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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att empiriskt undersöka om det finns samband mellan ett företags 

ägarstruktur och dess lönsamhet. För att undersöka detta har vi operationaliserat dessa 

begrepp för att kunna finna samband. Vi har valt att göra detta genom att klassificera 

företagens ägarkoncentration utifrån hur många ägare som behövs för att uppnå röstmajoritet 

samt hur stor del av företaget som kontrolleras av utländska ägare. Dessa begrepp har sedan 

använts för att förklara olikheter i lönsamhet, i form av nyckeltalen räntabilitet på totalt och 

eget kapital, i svenska börsnoterade företag. Då mycket av den tidigare forskningen belyser 

frågan om att även kapitalstrukturen i företag bör inkluderas i denna typ av studie har även vi 

valt att göra detta. Det mått vi använt oss av för att mäta kapitalstrukturen är företagens 

soliditet. 

För att göra denna undersökning tillförlitlig har vi valt att använda oss av en kvantitativ 

metod, i likhet med tidigare forskning inom området. Vi har undersökt 100 företag under en 

åttaårsperiod (2001-2008) och därigenom försökt att finna signifikanta samband mellan 

ägarstrukturen och företagens lönsamhet. För att undersöka dessa samband har vi valt att 

använda statistiska analysmetoder i form av regressionsanalyser. De empiriska samband vi 

fann har sedan tolkats och analyserats utifrån vår teoretiska referensram vilken består av 

kända teorier inom området, främst agentteorin, samt tidigare studier inom ämnet.  

De resultat vi kommit fram till är att två av våra förklaringsvariabler, ägarkoncentration och 

utländskt ägande, har ett positivt signifikant samband med företagens lönsamhet. Detta 

innebär att om dessa variabler ökar så kommer det leda till en bättre lönsamhet i form av 

högre räntabilitet på totalt och eget kapital Den tredje förklaringsvariabeln, soliditeten, hade 

däremot inget signifikant samband med lönsamheten. Förklaringsgraden för modellerna i sin 

helhet sträckte sig mellan 3,9 procent och 5,7 procentenheter. Detta kan tyckas vara en låg 

förklaringsgrad, men man måste beakta att man inte kan förvänta sig att förklara stora delar av 

ett företags skillnader i lönsamhet med tre variabler. En annan upptäckt var också att dessa två 

förklaringsvariabler korrelerar negativt med varandra, det är med andra ord svårt att uppnå 

hög ägarkoncentration och hög andel utländskt ägande samtidigt. 

Slutsatsen av studien, och svaret på vår problemformulering, är att det finns ett positivt, 

signifikant samband mellan ett företags ägarstruktur och dess prestation. 
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1 Inledning 

Lönsamhet är en term som ofta framkommer i diskussioner i ekonomiska sammanhang. 

Vad som genererar denna lönsamhet i företagen är dock ingen självklarhet; en rad 

olika variabler påverkar företagen i detta avseende. I detta kapitel studerar vi denna 

fråga närmre vilket i slutet av kapitlet resulterar i en frågeställning som besvaras 

senare i uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 
För att investerare skall vara intresserade av att satsa kapital i ett företag förväntar sig 

dessa en motprestation i form av avkastning på sin investering. Ett av de vanligaste 

måtten som det fokuseras på i dessa fall är att mäta avkastningen som aktien i detta 

företag ger i form av utdelning och värdeökning. Detta är ett representativt mått på 

avkastningen på investerarens kapital men är det verkligen ett mått på hur bra företaget 

presterar? Det finns betydande skillnader hur ett företags prestation kan mätas. 

Aktiemarknaden värderar företagen utifrån dess förmåga att generera framtida vinster 

vilket ska avspeglas i det aktiepris som observeras på börsen. Denna definition av 

prestation är inte den vi valt att utgå ifrån i denna studie. Vi kommer istället att definiera 

prestation som den förändring av totalt samt eget kapital företagen genererar.  

Vi har valt att utgå ifrån redovisade värden i stället för marknadsvärden eftersom 

marknadsvärderingar bygger på olika förväntningar som marknaden har på företaget 

vilket innebär att dessa värden kan avvika från det redovisade värde som företaget 

faktiskt genererar (Dinga, A. K., Dixon, R. & Stratling, R. 2009 s. 37). Därför anser vi 

att de redovisade värdena är mer rättvisande och ger en tydligare bild av hur företagen i 

fråga faktiskt presterar. 

Orsakerna till att vissa företag presterar bättre än andra kan variera men ett uttalande 

från finansminister Anders Borg gav oss en infallsvinkel till ett område som möjligtvis 

kan påverka företagens prestationer. 

”För att Sverige ska kunna mäta sig internationellt i framtiden behöver vi fler starka 

ägare som kan ta långsiktigt ansvar för sina företag även under tuffare tider. De behövs 

för att skapa en långsiktig stabilitet som vi idag till viss del saknar.”  

       Anders Borg, föreläsning, Umeå 2010-03-02 

Detta uttalande från finansministern fick oss att fundera över vilken påverkan 

ägarstrukturen i ett företag har på dess prestation. Finns det några empiriska bevis för att 

ett koncentrerat ägande bidrar till bättre prestationer i företag? Presterar ett företag med 

en stor majoritetsägare bättre än ett företag med många minoritetsägare? 

1.1.1 Ägarkoncentration 

I en studie gjord på den svenska marknaden mellan 1997 och 2002 på 95 börsnoterade 

företag framgick slutsatsen att svenska företag påverkas negativt av ett koncentrerat 

ägande. På så sätt motsäger denna slutsats Borgs uttalande med antydan att ett 
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koncentrerat ägande kan leda till bättre prestationer bland svenska företag (Bjuggren, P-

O., Eklund, J.E. & Wiberg, D. 2003 s. 14). 

Enligt studier finns det en tydlig skillnad i ägandekoncentration bland företag mellan 

USA och Europa. I USA finns inte alls samma koncentration av ägandet som i Europa. 

Franks och Myers påvisar dessa skillnader i ägarstruktur i sin studie där de jämför 

Europa med USA och Storbritannien. I till exempel Frankrike och Tyskland har mer än 

80 procent av de 170 största företagen en majoritetsägare som äger mer en 25 procent 

av rösträtterna i företagen. I mer än hälften av dessa bolag finns det dessutom en ensam 

majoritetsägare som kontrollerar över 50 procent av rösträtterna i företaget. Jämförs 

detta med Storbritannien finns en klar skillnad i ägarstrukturen länderna emellan; endast 

16 procent av de 170 största bolagen i Storbritannien har en storägare som äger mer en 

25 procent av rösträtterna och endast 6 procent av dessa företag har en ensam 

majoritetsägare. Dessa siffror visar på de stora skillnaderna mellan ägarstrukturer runt 

om i världen. (Franks & Mayers 1997 s. 32-35) 

Detta kan vara en indikation på att ägarkoncentrationen inte har någon stor påverkan på 

företagens prestationer då man inte kan fastslå att europeiska företag konsekvent skulle 

generera varken bättre eller sämre prestationer än de amerikanska konkurrenterna. 

Pagano och Röell fastslår även att i de fall där företagen har många små ägare anställer 

företagen ofta ledningen i stället för att ägarna har ledande positioner inom företaget. 

Detta kan leda till problem enligt agentteorin, där ägarna och ledningens mål inte 

överensstämmer med varandra. Detta kan i sin tur leda till att prestationerna skiljer sig 

mellan företag med koncentrerat ägande jämfört med företag med ett spritt ägande och 

en anställd ledning. (Pagano & Röell 1998 s. 188-189) 

Detta innebär att resultat från tidigare studier, som behandlar kopplingen mellan 

ägarstruktur och prestation i företag, inte kan generaliseras och appliceras till svenska 

företag då det råder allt för stora skillnader gällande ägarstruktur länder emellan. En 

studie genomförd av Berle och Means, (Berle, A. A. & Means, G. C. 1932) som baseras 

på amerikanska förhållanden, är det som ligget till grund för en stor del av den senare 

forskningen, som även den har fokuserat på den amerikanska marknaden. Detta 

motiverar vår studie som inriktar sig på de svenska förhållandena då det finns begränsad 

forskning på denna marknad. 

1.1.2 Utländskt ägande 

Den globalisering som skett under de senaste årtiondena har även avspeglat sig på 

ägarförhållandena hos de svenska företagen. Från mitten av 1940-talet och fram till 

början på 2000-talet dominerade den svenska modellen gällande ägandestrukturen i 

svenska bolag. Ett fåtal stora ägare ägde stora delar av företagen, detta förenklades av 

den stora skillnad i rösträtt som olika aktieserier kunde ha. Ett exempel är Ericssons B-

aktie som hade 1/1000-dels röst medans A-aktien hade en röst vid bolagsstämman 

(Agnblad, J., Berglöf, E., Högfeldt, P. & Svancar, H. 2001 s. 254). Investerare kunde 

därför uppnå röstmajoritet med en mycket lägre kapitalinsats än vad som annars skulle 

behövas. På senare år har dock den svenska modellen fått en mindre central roll då 
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avregleringar lett till att det blivit lättare för utländska investerare att köpa svenska 

företag. 1989 var 7 procent av de svenska företagen ägda av utländska investerare, att 

jämföra med 43 procent 2001. Även koncentrationen bland de svenska ägarna har 

förändrats mycket under de senaste 50 åren. Från att hushållen själva haft ett stort 

ägande i svenska företag, 75 procent 1950, har trenden under de senaste 60 åren varit att 

hushållens direkta ägande minskat markant. 1990 ägde svenska hushåll 18 procent av de 

börsnoterade företagen. I stället har institutionellt ägande stigit under denna period och 

sparandet i fonder har ökat i större utsträckning. (Jonung, L. 2002 s. 42) Nedanstående 

figur visar utvecklingen av ägandet bland svenska hushåll, institutioner och utländska 

ägare mellan åren 1950- 2000  i svenska börsnoterade aktiebolag. 

 

Figur 1. Ägandets utveckling i Sverige åren 1950-2000. Källa: Jonung, L. 2002 s. 42 

Jonung menar vidare att tidigare forskning visar på att ett ökat utländskt ägande i 

företag bidrar till kunskapsspridning över nationsgränserna. Detta medför att företag 

med större utländskt ägande får en bättre konkurrenssituation då dessa besitter kunskap 

som inte finns i de företag med en mindre andel utländska aktieägare. Det finns dock en 

baksida med ett för dominant utländskt ägande då den svenska företagskulturen på lång 

sikt kan komma att försvinna. Detta skulle innebära att den svenska traditionen med 

många lyckade storföretag kan försvinna. (Jonung, L. 2002 sid 56) 

Det har genomförts studier som visar på att ett utländskt ägande i svenska företag är 

mycket känsligt men har visat sig påverka företagens prestationer på ett positivt sätt 

genom uppvisande av bättre resultat (Bjuggren, P-O., Eklund, J.E., & Wiberg, D. 2003 

s. 14). Studier har också visat på att det inte finns någon omedelbar effekt när ett 

företags utländska ägande ökar utan att effekten märks först några år efter det att de nya 

ägarna har kommit in i företagen (Karpaty, P. 2007 s. 257-258).  

Vi vill undersöka om ovanstående påstående, med ett utländskt ägande som en positiv 

faktor, påverkar de svenska börsnoterade företagen. Stämmer det att företag med ett 

stort inflytande och ägande från utlandet presterar bättre genom att dessa ägare tillför ny 

kunskap till företagen? Innebär detta i så fall att de svenska företagen kommer föredra 

att utländska investerare köper större aktieposter och därmed bidrar till ett större 

kunskapsutbyte, och kan detta i så fall påverka den svenska företagskulturen på lång 

sikt? Effekten av utländskt ägande kan i vår studie få en central roll, om det som Jonung 
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påstår stämmer så borde vi kunna hitta signifikanta samband mellan lönsamhet i 

företagen och andelen utländskt ägande. 

Vi vill alltså undersöka om utländskt ägande har någon påverkan på företagens 

prestation men framförallt om det finns något samband mellan ägarkoncentration och 

företagens prestation. Finns det finns en positiv, eller negativ, korrelation mellan 

koncentrerat ägande och prestation? Tidigare forskning inom området har 

skiljaktigheter i sina slutsatser, vissa hävdar att samband finns, andra att det inte kan 

påvisas (se appendix 1). Även Tson-Söderström har i sin studie kommenterat detta 

faktum och skriver i ekonomirådets rapport för 2003: 

”Frågan är om vi någonsin kommer att få ett tillfredställande svar på hur 

ägarkoncentrationen påverkar företagets resultat.” 

   (Tson-Söderström, H. 2003 s.86) 

Detta uttalande gör det ännu mer intressant och utmanande att studera ämnet då tidigare 

forskning, enligt Tson-Söderström, visat på olika resultat. Därför finns det en tydlig 

kunskapslucka gällande detta ämne och vi finner det intressant att försöka hitta 

empiriska bevis som kan fylla vissa teoretiska kunskapsluckor gällande ägarstrukturens 

påverkan på företagens lönsamhet. Studiens resultat kan också, om ett samband mellan 

lönsamhet och ägarstrukturen råder, ge ett praktiskt bidrag genom att empiriskt visa 

vilken ägarstruktur investerare bör söka för att finna de mest lönsamma företagen i 

Sverige. 

1.2 Problemformulering 

Presterar svenska börsnoterade företag med koncentrerat ägande och/eller stor andel 

utländskt ägande bättre än övriga börsnoterade företag?  

1.3 Syfte 

Vårt mål med denna studie är att finna belägg för att kunna fastslå eller förkasta 

påståendet att ett koncentrerat ägande är eftersträvansvärt då det genererar bättre 

prestationer i svenska börsnoterade företag. Vi ska också besvara om det finns olikheter 

i prestationer mellan företag med en stor andel utländska ägare jämfört med företag med 

i huvudsak svenska ägare. 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att studera svenska företag som varit noterade på Stockholmsbörsen mellan 

åren 2001 till 2008. För denna undersökningsperiod finns lättillgänglig information och 

perioden har upplevt både hög- som lågkonjunktur vilket medför ett mer rättvisande 

resultat där en viss konjunkturcykel inte påverkar resultatet av studien åt någon riktning. 

Valet att studera företagen från och med 2001 innebär också att studien får en högre 

aktualitet jämfört med att ta med ytterligare år bakåt i tiden. Vi har även valt att endast 

studera företag som är noterade på Large, Mid och Small cap listan. Denna avgränsning 

görs eftersom informationen om dessa företag finns publikt lättillgänglig vilket 

underlättat studiens genomförande. 
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Ett fenomen som vi har valt att avgränsa oss ifrån i denna studie är det så kallade 

pyramidägandet. I stället har vi valt att se ägarna som enskilda aktörer och oberoende av 

varandra. Att studera detta fenomen mer ingående skulle förvisso vara av intresse men 

det skulle också komplicera studien och mot bakgrund av detta valde vi att bortse från 

denna faktor. 

Det faktum att ett antal företag har olika aktieserier med olika röstvärden har vi också 

avgränsat oss ifrån då vi inte undersöker hur just detta påverkar företagen och dess 

prestationer. Vi har avgränsat oss till att mäta ägarnas rösträttsandel, inte hur de uppnår 

denna andel.  

1.5 Begreppsförklaring 

I detta stycke vill vi reda ut centrala begrepp för denna uppsats. Vi vill förenkla och 

förtydliga för läsarna vad vi avser med dessa begrepp då de återkommer flertalet gånger 

i texten.  

Ägarstruktur – Med detta begrepp avser vi hur koncentrerat ägandet i ett företag är, det 

vill säga om det krävs få eller många ägare för att uppnå en majoritet, samt andelen 

utländska ägare i företagen.  

Ägarkoncentration – Med detta begrepp vill vi förklara hur koncentrerat ägandet är i 

företaget. Vi har operationaliserat detta begrepp genom att dela in ägarkoncentrationen i 

olika kategorier (se Tabell 5. Klassificering av ägarkoncentration) när vi diskuterar 

ägarstrukturen i vår undersökning. Detta begrepp är därmed inte teoretiskt förankrat 

utan vår egen tolkning av ägarkoncentration. Vi har dock inte alltid tagit hänsyn till hur 

andra författare klassificerar ägarkoncentrationen då detta inte är undersökningens syfte, 

vi vill endast undersöka om ett mer koncentrerat ägande bidrar till bättre prestationer.     

Prestation – När vi diskuterar om begreppet prestation syftar vi till hur företaget 

presterar utifrån räntabilitetsmåtten räntabilitet på totalt och eget kapital. Vi har 

medvetet valt att avstå från aktiemarknadens definitioner av avkastning och i stället 

fokuserat på företagets redovisade lönsamhetsmått. 

Large cap-bolag - bolag som har ett börsvärde på över en miljard EUR.  

Mid cap-bolag - bolag som har ett börsvärde mellan 1 miljard - 150 miljoner EUR.  

Small cap-bolag – bolag som har ett börsvärde understigande 150 miljoner EUR. 

