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SAMMANFATTNING 
Studiens utgångspunkt är att det anses som problematiskt med ett ökat avstånd mellan 

bolagens ägande och kontroll. Det innebär att aktieägare får ett mindre inflytande över 

de som faktiskt styr bolagen. Genom att betrakta aktieägare och långivare som 

disciplinerande faktorer på företagsledningen föranleder det antagandet att bolagets 

skuldsättning är lägre då stora aktieägare är frånvarande. Detta för att ledningen önskar 

att undvika extern kontroll i ett led att erhålla fria tyglar över bolagets resurser. 

 

Problemformulering: Kan kapitalstrukturen i svenska börsnoterade bolag förklaras av 

dess ägarstruktur och i vilken omfattning? 

 

Syfte: Studiens huvudsyfte är att undersöka den eventuella problematik som uppstår då 

bolagsägandet är separerat från kontroll genom att åskådliggöra om det existerar en 

skillnad i bolagens kapitalstruktur med avseende på om ägarstrukturen är diffus eller 

koncentrerad. Således kan det vara av värde att beakta och detta föranleder studiens 

praktiska bidrag vilket ämnar vara tilläggsinformation vid aktieanalys. Det får också ses 

som ett teoretiskt bidrag till litteraturen om kapitalstruktur. Utöver huvudsyftet består 

studien av tre delsyften som i korthet handlar om att (1) jämföra de olika svenska 

börslistorna Large, Mid och Small Cap, (2) analysera hur ägarstrukturen ser ut i Sverige 

idag och hur den har utvecklats under den valda tidsperioden och (3) tillämpa teorier 

kring kapitalstruktur avseende pecking order- och trade off teorin. 

 

Avgränsningar: De avgränsningar som är konstruerade för studien utgörs av bolag 

noterade på de tre största listorna på NASDAQ OMX Stockholm vilka benämns som 

Large, Mid och Small Cap. Tidsintervallet för studien hänförs till perioden mellan åren 

2008 och 2012 vilket motsvarar de fem senaste finansiella åren. 

 

Metod & Teori: Studien är konstruerad efter en kvantitativ metod med en positivistisk 

kunskapssyn, objektivistisk vetenskapssyn och ett deduktivt angreppssätt. De 900 

observationer studien består av har delats in i två grupper, en med diffust och en med 

koncentrerat ägda bolag. Dessa ställs mot bolagens skuldsättning genom en 

regressionsanalys med robust OLS. Pecking order och trade off teorin utgör ett 

teoretiskt underlag för bolagens kapitalstruktur. Vidare utgör agentteori och managerial 

entrenchment länken mellan ägar- och kapitalstruktur. Den teoretiska referensramen 

utmynnar i fyra hypoteser. 

 

Empiri & Analys: Resultatet visade på ett positivt signifikant samband mellan 

koncentrerat ägande och skuldsättning för bolag noterade på Small Cap. Bolag noterade 

på Large Cap uppvisade ett negativt svagt signifikant samband mellan koncentrerat 

ägande och skuldsättning medan inget signifikant samband kunde påvisas för bolag 

noterade på Mid Cap. 

 

Slutsats: Resultaten från Small Cap är i överensstämmelse med managerial 

entrenchment. De övriga resultaten kan förklaras av olika faktorer som emellertid inte 

har kunnat belysas i studien.  
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1. INLEDNING 
För att läsaren ska kunna få en uppfattning av ämnet presenteras nedan en bakgrund 

till varför det valda ämnet är relevant. Ämnesområdet omfattar i stora drag relationen 

mellan ägarstruktur och kapitalstruktur. Dessa två skilda områden kommer slutligen att 

sammanlänkas.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

Ända sedan Adolph Berle och Gardiner Means (1932) publicerade den inflytelserika 

avhandlingen The modern Corporation and Private Property har debatten kring 

separation mellan ägande och kontroll genererat åtskilliga studier och publiceringar. De 

två författarna såg en utveckling i bolagsamerika som pekade på att de styrande i företag 

erhöll allt mer makt i och med att ägarstrukturen blev mer spridd med flera mindre 

ägare. Problematiken kring detta föranleds av att de styrande i bolaget antas ha en skild 

agenda som inte alltid ligger i aktieägarnas intresse med avseende på hur bolaget bör 

förvaltas. Principen är att stora aktieägare eller blockägare med signifikant röstandel har 

möjlighet att disciplinera ledningen om dessa inte agerar i företagets bästa (Berger et al., 

1997). 

