leda till moral hazard-problem, vilket torde kunna tas sig uttryck i att bolagsledningen bland 

annat ger sig en högre ersättning än nödvändigt eller att de införskaffar oskäligt dyra 

kontorsbyggnader eller inventarier som inte kommer gynna aktieägarna. Likaså kan 

riskdelnadsproblemet exemplifieras med att ledningen inte tar investeringsbeslut som 

riskmässigt sett är gynnsamma för aktieägarna. Istället kan de, som tidigare nämnts, av rädsla 

för förlorat anseende och karriär prioritera beslut som minskar en för aktieägarna gynnsam risk 

exempelvis genom att diversifiera bolagets verksamhet från kärnverksamheten (Denis, Denis 

& Sarin, 1997).  

  

För att minska denna typ av agentproblem, kan aktieägare med hjälp av övervakning och 

resultatbaserade kontrakt stävja ledningsopportunism. Aktieägare med stora innehav har bättre 

förutsättningar att övervaka ledningen genom att upprätta nödvändiga övervaknings- och 

styrsystem. Argumentet för övervakningssystem som åtgärd är att dessa informerar de större 

ägarna om vad ledningen faktiskt gör, vilket sannolikt leder till att ledningens opportunism 

minskar (Eisenhardt, 1989). Vidare kan majoritetsägare, åtminstone i Sverige, i stort sett 

obehindrat tillsätta och avsätta styrelseledamöter vid behov genom att begära en extra 

bolagsstämma (8 kap 8, 13, 41 & 47 §§ aktiebolagslagen 2005:551). Större aktieägare har även 

bättre förutsättningar att arbeta mot målkongruens med hjälp av styrsystem, exempelvis 

incitamentsprogram, till ledningen såväl som till övriga anställda i företaget. Kontrakt som är 

utformade på sådant sätt gör att ledningens mål ligger i linje med aktieägarnas då belöningen 

för båda kommer av samma arbete. Konflikter på grund av självintresse minskas således 

(Eisenhardt, 1989).  Jensen & Meckling (1976) framhåller även de att stora aktieägare kan 

minska ledningens opportunism genom att öka ledningens ägande. 

  

2.2.3 Agentproblem typ 2 

I bolag med koncentrerat ägande är agentproblemet något annorlunda visavi bolag med mindre 

aktieägarkoncentration. Med inflytelserika och aktiva storägare utsätts ledningen som nämnts 
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ovan för hårdare övervakning, vilket minskar agentproblemet av typ 1 (Shleifer & Vishny, 

1986). Istället blir den eller de aktieägare med störst kontroll, det vill säga störst röstandel, som 

styr det operationella i verksamheten. Ofta innehar de aktieägare med störst röstandel också 

störst kapitalandel, vilket gör det osannolikt att de agerar på sådant sätt att det missgynnar 

bolaget även om det självfallet inte kan uteslutas (jfr rättsfallet NJA 2004 s. 404). 

  

Som beskrivits ovan under avsnitt 1 är förekomsten av två aktieslag med rösträttsskillnader 

vanligt förekommande i Sverige (La Porta et al, 1999). Aktieslag med rösträttsskillnader kan 

göra att det bildas ett gap mellan incitamenten och förmågan att värdemaximera. Detta eftersom 

aktieägare med stor röstandel har förmågan att maximera bolagsvärdet, men ändå agerar ur 

självintresse på bolagets bekostnad förutsatt att de personligen gynnas mer av det. Det kan 

därför uppstå en intressekonflikt mellan majoritetsägare och minoritetsägare, vilket brukar 

benämnas som agentproblem av typ 2 (Jensen & Meckling, 1976; Grossman & Hart; 1988, 

Grant & Kirchmaier, 2004). Detta problem är mer komplicerat att åtgärda i jämförelse med 

agentproblem av typ 1, vilket torde kunna bero på att aktieägare inte kan övervaka och sätta 

press på varandra i samma utsträckning som stora aktieägare kan göra med bolagsledningen. I 

ett större perspektiv får agentproblem av typ 2 mer omfattande konsekvenser för ett fungerande 

näringsliv och en effektiv kapitalallokering. Detta då villigheten att investera för potentiella 

minoritetsaktieägare minskar, om värdet inte skyddas och riskerar att föras över till en 

majoritetsaktieägare.  Problemet har bland annat för svensk räkning uppmärksammats av 

lagstiftaren, och resulterat i regleringar som söker att motverka otillbörliga fördelar för 

majoritetsaktieägare på minoritetsaktieägares bekostnad (7 kap 47 § & 8 kap 41 § 

aktiebolagslagen 2005:551). Detta sammanhänger med vad som bör anses vara det 

övergripande ändamålet med regleringen på området – att öka välståndet i samhället. För att 

uppfylla ett sådant ändamål krävs bland annat att ett förtroende för aktiemarknaden upprätthålls 

likaväl som att bolag kan attrahera riskkapital. Sådana aspekter förutsätter i sin tur att investerar 

och aktieägarintressen vilket det nämnda minoritetsaktieägarskyddet är ett exempel på (Eklund 

& Stattin, 2013, s. 36-45). En central princip för dessa tankesätt är likhetsprincipen som 

föreskriver att “alla aktier har lika rätt i bolaget” vilket innebär ett krav på grundläggande 

likabehandling av samtliga aktieägare (4 kap 1 § aktiebolagslagen 2005:551, Bergström & 

Samuelsson, 2012, s. 168).  
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2.2.4 Kritik mot agent och principal teorin 

Kritiker till agent och principal teorin menar att det snäva fokuset och de simpla antagandena 

som teorin bygger på också är teorins akilleshäl då det begränsar teorins förutsägbara validitet 

(Perrow, 1986). Teorins antagande om att agenter agerar rationellt och ur självintresse innebär 

att opportunismen kommer prägla relationen trots incitament och övervakning, vilket resulterar 

i problem såsom snedvridet urval samt moralisk risk. Antagandet om att människan agerar 

rationellt och ur självintresse menar kritiker vidare utesluter tillit och samarbete mellan 

principalen och agenten (Fehr & Falk, 2002). Donaldson & Davis (1991, 1994) menar att denna 

syn på agenter är överdrivet negativt och till och med kanske självuppfyllande. Istället menar 

Davis, Schoorman, & Donaldson (1997) att ett, för båda parter, mer åtråvärt utfall kan uppnås 

för båda parter genom att agenterna uppfattas som “pålitliga förvaltare” av organisationen och 

ses vara motiverade att agera ansvarsfullt. 