(www.avanza.se) 
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2 Vetenskaplig metodologi 

För att få en inblick i hur en studie av denna karaktär är uppbyggd och vilka faktorer 

som spelar in i dess utformning är det viktigt att läsaren har en klar bild av vilka 

metodologiska utgångspunkter och kriterier uppsatsen bygger på. I detta kapitel klargör 

vi dessa utgångspunkter och kriterier för läsaren. 

2.1 Förförståelse 
Att som författare vara medveten om sin förförståelse är viktigt eftersom förförståelsen 

kan påverka studiens resultat. Genom att vara medveten om sin denna kan forskaren 

sätta de empiriska resultaten i relation till de teorier som är undersökningsgrunden för 

studien. Detta för att kunna tolka de empiriska resultat som framkommer utifrån den 

teoretiska aspekten istället för att tolka utifrån sitt eget tyckande (Bjereld, U., Demker, 

M. & Hinnfors, J. 1999 s. 18). Det är även viktigt att belysa sin förförståelse för att 

förstå varför liknande studier skiljer sig i sitt resultat. Genom att forskare har olika 

förförståelse så kommer de empiriska resultat som framkommer att värderas olika 

mellan forskare; vissa tycker att något är värt att observera medan andra inte anser det 

viktigt för studien. Detta innebär att alla uppfattar omvärlden olika och tolkar därför 

situationer utifrån sin förförståelse. (Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. 1999 s. 23) 

Det är våra förförståelser som lett oss in på detta ämne och som har bidragit till att vår 

problemformulering är utformad som den är. Utan vår förförståelse skulle vi inte 

funderat kring denna typ av frågor, vi skulle än mindre praktiskt kunna genomföra 

studien. Vår förförståelse kommer därför att genomgående påverka utformningen av 

denna studie. Vi har till exempel valt ut de teorier som använts utifrån de praktiska och 

teoretiska erfarenheter vi besitter.  

Vår teoretiska förförståelse är inhämtad från tidigare studier på universitetet genom 

framför allt föreläsningar och kurslitteratur. Vi läser båda vår åttonde termin på 

civilekonomprogrammet och har framförallt en förståelse för corporate governance och 

corporate finance då vår inriktning är finansiering. Vi har skaffat oss en djupare 

teoretisk förförståelse inom de områden som behandlas i denna uppsats då vi inför 

arbetet studerat teorier och forskning inom området ytterligare. 

Även om vår uppsats skildras utifrån den förförståelse vi har inom området vill vi 

undvika att detta ska påverka resultatet av studien. Detta underlättas genom att de 

teorier som behandlar ägarstruktur inte är entydiga. Enligt agentteorin ska ett splittrat 

ägande påverka ett företags lönsamhet negativt då det uppstår konflikter mellan 

företagsledningen och aktieägarna. Samtidigt finns vetenskapliga artiklar som hävdar 

motsatsen vilket innebär att vi inte utgår från någon medveten förförståelse om vilket 

alternativ som är bäst för företaget (Demsetz, H. & Villalonga, B. 2001). 

Våra praktiska erfarenheter inom området är begränsade. Vi har båda arbetat innan och 

under vår studietid och haft vetskap om vilka som är ägare för dessa företag och vilka 

som sitter i företagsledningen. Dock så har vi svårt att skaffa oss en uppfattning om hur 

dessa ägare påverkar ledningens beslut och om detta i så fall påverkar företagens 
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prestation. Vår praktiska förförståelse tror vi därför inte har påverkat studiens 

utformning i någon stor utsträckning. 

2.2 Kunskapssyn 
Många forskare är omedvetna om vilken kunskapssyn man arbetar efter och det är ofta 

svårt att identifiera detta. Vi bygger denna uppsats utifrån den positivistiska 

kunskapssynen där vi utgår från uppställda hypoteser som sedan prövas empiriskt för att 

sedan bekräftas eller förkastas. Detta tillvägagångssätt är även det som oftast använts 

vid tidigare forskning inom detta område. I denna typ av studie söker man orsak-verkan 

samband för att för att bekräfta eller förkasta den hypotes som härletts ur valda teorier. 

Denna hypotes testas sedan med hjälp av matematiska modeller vilka ska finna mönster 

i de empiriska data studien bygger på. Forskarnas egna tolkningar skall inte få en 

avgörande roll för resultatet i denna typ av studie. Resultatet ska bli detsamma om en 

annan forskare skulle studera det data som används. (Patel, R. & Davidson, B. 1994 s. 

24-25) 

En annan del som kännetecknar både positivismen och denna uppsats är att man delar 

upp problemet i olika beståndsdelar och därigenom testar varje del för sig (Johansson-

Lindfors, M.-B. 1993 s. 46). I denna uppsats består dessa delar i att vi testar 

ägarkoncentrationen, utländskt ägande och soliditeten för företagen och jämför detta 

mot företagets prestation i form av räntabilitet på det totala och egna kapitalet. Vi vill 

också försöka undvika att våra personliga åsikter ska påverka studiens resultat och 

väljer därför endast att redogöra för de samband som finns mellan de variabler vi valt att 

använda utan att djupare gå in på andra faktorer som kan påverka ett företags prestation. 

Vi har analyserat det empiriska materialet utifrån ett objektivistiskt synsätt där vi har 

försökt att undvika personliga tolkningar vilket överensstämmer med det positivistiskt 

synsättet.  

Denna studie är av kvantitativ karaktär och bygger på ett stort antal empiriska 

observationer. Detta medför att studiens resultat kan generaliseras för att dra slutsatser 

om fler objekt än de som ingår i urvalet. (Johansson-Lindfors, M.-B. 1993 s. 46) I denna 

studie innebär detta att våra resultat kan generaliseras till alla bolag noterade på 

Stockholmsbörsens Large, Mid och Small cap listor. 

2.3 Metodval 

För att på bästa sätt kunna undersöka ägarstrukturens påverkan på företags prestationer 

har vi valt att genomföra en kvantitativ studie. Detta för att vi ska kunna styrka våra 

resonemang med empiriska fakta från många olika företag. Att genomföra en kvalitativ 

studie inom detta område skulle troligtvis inte bidra i någon större utsträckning då 

generaliserbarheten inte uppnås. Detta metodval lämpar sig också för studier med 

utgångspunkt i den positivistiska kunskapssynen där forskaren vill undersöka kausala 

samband, i vårt fall ägarstrukturens påverkan på prestationen. (Bryman, A. & Bell, E. 

2005 s 86) För att kunna mäta ägarstrukturen har vi operationaliserat begreppet för att 

på så sätt göra det mätbart och jämförbart och på så sätt kunnat analysera begreppet och 

dess påverkan på resultatet av studien.  
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2.4 Angreppssätt 
Med hjälp av uppställande av hypoteser kommer vi besvara vår problemformulering och 

vårt syfte. Vi har satt upp dessa hypoteser utifrån teorier kring corporate governance och 

corporate finance och har därifrån samlat in data för att kunna genomföra denna studie. 

När vi sedan samlat in den nödvändiga informationen testas dessa hypoteser och 

därefter bekräftas eller förkastat för att sedan resultaten skall användas för att revidera 

de ursprungliga teorierna vilket stämmer överrens med det deduktiva förhållningssättet. 

(Bryman, A. & Bell, E. 2005 s 23) Detta arbetssätt, när man använder sig av hypoteser 

som ska prövas empiriskt utifrån utvalda teorier, kallas även hypotetiskt- deduktivt 

arbetssätt (Patel, R. & Davidson, B. 1994 s. 21). Det faktum att vår problemformulering 

mynnar ut i en hypotes som möjliggör att de empiriska och faktiska förhållandena kan 

härledas till en teori vittnar om ett deduktivt system (Halvorsen, K. 1992 s 46). Det vi 

vill undersöka är om det finns ett orsakssamband mellan de variabler vi testar, alltså 

ägarstrukturens påverkan på företagets prestation. Vi jämför, som ovan beskrivet, de 

empiriska resultat vi får fram från studien mot befintliga teorier som berör ämnet kring 

ägarstruktur och lönsamhet men även vad tidigare forskning kommit fram till inom 

detta område. Denna jämförelse innebär att vi undersöker om det finns skillnader eller 

likheter i de slutsatser vi gör jämfört med tidigare forskning. Med hjälp av resultatet 

från vår studie kommer de befintliga teoriernas trovärdighet att öka eller minska. Om 

våra hypoteser falsifieras kommer tilltron till de teorier vi härlett hypoteserna ifrån att 

minska medans tilltron kommer öka om hypoteserna kan bekräftas. Genom denna 

metod kan alltså teorierna revideras beroende på de resultat vår forskning bidrar med. 

(Halvorsen, K. 1992 s. 46)  

Valet av detta angreppssätt för studien motiveras också av att det är den typ av 

tillvägagångssätt som tidigare forskning inom området har använt sig av. Detta 

underlättar att trovärdiga jämförelser görs mellan vår studie och tidigare forskning.  

2.5 Perspektiv 
En studie kan vinklas beroende från vems perspektiv man ser studiens utfall ifrån och 

det kan innebära stora skillnader tolkningsmässigt (Eriksson, L.-T. & Wiedersheim-

Paul, F. 2001 s. 54). Om inte författaren förklarar ur vilket perspektiv en studie utförs 

ifrån så kan läsarens och författarens uppfattning om uppsatsens  perspektiv komma att 

skilja sig åt. Detta medför i sådana fall ett problem då läsarens uppfattning om vad som 

är viktigt och intressant att belysa skiljer sig från författarnas tankegångar. Det är därför 

viktigt att tydligt förklara för läsaren ur vilket perspektiv uppsatsen är skriven ifrån så 

inga missförstånd uppstår och så att uppsatsen på så sätt blir mer pedagogisk och 

förstående. (Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. 1999 s. 14) 

Eftersom det endast är aktieägarna som kan påverka ägarstrukturen i ett företag är det 

utifrån aktieägarperspektivet vi skriver denna uppsats. Företagsledningen kan inte 

påverka ägarstrukturen utan är istället tillsatta för att tillgodose aktieägarnas intressen 

enligt teorierna vi nämner under teorikapitlet (Ogden, J. P., Jen, F. C. & O´Connor, P. 

H. 2003 s. 82). Med hjälp av att veta hur företagets ägarstruktur påverkar företagets 

lönsamhet kan investerare välja att investera i företag som har en viss ägarstruktur. De 
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befintliga ägarna kan också välja att lämna företaget om de anser att ägarstrukturen 

börjar skilja sig från den önskvärda eller hålla sig kvar om de anser att den passar. Vi 

vill mena att om korrelationen mellan ägarstrukturen och dess lönsamhet är positiv så 

kommer det vara önskvärt för rationella investerare att bli delägare i företag med en viss 

ägarstruktur. Denna studie utförs därmed utifrån befintliga aktieägare och potentiella 

investerares perspektiv som söker företag med hög lönsamhet. 

2.6 Sekundärkällor 
För att en uppsats empiri ska kunna förankras till relevanta teorier och tidigare 

forskning krävs en noggrann litteratursökning så att teorin verkligen kan revideras 

utifrån den empiri som framkommer från studien enligt det deduktiva arbetssättet. Vi 

har använt oss av de två databaserna Emerald och Business Source Premiere som finns 

tillgängliga vid Umeå Universitetsbibliotek. Vi har även använt oss av sekundärkällorna 

Jstore, MIT Press Journals, Science Direct Economics, Springer Journals och Wiley 

Interscience för att finna intressant information. Dessa sekundärkällor fann vi genom att 

använda våra sökord på Google Scholar för att på så vis hitta dessa sökdatabaser. De 

sökord vi använt oss av är: corporate ownership, corporate governance, company 

performance, ownership structure, shareholder structure, shareholder concentration, 

earnings management, managerial ownership, Large shareholders, risk management, 

block holder, block shareholder och agency theory. Dessa sökord har vi använt oss av 

på alla de ovan nämnda databaser och har därefter valt ut de mest relevanta studierna. 

Relevansen har vi bedömt utifrån hur väl de studier vi funnit behandlar områdena 

corporate governance, med fokus på ägarkoncentration och utländskt ägande, och 

corporate finance, med kapitalstrukturen i fokus . Vi har sökt vetenskapliga artiklar som 

har liknande frågeställningar som vår studie för att kunna jämföra våra resultat mot 

befintliga studier inom området. 

En grundläggande studie som kan sägas introducerat frågeställningen om 

ägarstrukturens påverkan på företag och därmed varit utgångspunkt för en rad senare 

studier är Berle och Means studie ”The modern corporation and private property” 

(1932). Då många forskare bygger vidare på de diskussioner som förs i denna studie 

skulle detta område troligtvis inte vara lika utforskat som det är idag om den inte 

genomförts. Även då Berle och Means studie är skriven 1932 så har denna bidragit till 

att senare forskning har kommit fram till intressanta resultat som vår studie jämförs 

emot. 

För att finna de tre nyckeltal vi använt oss av i studien har vi nyttjat Dagens Industris 

hemsida (www.di.se). Att vi valt denna källa beror främst på att tillgängligheten var 

bäst bland de olika informationskällorna vi undersökte. Vi ser Dagens Industri som en 

ansedd ekonomisk informationskälla och finner inga anledningar till att misstro 

sanningsenligheten i deras publikationer. För de företag där nyckeltalen saknades 

laddade vi ner dessa företags årsredovisningar via databasen Affärsdata som även den 

finns tillgänglig via Umeå Universitets bibliotek. Med hjälp av dessa årsredovisningar 

räknade vi ut företagens nyckeltal där de saknades. 
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För att få tag på företagens redovisade ägarstruktur har vi använt oss av den årligt 

publicerade boken ”Ägarna och makten”. Dessa böcker fann vi på Umeå 

Universitetsbibliotek efter att ha läst en studie av Agnblad et al där författarna 

rekommenderade dessa böcker för att finna ägarstrukturen i Sverige. (Agnblad, J., 

Berglöf, E., Högfeldt, P. & Svancar, H. 2001 s. 231) 

När vi sökte efter den metodologiska litteratur som vi använt som referenser under våra 

metodkapitel använde vi oss av Umeå Universitets databas Album. Där använde vi oss 

av följande sökord: metod, forskningsmetod, teoretisk metod, vetenskaplig metod, 

samhällsvetenskaplig metod och urval. 

2.7 Källkritik  

Att vara kritisk mot de källor man använder när man samlar in sitt material är viktigt. 

Denna process är viktig för att teorier och material på ett riktigt sätt ska kunna förankras 

till studien. Den kritiska process som oftast används är att man först samlar in material 

som kan vara användbart för studien, tar bort det som inte är relevant eller tillräckligt 

trovärdigt för att till slut använda sig av det material som är passar studien bäst. Då det 

slutgiltiga materialet är insamlat utifrån den ovan nämna process måste de kvarvarande 

källorna kritiskt granskas. (Eriksson, L.-T. & Wiedersheim-Paul, F. 2001 s. 150-151) 

Man kan använda sig av flera olika kriterier för att genomföra sin granskning av de 

källor som används. Olika författare använder sig av olika kriterier men tre vanligt 

förekommande kriterier är tids-, beroende- och tendenskriteriet (Thurén, T. 2000 s. 10).  

Tidskriteriet innebär att en källa ska vara så samtida som möjligt, det vill säga att 

studien bör genomföras tätt efter att informationen samlats in. Om det går för lång tid 

mellan insamlandet och undersökandet kan information gå miste då forskaren kan 

glömma bort viss relevant information men även att informationen blir snedvriden då 

informationen kan struktureras om omedvetet. (Thurén, T. 2000 s. 26) När vi samlat in 

vetenskapliga artiklar inom området för agentteorin är det många författare som 

använder Bearle och Means studier som grund för sina antaganden och hypoteser. Även 

då Bearle och Means var de två som först identifierade detta problem så ligger deras 

studie långt tillbaka i tiden. Detta kan innebära vissa problem då mycket har förändrats 

sedan denna tid. Bearle och Means studie borde därför nämnas i forskning gällande 

agentteorin men att använda den som grund för studier kan innebära att tidskriteriet inte 

blir uppfyllt. 

Beroendekriteriet kan delas upp i två delar; tradering och horisontellt beroende. 

Tradering innebär att källor inte ska gått i flera led då författare har tolkat något som en 

annan författare har skrivit vilket kan medföra en lägre trovärdighet. Därför kan källor 

delas in i primärkällor och sekundärkällor där den första är att föredra då de har högre 

trovärdighet. Primärkällor är de ursprungliga källorna medan sekundärkällor är de källor 

som har traderats, det vill säga de som gått i flera led (Thurén, T. 2000 s. 34). Eftersom 

trovärdigheten ökar när man använder sig av primärkällor har vi i så stor utsträckning 

som möjligt använt oss av sådana källor. När vi exempelvis har stött på intressant 
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information i en vetenskaplig artikel som hänvisar till en annan författare och artikel så 

har vi sökt reda på denna för att själva kunna avgöra relevansen i den informationen. 

Genom denna metod har vi undgått eventuella misstolkningar från sekundärkällans 

författare och på så sätt samlat in mer trovärdig information.  