 

I kontrast till Nordamerika har Sverige länge präglats av ett koncentrerat bolagsägande 

där ett fåtal familjer genom antingen direkt eller indirekt röstandel kontrollerat bolagen 

(Henrekson & Jakobsson, 2012). Möjliggörandet av det koncentrerade bolagsägandet 

utgörs till stor del av den svenska modellen där aktier antar olika röstvärden. Denna typ 

av aktier benämns som stamaktier alternativt A-aktier och kan motsvara fem röster 

medan en B-aktie endast uppgår till en röst. Detta kan illustreras genom AB Volvo, där 

Industrivärdens ägarandel uppgår till 6,5 % av kapitalet medan röstandelen motsvarar 

över 20 % (DI, 2014). Vidare är det inte tillåtet enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

att röstvärdet för en enskild aktie motsvarar tio gånger mer än andra aktier. 

 

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och finansmarknader i större 

utsträckning blir integrerade sker dock en förändring på den nationella arenan. Statistik 

visar på att allt mer utländskt kapital utgör en större del av det totala aktievärdet på 

Stockholmsbörsen vilket torde medföra en anpassning till internationell standard där 

olika aktier har samma röstvärde (Östlund, 2014).  

 

Då Sverige skall vara en attraktiv finansplattform för en internationell investerare är 

företeelser med differentierade röstvärden något som är i en förändringsprocess 

eftersom det anses som rimligt att stora investerare söker inflytande i bolaget om de ska 

investera kapital. På förhand kan detta anses som ett steg i rätt riktning men över tid bör 

det leda till att ägarkoncentrationen och inflytandet över rösterna blir mer spridd och 

tesen av Berle och Means (1932) blir allt mer relevant i svensk kontext.   

 

Ett konkret bolagsexempel där aktieägare lämnats maktlösa inför ledningens beslut 

kunde nyligen konstateras i den svenska gruvindustrin. Bolaget var verksamt i norra 

Sverige och befann sig i uppstartsfasen. 
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Ledningen hade under en längre tid försäkrat att bolagets finanser var i ordning och att 

konstruktionen av gruvan följde tidsplanen vilket sedan skulle visa sig vara inkorrekt. 

Bolaget drabbades av en akut kapitalbrist och genom flertalet riktade nyemissioner 

kunde problemet tillfälligt åtgärdas. 

 

Konsekvensen av ledningens agerande var att utspädningen av aktier resulterade i att 

bolagets befintliga aktieägare fick sina tillgångar i det närmaste utraderade. Småsparare 

i gruvbolaget förlorade i genomsnitt 57 246 norska kronor vilket motsvarande omkring 

700 miljoner svenska kronor (Tuvhag, 2014). Ägarstrukturen i bolaget präglades av en 

diffus ägargrupp och sakande helt storägare. Vid tidpunkten för tillkännagivandet av 

krisen stod en av de svenska bankerna som bolagets näst största ägare, motsvarande 10 

% av aktierna, som i sin tur bestod av flera småägare. Ett betydande problem med bolag 

bestående endast av småägare är att de ofta saknar förmåga att bistå bolaget med kapital 

när det föreligger ett behov. Framförallt saknar de medel att påverka ledningens beslut 

vilket i sin tur bidrar till att dessa i större utsträckning erhåller fria tyglar. Att 

ackumulera det spridda röstkapitalet bland småägare är enligt Kumar och Zattoni (2014, 

s. 1) både kostsamt, tidskrävande och saknar emellanåt stöd i lag.  

 

Flertalet studier konstaterar att just bolag med en eller flera stora ägare överlag lyckas 

bättre. Isacson (2012) undersökte hur börsnoterade bolag presterade över en tidsperiod 

och kunde empiriskt konstatera att bolag med en stark storägare hade utvecklats bättre 

än de med diffust ägande. Ett exempel var när Peab annonserade att Ingvar Kamprad 

gick in som storägare i september 2011 och Peabs VD Jan Johansson kommenterade att 

affären var fördelaktig då han ansåg att det var av relevans med starka storägare i 

bolaget (Bergström, 2011). Marknaden tolkade affären som ett positivt utfall och 

bolaget steg i värde. 