  

2.3 Hypotesformulering 
Beträffande tidigare studier så fann Demsetz & Villalonga (2001), som nämnts, inget 

signifikant samband mellan aktieägarkoncentration och bolagsprestation. Om människan inte 

agerar ur självintresse, och om det skulle finnas tillit mellan agenten och principalen, torde 

sambandet inte vara signifikant då agentproblem i så fall inte existerar.  Resultatet skulle således 

kunna tala för att det inte finns något agentproblem med stöd av den kritik som finns mot agent 

och principalteorin.  Emellertid fokuserade Demsetz & Villalongas (2001) forskning på 

amerikanska bolag på den amerikanska marknaden. Denna omständighet bör ändå särskilt tas i 

beaktande vid en hypotesformulering då det på den svenska marknaden råder så speciella 

förhållanden genom bland annat stort koncentrerat ägande samt hög andel aktier med 

röstvärdesskillnader vilket i princip kan vara motsatsen till rådande förhållanden i anglosaxiska 

länder (Henrekson & Jakobsson, 2011). Den svenska marknadens struktur och karaktär kan 

tänkas göra att samband lättare går att finna. 

 

Forskning avseende den europeiska marknaden uppvisar varierande resultat. Grant & 

Kirschmaier (2004) fann indikationer på att aktieägare eller aktieägargrupper med stora 

röstandelar bidrar till sänkt bolagsvärde, medan Thomsen & Pedersen (2000) istället fann 

motsatta tendenser. Av förklarliga skäl blir dessa resultat i varje fall i ett avseende mer relevanta 

för hypotesformuleringen i denna uppsats då den svenska marknaden är en del av den 

europeiska marknaden. De olika resultaten i studierna talar emellertid emot varandra - men 
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oaktat detta fanns åtminstone signifikanta samband mellan koncentrerat ägande och 

bolagsprestation.  

 

Majoriteten existerande studier gällande marknaden i Sverige påvisar negativa samband mellan 

ägarkoncentration och bolagsprestation (Cronqvist & Nilsson, 2003; Bjuggren et al, 2007). 

Resultaten från dessa studier talar starkt för att en eventuell hypotes bör utformas i negativ 

riktning. Dock har senare svensk forskning kommit fram till ett annat resultat. Hamberg et al 

(2013) finner i sin studie ett positivt samband mellan koncentrerat ägande och bolagsprestation. 

Trots att tidsaspekten inte bör vara utslagsgivande om de tidigare studierna varit väl utförda, 

går det inte att bortse från att en nyare forskning kan ha förutsättningar till mer utförlig 

utredning genom mer fullständig och tillförlitlig data. Möjligen skulle detta kunna förklara den 

nyare svenska forskningens motsatta resultat. 

 

Studier på den europeiska marknaden så väl som de svenska studierna talar alltså emot 

varandra, men gemensamt är att de utmynnar åtminstone i signifikanta samband mellan 

aktieägarkoncentration och bolagsprestation till skillnad från de amerikanska studierna. Likaså 

kan agent och principal problemen av typ 1 och 2 vara motstridande. Detta då en eller flera 

stora ägare kan bidra till hög bolagsprestation genom att övervaka bolagsledningen, samtidigt 

som dessa ägare kan minska bolagsprestationen genom att utnyttja privata fördelar. 

Sammantaget menar vi därför att det finns stöd i tidigare forskning och teori för vår hypotes 

som hävdar ett samband men saknar riktning: 

 

H1: Det föreligger ett samband mellan ett koncentrerat ägande och bolagsprestation 

 

Bjuggren et al (2007) studerade å sin sida särskilt relationen mellan aktier med olika rösträtt 

och bolagsprestation med huvudsaklig grund i teorin kring agentproblem av typ 2. Forskarna 

menar att det kan bildas ett gap i bolag med två aktieslag - alltså större andel röster än 

kapitalandel. Detta gap kan innebära att förmågan och incitamenten att maximera bolagsvärdet 

riskerar att skilja sig åt hos ägare med större andel röster än kapitalandel. Författarna finner att 

det under svenska marknadsförhållanden föreligger ett negativt samband mellan bolag med två 

aktieslag och bolagsprestation. Som nämnt kan dessa rösträttsskillnader leda till ett stort gap, 

vilket Bjuggren et al (2007) menar möjliggör att privata fördelar kan aktualiseras för storägare. 

Emellertid finner inte Cronqvist & Nilsson (2003) ett signifikant samband mellan dessa 

variabler. 
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I sammanhanget blir även EU:s rapport om proportionalitet mellan ägande och kontroll 

intressant. Utifrån denna rapport uppfattas Sveriges system, som mer bygger på principen om 

avtalsfrihet vid uppbyggnaden av företagens ägarstruktur, generellt sett som sämre av 

investerare i jämförelse med andra system som bygger på principen om proportionalitet “en 

aktie en röst”. Att investerare uppfattar det svenska systemet som sämre skulle kunna betyda 

att de är medvetna om att storägare aktualiserar privata fördelar (EU:s rapport om 

proportionalitetsprincipen, 2006). Förvisso är investerares åsikt inte utslagsgivande vid en 

hypotesformulering, men sammantaget med agentproblem typ 2 och Bjuggren et al (2007) 

resultat finner vi stöd för vår andra och tredje hypotes: 

 

H2: Bolag med två aktieslag presterar sämre än bolag med ett aktieslag  

 

H3: Det föreligger ett negativt samband mellan majoritetsägares skillnad i röstandelar och 

kapitalandelar samt bolagsprestation 

 

Den sista och fjärde hypotesen grundar vi delvis på vad Thomsen & Pedersen (2000) kom fram 

till i sin studie. De fann att koncentrerat ägande upp till vissa nivåer gynnar bolagsprestationen, 

men att bolagsprestationen istället sjunker när en viss nivå av koncentrerat ägande passerats. 

Detta skulle kunna förstås mot bakgrund av agentproblem typ 1 och 2. Stora ägare gynnar 

inledningsvis bolaget genom övervakning av ledningen för att sedermera skaffa sig privata 

fördelar om ägandet blir alltför stort. Sambandet skulle i enlighet med detta resonemang 

utmynna i en konkav linje i ett linjediagram där ägarkoncentration utgör måttet på den 

horisontella axeln och bolagsprestation utgör måttet på den vertikala axeln:  

 

H4: Det föreligger ett konkavt samband mellan ett koncentrerat ägande och bolagsprestation  
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3 Metod 
3.1 Introduktion till metod 
Detta avsnitt syftar till att förklara metodiken bakom föreliggande studie. Först redovisas vilka 

statistiska tester som utförs följt av en beskrivning av hur variablerna mäts. Därefter beskrivs 

datainhämtningen och urvalsprocessen för att sedan gå in på en diskussion om studiens 

reliabilitet och validitet. Generellt kan dock nämnas att uppsatsen kommer ha en deduktiv 

ansats av kvantitativ natur. 

 

3.2 Analysmodeller 
För att testa våra hypoteser kommer vi använda oss av multipel linjär regression också känd 

som multivariabel regression. Nedan visas de tänkta regressionsmodellerna i ekvationer, se 

tabell 1 för definitioner av variablerna. Genomgående i ekvationerna kommer 

ägarkoncentration (RR5), bolag med två aktieslag (AK1) samt bransch- och årdummys att 

finnas med. Ekvation 1-2 testar effekten på return on assets (roa) utan och med 

ägarkoncentrationen i kvadrat (RR2) dock utan hänsyn till risk (SA), bolagsstorlek (stl) och 

skuldsättningsgrad (skgr). Ekvation 3-4 testar effekten på return on assets av samtliga variabler 

förutom ägarkoncentration i kvadrat i ekvation 3. Ekvation 5-6 testar samma samband som 

ekvation 1-2  fast på Tobin’s Q (TQ).  Likaså är ekvation 7-8 likadant utformad som ekvation 

3-4 fast med TQ som beroende variabel.  