Det horisontella beroendekriteriet innebär att minst två oberoende källor ska bekräfta ett 

påstående för att det ska kunna anses som trovärdigt (Thurén, T. 2000 s. 49). Då vi, 

under teorikapitlet, använt oss av vetenskapliga artiklar i stor grad så är det viktigt att 

dessa uppfyller detta kriterium för att deras påståenden ska vara trovärdiga och 

acceptabla. Samtidigt tror vi inte att någon författare av de vetenskapliga artiklar som vi 

valt ut har någon avsikt att dölja sanningen. Detta görs oftare i studier där mer 

kontroversiella ämnen behandlas och vi anser att vårt studieområde inte tillhör ett sådant 

område (Thurén, T. 2000 s. 49). De artiklar vi använt oss av är inhämtade från databaser 

som endast publicerar granskat material vilket innebär att detta kriterium är uppfyllt. Vi 

har även använt oss av läroböcker för att finna relevanta teorier inom det studerande 

ämnet vilka inte kräver granskning innan de publiceras. Denna litteratur är accepterad, 

då de används som undervisningsmaterial på universitet, och att vi därmed bedömer den 

uppfylla detta kriterium. Om denna litteratur skulle visa en felaktig bild förmodar vi att 

den inte skulle användas som underlag vid universitetsstudier.  

Det tredje kriteriet vi använt som underlag för kritiskt granskande är tendenskriteriet. 

Enligt detta kriterium ska författarens egna åsikter inte påverka studiens resultat genom 

att denne är partisk i sin undersökning. Även då en författare påstår sig utesluta sina 

egna värderingar så kommer dessa i någon grad att påverka studiens resultat då det är 

omöjligt att bortse från sina undermedvetna tolkningar och värderingar. (Thurén, T. 

2000 s. 63-64) Vi har därför försökt att inte fullständigt lita på de källor vi använt utan 

att mer ta del av huvuddragen från dessa för att på så sätt undvika att andra författares 

värderingar ska speglas allt för mycket i denna uppsats. Vi vill helst utgå från oberoende 

empiriska resultat där dessa kan tolkas utifrån oss för att göra denna studie så trovärdig 

som möjligt.    
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3 Teori 

För att en studie ska kunna genomföras utifrån det deduktiva synsättet krävs det teorier 

för att kunna koppla resultatet till den befintliga teorin. Då vi vill jämföra vårt resultat 

från studien med teorier och tidigare forskning är det viktigt att förklara dessa för 

läsaren för att kunna föra en förståelig diskussion. Vi redogör i detta kapitel för de 

teorier och den tidigare forskning som är relevant för studien. 

3.1 Forskningsområde 

Vi har i denna studie valt att utgå från två olika teoriområden. Det ena teoriområdet 

studien inriktar sig mot är teorier som behandlar ämnet ”corporate governance”, vilket 

förklarar hur och varför ett företags styrs på det sätt som det gör. Då vi valt att fokusera 

på ägarstrukturen och dess påverkan på företagens prestation kommer agentteorin att 

spela en central roll inom detta område. Denna teori ligger till grund för vår syn på 

corporate governance och hur ägarstrukturen kan komma att påverka företaget vad 

gäller bland annat beslutsfattande, styrandet och investeringspolicyn i företaget.  

Studiens resultat kan dock bli missvisande om faktorer utelämnas rörande företagets 

finansiering, därför har vi valt att inkludera en andra teoridel där finansieringsteorierna 

tradeoff- och pecking order theory behandlas. Att detta är betydelsefullt har vi dessutom 

fått bekräftat då vi studerat tidigare forskning inom området där den finansiella aspekten 

påvisats ha en betydande roll för företagens prestation (Dinga, A. K., Dixon, R. & 

Stratling, R. 2009)   

Med utgångspunkt i detta resonemang har vi valt att indela teorikapitlet i två huvuddelar 

där vi delat upp teorierna beroende om de härrör till corporate governance eller 

corporate finance. Vi kommer att inleda med de teorier som behandlar frågor kring 

ägarstruktur för att sedan komma in på de teorier som berör företagens val av 

finansieringsalternativ. 

Då detta är en studie av ”hypotetstest-karaktär” skall diskussionerna kring de valda 

teorierna, samt vilken forskning som tidigare bedrivits inom området, mynna ut i en 

hypotes. Denna hypotes ska vi bekräfta eller förkasta utifrån de empiriska data och de 

analyser vi senare genomför. Våra empiriska resultat kommer därefter att jämföras med 

tidigare studier för att om möjligt finna likheter eller skillnader mellan dem. 

3.2 Corporate governance 

3.2.1 Den klassiska och reviderade riktlinjen 

Den klassiska riktlinjen innebär att ledningens huvudintresse ska ligga i att maximera 

marknadsvärdet på företagets tillgångar. Denna definition av att skapa ett värde är dock 

inte entydig, ett företag kan vara finansierat på flera olika sätt vilket innebär att det går 

att maximera marknadsvärdet på företaget på fler än ett sätt. Företaget kan till exempel 

vara finansierat helt och hållet med eget kapital i form av att aktieägare satsar kapital i 

företaget, men ett företag är vanligtvis finansierat med både aktiekapital och lån från 

banker och andra intressenter vilket leder till att den reviderade riktlinjen istället ligger i 
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fokus. Denna riktlinje innebär att företagsledningen ska eftersträva att maximera 

marknadsvärdet på det egna kapitalet. För att ledningen ska uppfylla detta krav så måste 

de minimera värdet för övriga intressenter. Detta innebär till exempel att 

företagsledningen ska förhandla fram så låga räntor och lönenivåer som möjligt. Om 

detta inte görs kommer aktieägarnas värde att minska vilket kan leda till en konflikt 

ägare och ledning emellan, vilket är grunden i agentteorin. (Ogden, J., Jen, F. C. & 

O´Connor, P. F 2003 s. 78-82) 

3.2.2 Agentteorin 

Denna teori baseras på att en konflikt uppstår då den ägande och den verkställande 

makten inom företaget skiljs åt.  Den som innehar den ägande makten ger i uppdrag åt 

en annan part, som därigenom får den verkställande makten, att utföra det arbete som 

förknippas med tjänsten i fråga. Den som därmed innehar den verkställande makten 

förväntas agera för att tillgodose uppdragsgivarens intressen. För detta kräver denne en 

kompensation, i normalfallet ersättning. (Eisenhardt. K 1988 s.489-490) 

I denna uppsats, som avser börsnoterade företag, utgår vi ifrån att det är aktieägarna i ett 

företag som är huvudmän över företagsledningen, som är tillsatt för att uppfylla 

aktieägarnas önskan och krav. Detta är svårt eftersom aktieägarna och ledningen oftast 

inte har tillgång till samma information. Ledningen är oftast mer insatta i företagets 

verksamhet och får därför bättre och mer relevant information som kan påverka 

företaget. Därför gäller det för företagsledningen att vara så transparent som möjligt, det 

vill säga att förmedla den information de besitter till aktieägarna, för att ledningens 

planer och agerande ska förstås och accepteras av ägarna. Om detta inte görs kan det lätt 

uppstå missförstånd mellan parterna och att aktieägarna inte har förståelse för 

ledningens beslut. Detta kan då leda till att aktieägarna inte är tillfredställda med 

ledningens agerande och att ledningen till slut måste bytas ut mot en annan styrande 

grupp. (Ross, S. 1973 s. 134) 

En bidragande faktor till att dessa motsättningar inte ska uppstå kan vara att det finns en 

eller flera stora aktieägare som kan påverka ledningens agerande. Denna eller dessa 

storägare kan även vara invald i styrelsen vilket kan bidra till att aktieägarnas intressen 

representeras på ett tydligare sätt i styrelsens beslutsfattande. Om det endast finns 

mindre ägare i företaget är dessa troligtvis inte lika insatta i företagets verksamhet som 

om storägare finns. (Burkart, M., Gromb, D. & Panunzi, F. 1997 s. 719-720) 

Enligt Barca och Becht  kan detta leda till en annan typ av problem då det istället kan 

uppstå konflikter aktieägare emellan. Det är inte nödvändigtvis så att stora och små 

aktieägare har samma målsättningar och förväntningar på de företag man satsar sitt 

kapital i.(Barca, F. & Becht, M. 2001 s. 6) 

3.2.3 Empirisk forskning inom corporate governance 

Frågan om hur ett koncentrerat ägande kan klassificeras har behandlats sedan många år 

tillbaka. Berle och Means tog upp denna fråga redan 1932 i sin studie rörande 

ägarförhållandens påverkan på företag som publicerades i boken ”The modern 

corporation and private property”. I denna studie behandlar författarna de rådande 
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förhållandena i amerikanska företag och vilka effekter ägarkoncentrationen har för ett 

företags styrning. Här argumenterar författarna att det har uppstått en förskjutning från 

ägarstyrda företag till att ägarna i stället anställer ledning då deras förmögenheter växer 

och de inte längre kan aktivt delta i det dagliga arbetet själva. Konsekvensen av detta är 

enligt Berle och Means att det uppstår en konflikt mellan dessa två grupper vilket kan 

ses som grunden till det som senare skall komma att utvecklas till agentteorin. (Berle, 

A.A. & Means, G. C. 1932 s. 9-11) 

I denna studie diskuteras också att man kan dela upp nivån av ägarkoncentration i fem 

olika nivåer beroende på hur stor del av rösträtterna den största ägaren i företaget 

innehar. Dessa fem nivåer var enligt Berle och Means; ”private ownership”, ”majority 

control”, ”minority control”, ”joint ownership-minority and management control” och 

”management control”. Med hjälp av indelning av företagen utifrån kriterierna för dessa 

nivåer försökte man påvisa vilken förmåga den största ägaren har att påverka och styra 

ledningens beslut och därmed företaget. 

Tabell 1. Ägarklassificeringar 

Klassificering 

 

Private 

ownership 

Majority 

control 

Minority 

control 

Joint 

ownership – 

minority and 

management 

control 

Management 

control 

Procent > 80 % 50 – 80 % 20 – 50 % 5 – 20 % < 5 % 

Källa: Berle, A. A. & Means, G. C. 1932 s. 75 ff 

För att ett företag ska anses ha ”private ownership” skall den största ägaren själv ha en 

röstandel på minst 80 procent. Kravet för att klassas som ”majority control”-företag 

skall största ägaren kontrollera 50 till 80 procent av rösträtterna i företaget. Även i detta 

fall kan alltså en ensam ägare styra företaget på egen hand utan att behöva söka stöd hos 

andra aktieägare. Nästa klassificering enligt denna skala är ”minority control”-

företagen. Här kontrollerar den största ägaren mellan 20 till 50 procent av rösträtterna 

och måste därför söka stöd hos andra aktieägare för att driva igenom sina förslag. Näst 

lägsta ägarkoncentrationen ”joint ownership-minority and management control” innebär 

rösträtt mellan fem och 20 procent och den sista gränsen dras vid fem procent och då 

anses ledas med ”management control”. (Berle, A. A. & Means, G. C. 1932 s. 75)  

En upptäckt forskarna gjorde var att ju högre ägarkoncentration, enligt graderingen 

ovan, desto bättre presterade företagen. Detta förklarade Berle och Means med att 

konflikter mellan ägare och ledning undveks i större utsträckning bland dessa företag 

jämfört med företag med ett spritt ägande. Denna slutsats väckte ett stort intresse bland 

forskare att studera detta ämne vidare. (Berle, A. A. & Means, G. C 1932, refererad av 

Demsetz, H. & Lehn, K. 1986 s. 1176) 

Easterbrook och Fischel bygger vidare på Berle och Means studie på effekten av vilken 

ägarkoncentration företagen har. I denna studie har de studerat hur ett spritt ägande 

påverkar ledningens agerande. Studien baseras på förhållanden på den amerikanska 
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marknaden där Berle och Means sedan tidigare förklarat att ägarkoncentrationen 

generellt sett är låg vilket innebär att många mindre ägare tillsammans äger företagen. 

Ledningen i företagen får därmed en större kontroll då mindre ägare mer sällan är aktivt 

inblandade i beslutsfattandet. Då ledningen har en betydligt bättre insyn i den dagliga 

verksamheten jämfört med de mindre ägarna har de en möjlighet att undanhålla sådan 

information som inte är till fördel för dem själva. Därmed kan situationer uppstå där 

ledningen avviker från den klassiska synen där deras uppgift är att maximera ägarnas 

kapital och i stället ger sig in i projekt som snarare berikar dem själva. Författarna 

menar att problem enligt agentteorin lättare uppstår i företag med ett splittrat ägande 

vilket påverkar företagens prestationer negativt. (Easterbrook, F. H. & Fischel, D. R. 

1996 s. 119-124) 

I en studie av Demsetz och Lehn har dessa undersökt 511 amerikanska företag och 

studerat sambanden mellan koncentrerat ägande och prestation. I denna studie har 

forskarna, till skillnad från andra forskare, försökt förklara vilka faktorer som påverkar 

ägarkoncentrationen i stället för att undersöka hur ägarkoncentrationen påverkar 

lönsamheten De variabler som använts för att förklara ett företags ägarkoncentration är; 

företagsstorlek, variationer i resultat, samt dummyvariablerna om företaget är av 

allmännyttigt karaktär, finansiellt institut eller verksamma inom mediebranschen. 

Författarna delade upp ägarstrukturen i två huvudkategorier; andelen av företagets aktier 

som ägs av de fem största ägarna och andelen aktier som ägs av de 20 största ägarna. 

Variationen i det första koncentrationsmåtten var från 1,27 procent till 87,14 procent. I 

den andra kategorin fanns en liknande variation, från 1,27 procent till 91, 40 procent. 

(Demsetz, H. & Lehn, K. 1985 s. 1166, 1174-1175) Detta visar på en stor spridning av 

ägarkoncentrationen mellan amerikanska företag vilket gör att studien inkluderar många 

olika koncentrationsnivåer. 

Studiens slutsats är att ett koncentrerat ägande inte är förknippat med bättre prestationer. 

De finner empiriska bevis för att ägarstrukturen varierar över tiden och att några 

signifikanta samband mellan ägarkoncentration och företagets lönsamhet inte kan 

påvisas. (Demsetz, H. & Lehn, K. 1985 s 1155) 

Färskare studier inom området corporate governance har ställt sig till den skara som 

funnit signifikanta positiva samband mellan ägarkoncentration och lönsamhet för 

företagen. Både Heugens, van Essen och van Oosterhout (2009) samt Dinga, Dixon, & 

Stratling (2009) har i sina studier kommit fram till att ett koncentrerat ägande i företag 

genererar en högre lönsamhet i dessa. (Heugens, P. P. M. A. R., van Essen, M. & van 

Oosterhout, J. H. 2009 s. 506; Dinga, A. K., Dixon, R. & Stratling, R. 2009 s. 37-38) 

En central aspekt som motiverat vidare forskning inom detta område under senare år är 

att forskningsfronten länge varit fokuserad på de angloamerikanska förhållandena och 

varit vidareutvecklingar av den klassiska studie som genomfördes av Berle och Means 

1932. (Does Ownership Structure Affect Performance? Evidence from the Italian 

Market 2008) Då mycket av den tidigare forskningen inom området corporate 

governance utgått ifrån dessa förhållanden har det tidigare varit svårt att finna relevant 
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information som behandlar rådande förhållanden i andra delar av värden. Detta faktum 

har uppmärksammats av forskare och på senare år har ett flertal studier genomförts där 

man fokuserar på den europeiska marknaden där ägandet generellt sett är mer 

koncentrerat än i Storbritannien och USA. (Barontini, R. & Caprio, L. 2006; Bjuggren, 

P-O., Eklund, J. & Wiberg, D. 2007; Perrini, Rossi & Rovetta 2008)  

I dessa studier har forskarna funnit signifikanta samband mellan ägarkoncentration och 

företagsvärdering. Man har i dessa studier studerat sambandet mellan ett koncentrerat 

ägande och aktiemarknadens värdering av företagen istället för att, som i vår studie, 

studera ägarkoncentrationens faktiska påverkan på de resultat som företagen genererar i 

form av räntabilitet på eget och totalt kapital. Vad man har kunnat utläsa ur de 

empiriska data som insamlats är att ett koncentrerat ägande är en bidragande faktor till 

en hög värdering av företagen även om det inte kan förklara hela den komplexa 

värderingen av dessa företag.  

Vissa artiklar skrivna på senare år har behandlat den ”orättvisa” som förekommer i 

länder som tillåter olika aktieserier med olika röstvärde i företagen. Man har i de flesta 

fall förespråkat att kapitalandelen skall vara densamma som röstdelen för en aktie för att 

på så sätt vara mer rättvist. Många länder har tagit till sig dessa diskussioner och 

lagstadgat emot denna typ av rösträttsdifferens mellan till exempel A- och B-aktier. 

Easterbrook och Fischel hävdar däremot att denna skillnad i röstvärde mellan aktier 

faktiskt kan vara önskvärt då det kan motverka att det uppstår agentteoriproblem med 

konflikter mellan ägare och ledning. Ägarna får i dessa fall ofta ett större inflytande då 

det är lättare att uppnå en större röstandel med mindre kapitala medel än vad som annars 

skulle behövts. (Easterbrook, F. H. & Fischel, D. R. 1996 s. 72-73) Detta system, med 

olika aktieserier, existerar fortfarande i Sverige och skulle det i vår studie visa sig att ett 

koncentrerat ägande är positivt för företagets lönsamhet så skulle det styrka påståendet 

att aktieserier med olika röstvärden är önskvärt då det underlättar ett koncentrerat 

ägande. 