  

Det förekommer likt fallet med gruvbolaget att ledningen fattar beslut som inte är till 

aktieägarnas bästa vilket även kan relateras till generösa ersättningar utan krav på 

motprestation. Företeelsen har under våren fått medial uppmärksamhet då ett av de 

större svenska företagen beslutat att höja arvodet för samtliga styrelseledamöter i 

bolaget (Littorin, 2014). Höjningen var inte motiverad ur ett prestationsperspektiv då 

bolaget under en tid dragits med svaga siffror och varsel av anställda. Händelsen 

engagerade såväl fackförbund som mindre aktieägare vilka av naturliga skäl försökte 

förhindra arvodeshöjningen. Dock antogs beslutet av höjningen (Littorin, 2014).  

 

Studier visar på att skuldsättningen fungerar som ett medel för att motverka denna typ 

av företeelser. Enligt Berger och Bonaccorsi di Patti (2006, s. 1066) kan företag med en 

befintlig relativt låg skuldsättningsgrad dra nytta av ytterligare belåning då detta leder 

till reducerade agentkostnader på utomstående eget kapital. Det innebär att kostnader, 

såsom generösa bonusar, kan reduceras vilka hänförs till att styra ledningen i en viss 

riktning. Genom att långivare tar en del av bolagets fria kassaflöde i anspråk i form av 

ränteutbetalningar reducerar detta ledningens inflytande att fritt disponera dessa. 

Däremot menar Berger och Bonaccorsi di Patti (2006, s. 1066) att vid en viss nivå av 

skuldsättning uppkommer agentrelaterade problem genom att långivarnas krav antar en 

allt för stor del av bolagets vinster vilket i sin tur leder till en intressekonflikt mellan 

aktieägare och långivare.  
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Det existerar emellertid en generell praxis och en bred teoribas kring skuldsättning 

vilket benämns som bolagets kapitalstruktur. Forskare har sedan länge försök förklara 

valet av kapitalstruktur i bolag och det framstår emellanåt som ett pussel utan en 

komplett uppsättning bitar (Pindado & De la Torre, 2011, s. 213). Grunden till denna 

forskning anses bygga på publiceringen av preposition 1 där ekonomerna Franco 

Modigliani och Merton Miller (1958) påvisade irrelevansen av kapitalstruktur för 

bolagets värde samt att det inte existerar en optimal skuldsättningsnivå på en perfekt 

kapitalmarknad.  

 

Tesen utvecklades i sin tur med det faktum att bolag har möjlighet att reducera sin 

skattekostnad med räntan från dess skuldbärande papper vilket teoretiskt bör öka 

företagets värde genom en högre avkastning på eget kapital (Modigliani & Miller, 

1963). Studierna bidrog i sin tur till framväxten av trade off teorin som beskriver 

balansen mellan vinsten av ränteavdraget och kostnaden av en konkurs som belåning 

medför. I linje med detta torde således företag med hög andel materiella tillgångar 

belåna sig i större utsträckning än mer riskfyllda företag med hög grad av immateriella 

tillgångar (Brealy et al., 2009, s. 470). 

 

Ytterligare en aspekt varför ett företag innehar en viss kapitalstruktur härleds från 

uppkomsten av ett investeringstillfälle. Vid investeringsbehov bör företag generellt 

enligt Myers (1984, s. 576) välja att finansiera detta med internt genererade medel och 

om detta inte är möjligt, använda sig av det sekundära alternativet i form av upptagande 

av lån följt av hybridlån såsom konvertibler och i sista hand ta in nytt kapital från 

befintliga ägare. Detta benämns som pecking order teorin och behandlar aspekten om 

den informationsasymmetri som kan föreligga vid beslut om finansiering. Anledningen 

till att nyemission betraktas som ett sistahandsval beror på att det anses som att 

ledningen innehar exklusiv information och betraktar aktien som övervärderad (Myers, 

1984, s. 585).  

 

Pindado och De la Torre (2011, s. 224) menar dock på att valet av kapitalstruktur i 

slutändan är ett beslut taget av ledningen och inte nödvändigtvis är en företagsspecifik 

företeelse. Genom att betrakta kapitalstruktur utifrån ett agentperspektiv medger det en 

sammanlänkning mellan området och ägarstruktur. Av resonemanget kring detta följer 

antagandet att styrande i bolaget söker att undgå de disciplinerande åtgärder (Berger & 

Bonaccorsi di Patti, 2006) som belåning medför och att detta är genomförbart i frånvaro 

av stora aktieägare. Genom att undersöka effekten av att en stor aktieägare tillträdde 

styrelsen i ett bolag kunde Berger et al. (1997, s. 1425) konstatera att skuldsättningen i 

dessa bolag ökade. Författarna menar på att bolagsledningar tenderar att förankra sig 

genom att aktivt undvika skuldsättning som övervakningsmekanism vilket är ett steg i 

att säkerställa deras position. Således är avsaknad av blockägare en god förutsättning för 

styrande att uppta mindre lån. 