 

Vidare kommer skillnad i majoritetsägares röstandel och kapitalandel, testas separat utan och 

med kontrollvariabler. Gapet testas separat då det finns färre observationer av denna variabel 

gentemot de andra, se ekvation 9-10 respektive 11-12. 

 

I nedanstående ekvationer är i = företag och β = koefficienten som mäter roa eller TQ’s 

känslighet gentemot företagsspecifika egenskaper vilka ses som oberoende variabler.  

 

3.2.1 Regressionsmodeller för ägarkoncentration och bolag med två aktieslag 

Ekvationerna utformas i enlighet med det som beskrivits i föregående avsnitt. Dessa 

utformningar möjliggör för test av aktieägarkoncentration och av bolag med två aktieslags 

inverkan på return on assets och Tobin’s Q 
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Ekvation 1: roa - utan RR2 och kontrollvariabler 

roai = α + β1RR5i + β2AK1i + β3branschdummysi + β4årdummysi + εi 

 

Ekvation 2: roa - med RR2 men utan kontrollvariabler 

roai = α + β1RR5i+ β2AK1i + β3RR2i + β4branschdummysi + β5årdummysi + εi 

 

Ekvation 3: roa - utan RR2 men med kontrollvariabler 

roai = α + β1RR5i + β2AK1i + β3SAi + β4stli + β5skgri + β6branschdummysi + 

β7årdummysi + εi 

 

Ekvation 4: roa - med RR2 och kontrollvariabler 

roai = α + β1RR5i + β2AK1i + β3RR2i + β4SAi + β5stli + β6skgri + β7branschdummysi 

+ β8årdummysi +  εi 

 

Ekvation 5: TQ - utan RR2 och kontrollvariabler 

TQi = α + β1RR5i + β2AK1i + β3branschdummysi + β4årdummysi + εi 

 

Ekvation 6: TQ - med RR2 men utan kontrollvariabler 

TQi = α + β1RR5i+ β2AK1i + β3RR2i + β4branschdummysi + β5årdummysi + εi 

 

Ekvation 7: TQ - utan RR2 men med kontrollvariabler 

TQi = α + β1RR5i + β2AK1i + β3SAi + β4stli + β5skgri + β6branschdummysi + 

β7årdummysi + εi 

 

Ekvation 8: TQ - med RR2 och kontrollvariabler 

TQi = α + β1RR5i + β2AK1i + β3RR2i + β4SAi + β5stli + β6skgri + β7branschdummysi 

+ β8årdummysi + εi 
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3.2.3 Regressionsmodeller för gapet  

Dessa ekvationsutformningar möjliggör för test av gapets inverkan på return on assets och 

Tobin’s Q 

 

Ekvation 9: roa - gapet utan kontrollvariabler 

roai = α + β1gapeti + β2branschdummysi + β3årdummysi + εi 

 

Ekvation 10: roa - gapet med kontrollvariabler 

roai = α + β1gapeti + β2SAi + β3stli + β4skgri + β5branschdummysi + β6årdummysi +  

εi 

 

Ekvation 11: TQ - gapet utan kontrollvariabler 

TQi = α + β1gapeti + β2branschdummysi + β3årdummysi + εi 

 

Ekvation 12: TQ - gapet med kontrollvariabler 

TQi = α + β1gapeti + β2SAi + β3stli + β4skgri + β5branschdummysi + β6årdummysi + 

εi 

 

3.3 Operationalisering 
3.3.1 Beroende variabler 

Syftet med denna studie är som nämnt att undersöka hur svenska börsnoterade bolags fem 

största aktieägares röstandelar samt eventuella skillnader i röstandelar och kapitalandelar 

relaterar till bolagsprestation. För aktieägare torde det främsta måttet på prestation fånga hur 

värde skapas. I enlighet med tidigare forskning (Hamberg et al 2013; Thomsen & Pedersen 

2000), använder vi return on assets och Tobin’s Q (se tabell 1) som prestationsmått och 

beroende variabler.  
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Tabell 1: Variabellista 

Variabler Definitioner 

Return on assets (roa) nettovinst/totala tillgångar 

Tobin’s Q (TQ) (bokfört värde på tillgångar - bokfört värde på eget kapital 

+ marknadsvärdet på eget kapital) / totala tillgångar 

Ägarkoncentration (RR5) summan av de fem största aktieägarnas rösträtter 

Ägarkoncentration i kvadrat 

(RR2) 

ägarkoncentration i kvadrat 

Aktieklassdummy (AK1) dummyvariabel som endast tar hänsyn till bolag med två 

aktieslag 

Gapet (gapet) definieras som skillnaden mellan de fem största 

aktieägarnas rösträtt och kapitalandel (rösträtt - 

kapitalandel) 

Företagsstorlek (stl) logaritmen av totala tillgångar 

Skuldsättningsgrad (skgr) (långfristiga skulder + kortfristiga skulder)/eget kapital 

Risk (SA) årsberäknad standardavvikelse av bolagens dagliga 

avkastning för det år som undersöks 

Branschdummys 

(Branschdummys) 

dummys för bransch efter Industrial Central Benchmark 

som utgör Nasdaq OMX standardindelning 

Årdummys (årdummys) dummys för årtal 

Källor: Thomsen & Pedersen (2000), Hamberg et al (2013), Bjuggren et al (2007).  

 

3.3.2 Oberoende variabler 

För att testa våra hypoteser använder vi ägarkoncentration, ägarkoncentration i kvadrat, 

aktieklassdummy och gapet som oberoende variabler. Som framgår av tabell 1, definierar vi 

ägarkoncentration som summan av de fem största aktieägarnas rösträtter och gapet som 

differensen mellan de fem största aktieägarnas rösträtter och kapitalandelar (Bjuggren et al 

2007). Likt Bjuggren et al (2007) undersöker vi bolag med två aktieslag med hjälp av en dummy 
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som enbart tar hänsyn till bolag med två aktieslag. Vidare undersöks även om det finns ett 

konkavt samband mellan aktieägarkoncentration och bolagsprestation vilket görs genom att 

inkludera ägarkoncentrationen i kvadrat i analysen (Thomsen & Pedersen 2000). 