3.2.4 Empirisk forskning på ägarkoncentrationen i Sverige 

Den svenska modellen, som tidigare diskuterats i problembakgrunden, har visat sig vara 

anmärkningsvärt framgångsrik. I Sverige finns ett starkt koncentrerat ägande där ett 

fåtal aktörer kontrollerar stora delar av de företag listade på Stockholmsbörsen. Två av 

de största bankerna, SEB och Handelsbanken har historiskt och även i nutid, genom sina 

starka kopplingar till investmentbolagen Investor och Industrivärden ägt en stor del av 

de svenska företagen. Detta karaktäriserar den svenska ägarstrukturen där ett fåtal 

investerare kontrollerar inte bara de små företagen utan även de riktigt stora bolagen på 

Stockholmsbörsen. Den största aktören på den svenska marknaden, familjen 

Wallenberg. har genom företagen SEB och Investor kontroll över företag som 

representerar 50 procent av det samlade marknadsvärdet på Stockholmsbörsen. 

(Agnblad, J., Berglöf, E., Högfeldt, P. & Svancar, H. 2001 s. 228) Nedan visas en tabell 

över vilka ägarkonstellationer som kontrollerar det största andelen rösträtter i svenska 

företag. 
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Tabell 2. Ägarfördelning 

Största ägare Antal bolag Andel av totala antal företag (%) 

   

Familj/Privat 188 61,8 
Sfärer 31 10,2 
Utländskt  26 8,6 
Försäkringsbolag 3 1,0 
Stiftelser 1 0,3 
Aktiefond 19 6,3 
Offentligt 7 2,3 
Bank 2 0,7 
”Avnoteringsköp” 4 1,3 
Andra 23 7,6 

Totalt 304 100 

Källa: Agnblad, J., Berglöf, E., Högfeldt, P. & Svancar, H. 2001s. 233 

 Det faktum att det i Sverige är tillåtet med aktier med olika röstvärden är en viktig 

faktorer som gjort det möjligt att bibehålla en fortsatt hög ägarkoncentration. Att detta 

är tillåtet enligt lag är väldigt ovanligt i andra länder medans det i Sverige är accepterat 

vilket möjliggjort att bibehålla den höga ägarkoncentrationen. (La Porta, Lopez-De-

Silanes & Shleifer 1999 s. 484-486) 

Det faktum att aktier med olika röstvärden tillåts i Sverige kan dock leda till problem då 

de största ägarna kan ”fastna” i ett företag under en lång tid. Denna ”tröghet” kan i 

många fall kosta mer än vad som finns att vinna i ett långsiktigt ägande då ett företag 

kan behöva nya ägare för att tillföra innovation till företaget. Agnblad et al menar att 

den svenska modellen, med en hög ägarkoncentration, står inför en hård prövning i 

framtiden. Författarna menar att Sverige i framtiden kommer få se ett ytterligare ökat 

utländskt ägande där utländska institutioner kommer investera i de svenska företagen på 

bekostnad för de svenska, privata, storägarna och därmed skapa ett mer diversifierat 

ägande där de stora ägarna kommer försvinna allt mer. Detta skulle i så fall innebära att 

Sverige kommer närma sig den ägandestruktur som finns i Amerika och Storbritannien 

där ett spritt ägande är vanligt förekommande. Innebörden av ett större utländskt ägande 

kommer också att påverka den svenska strukturen med aktier av olika rösträtter då de 

utländska ägarna inte är vana vid denna indelning av aktier. Redan nu finns det svenska 

företag som har anpassat sig efter de utländska investerarnas önskemål med endast en 

aktieserie. Till exempel så har ABB och Astra ändrat sin aktiestruktur till att endast en 

slags aktie finns, där en aktie innebär en röst. Författarna menar vidare att andra svenska 

företag kommer följa denna linje och därmed kommer det bli allt svårare att skaffa sig 

kontroll över ett företag med hjälp av olika aktieserier där en investerare kan inneha en 

större röstandel än ägarandel. (Agnblad, J., Berglöf, E., Högfeldt, P. & Svancar, H. 

2001 s. 230) 

I studien ”Ownership and control in Sweden: Strong owners, weak minoritys, and social 

control” studerar Agnblad et al förhållandena på Stockholmsbörsen och den ägarstruktur 
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som där råder. I denna studie har författarna valt att närmare studera vilka effekter den 

svenska ägarmodellen med starka majoritetsägare har på de listade företagen. 

Författarna har även försökt att finna belägg för hur den svenska ägarmodellen kommer 

att utvecklas i framtiden; kommer den överhuvudtaget att överleva eller kommer den att 

få stå tillbaka för det mer spridda ägarstrukturen som förekommer i Amerika och 

Storbritannien? Då denna studie genomfördes var dock ägarkoncentrationen hög, som 

visas i tabell 2 kontrollerar familjer och sfärer tillsammans 72 procent av alla bolag på 

Stockholmsbörsen. Denna siffra ger en stark indikation på hur dominant den svenska 

ägarmodellen fortfarande är (2001). Detta trots de avregleringar av finansmarknaden 

som skett och att företag själva tenderar att anpassa sig till förhållanden som råder på 

andra marknader där man inte tillåter aktieserier med olika röstvärden. 1993 

genomfördes i Sverige den ovan nämnda avreglering på den finansiella marknaden 

vilket resulterade i att det blev lättare för utländska investerare att komma in på den 

svenska marknaden. Detta medförde att utländska institutionella ägare började investera 

allt mer på den svenska marknaden, jämfört med många andra marknader. Fokus för 

dessa investerare var från början de större svenska bolagen. I och med denna 

avreglering har det utländska ägandet på stockholmsbörsen ökat markant från 1993 års 

nivåer till 2001 års nivåer. (Agnblad, J., Berglöf, E., Högfeldt, P. & Svancar, H. 2001 s. 

228) 

Dessa utländska investerare har i de flesta fallen investerat sitt kapital i röstsvaga b-

aktier vilket inte har påverkat maktförhållandena i så stor utsträckning i svenska företag. 

Författarna skriver att det inte är ovanligt att en huvudägare innehar alla a-aktier i ett 

företag vilket innebär att denna kan ha en stark röstmajoritet utan att ha investerat 50 

procent eller mer av kapitalet. Att en ägare, eller en ägarfamilj, kontrollerar alla a-aktier 

i ett företag resulterar då i en näst intill obefintlig likviditet för dessa aktier Även om 

utländska investerare föredrar att köpa dessa aktier framför de mer röstsvaga b-aktierna 

kan de inte göra så just på grund av att det inte finns några tillgängliga. Studien av 

Agnblad et al visar att den största aktieägaren genomsnitt hade 37,7 procent av aktierna 

(rösterna) medan den näst största ägaren ägde 11,2 av rösterna (2001). Dessa siffror 

visar på att dessa två ägare tillsammans uppnår absolut majoritet i ett genomsnittligt 

företag på Stockholmsbörsen vilket tyder på en hög ägarkoncentration. De kommer 

även fram till att i 34,1 procent av företagen så finns en ensam ägare som innehar mer 

än 50 procent av rösterna. Agnblad et al menar att dessa siffror visar på att 

ägarstrukturen i Sverige är mycket koncentrerat jämfört med utländska förhållanden. 

(Agnblad, J., Berglöf, E., Högfeldt, P. & Svancar, H. 2001 s. 234-235) Eftersom denna 

studie är baserad på siffror från 2001 så finner vi det intressant att undersöka hur dessa 

siffror har tenderat att utvecklats åren efter deras studie. Är deras uttalande befogat när 

det menar att Sverige i framtiden kommer få ett mer splittrad ägande? Eftersom vi ska 

undersöka ägarstrukturen i Sverige under en åttaårsperiod kommer vi troligtvis att 

kunna besvara denna fråga. 

En slutsats som Agnblad et al har kommit fram till i sin studie är att det finns både för- 

och nackdelar med ett starkt koncentrerat ägande. Dock har man funnit två exempel där 
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ett koncentrerat ägande har varit långsiktigt lönsamt och där svenska företag inom dessa 

sektorer har blivit stora aktörer på den internationella marknaden. Dessa sektorer som 

visat sig kunna dra nytta av de fördelar som ett koncentrerat ägande erbjuder är 

läkemedelsbranschen och telekombranschen. Nackdelarna är det som vi tidigare 

diskuterat, problem med att snabbt ställa om verksamheten för att dra nytta av nya 

möjligheter som kan uppenbara sig. En annan indikation som författarna pekar på som 

ett tecken på att ett koncentrerat ägande är önskvärt är det faktum att familjen 

Wallenbergs företag i snitt har presterat bättre en marknadsgenomsnittet för företag 

noterade på Stockholmsbörsen. Detta kan dock inte ses som ett signifikant tecken på att 

en stark ägarfamilj är att föredra som ägare av svenska bolag då det funnits andra 

familjeägda företagskonstellationer som presterat sämre än ett genomsnitt under de år 

man undersökt. (Agnblad, J., Berglöf, E., Högfeldt, P. & Svancar, H. 2001 s. 252-253) 

Entydiga slutsatser om den svenska ägarmodellen är att föredra eller inte står dock svåra 

att finna. Olika studier drar ofta olika slutsatser. I en artikel av Bjuggren, Eklund och 

Wiberg (2007) har dessa funnit att den svenska ägarmodellen, där aktier med olika 

rösträtt tillåts, inte är till fördel för de svenska företagen. Detta menar man snarare 

bidrar till sämre prestationer och lägre företagsvärderingar bland de företag som 

använder sig av detta system. För att undersöka ägarkoncentrationens påverkan på 

företagen har man i denna studie valt att mäta ägarkoncentrationen som hur stor del av 

företaget som ägs av den enskilt störste ägaren samt hur stor del som kontrolleras av de 

fem största ägarna tillsammans. (Bjuggren, P-O., Eklund, J. & Wiberg, D. 2007 s. 1323 

ff)  

3.2.5 Den svenska modellens framtid 

Agnblad et al diskuterar i sin studie att den svenska modellen kan komma att få det 

svårt att överleva i framtiden. De pekar framför allt på tre faktorer som kommer att vara 

avgörande för den svenska modellens fortlevnad. Den första faktorn är att svenska 

företag måste söka mer utländsk kapital vilket i stor utsträckning kommer att försvåras 

om dessa investerare inte kommer att uppnå en röstandel som motsvarar deras 

kapitalinsats. Den andra faktorn författarna menar kommer att bidra till en försvagning 

av den svenska ägarmodellen är den globalisering som pågår i näringslivet. Företag 

köps upp och går samman med utländska företag vilket kommer leda till att fenomenet 

med rösträttsdifferens kommer att avvecklas. Exempel där detta redan har skett är som 

vi nämnde tidigare ABB och Astra. Den tredje faktorn är att lagar och förordningar 

kommer att försvåra för företag att behålla systemet med aktier med olika röstvärden. 

Redan idag är det förbjudet för nystartade företag att utnyttja detta system och det 

faktum att Sverige måste anpassa sig till befintliga och kommande EU-lagar försvårar 

ytterligare användandet av detta system. (Agnblad, J., Berglöf, E., Högfeldt, P. & 

Svancar, H. 2001 s. 254-255) 

3.2.6 Utländskt ägande 

Som vi nämnde i problembakgrunden har bland andra Jonung argumenterat för att ett 

utländskt ägande är att föredra då det bidrar till kunskapsspridning över 

nationsgränserna. Detta skulle i så fall leda till att företag med en större andel utländsk 
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ägande presterar bättre än företag med låg andel utländskt ägande. (Jonung, L. 2002 sid 

56) 

Det går dock inte att empiriskt styrka påståendet att ett utländskt ägande leder till en 

kunskapsspridning och därmed bättre prestationer. Studier har gjorts där man inte funnit 

dessa samband mellan utländskt ägande och lönsamhet. Globerman et al har studerat 

detta område utan att finna entydiga bevis för ett positivt samband mellan prestation och 

utländskt ägande. De menar till exempel att man, när man studerat kanadensiska 

företag, funnit ett samband mellan de två faktorerna men att det visat sig att det snarare 

har berott på variabler som storlek på företagen och kapitalstrukturen hos 

dem.(Globerman, S., Ries, J.C. & Vertinsky, I. 1994 s. 154) 

Forskare har däremot i senare studier kunnat fastslå att det föreligger ett signifikant 

samband mellan en högre andel utländska ägare och bättre prestationer i företagen. Ett 

ökat inflytande från utländska ägare bidrar till ett större kunskapsutbyte vilket kan leda 

till exempelvis effektiviseringar, nya distributionskanaler och andra synergieffekter. I 

denna studie har författaren fokuserat på svenska företag och hur de har påverkats under 

de sista årtiondena av det ökande inflytandet från utländska ägare. Författaren menar att 

eventuella negativa sidor med ett minskat svenskt inflytande tenderar att vägas upp av 

de fördelar som förknippas med ett ökat utländskt ägande. (Karpaty. 2007 s. 257-258) 

3.3 Corporate finance 
Många studier har under åren genomförts där man studerat hur företagens 

kapitalstruktur påverkar dess prestationer i form av olika resultatmått. Teorier har 

arbetats fram som ger en förklaring till hur och varför den valda kapitalstrukturen 

inverkar på företagens resultat. Några av de två mest välkända och använda är ”Trade 

off teorin” och ”Pecking order teorin”.  

3.3.1 Trade off teorin 

Denna teori som presenterades av Alan Kraus och Robert Litzenberger i början av 

1970-talet beskriver hur företagen kan maximera sin vinst genom att hitta den optimala 

balansen mellan eget och främmande kapital. Eftersom kostnaderna av främmande 

kapital i form av räntebetalningar är en avdragsgill kostnad för företagen så innebär det 

att en högre räntabilitet på eget kapital genereras så länge företagets lönsamhet 

överstiger kostnaderna för detta kapital. Dock så finns det också en annan typ av 

kostnad förknippad med att finansiera bolag med främmande kapital. Om företaget går 

dåligt och genererar negativa resultat har man ändå en kostnad för kapitalet, till skillnad 

från företag finansierade med endast eget kapital. Detta resulterar i en ökning av så 

kallad ”deafult risk” (risken att gå i konkurs). Att hitta den perfekta avvägningen mellan 

dessa delar, vinsten i form av skattefördelar och kostnaden i form av deafult risk är den 

centrala delen i trade-off teorin. (Kraus, A. & Litzenberger, R. 1973 s. 912) 

Även om vi i vår studie har valt att fokusera på ägarstrukturens inverkan på företagets 

prestation, snarare än kapitalstruktur, ser vi trade off teorin som en viktig teori att ta 

med och beakta. Som vi tidigare nämnde så kom Globerman et al i sin studie fram till 
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att det fanns ett samband mellan ägarstruktur och prestation då han undersökte 

kanadensiska bolag, men att han senare insåg att det främst berodde på att han från 

början inte hade korrigerat för kapitalstrukturen i dessa företag. Med deras resultat i 

åtanke är det av största vikt att inkludera denna variabel i vår studie även om vi inte 

lägger fokus på den. Om det resonemang som Globerman et al för skulle stämma även 

för vår studie kan en regressionsanalys med denna variabel inkluderad ge ett rättvisande 

svar på frågan om det finns en relation mellan ett koncentrerat ägande och hög 

lönsamhet i företagen vi undersöker.  

3.3.2 Empirisk forskning inom corporate finance 

Enligt pecking order teorin finns det en önskvärd ordning om hur ett företag anskaffar 

kapital om tillskott behövs. Det finns enligt teorin tre olika tillvägagångssätt att 

införskaffa nytt kapital för att finansiera sina investeringar. De tre metoderna är att 

finansiera med: 

- internt genererade vinster som finns kvarhållna i företaget 

- externt kapital i form av lån och krediter 

- nyemission 

Dessa tre metoder för att införskaffa kapital har en inbördes rangordning som förklarar 

hur önskvärda de olika metoderna är för företagen. Många studier har gjorts inom detta 

område vilka förklarar att företag föredrar att i första hand använda sig av internt 

genererade vinster, i andra hand externt kapital i form av lån och krediter och det minst 

önskvärda sättet är att ta in mer eget kapital genom nyemissioner. Att man försöker 

undvika att ta in mer eget kapital via nyemissioner beror framför allt på att det minskar 

de befintliga ägarnas värde då deras andel av företagets totala värde minskar. Denna 

metod kan sägas vara en motsättning till det klassiska synsättet vilket säger att 

företagets uppgift är att maximera ägarnas avkastning. (Meyers, S. C. 1984 s. 576)  

Kontexten av denna teori är att företag har en önskvärd ”turordning” när det gäller 

finansiering av sina projekt. Denna ”turordning” kan tolkas som en motsättning till trade 

off teorien som beskrevs ovan där företagen försöker hitta en optimal skuldsättingsgrad. 