 

Förekomsten av tidigare studier där kapitalstruktur betraktas ur ett agentperspektiv är 

relativt begränsad och i stort sett obefintlig där sambandet mellan ägarstruktur och 

kapitalstruktur åskådliggörs. En av de få studier som visar på detta förklaringsområde 

har konstruerats i en Indisk kontext (Ganguli, 2013). Genom en uppdelning mellan 

bolag med en diffus och koncentrerad ägarstruktur kunde det konstateras att 

skuldsättningen var lägre i företag med ett diffust ägande respektive högre i företag med 

koncentrerat ägande. Detta utfördes efter att ha kontrollerat för mer vedertagna faktorer 

för kapitalstruktur som härleds från trade off och pecking order teorin.  
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Studien utfördes på bolag noterade på det Indiska Mid Cap och utgångspunkten var att 

ledningen söker att undgå skuldsättning och storägare för att kunna disponera bolagets 

tillgångar mer fritt.  

 

I och med att ägarkoncentrationen i Sverige blir alltmer diffus vilket innebär att ägande 

förskjuts allt längre från kontrollen av bolag och det faktum att det saknas liknande 

studier där sambandet mellan ägar- och kapitalstruktur undersökts på den svenska 

marknaden kommer detta ligga till grund för studiens problemformulering. 

 

 

1.2 Problemformulering  
 

Kan kapitalstrukturen i svenska börsnoterade bolag förklaras av dess ägarstruktur och i 

vilken omfattning? 

 

1.3 Syfte 
 

Studiens huvudsyfte är att undersöka den eventuella problematik som föreligger då 

bolagsägandet är separerat från kontroll genom att analysera om det existerar en skillnad 

i bolagens kapitalstruktur med avseende på om ägarstrukturen är diffus eller 

koncentrerad. Således kan det vara en beaktande aspekt för en investerare. Detta utgör 

studiens praktiska bidrag vilket ämnar att ge tilläggsinformation vid aktieanalys. Det får 

också ses som ett teoretiskt bidrag till litteraturen om kapitalstruktur. 

 

1.3.1 Delsyfte I 

 

Studiens första delsyfte ämnar att analysera huruvida det föreligger skillnader mellan 

börslistorna för Large, Mid och Small Cap. Utgångpunkten är densamma som 

huvudsyftet men listorna avses att jämföras med varandra. Förfaringsättet får betraktas 

som ett praktiskt bidrag då det torde vara relevant att erhålla information om 

särskiljande drag mellan listorna vid aktieplacering.  

 

1.3.2 Delsyfte II 

 

Vidare anses det relevant att analysera hur ägandet i Sverige ser ut idag och hur det har 

utvecklats över den valda tidsperioden då detta utgör en del av stommen till varför 

studien överhuvudtaget är relevant i en svensk kontext.  

 

1.3.3 Delsyfte III 

 

Då ämnesområdet kapitalstruktur som sådant utgör en betydande del av studien ämnar 

empirin att tillämpa teorier kring kapitalstruktur avseende pecking order- och trade off 

teorin. Det sista delsyftet ämnar således att bidra till litteraturen kring kapitalstruktur 

och betraktas som ett naturligt teoretiskt bidrag.  
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1.4 Avgränsningar 
 

De avgränsningar som är konstruerade för studien utgörs av bolag noterade på de tre 

största listorna på NASDAQ OMX Stockholm vilka benämns som Small, Mid och 

Large Cap. Tidsintervallet för studien hänförs till perioden mellan åren 2008 och 2012 

vilket alltså motsvarar de fem senaste finansiella åren. 

 

Valet att avgränsa studien till bolag på den svenska börsen föranleds dels av att det inte 

existerar studier som har påverkat forskningen inom området, som berört den aktuella 

marknaden, men också av att tidsramen för studien är relativt begränsad vilket innebär 

att möjligheten att undersöka exempelvis hela norden inte anses som rimlig. Motivet till 

att exkludera noterade bolag på börslistor som First North och Aktietorget är att dessa 

bolag tenderar att inte redovisa sin ägarstruktur i samma utsträckning som bolagen på de 

större listorna som har högre informationskrav. Med andra ord riskerar bortfallet att bli 

avsevärt högre samt att de större bolagen är av intresse för studien då dessa handlas mer 

aktivt. 