 

3.3.3 Kontrollvariabler 

För att klargöra effekten av ägarkoncentration, bolag med två aktieslag och skillnad i röst- och 

kapitalandel på bolagsprestation är det nödvändigt att kontrollera för andra effekter som 

förväntas inverka på bolagsprestation. Hamberg et al (2013) har bland annat kontrollerat för 

risk och bolagsstorlek, vilket också avses i denna studie. Bolagsstorlek kommer i likhet med 

Hamberg et al (2013) att logaritmeras för att göra det mer normalfördelat. Vidare har Thomsen 

& Pedersen (2000) använt skuldsättningsgrad som kontrollvariabel varigenom detta också 

kommer kontrolleras för. Både Hamberg et al (2013) samt Thomsen & Pedersen (2000) tar 

hänsyn till industrieffekter. Bolag i olika industrier har olik konkurrens och mognadsgraden 

mellan industrier kan variera likväl som risken. Detta är viktigt att ta hänsyn till då faktorerna 

självklart kan inverka på exempelvis lönsamheten, tillväxten och det fria kassaflödet. I enlighet 

med det tidigare nämnda kontrollerar vi därför även för industrieffekter. Dessutom 

argumenterar vi för att det kan vara intressant att kontrollera för år, utifall bolagens prestation 

påverkats väldigt mycket av marknadsförhållanden något av åren.   

  

Indelningen av bolag i olika industrier har gjorts utefter Industrial Central Benchmark som 

utgör Nasdaq OMX standardindelning. Den består ursprungligen av tio olika kategorier varav 

en kategori exkluderades i vår studie på grund av att bolag i kategorin saknades. De återstående 

nio kategorierna består av Oil & Gas (energy), Basic Materials (material), Industrials 

(industrials), Consumer Goods (consumer_goods), Healtcare (health), Consumer Services 

(consumer_services), Telecommunications (tele), Financials (financials) och Technology 

(tech).  

 

3.4 Datainhämtning, urval och beskrivande statistik 
Studien består av svenska bolag noterade på Nasdaq OMX och studieperioden är fem år från år 

2009 till och med 2013. Denna tidsperiod valdes då det fanns en större del sammanställd data i 

(STUDENT DATA 2001-13 v1.1.), som vi i annat fall inte hade kunnat studera och beakta. 

Således hämtades data från (STUDENT DATA 2001-13 v1.1.) och denna kompletterades vid 

behov med årsredovisningar. De variabler som manuellt inhämtades är: industri, kapitalandel 
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för de fem största aktieägarna i bolag med två aktieslag. Totalt inhämtades kapitalandelar för 

486 bolagsår, från de bolag med två aktieslag.  

 
Tabell 2: Urval av data 

Exkluderingsorsak Exkluderade observationer Återstående observationer 

Observationer för år 

2009 där bolag har 

brutet räkenskapsår 

8 1233 

Bolag med säte 

utanför Sverige 

86 1147 

Bolag som ej 

redovisar i svenska 

kronor 

25 1122 

Bolag med 

ofullständig data 

eller extremvärden 

385 737 

  

Ursprungligen fanns totalt 1233 observationer i STUDENT DATA 2001-13 v1.1. 

Datamaterialet innehåller information från 2009-2013. På grund av studiens natur behövdes 

dock en del begränsningar göras för att relevant data skulle kunna undersökas, se tabell 2. För 

bolag med brutet räkenskapsår exkluderades år 2009 då det räkenskapsåret tar hänsyn till en 

del av 2008. Denna begränsning utfördes för att undvika att få med oönskade marknadseffekter 

efter finanskrisen. Därtill exkluderades bolag med säte utanför Sverige eller som inte redovisar 

i svenska kronor. Företag som saknade data från något eller några år mellan 2009-2013 

exkluderades om det inte var möjligt att komplettera med informationen manuellt genom 

exempelvis årsredovisningar. Vidare har vi exkluderat observationer som är tre 

standardavvikelser eller mer från medelvärdet samt uppenbara datafel såsom en negativ 

skuldsättningsgrad och negativt gap. Detta utfördes för att våra resultat skulle bli så 

verklighetsförankrade som möjligt.  Efter alla begränsningar återstod 737 observationer och 

dessa har sammanställts i tabell 3 för att kunna ge en överblick över den använda datan. 
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Tabell 3: Beskrivande statistik för 2009-2013 

Variabel Medelvärde Min Max Standard- 
avvikelse 

Antal 
observationer 

roa 0.037 -0.41 0.315 0.092 737 

TQ 1.698 0.460 8.518 1.177 737 

RR5 0.576 0.096 0.951 0.189 737 

RR2 0.368 0.009 0.904 0.217 737 

gapet 0.200 0.013 0.450 0.097 380 

SA 0.373 0.136 0.913 0.133 737 

stl 3.442 1.423 5.548 0.855 737 

skgr 1.404 0.033 8.460 1.010 737 

Förklaringar: roa är return on assets, TQ är Tobin’s Q, RR5 är summan av de fem största aktieägarnas rösträtter, 

RR2 är RR5 i kvadrat, gapet är de fem största majoritetsaktieägarnas skillnad i röstandelar och kapitalandelar i de 

bolag med två aktieslag, SA är risk, stl är bolagsstorlek och skgr är skuldsättningsgrad  
 

Av tabellen framgår de undersökta observationernas medelvärde, min- och maxvärde, 

standardavvikelse samt antalet observationer. Denna tabell visar, i enlighet med tabell 2, att det 

är 737 observationer och att respektive variabel som undersöks finns för varje bolag. Det enda 

undantaget är för gapet som bara uppstår i bolag med två aktieslag, därför är det färre 

observationer för den variabeln. Prestationsmåtten, de beroende variablerna return on assets 

och Tobin’s Q, har ett medelvärde på 0.037 samt 1.698. Return on assets är således 3.7 % i snitt 

och Tobin’s Q multipeln ligger i snitt på 1.698.  Minsta värdet för return on assets är -0.41 och 

största är 0.315, för Tobin’s Q är det 0.460 respektive 8.518. De oberoende variablerna, 

aktieägarkoncentration och gapet, har medelvärden som är 0.576 samt 0.200. Urvalets 

snittägande ligger således på 57.6 % och skillnaden i röstandelar och kapitalandelar ligger i 

snitt på 9.8 %. Det minsta aktieägandet utgör 0.096 (9.6 %) och det högsta ägandet utgör 0.951 

(95.1 %). Observationen med 95.1 % i ägandet är Lundbergs som har ett väldigt koncentrerat 

ägande sett till röster. 
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3.5 Multikollinearitet 
Multipel regressionsanalys syftar till att finna samband mellan en beroende och flera oberoende 

variabler. Många gånger kan samband konstateras, men det betyder inte nödvändigtvis att 

sambanden stämmer. Därför är det nödvändigt att undersöka om den använda 

regressionsmodellen är tillförlitlig samt användbar i sammanhanget. Ett vanligt problem som 

påträffas i forskning är multikollinearitet, det vill säga när två eller flera av de oberoende 

variablerna korrelerar med varandra i stor utsträckning. Multikollinearitet kan ge udda och 

opålitliga resultat när försök görs till att undersöka hur mycket enskilda oberoende variabler 

bidrar till att förklara en beroende variabel. Generellt sett kan multikollinearitet ge breda 

konfidensintervall och osäkra signifikansvärden för oberoende variabler. Detta är ett problem 

därför att man då inte kan hålla isär effekterna som de berörda variablerna har på den beroende 

variabeln. Ett verktyg för att upptäcka multikollinearitet är ett så kallat variance inflation factor 

test (VIF-test). Vid sådant test är det lägsta möjliga värdet 1 och ett värde över 10 anses vara 

leda till otillförlitliga resultat (Mason & Perreault, 1991).  