Pecking order teorin menar istället att om möjligheten fanns skulle företagen välja att 

finansiera alla sina projekt med internt genererade vinster istället för att öka andelen 

främmande kapital i företaget. Företag väljer i de fallen alltså att frångå en optimal 

skuldsättningsgrad och i stället öka sin soliditet genom att finansiera med kvarhållna 

vinster. Att företag gör det kan ofta bero på att de inte anser att skattefördelarna med en 

optimal skuldsättningsgrad upphäver riskerna för att hamna i en finansiell kris på grund 

av svårigheter att kunna betala sina räntekostnader. (Shyam-Sunder L & Myers S. 1999 

220-222) 

I en studie av Berger och di Patti testar dessa hypotesen om en hög skuldsättningsgrad, 

det vill säga en låg soliditet, reducerar agentproblemet i företagen och därmed ökar 

lönsamheten i dessa. Studiens slutsats är att ju högre skuldsättningsgrad desto mer 



22 

 

lönsam är företagen och detta påvisas genom ett signifikant positivt samband mellan 

dessa variabler. De finner sambandet att när ett företag ökar sin skuldsättning med en 

procentenhet så ökar vinsten i genomsnitt med sex procentenheter. Ett positivt samband 

gäller även mellan skuldsättningsgraden och räntabilitet på eget kapital. (Berger, A. N. 

& di Patti, E. B. 2006 s. 1087) Denna studie har genomförts med amerikanska banker 

som undersökningsobjekt vilket kan innebära att resultaten inte kan generaliseras för 

andra typer av företag och andra geografiska områden. Detta påvisar att 

kapitalstrukturen har en påverkan på ett företags prestation och är därför viktig att 

inkludera i denna studie. 

En motsättning till ovanstående empiriska forskning är en studie gjord av Dinga et al. I 

deras studie från 2009 kommer de fram till att en låg soliditet snarare leder till en låg 

lönsamhet. För att mäta lönsamheten har forskarna i denna studie använt sig av 

räntabilitetsmåtten på totalt och eget kapital. (Dinga, A. K., Dixon, R. & Stratling, R. 

2009 s. 38) 

3.4 Framtagen modell 
Med utgångspunkt i de teorier och den tidigare forskning vi presenterat ovan har vi 

arbetat fram en modell för att testa ägarkoncentrationens, det utländska ägandets och 

soliditetens påverkan på företags prestationer i form av räntabilitet på totalt och eget 

kapital. 

 

Figur 2. Studiens undersökningsmodell 

För att testa dessa variablers påverkan på de valda räntabilitetsmåtten har vi ställt upp 

följande hypotes: 

En hög ägarkoncentration, hög andel utländskt ägande och hög soliditet resulterar i en 

ökad prestation från företaget i form av bättre räntabilitetsmått 

Prestation

Utländskt ägande

Ägarkoncentration

Soliditet
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För att testa denna hypotes har vi använt oss av följande skattningsmodell för att påvisa 

variablernas inverkan på räntabiliteten: 

y = a + βx1 + βx3 + βx3 

Där, 

y = den beroende variabeln; räntabilitet på totalt eller eget kapital 

x1 = ägarkoncentration 

x2 = andel utländskt ägande 

x3 = soliditet 

β = skattning av variablerna för att minimera avvikelserna mellan observationerna och 

regressionslinjen. 

a = regressionens intercept med y-axeln (ett konstantvärde) 
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4 Praktiskt tillvägagångssätt 

För att läsaren ska vara införstådd med hur studien praktiskt har gått till och vilka 

konsekvenser detta kan få för studiens utformning och resultat är det viktigt att förklara 

detta tillvägagångssätt. I detta kapitel förklaras vilka tillvägagångssätt vi använt och 

vilka kriterier som ligger till grund för dessa. 

4.1 Urval 
Då vi i denna uppsats vill undersöka hur ägarstrukturen i företag på stockholmsbörsen 

påverkar företagets lönsamhet i form av två räntabilitetsmått vill vi skapa ett så 

representativt urval som möjligt för just denna grupp av företag. Vi har valt att 

undersöka företagens prestationer mellan åren 2001-2008, det vill säga en åttaårsperiod. 

Under denna period har det skett förändringar på den svenska marknaden; nya företag 

har tillkommit samtidigt som andra har försvunnit. Vi har därför valt ut de företag som 

befunnit sig på den svenska marknaden under hela den utvalda tidsperioden och det 

resulterade i att 100 företag hamnade i studiens urval. 

Vi har i denna studie valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval då det är vi 

själva som satt de kriterier som företagen måste uppfylla för att ingå i urvalet. Ett 

kännetecken för denna typ av urval är att resultatet per automatik inte kan generaliseras, 

utan att den i stället beror på forskarens bedömning vid urvalsförfarandet. Forskaren 

måste själv välja undersökningsobjekt som bidrar till att öka studiens generaliserbarhet. 

(Johansson- Lindfors, M.-B. 1993 s 95-96) Urvalsmetoden vi använde oss av är ett 

subjektivt urval som grundar sig på kriteriet vi satte att företagen som skall ingå måste 

befunnit sig på Stockholmsbörsen under samtliga år vi studerat. Dessa företag ser vi 

som representativa och relevanta då vi vill studera trenderna för bland annat utländskt 

ägande.  

För att resultatet av en undersökning skall kunna sägas vara generaliserbart finns det 

enligt teorierna vissa kriterier som måste vara uppfyllda.  Halvorsen skriver i boken 

”Samhällsvetenskaplig metod” att det framförallt finns tre aspekter man bör tänka på 

vid genomförandet av en vetenskaplig studie: 

1 ”Hitta en empirisk population som ligger så nära den teoretiska populationen som 

möjligt” 

2 ”Gör ett urval som är representativt för den empiriska populationen” 

3 ”Skaffa fram data från alla de utvalda enheterna så att det faktiska urvalet 

överensstämmer med det urval som är bestämt under punkt 2” 

Denna studie uppfyller de kriterier som gäller då den empiriska populationen (svenska 

börsnoterade företag på Large Mid eller Small caplistan) är att anse som representativ 

för hela den teoretiska populationen (svenska börsnoterade företag). Vi har även ett 

urval som procentuellt sett svarar bra mot den spridning av företag mellan olika 

börslistor som vi nämnde tidigare i stycket, vilket tyder på att vårt urval är representativt 

för hela den empiriska populationen.  (Halvorsen, K. 1992 s. 95-99) 



25 

 

Att vår undersökningsperiod hamnade på åtta år beror på tillgängligheten på företagens 

nyckeltal och årsredovisningar. Vi sökte på sammanställningar på nyckeltal och 

årsredovisningar längre tillbaka i tiden men fann endast tillgängligt material från 2001. 

Denna period anser vi ändå vara tillräcklig för att få ett trovärdigt resultat ifrån. I och 

med en åttaårig tidsperiod och 100 undersökta företag innebar det 800 observationer 

vilket man kan dra en trovärdig statistisk och empirisk slutsats ifrån. Detta styrks även 

av Guadagnoli och Velicer som i en studie påpekar att ett stort sampel är att föredra 

över ett mindre, och en lägstanivå på antalet observationer som studier bör grunda sig 

på är 200 observationer (Guadagnoli, E. & Velicer, W. F. s. 269). Denna tidsperiod är 

aktuell för denna studie och ytterligare observationer längre tillbaka i tiden inte skulle 

förstärkt studiens resultat utan snarare sänkt aktualiteten. 

4.2 Datainsamling 
För att finna de företag som varit noterade på Stockholmsbörsen mellan 2001-2008 har 

vi använt oss av böckerna ”Ägarna och makten” som publiceras varje år (Sundin, A., 

Sundqvist, S.-I. & Fristedt, D. 2001-2008). Författarna av dessa böcker har 

sammanställt hur ägarstrukturen ser ut varje år där de listar de 25 största ägarna i varje 

bolag. Utifrån dessa siffror har vi valt ut de fem största ägarna i varje företag för att 

sedan se hur stor koncentration dessa har enskilt men även tillsammans och samtidigt 

samlat in det utländska ägandet för dessa företag. För att finna nödvändiga nyckeltal har 

vi använt oss av Dagens Industris sammanställning av varje företags nyckeltal för vår 

utvalda undersökningsperiod (www.di.se). Även då i princip alla nyckeltal fanns 

tillgängliga på Dagens Industri så var det några nyckeltal som inte fanns att tillgå på 

denna internetsida. För att kunna inkludera de nyckeltal som inte fanns tillgängliga på 

Dagens Industris hemsida så använde vi oss av företagens årsredovisningar och själva 

räknade ut dessa nyckeltal. Detta skulle kunna leda till att dessa nyckeltal inte räknas ut 

på exakt samma sätt, vi som författare kan ha använt oss av andra beräkningsmetoder än 

de publicister som offentliggjort informationen på Dagens Industris hemsida. Dock 

anser vi inte att detta är något stort problem då dessa observationer, där nyckeltalen inte 

fanns tillgängliga, var så få till antalet att en marginell skillnad av uträkningsmetod för 

dessa nyckeltal inte skulle kunna påverka studier i någon större utsträckning 

4.3 Bortfall 
Det visade sig att 111 företag befunnit sig på denna marknad under alla åtta år vi 

studerat. Av dessa 111 företag fanns det åtta som hade en allt för ospecifik ägarstruktur 

för att bli representerade i denna studie. Ett exempel är att det för ett av dessa företag 

presenterades en grupp av ägare som ”nya ägare”. Hur många dessa nya ägare var 

framgick inte och vi kunde därför inte se en tydlig ägarstruktur för detta företag. Vi 

valde därför att inte inkludera företaget i studien. Det som även påverkade studiens 

urval av företag var tillgängligheten av årsredovisningar och dess publicerade nyckeltal.  

Även då nästan alla företags nyckeltal fanns tillgängliga var det tre företag som hade 

begränsad information till sina redovisade siffror vilket medförde att dessa företag 

valdes att plockas bort från studien. Dessa bortfall innebar att antalet studerade företag 
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slutligen blev 100 företag (Appendix 2) . Ett bortfall på 11 företag blev därmed det 

slutliga antalet företag som inte kom med i undersökningspopulationen. 

4.4 Företagsfördelning 
Även då vi inte har tagit hänsyn till hur stora företagen är, det vill säga om de är Small, 

Mid eller Large cap, så visade det sig att de företag som slutligen inkluderades i 

undersökningen var fördelade mellan de olika börslistorna enligt följande; 34 (34%) 

bolag var Large cap, 26 (26%) var Mid cap och 40 (40%) var Small cap (2008). Dessa 

siffror speglar även fördelningen av bolag mellan dessa listor för hela 

Stockholmsbörsen. På Stockholmsbörsens Large, Mid och Small cap-listor finns 255 

bolag varav 56 (22 %) är Large cap, 75 (29 %) är Mid cap och 124 (49 %) är Small cap 

(2010) (www.nasdaqomxnordic.com). Det som är värt att påpeka är att Large cap 

företagen är något överrepresenterat i vår studie jämfört med fördelningen på börsen. 

Detta tror vi kan bero på att Large cap företag är mer stabila och överlever längre på 

marknaden vilket innebär att dessa funnits under hela vår valda tidsperiod att studera. 

De mindre bolagen har däremot svårare att klara av konkurrensen på marknaden och 

försvinner, medans nya företag kommer in på marknaden vilket innebär att de inte finns 

representerade i vår studie. Nedan visas fördelningen mellan dessa tre börslistor samt 

urvalets fördelning. 

Tabell 3. Fördelning Stockholmsbörsen vs. urval 

 

Källa: http://www.nasdaqomxnordic.com/ 

4.5 Behandling av data 
För att möjliggöra att de data som vi samlat in skulle kunna användas för denna 

undersökning var vi tvungna att strukturera den på ett, för ändamålet, lämpligt sätt. 

Detta gjorde vi genom att först föra in vårt data i ett Exceldokument för att där kunna 

göra de grundläggande beräkningarna som behövdes för att senare kunna analysera 

detta data i SPSS. De första åtgärderna, förutom själva inmatningen av data, var att 

räkna ut och tilldela företagen dess poäng i ägarkoncentrationsavseendet (se tabell 5). 
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Då detta var gjort återstod det att ordna en hanterbar uppställning av våra data för att det 

på enklaste sätt skulle kunna överföras till statistikprogrammet SPSS för att där mer 

utförligt kunna analyseras. Då vi överfört våra data till SPSS genomförde vi där två 

regressionsanalyser där vi testade vår hypotes att ett samband råder i våra modeller 

mellan de beroende variablerna och de förklarande variablerna. 

4.6 Hypotesprövning 

Enligt Svenning kan en problemformulering i en vetenskaplig studie kategoriseras 

beroende på forskarnas förkunskaper inom området. Det finns tre nivåer av förförståelse 

och utifrån dessa måste författarna utforma sin problemformulering. I figuren nedan 

visas vilka karaktärsdrag dessa tre nivåer av förkunskap har och vilken typ av 

undersökning de resulterar i. (Svenning, C. 2000 s. 33-34) 

Tabell 4. Val av undersökningstyp 

Referensram Formulering Undersökningstyp 

1: Lösa föreställningar om 

undersökningsobjekt och dess 

egenskaper 

Tema Explorativ 

2: Kan definiera ingående 

begrepp 

Frågeställning Deskriptiv 

3: Har klara föreställningar 

om de empiriska sambanden 

mellan de olika begreppen 

Hypotes Hypotesprövande 

Källa: Svenning, C 2000. s. 34 

Då våra förkunskaper bäst överensstämmer med de i den tredje nivån av referensramen 

utgår vi från att formulera en eller flera hypoteser som vi vill testa. Även om studien har 

en positivistisk vetenskapligt förhållningssätt så kommer våra förföreställningar om de 

empiriska sambanden ligga till grund för de modeller vi ställt upp när vi genomför 

denna undersökning.  

Resultatet blev två stycken modeller som antingen kan bekräfta eller förkasta hypotesen 

att det råder ett samband mellan de förklarande variablerna (ägarkoncentration, utländsk 

ägande och soliditet) och de beroende variablerna (räntabilitet på totalt kapital och eget 

kapital).  

4.7 Operationalisering av teoretiska variabler 

Avsikten med denna undersökning är att fastslå om det finns ett signifikant samband 

mellan ägarkoncentration och hur företaget presterar. För att finna om ett sådant 

samband existerar har vi genomfört en regressionsanalys i SPSS där vi, utifrån våra 

variabler, fått fram data om dessa samvariationer. (Svensson, G. s. 67-69). Vid valet av 

prestationsmått diskuterade vi kring vilka faktorer som bör beaktas för att det valda 

måttet skall ge en så rättvisande bild som möjligt. Vi kom fram till att det bästa valet för 

denna studie var att använda oss av räntabilitetsmåttet ”räntabilitet på totalt kapital”, 

samt ”räntabilitet på eget kapital” vilket i empirin benämns som ”Rtot” respektive 

”RE”. Våra argument för av vi bör undersöka båda dessa samband i stället för att välja 
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endast ett av dem är att det kan komma att visa sig att det är stora skillnader mellan 

dessa två beroende variabler. Att de skiljer sig åt kan ha många förklaringar men en 

central skillnad är den effekt nyckeltalet soliditet har på räntabiliteten på eget kapital. 

Beroende på om företagen genererar vinster eller förluster kan dessa förstärkas om 

företaget har en hög skuldsättningsgrad, det vill säga en låg soliditet. Detta var också en 

huvudsaklig anledning till att vi inkluderade detta nyckeltal som en förklaringsvariabel i 

studien även om vår avsikt inte är att undersöka dess inverkan på de två 

räntabilitetsmått som vi valt som beroende variabler. 

Då vi även ville undersöka hur en hög andel utländska ägare kan påverka företag har vi 

inkluderat detta som en förklaringsvariabel i studien. Det gjorde vi genom att för varje 

företag och varje år samla in data om den totala andelen utländska ägare vilket finns 

tillgängligt i bokserien ”Ägarna och makten”. För att få ett mått på denna variabel 

summerade vi alltså de totala röstandelarna i varje företag som kontrollerades av 

utländska investerare. Vi har därmed inte gjort någon skillnad på hur många utländska 

ägare som ingår i denna post utan i stället fokuserat på de rösträtter de kontrollerar. 

En av utmaningarna med denna studie var att hitta en bra ”gradering” av 

ägarkoncentrationen. Då detta mått inte är något standardiserat mått var vi tvungna att 

konstruera en egen variabel med vilken vi ville förklara förändringarna i företagens 

räntabilitetsmått. Med utgångspunkt i agentteorin och dess diskussioner kring de 

kostnader som uppstår om det finns konflikter mellan olika ägare eller mellan ägare och 

ledning argumenterade vi att dessa problem bäst undviks om en ensam ägare uppnår 

röstmajoritet. Därmed ges möjlighet att driva igenom sina förslag utan att behöva söka 

stöd från andra ägare. Vi valde sedan att dela in ägarkoncentrationen efter en sexgradig 

skala där företag med en storägare som ensam uppnår majoritet fick 6 poäng, företag 

där de två största ägarna uppnår röstmajoritet fick 5 poäng och så vidare. För att 

tydliggöra denna indelning visas nedan den fullständiga graderingen. 

Tabell 5. Klassificering av ägarkoncentration 

Antal ägare som behövs för att uppnå 

röstmajoritet 

Klassificering 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

De 5 största ägarna uppnår inte 50 procent av 

rösträtterna 

1 

 

För att undersöka om denna klassificering av ägarkoncentration faktiskt har något 

signifikant samband med företagens prestationer har vi ställt upp två modeller som vi i 

empirikapitlet kommer presentera. För att kunna utvärdera dessa modeller finns det 

framförallt två viktiga statistiska begrepp som läsaren bör vara bekant med för att kunna 

tolka de empiriska resultat som framkommer. 
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4.7.1 T-test 

Ett t-test är ett tvåsidigt test som ofta används för att kunna förkasta eller bekräfta en 

hypotes. Beroende på vilken konfidensnivå som gäller kan man förkasta nollhypotesen 

(att det inte finns något samband mellan valda variabler) om man gör observationer som 

ligger så långt ut i observationsmassan att det är statistiskt osannolikt att inget samband 

råder. Om man, som vi, valt att utgå från en konfidensnivå på 99 procent innebär detta 

att om man observerar t-värden på mindre än -2.575 (negativt samband) eller mer än 

2,575 (positivt samband) kan vi förkasta nollhypotesen som säger att det inte råder 

något samband mellan de förklarandevariablerna och den beroende variabeln. (Keller, 

G. 2005 s. 308)  

4.7.2 Signifikansnivå 

Risken för att man gör en observation som ligger i det intervall som är utom de gränser 

som vi nämnde ovan angående t-test samtidigt som nollhypotesen faktiskt är sann kan 

mätas med signifikansnivån. Om vi till exempel använder oss av en signifikansnivå på 1 

procent är förklaringsvariabler med en signifikansnivå under 0,01 signifikanta vad 

gäller samband med den beroende variabeln. (Keller, G 2005 s. 5) 
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5 Empiri 

I detta kapitel presenteras det data vi samlat in. Detta görs främst med hjälp av tabeller 

som statistikprogrammet SPSS genererar vilka erbjuder en lättöverskådlig översikt av 

materialet. Vi förklarar även de centrala statistiska termer som förekommer och som är 

av vikt att läsaren förstår för att kunna tillgodogöra sig resultaten av studien. 

5.1 Utvecklingen 2001 till 2008 

5.1.1 Största ägaren 

Nedan visas hur stor del av svenska företag som i genomsnitt kontrolleras av den största 

ägaren. Denna andel varierar över tiden under vår mätperiod och ligger i ett intervall 

mellan 37,76 procent (2005) och 39,55 (2001) procent. Som diagrammet visar är den 

största ägarens andel ungefär lika stor i början som i slutet av mätperioden, med en 

nedgång fram till 2005 där denna andel sedan åter vände upp. Variationen mellan 

minimivärdet och maximivärdet för de största aktieägarna var under perioden 1,79 

procentenheter. 

 

 

Figur 3. Största ägarens röstandel 

5.1.2 Utländska ägare 

Nedanstående diagram visar hur stor andel av de svenska företagen som ägs av 

utländska ägare. Det utländska ägandet i svenska företag har ökat under 

observationstiden, dock observeras en mindre nedgång fram till 2004.  
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Figur 4. Utländskt ägande 

5.1.3 Soliditet 

Nedan visas hur soliditeten i de svenska företag vi undersökt förändrats under de 

studerade åren. Den genomsnittliga soliditeten har varierat mellan 44,44 procent (2008) 

och 47,96 procent (2006). Mellan åren 2001 till 2006 ökade företagens soliditet varje år 

för att sedan minska fram till de lägsta uppmätta nivåerna under perioden 2008. 

 

Figur 5. Soliditet 

5.2 Räntabilitet på totalt kapital 

För att förklara utfallet av denna modelltest presenteras de övergripande data som 

genererats genom användandet av statistikprogrammet SPSS. Fokus ligger på de termer 

och variabler som är viktiga för studien. 
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Denna undersökningsmodell baseras på antagandet att den beroende variabeln, 

räntabilitet på totalt kapital, kan förklaras med variablerna ägarkoncentration, andelen 

utländska ägare i företaget samt nyckeltalet soliditet. Meningen med dessa variabler är 

att de ska förklara en så stor del som möjligt av de variationer som vi observerat i 

räntabiliteten på det totala kapitalet.  

Tabell 6. Modell 1 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Soliditet, 

Ägarkoncentration, 

Utländska ägare 

 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Rtot 

 

R, (korrelationskoefficienten) är ett mått som förklarar hur starkt ett samband mellan de 

förklarande variablerna i en modell är i förhållande till den beroende variabeln. Det är 

således ett övergripande mått för modellen i sin helhet och inte för de olika 

förklaringsvariablerna enskilt. Detta samband kan anta värden mellan noll och ett 

beroende på hur starkt detta samband är. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen s. 161) 

Samvariationen mellan vår beroende variabel, räntabiliteten på det totala kapitalet, blev 

med denna modell 0,246. Detta innebär att vi kan observera ett samband mellan 

beroende och förklarande variabler. Om denna siffra är att anse som hög eller låg 

kommer vi att gå närmare in på i analyskapitalet. 

Måttet R Square, eller R
2
, är en determinationskoefficient som beskriver hur stor del av 

förändringarna i den beroende variabeln som kan förklaras med förändringarna i de 

förklaringsvariabler som ingår i modellen. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen s. 168) 

Med denna modell fick vi ett värde på 0,06, d.v.s. 6 procent.  

En positiv aspekt med de data och denna modell är att vi fick en låg avvikelse mellan R
2
 

och Adjusted R
2
. Adjusted R

2
 justerar förklaringsgraden beroende på storleken på det 

urval som används. Baseras studien på för lite data, med andra ord för få observationer, 

kommer detta mått att avvika starkt från förklaringsgraden R
2
. (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen s. 169) Det data som vår studie bygger på torde därför kunna sägas vara 

tillräckligt omfattande då det endast skiljer 0,3 procent mellan dessa två mått. 

Tabell 7. Förklaringsgrad 1 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted-R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,246a ,060 ,057 15,1598169 

 

a. Predictors: (Constant), Soliditet, Ägarkoncentration, Utländska ägare 
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Syftet med denna studie är, som vi tidigare nämnt, att undersöka om det finns ett 

signifikant samband mellan ägarkoncentration och prestation i form av räntabilitet. I 

tabellen nedan presenteras de resultat som vi genom en regressionsanalys i 

statistikprogrammet SPSS kommit fram till. För att förtydliga och underlätta för läsaren 

vill vi klargöra innebörden av vissa statistiska begrepp som är centrala för utläsning och 

tolknig av vår empiri.  

Våra två förklaringsvariabler, ägarkoncentration och utländskt ägande uppfyller båda 

kriterierna för att vi med säkerhet ska kunna bekräfta hypotesen att ett samband råder 

mellan dessa variabler. Däremot uppvisar den tredje förklaringsvariabeln, soliditet, inte 

värden som uppfyller dessa kriterier. Hypotesen att ett samband mellan den beroende 

variabeln och soliditeten kan således inte bekräftas i detta fall. 

Våra förklaringsvariabler ägarkoncentration (signifikans 0,000) och andelen utländska 

ägare (signifikans 0,005) är därmed signifikanta utifrån de gränsvärden som diskuterats 

tidigare. Däremot kan inga direkta slutsatser dras från nyckeltalet soliditet (signifikans 

0,453) då denna variabel inte uppfyller de kriterier som gäller för att kunna förkasta 

nollhypotesen. 

En annan intressant upptäckt vi gjort när vi studerat utfallet av denna regression är att de 

båda förklaringsvariablerna ägarkoncentration och utländskt ägande har positiva 

betavärden vilket innebär att en ökning av dessa variabler påverkar räntabiliteten på det 

totala kapitalet positivt. Ägarkoncentrationen är den variabel som bidrar i störst 

utsträckning till att öka räntabiliteten men även en ökning av andelen utländskt ägande 

bidrar till en räntabilitetsökning, däremot inte i samma utsträckning. Det negativa 

samband mellan soliditeten och räntabilitet kan vi däremot inte dra några slutsatser av 

då denna variabel enligt vår modell inte är signifikant.  

Tabell 8. Förklaringsvariabler 1 

Coefficients
a
       

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

  B Std. 

Error 
Beta T Sig. 

1 (Constant) -3,755 2,033  -

1,847 

,065 

 Ägarkoncentration 2,055 ,291 ,289 7,049 ,000 

 Utländska ägare 11,083 3,940 ,117 2,813 ,005 

 Soliditet -,019 ,026 -,026 -,750 ,453 

 

a. Dependent Variable: Rtot 

 

Studeras histogrammet nedan visas en tydligare bild av fördelningen mellan de givna 

ägarkoncentrationsnivåerna samt hur de påverkar räntabiliteten på totalt kapital. Denna 

fördelning skiljer sig mellan de olika ägarkoncentrationsnivåerna (1 till 6). Den största 

skillnaden kan observeras mellan företag klassade i kategori ett (1) och sex (6) jämfört 
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med de övriga kategorierna. Detta beror främst på att antalet observationer bland dessa 

klasser skiljer sig åt; den största delen av företagen klassificerades antingen som 

ägarkoncentrationskategori ett eller sex. Detta kan vi observera genom att studera 

höjden på de olika staplarna. Vi kan även observera att spridningen är som lägst för de 

företag som har den högsta ägarkoncentrationen, kategori sex. Detta indikerar på att 

risken för att företag skall generera låg räntabilitet på det totala kapitalet är som lägst för 

företag med hög ägarkoncentration företag samtidigt som vi även kan observera den 

högsta räntabiliteten för företag i denna kategori. 

 
Figur 5. Observationshistogram 1 

5.3 Räntabilitet på eget kapital 

Modellen för att undersöka sambanden mellan förklaringsvariablerna 

(ägarkoncentration, andel utländskt ägande och soliditet) är densamma i denna 

regression. Det som skiljer denna modell från den föregående modellen är den beroende 

variabeln som nu är räntabilitet på det egna kapitalet. Det är viktigt att göra även denna 

regression då vi observerat stora skillnader mellan räntabiliteten på totalt kapital och 

räntabiliteten på eget kapital. Ett exempel är Swedish Match som 2008 hade en 

räntabilitet på totalt kapital på 18,55 procent medan räntabiliteten på eget kapital 

uppgick till 216 procent (www.di.se). 

Vi ville därför undersöka om någon av de två olika modellerna skiljer sig åt i 

förklaringsgrad. Att dessa två mått skiljer sig åt kan bero på olika anledningar. En 
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anledning som kan förklara åtminstone delar av denna skillnad är den hävstångseffekt 

företagen kan uppnå om de finansierar delar av sin verksamhet med externt kapital och 

därmed sänker sin soliditet. 

Tabell 9. Modell 2 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Soliditet, 

Ägarkoncentration, 

Utländska ägare 

. Enter 

 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: RE 

 

Som vi ser i tabellen nedan så genererar modellen med räntabiliteten på det egna 

kapitalet som beroende variabel en något lägre förklaringsgrad än modellen med 

räntabilitet på totalt kapital. Determinationskoefficienten (R Square) blev i denna 

modell 0,043 mot föregående modells 0,06. Även i denna modell observerar vi endast 

små skillnader mellan R
2
 och Adjusted R

2
. Med utgångspunkt i det resonemang vi förde 

kring denna term i den tidigare modellen tyder det på att samplet även i detta fall har 

varit tillräckligt omfattande. Vi kan endast observera en skillnad på 0,4 procentenheter 

mellan R
2
 och adjusted R

2
. 

Tabell 10. Förklaringsgrad 2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted-R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,206a ,043 ,039 32,8579791 

 

a. Predictors: (Constant), Soliditet, Ägarkoncentration, Utländska ägare 

 

Våra data gällande förklaringsvariablerna skiljer sig också åt mellan de två olika 

modellerna. Även i denna modell är ägarkoncentrationens signifikansnivå tillräcklig 

(0,000) för att påvisa ett samband med den beroende variabeln. Det utländska ägandets 

signifikansnivå ökar dock i denna modell; från 0,005 till 0,000.  

På förhand hade vi gjort ett antagande att soliditeten borde spela en avgörande roll för 

vilken räntabilitet på det egna kapitalet företagen genererar. När regressionsanalysen 

gjordes för denna modell blev signifikansen lägre i denna modell jämfört med den 

tidigare; 0,710 jämfört med 0,453. Den inverkan som nyckeltalet soliditet har på 

modellen är således fortsatt låg.  

Betavärdena är även i denna modell positiva för de två signifikanta 

förklaringsvariablerna (ägarkoncentration och utländskt ägande). En ökning i dessa 

variabler resulterar således i en ökning av räntabiliteten på eget kapital. 
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Tabell 11. Förklaringsvariabler 2 

Coefficientsa       

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

  B Std. 

Error 

Beta t Sig. 

1 (Constant) -15,728 4,406  -3,570 ,000 

 Ägarkoncentration 3,479 ,632 ,228 5,506 ,000 

 Utländska ägare 41,445 8,539 ,204 4,854 ,000 

 Soliditet ,021 ,056 ,013 ,372 ,710 

 

a. Dependent Variable: RE 

 

I histogrammet nedan kan vi observera ett liknande mönster som i histogrammet för 

räntabiliteten på totalt kapital. Flest observationerna gjordes av företag med antingen 

högsta eller lägsta ägarkoncentrationen, det vill säga, företag inom kategori sex (6) eller 

ett (1). Även här ser vi att den minsta spridningen i räntabilitet kan observeras för de 

företag som uppfyllde kriterierna för att rankas till den grupp som har den högsta 

ägarkoncentrationen (6). Däremot kan vi observera att spridningen över lag är mycket 

större när denna variabel används. Studeras skalan, som anpassats för våra data, ser vi 

att den omfattar en mycket större spridning i observationerna än vad som kan 

observeras i histogrammet för räntabiliteten på det totala kapitalet. 
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Figur 6. Observationshistogram 2 

5.4 Multikollinearitet mellan förklaringsvariabler 
I tabellen nedan visas korrelationerna mellan de tre förklaringsvariablerna. 

Förklaringsvariablernas inbördes korrelationer varierar från -0,547 till +0,126. Den enda 

positiva korrelation kan vi observera mellan variablerna ägarkoncentration och soliditet 

(0,126) vilket innebär att en högre ägarkoncentration generellt leder till en högre 

soliditet. En hög ägarkoncentration leder samtidigt till en lägre andel utländskt ägande (-

0,547) och en hög andel utländska ägare i företagen resulterar i att soliditeten tenderar 

att minska (-0,215). 

Tabell 12. Multikollinearitet 

Correlations 

  Utländska 

ägare 

Ägarkoncentration Soliditet 

Utländska ägare Pearson 

Correlation 

1 -,547** -,215** 

Ägarkoncentration Pearson 

Correlation 

-,547** 1 ,126** 

Soliditet Pearson 

Correlation 

-,215** ,126** 1 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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6 Analys 

För att kunna värdera de resultat som framkommit i empirin är det av största vikt att 

denna empiri kan kopplas till relevanta teorier och tidigare forskning inom området. Att 

göra dessa kopplingar, samt att framföra våra egna reflektioner kring resultaten är 

fokuset i detta kapitel. 

6.1 Räntabilitet på totalt kapital 
För att förklara de uppmätta variationerna i räntabilitet på totalt kapital har vi 

konstruerat modellen som presenterades i slutet på teorikapitlet. Vi vill med denna 

modell försöka finna samband mellan våra beroende (i detta fall räntabilitet på totalt 

kapital) och våra förklarande variabler. Den förklaringsgrad (Adjusted R Square) som 

denna modell genererade blev 5,7 procent. Detta innebär att 5,7 procent av de totala 

förändringarna i räntabiliteten kan förklaras av de tre förklaringsvariabler vi använt oss 

av. Att en modell ska kunna förklara 100 procent av räntabilitetsförändringen i ett 

företag ser vi som omöjligt då det varken praktiskt eller teoretiskt skulle gå att finna och 

mäta alla dessa variabler. Vi menar därför att en förklaringsgrad på 5,7 procent är 

relativt hög. Det kommer troligtvis inte att finnas enskilda variabler som kan förklara 

stora delar av räntabilitetsförändringarna utan det skulle krävas många 

förklaringsvariabler för att komma upp till en mycket hög förklaringsgrad. Dock så kan 

det finnas viktiga variabler som vi missat i denna undersökning som skulle ha medfört 

en högre förklaringsgrad. Globerman et al kom till exempel i sin studie fram till att 

ägarkoncentrationen hade ett signifikant samband med företagens produktivitet. Detta 

samband höll dock inte när han korrigerade för storleken på företagen. Detta faktum, att 

utelämnade variabler kan påverka förklaringsgraden negativt är en risk som man inte 

kan undvika när man gör denna typ av studie. Förklaringsgraden för vår modell skulle 

alltså empiriskt kunna vara lägre än vad den sägs vara enligt modellen just pågrund av 

detta. Däremot är våra variabler teoretiskt motiverade vilket tyder på att dessa variabler 

faktiskt har ett signifikant samband med räntabiliteten i företagen. 