 

Vi valde mot bakgrund av detta att utföra sådant test för att försäkra oss om att det inte råder 

multikollinearitet i vår regressionsmodell. VIF-testet som framgår av bilaga 1 visar på att när 

vi inkluderar samtliga variabler fås en VIF på RR5 (ägarkoncentration) och RR2 

(ägarkoncentration i kvadrat) på långt över 10 (~34). Detta indikerar att det råder 

multikollinearitet i regressionsmodellen, vilket visserligen inte är orimligt då variabeln RR2 

bygger på variabeln RR5. Thomsen & Pedersen (2000) har byggt sin regressionsmodell med 

båda variablerna men vi har valt att använda flera regressionsmodeller, där vi även undersöker 

vad som händer när vi utesluter RR2, se ekvation 1, 3, 5 och 7. När vi utesluter den variabeln 

förefaller det som att det inte längre råder någon multikollinearitet, då alla värden ligger mellan 

1 och 2, se bilaga 2.    

     

3.6 Reliabilitet 
En studies reliabilitet är ett mått på dess tillförlitlighet. Reliabiliteten baseras på likheten i 

resultat, om någon annan skulle genomföra studien på nytt (Olsson & Sörensen, s. 75, 2007).  

Det är därför av vikt att utförda studier har tydligt tillvägagångssätt och operationalisering, så 

att läsaren får en förståelse för studiens förutsättningar och dess genomförande. Om 

tillvägagångssättet är tydligt och allt motiveras rationellt ökar sannolikheten att andra kan 
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upprepa studien och erhålla liknande resultat. För att öka reliabiliteten har vi därför försökt vara 

så tydliga som möjligt vad gäller tillvägagångssätt och datainsamling. 

 
3.7 Validitet 
Större delen av den datainformation som ligger till grund för denna undersökning är 

sekundärdata som tillhandahållits av Mattias Hamberg, biträdande professor på 

företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet. Mattias Hamberg har varit delaktig 

i ett flertal forskningsarbeten, varav några av dessa varit inom området för bolagsstyrning och 

ett av dem varit inom området för det vi valt att undersöka i föreliggande studie (Hamberg et al 

2013). Fördelen med att ha fått större delen av data tillhandahållen är att det möjliggör en mer 

omfattande studie (Bryman & Bell, 2013, s. 323-325). Trots fördelarna med att det är Mattias 

Hamberg som försett oss med data, är det viktigt att framhålla de nackdelar som finns 

förknippade med användandet av sekundärdata. Den erhållna data var exempelvis inte direkt 

anpassad för just denna undersökning, varför den behövdes omarbetats i viss utsträckning. 

(Eliasson, 2013, s.53) 

  

Till följd av att datainformationen inte var direkt anpassad till vad vi avsåg att undersöka, 

behövdes två variabler inhämtas manuellt. Dessa var som tidigare nämnt aktieägarnas 

kapitalandelar samt industrin bolaget verkar inom. Ett företags årsredovisning innehåller 

information om kapitalandelar, och företagens kapitalandelar kan därmed anges med stor 

noggrannhet. Av samma resonemang kan även data som kompletterats med årsredovisningar, 

bland annat aktieägares röstandelar, också anges med stor noggrannhet. Indelningen av bolag i 

olika industrier har, som tidigare nämnts, gjorts utefter Industrial Central Benchmark som utgör 

Nasdaq OMX standardindelning. Eftersom att vår studie rört börsnoterade företag uteslutande 

på Nasdaq OMX ansågs Industrial Central Benchmark vara en lämplig grund för kategorisering 

  

Andra variabler som testades och som räknats fram utifrån STUDENT DATA 2001-13 v1.1 är 

Tobin’s Q, return on assets, årsberäknad standardavvikelse på daglig avkastning, 

skuldsättningsgrad samt logaritmerad bolagsstorlek. Definitionerna på dessa variabler är i 

enlighet med tidigare forskning, se tabell 1. 

  

En potentiell svaghet är att när vi har kompletterat data kan vi ha hämtat data eller beräknat 

nyckelvariabler på ett annorlunda sätt än vad som gjorts i STUDENT DATA 2001-13 v1.1. 

Vidare kan vår urvalsprocess, trots stort stickprov, medföra att vårt urval avviker från hela 
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populationen när det gäller just aktieägarkoncentration och röst- och kapitalandelsskillnaders 

inverkan på bolagsprestation. Detta medför att möjligheterna att göra generaliseringar 

begränsas.    
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4 Resultatanalys 
4.1 Introduktion till resultatanalys 
Detta avsnitt syftar till att presentera och analysera resultatet för studien. Inledningsvis utförs 

en korrelationsanalys för att visa hur variablerna korrelerar med varandra. Därefter följer en 

analys av tidigare beskrivna regressionsmodeller.  

 
4.2 Korrelationsanalys 
För att ge en överblick över hur variablerna korrelerar med varandra har en korrelationsmatris 

konstruerats, se tabell 4. 

 
Tabell 4: Pearson’s korrelationskoefficient för de undersökta variablerna 

 roa TQ RR5 RR2 AK1 SA stl skgr 

roa 1        

TQ 0.253*** 1       

RR5 0.139*** -0.083** 1      

RR2 0.117*** -0.089** 0.982*** 1     

AK1 0.175*** -0.025 0.447*** 0.434*** 1    

SA -0.436*** -0.033 -0.153*** -0.129*** -0.164*** 1   

stl 0.204*** -0.149*** -0.041 -0.043 0.205*** -0.378*** 1  

skgr -0.113*** -0.179*** -0.021 -0.041 -0.045 -0.030 0.25
8*** 

1 

*p < 0.10. **p < 0.05. ***p < 0.001 
 
I tabell 4 kan man utläsa att roa och TQ korrelerar med RR5, där roa har positiv korrelation och 

TQ svag korrelation. Likt Hamberg et al (2013) korrelerar stl positivt med roa och negativt med 

TQ. skgr har svagt negativ korrelation med roa och TQ. De starkaste korrelationerna av intresse 

kan identifieras mellan roa och SA (-0.436) samt RR5 och AK1 (0.447). Att korrelationen är 

hög mellan RR5 och AK1 bolag med två aktieslag, indikerar att sådana bolag är associerade 

med ett koncentrerat ägande. En negativ korrelationskoefficient mellan roa och SA tyder på att 

en ökad risk är associerad med en minskad return on asset. RR5 och RR2 är starkt korrelerade 

med varandra eftersom RR2 består av RR5 i kvadrat. Den starka korrelationen var anledningen 

till att vi även undersökte för multikollinearitet, se bilaga 1 och 2.  
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4.3 Regressionsresultat 
I vårt stickprov finns 737 observationer och snittaktieägandet för de fem största aktieägarna 

ligger på 57.6 % medan snittskillnaden i röstandelar och kapitalandelar i de bolag med två 

aktieslag (380) ligger på 20 %, (se tabell 3). För att testa våra hypoteser och hitta den mest 

anpassade modellen för det vi avser att undersöka, utför vi 12 regressionsanalyser vars resultat 

presenteras i 3 tabeller. 
 
Tabell 5: Regressionsmodeller som avser att testa RR5, AK1, RR2 inverkan på roa 
 (Modell 1) (Modell 2) (Modell 3) (Modell 4) 
 roa roa roa roa 
RR5 0.032 0.321*** 0.013 0.139 
 (0.116) (0.001) (0.467) (0.121) 
     
AK1 0.025*** 0.024*** 0.011 0.011 
 (0.001) (0.002) (0.109) (0.115) 
     
RR2  -0.257***  -0.111 
  (0.003)  (0.152) 
     
stl   0.008* 0.007 
   (0.091) (0.108) 
     
skgr   -0.013*** -0.013*** 
   (0.000) (0.000) 
     
SA   -0.338*** -0.332*** 
   (0.000) (0.000) 
     
Branschdummys Inkluderade Inkluderade Inkluderade Inkluderade 
     
     
Årdummys Inkluderade Inkluderade Inkluderade Inkluderade 
     
     
_cons -0.003 -0.075*** 0.166*** 0.134*** 
 (0.811) (0.006) (0.000) (0.000) 
N 737 737 737 737 
adj. R2 0.059 0.069 0.271 0.273 

p-värden i parenteser 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
Förklaring: roa är return on assets, TQ är Tobin’s Q, RR5 är summan av de fem största aktieägarnas rösträtter, 
AK1 är bolag med två aktieslag, RR2 är RR5 i kvadrat, stl är en logaritmering av totala tillgångar, skgr är 
skuldsättningsgraden och SA är årsberäknad standardavvikelse av daglig avkastning. 
 
Som tabell 5 visar, exkluderades RR2, stl, skgr och SA från analysen i modell 1, i modell 2 

inkluderades RR2 men inte stl, skgr och SA och i de två övriga modellerna ingick alla variabler 

med undantag för modell 3 där RR2 exkluderades. Ett signifikant samband mellan RR5 och roa 
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förelåg endast i modell 2, men inte i någon annan modell. I modell 2 kan ett signifikant samband 

avläsas mellan samtliga oberoende variabler. En ökning i RR5 medför en ökning i roa, vilket 

ligger i linje med resultaten som Hamberg et al (2013) samt Thomsen & Pedersen (2000) har 

presenterat. Att RR5 bidrar till en högre prestation i bolaget skulle kunna förklaras av 

agentproblemet av typ 1, det vill säga att aktieägare med stora innehav har bättre förutsättningar 

att övervaka ledningen vilket bidrar till en mer effektiv ledning. RR2 har en negativ koefficient 

vilket tyder på att det finns en punkt då ett koncentrerat aktieägande får motsatt effekt på roa. 

Sådant resultat kan tala för att för stora aktieägare aktualiserar privata fördelar i enlighet med 

agentproblem typ 2. Vidare indikerar en positiv koefficient på AK1 att bolag med två aktieslag 

i snitt presterar bättre än bolag med bara ett aktieslag. Detta fynd står i motsats till de resultat 

som Bjuggren et al (2007) presenterar.  

 

Modell 2 och 4 är dock utsatt för multikollinearitet (se bilaga 1 och 2) då RR2 bygger på RR5. 

Detta gör det svårt att dra några slutsatser kring vilka samband som faktiskt råder och hur starka 

dessa är. Det är viktigt att framhålla att den justerade förklaringsgraden för modell 1 och för 

modell 2 är 0.059 respektive 0.069, medan den för modell 3 och 4 är 0.271 respektive 0.273. I 

de två förstnämnda modellerna förklaras således variationen rätt mycket av variabler utanför 

modellerna. När kontrollvariablerna stl, skgr, och SA tillförs modellen, blir den justerade 

förklaringsgraden nästan 20 procentenheter högre. Detta indikerar att variationen i roa till stor 

del förklaras av de tillförda variablerna gentemot RR5 och AK1. Som kan avläsas av modell 3 

blir varken RR5 eller AK1 signifikant, dock blir två av de intagna variablerna, skgr och SA, 

signifikanta på 1-procentsnivå. skgr och SA får en koefficient på -0.013 samt -0.338.  
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Tabell 6: Regressionsmodeller som avser att testa RR5, AK1, RR2 inverkan på TQ 

 (Modell 5) (Modell 6) (Modell 7) (Modell 8) 
 TQ TQ TQ TQ 
RR5 -0.523** -2.076* -0.733*** -1.991 
 (0.036) (0.091) (0.004) (0.110) 
     
AK1 0.049 0.055 0.052 0.054 
 (0.607) (0.566) (0.592) (0.577) 
     
RR2  1.376  1.116 
  (0.197)  (0.302) 
     
stl   -0.105* -0.101 
   (0.090) (0.102) 
     
skgr   -0.157*** -0.151*** 
   (0.000) (0.001) 
     
SA   -1.136*** -1.196*** 
   (0.003) (0.002) 
     
Branschdummys Inkluderade Inkluderade Inkluderade Inkluderade 
     
     
Årdummys Inkluderade Inkluderade Inkluderade Inkluderade 
     
     
_cons 1.990*** 2.377*** 3.227*** 3.547*** 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
N 737 737 737 737 
adj. R2 0.116 0.116 0.145 0.145 

p-värden i parenteser 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
Förklaring: roa är return on assets, TQ är Tobin’s Q, RR5 är summan av de fem största aktieägarnas rösträtter, 
AK1 är bolag med två aktieslag, RR2 är RR5 i kvadrat, stl är en logaritmering av totala tillgångar, skgr är 
skuldsättningsgraden och SA är årsberäknad standardavvikelse av daglig avkastning. 
 
Som framgår av tabell 6 kan man se att den justerade förklaringsgraden för modellerna 5-8 är 

relativt låg. Från modell 6 till 7, vid införandet av kontrollvariablerna stl, skgr och SA, blir 

justerad förklaringsgrad något högre men inte särskilt mycket. Detta skulle kunna betyda att 

dessa kontrollvariabler inte bidrar till en ökad förklaring av variationen i TQ. För modellerna 

5-7 finns signifikanta samband på olika nivåer mellan RR5 och TQ. Modell 7 är den modell 

som funnit starkast samband på en signifikansnivå på 1 %. Koefficienten för RR5 är -0.773 

vilket innebär att när RR5 ökar med en procentenhet så minskar TQ med -0.773. Modell 5 

säkerställer även ett liknande samband fast på 5 % signifikansnivå och med en koefficient som 

är en aning lägre, -0.523. Dessa resultat ligger i linje med vad tidigare svensk forskning kommit 
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fram till (Cronqvist & Nilsson, 2003; Bjuggren et al 2007). Det kan möjligen förklaras av 

agentproblem av typ 2 att storägare aktualiserar privata fördelar. I likhet med modell 3 visar 

modell 7 starka signifikanta samband på skgr (-0.157) och SA (-1.136). Inte i någon av 

modellerna kan något samband hittas mellan AK1 och TQ.  