6.1.1 Ägarkoncentration 

Enligt vår modell är detta mått en signifikant förklaringsvariabel när man vill förklara 

vad som påverkar räntabiliteten på det totala kapitalet. Variabeln har en mycket bra 

signifikansnivå (0,000) samtidigt som den korrelerar positivt med räntabiliteten. Det vill 

säga; en ökning i ägarkoncentration skall också leda till en ökning av räntabiliteten på 

det totala kapitalet. 

Denna variabels påverkan har dock undersökts förr och olika forskar har dragit olika 

slutsatser om denna variabel. Vissa forskare menar att den har ett positivt samband med 

lönsamhet (Agnblad et al, 2001; Berle och Means, 1932; Chen, 2004) medans andra 

menar att signifikanta samband mellan ägarkoncentration och lönsamhet inte kan finnas 

(Demsetz och Lehn, Demsetz och Villalonga och Globerman et al). Att åsikterna går 

isär om denna variabels påverkan kan bero på att studierna är genomförda i olika länder 

med olika företagskulturer. I dessa länder kan det vara andra variabler som påverkar 

räntabiliteten i högre utsträckning än ägarkoncentrationen.  
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Att ägarkoncentrationen har en påverkan på svenska företags lönsamhet har tidigare 

påvisas i studien av Agnblad et al. Eftersom deras studies resultat överensstämmer med 

det vi fått fram tyder detta på en god reliabilitet; liknande studier ska kunna genomföras 

på liknande sätt och generera samma resultat. Eftersom olika länders ägarstrukturer 

skiljer sig kraftigt åt kan därför vår, och Agnblad et al, studie endast generaliseras på 

den svenska marknaden. 

Agentteorins antaganden att ett koncentrerat ägande har en positiv påverkan på 

företagets lönsamhet genom att det minskar konflikterna ledning och ägare emellan 

stämmer därför i svenska företag. Vi kan i vår studie inte finna empiriska belägg för att 

det är just detta samband som genererar högre lönsamhet bland de företag som har ett 

koncentrerat ägande. Att konflikten ägare och ledning emellan skulle minskas och 

därmed bidra till en ökad lönsamhet är därför endast ett teoretiskt antagande. Denna 

teori bekräftar dock att vårt resultat är korrekt då det erbjuder en teoretisk förklaring till 

varför ett koncentrerat ägande skulle innebära högre lönsamhet i företag.  

För att kunna isolera effekten av agentteoriproblemen skulle det krävas en annan typ av 

studie, svar på denna fråga skulle troligtvis kräva en djupare undersökning av kvalitativ 

karaktär där man kan studera de enskilda fallen närmare. 

6.1.2 Utländskt ägande 

Även andelen utländska ägare i företag har ett signifikant och positivt samband med 

företagens räntabilitet på totalt kapital. En högre andel utländskt ägande borde vara att 

föredra för svenska företag då det bidrar till en högre räntabilitet. Att denna ägarstruktur 

är att föredra avspeglar sig i den utveckling som vi kunnat observera mellan 2004 och 

2008 där det utländska ägande ökat från 15,43 procent till 19,84 procent. Om denna 

trend håller i sig, cet par, borde alltså svenska företag bli ännu mer lönsamma i 

framtiden då vi påvisat ett signifikant samband mellan utländskt ägande och lönsamhet. 

Detta samband motiveras också av den tes som Jonung (2002) framlägger där han 

påpekar de positiva effekter företag kan uppnå med en internationell kunskapsspridning 

som utländska ägare bidrar till. Då det utländska ägandet bidrar positivt till företags 

prestationer borde detta innebära att företag kommer att anpassa sig efter de utländska 

investerarnas önskemål i framtiden. Då majoriteten av de röststarka aktierna ägs av 

svenska ägare innebär detta att de utländska investerarnas inflytande inte motsvaras av 

deras kapitalinsatser. Därför tror vi att svenska företag i framtiden kommer att anpassa 

sig till utländska investerares önskemål där olika röstserieaktier kan begränsas. I annat 

fall löper de svenska företagen en risk att dessa investerare inte ser den svenska 

marknaden som attraktiv att investera i. Redan nu finns flera exempel på företag som 

redan har gjort en anpassning för att möta de utländska investerarnas önskemål; både 

ABB och Astra har redan avskaffat systemet med olika aktieserier (Agnblad et al 2001 

s. 230). Även det faktum att nystartade företag i Sverige inte får använda sig av olika 

aktieserier tolkar vi som att den svenska marknaden redan har börjat anpassat sig mot de 

önskemål som ställs. 
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En motsättning som vi uppmärksammat när vi studerat de empiriska resultaten är den 

negativa korrelation som råder mellan utländskt ägande och ägarkoncentration. Företag 

med en hög andel utländskt ägande har ofta en låg ägarkoncentration i övrigt och 

företag med hög ägarkoncentration har ofta en låg andel utländska ägare. Då båda dessa 

variabler har en positiv korrelation med den beroende variabeln, räntabilitet på totalt 

kapital, samtidigt som de har en inbördes negativ korrelation, finns här en motsättning. 

För att maximera lönsamheten bör båda dessa vara höga men som empirin visar uppnås 

detta sällan. Vi tror detta beror på att utländska investerare väljer att i större 

utsträckning bli ägare i de företag som endast har en slags aktieserie; där kapitalinsatsen 

motsvarar röstandelen. I de företag som har ett koncentrerat ägande är det svenska ägare 

som bidrar till denna koncentration och utländska investerare har svårt att få tag på de 

röststarka aktierna då marknaden för dessa inte är tillräckligt likvid. Även om utländska 

investerare placerar sitt kapital i företag med olika röstserier så kommer fortfarande de 

ägare som innehar de röststarka aktierna att vara i en dominant ställning jämfört med 

utländska ägare. Om vi till exempel studerar ägarförhållandena i Hennes och Maruritz 

och Lundbergs där den största ägaren själv äger alla a-aktier och en röstandel på mellan 

72,5 respektive 92,9 procent ser vi att en utländsk investerare aldrig skulle kunna uppnå 

ägarandelar som överstiger genomsnittet för utländskt ägande (se figur 4). Detta innebär 

att en kombination mellan koncentrerat ägande och högt utländskt ägande är svårt att 

uppnå så länge Sverige tillåter aktier med olika röstvärden.  

6.1.3 Soliditet 

I denna studie har vi funnit att soliditeten inte har några signifikanta samband med 

räntabiliteten på totalt kapital i företagen. Enligt trade off teorin så finns det dessutom 

en optimal skuldsättningsgrad som företagen bör eftersträva för att öka sin lönsamhet 

och det kan stämma även i vår undersökning. Det finns inget linjärt samband mellan 

soliditet och lönsamhet vilket innebär att varken en hög eller låg skuldsättnig har något 

signifikant samband med lönsamheten. Företag bör i stället fokusera på att finna en bra 

balans mellan eget och främmande kapital för att på så vis maximera sin lönsamhet. Att 

soliditeten inte har något signifikant samband med lönsamheten i vår studie kan bero på 

att vi har studerat företagen under en åttaårsperiod. Detta innebär att företagen har varit 

inne i både positiva och negativa marknadssvängningar (hög- och lågkonjunkturer). När 

högkonjunktur råder så innebär det att många företag visar positiv lönsamhet. Under 

dessa perioder kan det då vara positivt att ha en låg soliditet för att maximera 

räntabiliteten på det totala kapitalet. Likaså när det råder lågkonjunktur så ska företagen 

ha en hög soliditet för att inte hamna i krissituationer där de löper risk att inte kunna 

fullfölja sina åtaganden gentemot sina intressenter. Utifrån detta så går det inte fastställa 

att en hög eller låg soliditet skall påverka lönsamheten i ett företag utan att företagen 

måste hitta sin egen optimala nivå för olika skeden av ekonomisk tillväxt. 

I en studie genomförd av Berger och di Patti (2006) har forskarna funnit ett signifikant 

samband mellan en hög skuldsättningsgrad, det vill säga en låg soliditet och hög 

lönsamhet. Denna studie är, som vi tidigare nämnt, utförd med banker som 
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undersökningsobjekt vilket innebär att resultaten inte kan användas för att beskriva hur 

andra typer av företag bör agera vad gäller soliditet.  

Pecking order teorin säger att företag föredrar att finansiera sin verksamhet med internt 

genererade vinster före andra finansieringsalternativ. Om de handlar på ett rationellt sätt 

borde detta innebära att de gör så för att maximera sin lönsamhet. Detta leder i sin tur 

till att en hög soliditet borde öka lönsamheten i företagen. Detta samband kan vi inte 

styrka i vår studie eftersom vi inte finner några signifikanta samband mellan en hög 

soliditet och en hög räntabilitet på totalt kapital. Företag som väljer att finansiera 

investeringar med sådant kapital måste då ha andra motiv till att agera på detta vis. Med 

detta resonemang vill vi poängtera att vi kan finna empiriska belägg för att trade off 

teorin faktiskt verkar överensstämma med de förhållanden som råder på den svenska 

marknaden medan vi inte kan finna belägg för att pecking order teorin överensstämmer 

med empirin. Detta säger emot den slutsats som Dinga et al (2009) och Heugens et al 

(2009) som båda har funnit signifikanta samband mellan en hög soliditet och hög 

räntabilitet på total kapital.  

6.2 Räntabilitet på eget kapital 
Att detta mått skiljer sig från räntabiliteten på totalt kapital har sin grund i den klassiska 

och den reviderade riktlinjen. Om företaget är finansierat med externt kapital istället för 

endast eget kapital kommer ledningen att arbeta utifrån olika kriterier. I den klassiska 

riktlinjen beskrivs förfaranden som syftar till att maximera värdet på företagets 

tillgångar medan det i den reviderade riktlinjen inriktas på hur man i företag med både 

externa och eget kapital i stället ska arbeta för att maximera värdet på det egna kapitalet.  

Med utgångspunkt i denna teori motiverar vi valet av räntabiliteten på det egna kapitalet 

som den beroende variabeln för att kunna se om denna är ett mer representativt mått på 

företags lönsamhet.  

Denna modell ger oss en förklaringsgrad på 3,9 procent, det vill säga 1,8 procentenheter 

mindre än vad den tidigare med räntabilitet på totalt kapital genererade. Detta är en stor 

procentuell minskning i förklaringsgrad vilket tyder på att den tidigare modellen bättre 

förklarar företagens prestation. Dessa förklaringsvariabler lämpar sig bättre att förklara 

företagens räntabilitet på totalt kapital än räntabiliteten på eget kapital. Detta tror vi kan 

förklaras med den hävstångseffekt en lägre soliditet ger upphov till. Räntabiliteten på 

eget kapital kan avvika mycket från räntabiliteten på totalt kapital om företagen har en 

låg soliditet. Eftersom vi inte fann några signifikanta samband mellan soliditet och 

räntabiliteten på eget kapital blir vara svårare att förklara denna modell jämfört med den 

tidigare, främst på grund av att soliditeten har en större inverkan på räntabiliteten på 

eget kapital jämfört med på totalt kapital. 

6.2.1 Ägarkoncentration 

Ägarkoncentrationens påverkan på denna modell är lika signifikant som modellen med 

räntabilitet på totalt kapital. Förklaringsvariabeln är signifikant och har en positiv 

samvariation men räntabiliteten på eget kapital. Dock har ägarkoncentrationen i denna 
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modell ett något lägre betavärde jämfört med tidigare modell. Betavärdet har i denna 

modell minskat från tidigare 0,289 till 0,228 i denna modell. En ökning av 

ägarkoncentration kommer därmed inte att resultera i en lika hög ökning av räntabilitet 

på eget kapital som för totalt kapital. Orsakerna till denna minskning kan vara många 

men en viktig orsak menar vi kan vara den betydligt större spridning av observationer 

på räntabilitet på eget kapital jämfört med totalt kapital. Som vi tidigare nämnt, och som 

visades i tabell 5 och 6, är det betydligt fler observationer som avviker starkt från 

medeltalet för dessa observationer. Detta borde rimligen få den konsekvensen att en 

modell får det svårare att förklara de förändringar som skall mätas. 

Även med denna modell kan man förankra i teorierna rörande agentproblem och hur de 

minimeras. En hög ägarkoncentration leder till en ökning av räntabilitet på eget kapital 

vilket innebär att om det finns en stark ägare så tyder våra data på att ledningen i större 

utsträckning verkligen arbetar för att maximera räntabiliteten på det egna kapitalet. 

Eftersom denna modell förklarar företagens prestation på ett likartat sätt som den 

tidigare modellen kan samma resonemang föras kring de teorier och tidigare forskning 

som behandlar ägarkoncentrationens påverkan på företagens lönsamhet. De kopplingar 

som vi tidigare gjort, att ett antal forskare tidigare har funnit sambandet att ett 

koncentrerat ägande bidrar till högre lönsamhet, stämmer därför även för denna modell 

(Agnblad et al, 2001; Berle och Means, 1932; Chen, 2004). Denna modell visar, 

återigen, att studier mellan länder skiljer sig åt då forskare i andra länder inte funnit 

detta samband (Demtetz & Lehn 1985, Demsetz & Villalonga 2001 och Globerman et 

al 1994).    

6.2.2 Utländskt ägande 

När vi studerar de empiriska resultat som denna modell genererat om 

förklaringsvariabeln utländskt ägande ser vi att signifikansen för denna variabel har 

blivigt ännu bättre än vad den var i den tidigare modellen. I detta fall är den 0,000 

jämfört med 0,005 i modellen med räntabilitet på totalt kapital som beroende variabel. 

Den största skillnaden mellan dessa två modeller är det utländska ägandets betavärde. 

Denna koefficient har dramatiskt ökat från 0,117 till 0,204 vilket nästan är en 

fördubbling. Detta får då innebörden att om det utländska ägandet ökar med till exempel 

10 procent kommer räntabiliteten på eget kapital att öka med 2,04 procentenheter.  

Detta kan förklaras med att utländska investerare har fokus på att finna företag med en 

potential att generera hög räntabilitet på eget kapital och väljer att investera i dessa. De 

kan vidare ha en inställning att det är företagets syfte att prestera så bra som möjligt ur 

aktieägarnas synpunkt. Med andra ord kommer utländska investerare att kräva av 

företagen de investerar i att de ska arbeta utifrån den reviderade riktlinjen som säger att 

ett företags ledning ska sträva efter att maximera värdet på det egna kapitalet. 

Detta resultat styrker även det Jonung (2002) säger om att ett ökat inflytande i svenska 

företag från utländska ägare bidrar till ett kunskapsutbyte som är till fördel för företagen 

då de genom detta kan uppnå konkurrensfördelar som de annars inte skulle kunna 
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uppnå. Även Karpaty (2007) menar att ett utländskt ägande bidrar till ökad lönsamhet i 

de svenska företagen. 

För att maximera räntabiliteten på det egna kapitalet borde därför företagen försöka 

locka till sig utländska investerare genom att anpassa sig till deras önskemål. Om detta 

ska ske genom att avskaffa fenomenet med olika aktieserier och på så sätt minska 

ägarkoncentrationen är en fråga som företagens styrelse borde beakta.       

6.2.3 Soliditet 

En upptäckt vi gjort när vi studerat de empiriska resultaten av studien är att soliditeten 

inte har något signifikant samband med räntabiliteten på det egna kapitalet. Vad vi kan 

utläsa av detta är att det inte finns några linjära samband mellan dessa två variabler. 

Detta tolkar vi som att pecking order teorin inte kan styrkas eftersom företag med hög 

soliditet inte kan sägas presterar bättre än företag med andra nivåer på soliditeten. I 

stället styrker vår studie de teoretiska antaganden som ligger till grund för trade off 

teorin. En optimal soliditet verkar vara det som bör eftersträvas av företagen. Vad denna 

optimala nivå är kan vi dock inte svara på, men vad vi, och andra forskare, kommit fram 

till att denna nivå varierar över tiden. En nivå som är optimal under en högkonjunktur 

kommer med största sannolikhet inte att vara optimal under en lågkonjunktur. 

Utifrån vår analys, där vi inte finner några signifikanta samband mellan soliditet och 

räntabilitet på eget kapital, kan vi inte bekräfta tidigare forskning som har påvisat att 

sådana samband faktiskt skulle existera. Två exempel är studierna gjorda av Dinga et al 

(2009) och Heugens et al (2009) där forskarna fann ett positivt signifikant samband 

mellan dessa två variabler. Eftersom vi inte finner dessa samband menar vi att det är 

trade off teorin som företagen ska använda sig av för att maximera sin lönsamhet genom 

att finna sin optimala soliditet, inte att ha så hög eller låg soliditet som möjligt.  

  



44 

 

7 Sammanfattande analys och slutsatser 

För att på ett överskådligt sätt presentera de centrala slutsatserna och deras påverkan 

på svenska företag går vi i detta kapitel kort igenom dessa. Vi vill även ge vår bild av 

hur framtiden skulle kunna arta sig utifrån de resultat vi funnit. 