 
Tabell 7: Regressionsmodeller som avser att testa gapets inverkan på roa, TQ   
 (Modell 9) (Modell 10) (Modell 11) (Modell 12) 
 roa roa TQ TQ 
gapet 0.100** 0.085** 0.242 0.245 
 (0.013) (0.021) (0.659) (0.656) 
     
stl  0.008  0.086 
  (0.108)  (0.262) 
     
skgr  -0.027***  -0.341*** 
  (0.000)  (0.000) 
     
SA  -0.307***  -0.505 
  (0.000)  (0.427) 
     
Branschdummys Inkluderade Inkluderade Inkluderade Inkluderade 
     
     
Årdummys Inkluderade Inkluderade Inkluderade Inkluderade 
     
     
_cons 0.030** 0.182*** 1.531*** 1.974*** 
 (0.019) (0.000) (0.000) (0.000) 
N 380 380 380 380 
adj. R2 0.066 0.276 0.181 0.230 

p-värden i parenteser 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
Förklaring: roa är return on assets, TQ är Tobin’s Q, gapet är skillnaden mellan de fem största aktieägarnas rösträtt 
och kapitalandel, AK1 är bolag med två aktieslag, stl är en logaritmering av totala tillgångar, skgr är 
skuldsättningsgraden och SA är årsberäknad standardavvikelse av daglig avkastning. 
 
Av tabell 7 framgår att gapet i modell 9 och 10 påverkar roa positivt med koefficienter på 0.1 

respektive 0.085. Detta talar emot Bjuggren et al (2007) teori om att ett ökat gap skulle leda till 

en minskad prestation. I modell 11 och 12 kan dock inget signifikant samband hittas mellan 

gapet och TQ, vilket ligger mer i linje med Cronqvist & Nilssons (2003) resultat. Att inga 

signifikanta resultat hittas, kan ha att göra med att skillnaden i röst- och kapitalandelar inte är 

det som orsakar agentkostnader utan att det är hur koncentrerade röstandelarna är. Vidare 

föreligger signifikanta samband mellan skgr och roa samt TQ i modell 10 och 12 och variabeln 

inverkar negativt. SA inverkar också signifikant negativt på roa, dock kunde inget signifikant 

samband hittas för SA och TQ. Den justerade förklaringsgraden är avsevärt lägre för modell 9 
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gentemot modell 10 då kontrollvariablerna stl, skgr och SA som tidigare nämnts förklarar 

variationen i roa i viss utsträckning. Detsamma kan avläsas från modell 11 och 12, men den 

justerade förklaringsgraden förändras inte lika kraftigt här. Sammanfattningsvis visar resultaten 

i tabell 7 att gapet inverkar positivt på roa, och att det inte föreligger något samband mellan 

gapet och TQ.  
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5 Slutsatser och diskussion 
 
Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur svenska börsnoterade bolags fem största 

aktieägares röstandelar samt eventuella skillnader i röstandelar och kapitalandelar relaterar till 

bolagsprestation. De olika regressionerna har utmynnat i ett antal olika resultat vilket bör leda 

till att eventuella slutsatser dras med särskild försiktighet. Modellerna som testats utan 

kontrollvariabler tenderar att ha en låg förklaringsgrad vilket tyder på att det finns andra externa 

variabler som inverkar på bolagsprestation än de vi i huvudsak avsett att undersöka. Vidare vid 

tolkning av resultaten från de modeller som tagit hänsyn till aktieägarkoncentration och 

aktieägarkoncentration i kvadrat bör ett kritiskt förhållningsätt antas med tanke på den 

multikollinearitet som uppmärksammats. De modeller som då blir aningen mer tillförlitliga i 

vår mening är regressionsmodell 3 och 7 vilka också beaktar de effekter kontrollvariablerna 

kan medföra. Vad gäller regressionsanalysen av skillnaden mellan röstandelar och 

kapitalandelar bland de fem största ägarna anser vi modell 10 och 12 vara mer pålitliga av 

likande anledningar som tidigare nämnda modeller. 

 

Vår första hypotes var att det föreligger ett samband mellan ett koncentrerat ägande och 

bolagsprestation. Utifrån de tidigare nämnda mer tillförlitliga regressionsmodellerna 3 och 7 

erhölls dels ett icke signifikant resultat för return on assets och dels ett signifikant negativt 

samband för Tobin’s Q. Vi kan därför varken förkasta eller acceptera vår första hypotes.  

Framställningens andra hypotes som antog att bolag med två aktieslag presterar sämre än bolag 

med ett aktieslag kan vidare inte accepteras då inget signifikant samband erhölls.  Då det 

samtidigt kan finnas andra orsaker som vi möjligen inte känner vilka kan förklara vårt resultat 

är det svårt att förkasta hypotesen. Orsaker som skulle kunna utgöra anledning till vårt resultat i 

har framhållits under avsnitt 3 gällande validitet. 

 

Vår tredje hypotes utgick från att det föreligger ett negativt samband mellan majoritetsägares 

skillnad i röstandelar och kapitalandelar samt bolagsprestation. Analysen utifrån de mer 

pålitliga regressionsmodellerna i här aktuellt avseende framhåller ett signifikant positivt 

samband för return on assets. Dock kunde inget signifikant samband avläsas för Tobin’s Q. Likt 

den första hypotesen framkom således motstridiga resultat varigenom inte heller hypotes tre 

kan förkastas eller accepteras. 
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För vår fjärde hypotes, som antog att det föreligger ett konkavt samband mellan ett koncentrerat 

ägande och bolagsprestation, använde vi regressionsmodellerna 4 och 8 då dessa tar hänsyn till 

både det konkava sambandet såväl som kontrollvariablerna. I enlighet med vad som tidigare 

nämnts är det viktigt att betona att det föreligger multikollinearitet i dessa regressionsmodeller. 

Om vi trots detta tolkar resultaten från regressionsmodellerna kan inget signifikant samband 

urskiljas varigenom vi inte kan acceptera vår fjärde hypotes. 

 

Vi kan således inte acceptera någon av våra hypoteser då vi funnit blandade eller icke 

signifikanta samband. Mot bakgrund av detta begränsas våra möjligheter att dra några generella 

slutsatser. Emellertid utesluter det inte att vissa tendenser från vårt stickprov kan reflekteras 

kring.   

 

Med anledning att vi funnit att ett ökat koncentrerat ägande kan innebära att bolaget presterar 

sämre så aktualiseras bägge agentproblemen. Det skulle kunna vara så att de större ägarna 

utnyttjar privata fördelar vilket då skulle tala för att det föreligger ett agentproblem av typ 2. 

Samtidigt indikerar sambandet att agentproblem av typ 1 inte har den effekt som kan antydas i 

tidigare forskning - alltså att ledningen inte övervakas på ett värdeskapande sätt av ett 

koncentrerat ägande. En möjlig anledning till detta kan tänkas vara att det är svårt för fem 

storägare att kollektivt övervaka ledningen effektivt. Det krävs då koordinering vilket delvis i 

sin tur ställer krav på kunskap och en fungerande kommunikation där de stora aktieägarna måste 

komma överens om hur ledningen ska övervakas. Till detta uppkommer även kostnader för 

koordineringen vilket måste fördelas. Dessa och likande aspekter indikerar på att 

verkligenheten är mer komplex än vad i detta avseende varje fall agentproblem av typ 1 ger 

sken av. Visserligen stödjer det funna negativa sambandet mellan aktieägarkoncentration och 

bolagsprestation agentproblem av typ 2 men även kring detta problem uppstår svårigheter att 

förklara vissa skeenden.   

 

Vidare visade vår studie på ett signifikant positivt samband mellan ett ökat gap och 

bolagsprestation, vilket går tvärt emot vad agentproblem av typ två bör leda till. Rimligen hade 

ett ökat gap i linje med grundantagandet om människans självintresse lett till att dessa 

aktieägare gynnar sig själva på minoritetsaktieägares bekostnad. Det behöver inte 

nödvändigtvis utesluta att ett självintresse hos stora ägare existerar men i ett sådant fall bör det 

rimligtvis främst vara av annan form än den klassiska monetära. I linje med ett sådant 

resonemang kan det tänkas att stora ägare har ett intresse av att bevara sitt rykte, vilket skulle 
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kunna skadas om de utnyttjar minoritetsaktieägare. Ryktet i kombination med ägarnas innehav 

medför icke desto mindre att den monetära aspekten inte helt kan bortses från. Motsatsvis skulle 

det kunna finnas mer altruistiska förklaringar till aktieägares ageranden av dem ageranden som 

vanligen antas göras ur självintresse.  

 

Ett exempel på detta hade kunnat vara att stora aktieägare anser att de har en plikt att handla på 

så sätt att de inte drar fördel av minoriteten på deras bekostnad. Liknande exempel och 

resonemang hade talat för att agent och principalteorins grundantaganden om att människan 

agerar rationellt och av självintresse är ofullkomliga. Detta styrks även av att huvuddelen av 

våra resultat inte är signifikanta eftersom att det kan innebära att det inte finns några 

agentproblem. Följaktligen skulle då även argument som att det inte alltid finns rationella 

förklaringar till mänskligt beteende ha skäl för sig. Det är sannolikt inte helt oproblematiskt att 

underkänna agent och principalteorin då flertalet studier har sin grund i dess antaganden. 

Emellertid kan det finnas andra möjliga tolkningar av motivet till att majoritetsaktieägare inte 

tillskansar sig otillbörliga fördelar från andra aktieägare 

 

Som nämnts i det inledande avsnittet i denna framställning har det rått oenighet kring om 

Sverige har ett starkt minoritetsaktieägarskydd (Henrekson & Jakobsson, 2011; Cronqvist & 

Nilsson, 2003; La Porta et al, 1998). Dock kan vårt resultat tyda på att 

minoritetsaktieägarskyddet är starkt eller åtminstone blivit starkare sedan kritikerna yttrat sig. 

Detta skulle kunna innebära att majoritetsaktieägare i nuläget inte på samma sätt som förr har 

möjlighet att föra över värden från bolaget på minoritetsaktieägarens bekostnad. Under 

förutsättning att minoritetsaktieägarskyddet antas ha varit svagt. Det tidigare nämnda rättsfallet 

NJA 2004 s. 404 där majoritetsaktieägaren blev skadeståndsskyldig för att ha fört över värden 

till nackdel för minoriteten skulle kunna vara ett tecken på att minoritetsskyddet i varje fall 

tillämpas bättre. För underlätta ett fungerande näringsliv och därigenom öka välståndet i 

samhället krävs bland annat ett förtroende för aktiemarknaden vilket ett 

minoritetsaktieägarskydd bör vara en väsentlig del av. Sannolikt kan därför ett förstärkt 

minoritetsskydd i enlighet med det lagförslag som nyligen remitterats gynna dessa ändamål och 

vara i linje med våra resultat (Ds 2015:25). Detta under förutsättning att agent och 

principalteorin håller ihop. I annat fall kan det krävas att grunderna för god bolagsstyrning 

ifrågasätts ur ett ekonomiskt och juridisk perspektiv.  
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6 Framtida forskning 
Denna studie undersöker hur svenska börsnoterade bolags fem största aktieägares röstandelar 

samt eventuella skillnader i röstandelar och kapitalandelar relaterar till bolagsprestation. I 

framtida forskning skulle det vara intressant att mer ingående utreda om de antaganden som 

agent och principalteorin grundar sig på är underbyggda, då utifrån den vid tillfället rådande 

marknaden. Vi är medvetna om att en sådan studie kan vara förknippad med svårigheter. 

Forskningen skulle dock kunna göras genom en kvalitativ studie där man intervjuar stora 

aktieägare i syfte att identifiera vad som motiverar dem. Sannolikt så skiljer sig motiven mellan 

olika typer av stora aktieägare varpå särskild fokus kan läggas på deras olika identiteter. 

Genomförs en sådan studie skulle det vara av särskilt intresse att jämföra resultaten med de som 

Hamberg et al (2013) erhöll vad gäller familjeägda företag.  

 

En annan infallsvinkel inom forskningsområdet för agent och principalteorin skulle kunna vara 

industrin som de undersökta bolagen verkar inom. Detta då agentproblem kan tänkas vara mer 

eller mindre allvarliga beroende på industrins konkurrens och mognadsgrad. Således kan det 

vara intressant att undersöka om sambandet mellan aktieägarkoncentrationens inverkan på 

bolagsprestation varierar mot bakgrund av industri genom interaktiva industrivariabler. Vår 

studie tar hänsyn till industrieffekter, men undersöker inte hur sambandet mellan 

aktieägarkoncentration och bolagsprestation varierar beroende på vilken industri bolaget verkar 

inom. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1: VIF-test på fullständig modell 

Variabel VIF 

RR5 34.51 

RR2 34.22 

y2013 1.99 

y2010 1.85 

y2012 1.80 

stl 1.75 

y2011 1.69 

SA 1.64 

financials 1.48 

AK1 1.47 

tech 1.34 

consumer_goods 1.26 

health 1.23 

material 1.20 

skgr 1.18 

consumer_services 1.18 

energy 1.12 

tele 1.09 

medelvärde VIF 5.11 
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Bilaga 2: VIF-test på fullständig modell utan RR2  

Variabel VIF 

y2013 1.98 

y2010 1.84 

y2012 1.80 

stl 1.74 

y2011 1.69 

SA 1.61 

AK1 1.47 

RR5 1.45 

financials 1.35 

tech 1.33 

consumer_goods 1.25 

health 1.21 

material 1.19 

consumer_services 1.17 

skgr 1.16 

energy 1.10 

tele 1.09 

medelvärde 1.44 
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