Avsikten med denna studie var att finna empiriska belägg för att ägarkoncentration, 

utländskt ägande och soliditet har signifikanta samband med företags lönsamhet i form 

av räntabilitet på totalt och eget kapital. Vår studie visar att två av våra 

förklaringsvariabler (ägarkoncentration och utländskt ägande) korrelerar positivt med 

företagens lönsamhet. Detta innebär att om det sker en ökning av dessa variabler 

kommer även lönsamheten i företagen att öka. Vi har dock funnit en motsättning mellan 

dessa två variabler. De är negativt korrelerade med varandra vilket innebär att om en 

variabel ökar så minskar den andra. Vi tror att detta kan förklaras med, det i Sverige, 

vanligt förekommande fenomenet med aktieserier med olika röstvärden. Att de stora 

svenska ägarna kontrollerar dessa röststarka aktier medför att utländska investerare får 

det mycket svårt att uppnå större innehav i dessa bolag. Det finns således en stor 

motsättning mellan dessa variabler. Om olika aktieserier skulle tas bort frivilligt eller 

förbjudas i lag skulle troligtvis det utländska ägandet i Sverige att öka vilket skulle 

påverka företagens prestationer positivt. Baksidan med att ta bort olika aktieserier skulle 

däremot vara att det koncentrerade ägandet skulle minska vilket medför att svenska 

företags prestationer skulle försämras. Därför går inte ekvationen, med ett koncentrerat 

ägande samtidigt som en hög andel utländskt ägande, ihop för att företagen ska 

maximera sina prestationer med hjälp av båda dessa variabler. Ett alternativ för att 

svenska företag ska prestera maximalt kan vara att svenska företag inte får ge ut för 

många röststarka aktier utan att det ska finnas en gräns för dessa aktier. På så sätt kan 

en, eller ett fåtal, ägare inneha dessa aktier vilket medför ett koncentrerat ägande 

samtidigt som utländska investerare har möjlighet att öka sin ägarandel i dessa företag.  

En annan upptäckt vi gjort i denna studie är avsaknaden av samband mellan soliditet 

och lönsamhet. En anledning till detta kan vara att det inte finns något linjärt samband 

mellan en hög soliditet och hög lönsamhet utan att detta samband är av en annan 

karaktär. Tidigare forskning inom detta område går också isär, somliga forskare har 

funnit samband mellan dessa två variabler medans andra inte kunnat påvisa att ett 

sådant existerar. Vårt ställningstagande i denna fråga är en hög soliditet inte är 

förknippat med hög lönsamhet utan att det snarare finns en optimal nivå för detta 

nyckeltal. Företag måste därför finna denna nivå för att kunna maximera sin lönsamhet. 

Att det förhåller sig på detta sätt underbyggs dessutom av trade off teorin som menar att 

det finns en optimal nivå och inga linjära samband mellan soliditet och lönsamhet. 

7.1 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Det teoretiska bidrag som denna uppsats lyckats uppnå är att vi konstaterat att 

agentteorin, som är den bakomliggande teorin till denna studie, kan bekräftas stämma 

utifrån de slutsatser vi dragit. Med detta menas att ett koncentrerat ägande bidrar till 

bättre lönsamhet för svenska börsnoterade företag. Vidare kan tidigare studiers 
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slutsatser inom ämnet bekräftas eller ifrågasättas då de jämförs med vår studie. Studier 

som visat på samma eller liknande slutsatser som vår studie är Agnblad et al (2001), 

Berle och Means (1932) och Chen (2004) medan andra studier inte kunnat påvisa detta 

samband (Demsetz och Lehn 1985, Demsetz och Villalonga 2001 och Globerman et al 

1994).  

Det teoretiska bidraget kan också appliceras på undersökningen om utländskt ägande 

påverkar företagens lönsamhet. I detta fall kan studien kopplas till samma tankegångar 

som Jonung (2002) kommit fram till; att kunskapsspridning över nationsgränserna 

bidrar till högre lönsamhet.  

Även det faktum att vi kommit fram till att en låg, eller hög, skuldsättningsgrad inte kan 

påvisa att företag får bättre lönsamhet bidrar till att vi visar att trade off teorin förklaras 

hålla.  

Det praktiska bidrag som denna studie för med sig är att investerare ska söka företag 

med hög ägarkoncentration och hög andel utländskt ägande för att på så sätt hitta 

företag med högre lönsamhet än andra företag. 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Att studera vidare hur ägarkoncentrationen i företag som inte använder sig av aktieserier 

med olika röstvärden skulle påverka företags lönsamhet vore intressant. I sådana företag 

bör det vara lättare att uppnå både hög ägarkoncentration och en hög andel utländskt 

ägande och enligt vår modell generera den maximala räntabiliteten utifrån de variabler 

vi undersökt. 

Även att undersöka företagens inställning att avreglera fenomenet med aktier med olika 

röstvärden skulle vara intressant. Detta skulle kunna göras utifrån en kvalitativ studie 

där företagen, både ägare och ledning, får motivera sin inställning till detta. Då forskare 

tidigare konstaterat att det är ett troligt scenario i framtiden kanske företagen kan dra 

fördelar av att själva välja att avskaffa fenomenet med olika aktieserier i stället för att 

vänta på en eventuell lagändring. 
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8 Sanningskriterier 

Avslutningsvis diskuterar vi resultatens trovärdighet; besvarar uppsatsens resultat de 

frågeställningar vi ställt i de inledande diskussionerna? Detta redogörs utifrån de 

sanningskriterier som efterfrågas i en kvantitativ studie av denna karaktär. 

Som vi tidigare beskrev i kapitel 4 kan inte studier som använder sig av icke-

sannolikhetsurval generaliseras per automatik. Generaliserbarheten grundar sig i stället 

på forskarnas bedömningar om urvalets kvalité. (Johansson- Lindfors, M.-B. 1993 s 95-

96) Om en undersöknings resultat kan generaliseras till den undersökningspopulation 

som man avsåg att undersöka innebär detta att studien har en extern validitet (Bryman, 

A. & Bell, E. 2005 s. 49). Vi menar att vårt urval, på ett representativt sätt, speglar 

fördelningen av företag på Stockholmsbörsen. Även om urvalet inte procentuellt svarar 

exakt mot fördelningen mellan de olika börslistorna anser vi att urvalet är lämpligt för 

vår undersökningspopulation för att resultaten ska kunna generaliseras. Utifrån detta 

resonemang påvisar studien en god extern validitet. 

Att mäta vad som avsågs att mäta, det vill säga ge studien intern validitet, är en viktig 

del i uppsatsarbetet (Bryman, A. & Bell, E. 2005 s. 49). Då vi har undersökt ett kausalt 

samband är det av stor vikt att undersöka om detta samband verkligen håller. Är det 

verkligen de förklarande variablerna som påverkar de beroende eller är det andra 

variabler som gör detta? Vi har i vår studie funnit att två av våra förklaringsvariabler är 

signifikanta. Däremot har modellen en relativt låg förklaringsgrad vilket innebär att det 

finns många fler variabler som påverkar den beroende variabeln. Eftersom det är oerhört 

många variabler som påverkar ett företags prestation, och vi endast har testat tre av 

dessa, kan vi inte påstå att denna studie har någon hög intern validitet. Vi kan däremot 

fastslå att två av våra variabler är signifikanta och att de faktiskt påverkar företagens 

lönsamhet och att besvara denna fråga var studiens syfte.  

Att resultatet av denna studie skulle bli detsamma om den genomfördes igen, förutsatt 

att samma population undersöks, finner vi ingen anledning att tvivla på. Studiens 

karaktär är sådan att olika resultat inte kan genereras då den bygger på matematiska 

modeller där personliga tolkningar inte ges stort utrymme. (Eriksson, L. T. & 

Wiedersheim-Paul, F. 2001 s. 40) Det finns dock alltid en risk att den mänskliga faktorn 

påverkar negativt vid till exempel datainsamling och databearbetning där misstag kan ha 

gjort. Våra data har dock genomgått noggranna granskningar av oss båda och vi menar 

därför att denna risk är minimerad och har inte påverkat studiens resultat och 

trovärdighet. 
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Appendix 1. Viktiga empiriska forskningsresultat 
 

Författare och studie: Globerman, Ries och Vertinsky (1994) The Economic 

Performance of Foreign Affiliates in Canada. 

Ämne: Undersöker om det finns skillnader i prestationer mellan utländska företag 

verksamma  landet jämfört med inhemska företag. Studien genomfördes i Kanada. 

Mätvariabler: I denna studie mäts företagens prestationer utifrån hur produktiva de är. 

Andra mätvariabler är företagens storlek samt vilken kapitalstruktur de har. 

Dummyvariabler för vilken industri de är verksamma inom har också använts. 

Metod: En kvantitativ studie där man observerat hur företagen påverkas av dess 

utländska ägare jämfört med företag som har inhemska ägare. Dessa samband har 

forskarna försökt finna med hjälp av regressionsanalyser. 

Resultat: Till en början fann forskarna samband mellan hög produktivitet och utländskt 

ägande. Dessa samband blev dock inte signifikanta då man inkluderade variabler som 

kapitalstruktur och storlek som visade sig ha en större påverkan på företagens 

produktivitet. 

Författare och studie: Demsetz och Lehn (1985) The Structure of Corporate 

Ownership: Causes and Consequences. 

Ämne: Att undersöka om ägarstrukturen påverkas utifrån olika mätvariabler. Forskarna 

vill även undersöka om resultaten från Berle och Means studie fortfarande stämmer. 

Studien genomfördes i USA. 

Mätvariabler: Variationer i resultat, dummyvariabler som; är företaget ett 

allmännyttigt företag, finansiellt institut, medieföretag eller inget av dem. 

Metod: En kvantitativ studie där man undersökt förhållanden i 511 stora amerikanska 

företag med hjälp av regressionsanalys. 

Resultat: I studien finner man empiriska bevis för att ägarstrukturen varierar över tiden 

och att några signifikanta samband mellan ägarkoncentration och företagets lönsamhet 

inte kan påvisas. Därmed förkastar man Berle och Means påstående att ett positivt 

samband mellan dessa existerar. 

Författare och studie: Demsetz och Villalonga (2001) Ownership structure and 

corporate performance 

Ämne: Agentteoriproblem. Finna samband mellan ägarkoncentration och höga 

prestationer. Studien är genomförd i USA 

Mätvariabler: Hur företagen presterar har forskarna valt att studera både utifrån 

förändringar i de bokförda värdena samt marknadsvärdet för företagets aktier. 
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Kapitalstrukturmått har även inkluderats för att finna tydligare samband. 

Ägarkoncentrationsmåtten mäter man på två olika sätt, dels hur stor del av företagets 

som ägs av de fem största aktieägarna, dels hur stor del av företagets som ägs av 

ledningen. 

Metod: Studien bygger på ett urval på 223 företag och är en kvantitativ studie där man 

statistiskt, utifrån regressionsanalyser, försökt finna samband mellan ägarkoncentration 

och prestation. 

Resultat: Inga signifikanta samband har hittats mellan ägarkoncentrationen och 

företagets prestationer. Detta gäller för båda de mått av ägarkoncentration som 

forskarna använt sig av. 

Författare och studie: Chen (2004). Owner control and firm performance: a cross-

sectional study of listed firms with dual class of shares in Sweden. 

Ämne: Agentteoriproblem inom svenska företag som har olika aktieserier med olika 

röstvärden samt företag med pyramidägande och hur detta påverkar dess prestationer. 

Mätvariabler: Rösträttsandel kontrollerad av majoritetsägaren, tillväxttakt, räntabilitet 

på totalt kapital samt skuldsättningsgrad. 

Metod: 44 börsnoterade företag ingick i studien som med hjälp av regressionsanalyser 

försöka finna samband mellan de olika variablerna. Studien genomfördes i Sverige 

Resultat: Denna modell genererade resultaten att tillväxtakten var negativt korrelerade 

med ägarkoncentrationen, företag med hög räntabilitet på totalt kapital tenderar att ha 

ett mer koncentrerat ägande, hög ägarkoncentration korrelerar även positivt med 

skuldsättningsgraden, Det mest signifikanta sambandet Chen fan i denna studie var att 

en hög ägarkoncentration påverkar räntabiliteten på det totala kapitalet positivt. 

Författare och studie: Heugens, van Essen och van Oosterhout (2009) Meta-analyzing 

ownership concentration and firm performance in Asia: Towards a more fine-grained 

understanding. 

Ämne:  Undersöka samband mellan koncentrerat ägande och prestation i Asiatiska 

företag.  

Mätvariabler: Ägarkoncentration, utländskt ägande, inhemskt ägande samt olika 

räntabilitetsmått som beroende variabler.  

Metod: WLS-regressionsanalys (weighted least square) där man under en femårsperiod 

studerat sambanden mellan de olika variablerna. 

Resultat: Forskarna fann små men signifikanta samband mellan de beroende och de 

förklarande variabler de använt sig av. Enligt forskarna är detta samband även 

signifikant på ett internationellt plan. 
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Författare och studie: Dinga, Dixon, & Stratling (2009) Ownership structure and firm 

performance in the UK: Evidence from the agency perspective. 

Ämne: Studera och finna empiriska belägg för ett signifikant samband mellan 

ägarkoncentration och företagens prestationer. Forskarna har även studerat hur 

skuldsättningen påverkar lönsamheten. 

Mätvariabler: De beroende variabler forskarna valt att använda sig av i denna studie är 

Räntabilitet på totalt och eget kapital. För att förklara förändringar i dessa används de 

förklarande variablerna; ägarkoncentration, skuldsättningsgrad och storlek på företagen. 

Metod: OLS-regressionsanalys där man utifrån kvantitativa data statistiskt undersöker 

samband mellan beroende och förklarande variabler. Data till studien inhämtades under 

en femårsperiod (2003-2007) och de företag man studerat är 665 bolag noterade på 

Londonbörsens FTSE-index. 

Resultat: Forskarna fann att en hög ägarkoncentration har ett signifikant positivt 

samband med hög lönsamhet i form av resultatmåtten räntabilitet på totalt och eget 

kapital. Storleken på företagen har de funnit korrelera negativt med företagens 

prestationer. Detsamma gäller för skuldsättning, högre skuldsättning leder till lägre 

lönsamhet. 
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Appendix 2. Studerade företag 
Företag Börslista (2008) 

Active Biotech Mid-cap 

Artimplant Small-cap 

Assa Abloy Large-cap 

Atlas Copco Large-cap 

Beijer Alma Mid-cap 

Bilia Mid-cap 

BioPhausia Small-cap 

Bong Ljungdahl Small-cap 

Borås Wäferi Small-cap 

Brio Small-cap 

Bure Mid-cap 

Cardo Mid-cap 

Castellum Large-cap 

Cloetta Mid-cap 

Concordia Maritim Small-cap 

Consilium Small-cap 

CTT Systems Small-cap 

Doro Small-cap 

Duroc Small-cap 

Elanders Small-cap 

Electrolux Large-cap 

Elekta Large-cap 

ElektronikGruppen BK Small-cap 

Ericsson Large-cap 

Fagerhult Mid-cap 

Fastpartner Mid-cap 

Getinge Large-cap 

Geveko Small-cap 

Gunnebo Mid-cap 

Haldex Mid-cap 

Havsfrun Small-cap 

Heba Mid-cap 

H&M Large-cap 

Hexagon Large-cap 

HL display Small-cap 

Hufvudstaden Large-cap 

Höganäs Mid-cap 

IBS Small-cap 

IFS Mid-cap 

Industrivärlden Large-cap 

Investor Large-cap 

JM Large-cap 

Kabe Small-cap 

Kinnevik Large-cap 

Know IT Small-cap 

Latour Large-cap 

Lundbergs Large-cap 

Meda Large-cap 

Medivir Small-cap 

Midway holding Mid-cap 

Modo/Holmen Large-cap 

Modul 1 Small-cap 
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MTG Large-cap 

MultiQ Int Small-cap 

Munters Mid-cap 

NCC Large-cap 

New Wave Group Mid-cap 

Nibe Industrier Mid-cap 

Nolato Small-cap 

Nordea Large-cap 

NovaCast Tech Small-cap 

OEM Int Small-cap 

Ortivius Small-cap 

Partner Tech Small-cap 

Peab Mid-cap 

Pricer Small-cap 

ProAct IT Group Small-cap 

ProfilGruppen Small-cap 

Ratos Large-cap 

Rottneros Small-cap 

Rörvik Timber/Jabo Small-cap 

SEB Large-cap 

Sandvik Large-cap 

SAS Large-cap 

SCA Large-cap 

Scania Large-cap 

Scribona Small-cap 

Seco Tools Large-cap 

Securitas Large-cap 

Semcon Mid-cap 

SHB Large-cap 

Sigma Small-cap 

SinterCast Small-cap 

Skanska Large-cap 

SKF Large-cap 

SSAB Large-cap 

Svedbergs Small-cap 

Svolder Small-cap 

Sweco Mid-cap 

Swedish Match Large-cap 

SäkI Mid-cap 

Ticket travel group Small-cap 

Traction Small-cap 

Trelleborg Large-cap 

Tricorona Mid-cap 

VBG Group Mid-cap 

Volvo Large-cap 

Wallenstam Mid-cap 

ÅF Mid-cap 

Öresund Mid-cap 
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