 

Valet av tidsperiod hänförs till de senaste fem åren och föranleds av önskemålet att 

erhålla ett applicerbart resultat av dagens marknad. Det är även i linje med tidigare 

studier (Ganguli, 2013). Perioden innefattar efterdyningarna av den finanskris som 

drabbade världen under 2008. Det anses dock inte ge en skev bild av resultatet då 

Stockholmsbörsen i slutet av 2012 var värderad till samma nivåer som innan krisen. 

Studien innefattar således en börsnedgång motsvarande 50 % och en börsuppgång 

uppemot 100 %.  

 

Avgränsningen hänförs även till att exkludera branschspecifika bolag med avseende på 

en vedertagen skillnad i uppbyggnad av kapitalstruktur. Denna typ av bolag 

kategoriseras som bank, finans samt försäkring och exkluderingen är i linje med tidigare 

studier (Chen, 2004; Ganguli, 2013; Bjuggren et al., 2007; Rajan & Zingales, 1995). 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkter. Författarnas 

förförståelse, kunskapssyn, metodval kommer att redovisas som bakgrund till de val som 

gjorts under studiens gång. 

 

2.1 Förförståelse 
 

Genom att känna till författarnas förkunskap inom valt ämnesområde erhåller läsaren en 

djupare förståelse för de val som har gjorts i studien (Halvorsen, 1992, s. 36). Vad en 

forskare anser är av relevans i en studie utgörs i stor utsträckning av dennes 

förförståelse och kan leda forskningen i en särskild riktning. I linje med ovanstående 

resonemang har studiens bakgrund och problem präglats av författarnas förförståelse 

och intresse för finansiering och aktiemarknad. 

 

Författarna till den aktuella studien har studerat ekonomi med profilering inom 

finansiering vid Umeå universitet i snart fyra år. Studierna har berört områden inom 

finansiering, redovisning, statistik, nationalekonomi och juridik. Utöver detta har båda 

författarna ett brett intresse för den svenska ekonomin i allmänhet och den svenska 

aktiemarknaden i synnerhet. Under studierna på universitetet har författarna fått 

erfarenhet av att arbeta med vetenskapliga artiklar och tidigare forskning. Stor del av 

kurslitteraturen under studierna vid Umeå universitet har varit på engelska vilket 

underlättar för författarna i genomgången av tidigare studier, då dessa vanligtvis är 

publicerade på engelska.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (1999, s. 64) är det framförallt inom den kvalitativa 

forskningen som förförståelsen är betydelsefull men kan vara problematisk eftersom 

forskaren själv tolkar empirin som samlats in. Då författarna i denna studie kommer 

förhålla sig objektivt till empirin, anses förkunskapen inte vara ett problem för studien 

utan snarare till en fördel; dels kommer det underlätta informationssökandet och dels 

göra att frågeställningen och hypoteserna blir mer rimliga (Svenning, 2000, s. 33). 

 

2.2 Epistemologisk utgångspunkt 
 

Studiens epistemologiska utgångspunkter vilket även ses som kunskapssyn skall ge en 

förklaring till hur studien kommer undersöka den verklighet som finns. Kunskapssynen 

är en viktig del i det paradigm som utformas för studien. Ett paradigm är en samling av 

åsikter om hur en studie ska studeras, utföras och tolkas (Bryman & Bell, 2013, s. 46). I 

dag finns två kunskapssyner som dominerar forskarvärlden, positivism och hermeneutik 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 23). Positivismen anser att forskaren och verkligheten inte 

påverkar varandra, medan den hermeneutiska synen menar att de hör ihop (Weber, 

2004).  

 

Den positivistiska kunskapssynen har även legat till grund för dagens hårddatametoder 

inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Svenning, 2000, s. 27), medan den 

hermeneutiska synen används i större utsträckning i studier som ämnar att förklara och 

förstå ett fenomen genom exempelvis intervjuer (Olsson & Sörensen, 1999, s. 64). 
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En stor mängd hårddata om svenska börsbolag kommer i denna studie att insamlas och 

bearbetas genom olika statistiska metoder för att kunna besvara huruvida ägarstruktur 

påverkar kapitalstruktur och vidare besvara studiens delsyften. Detta är i linje med den 

positivistiska kunskapssynen som är beskriven ovan och medger jämförelser med 

tidigare studier inom området. Kritikerna till positivismen anser att förutom 

naturlagarna finns ingenting i samhället som inte går att påverka i motsats till 

positivismen (Halvorsen, 1992, s. 14). Då data inte kommer samlas in genom intervjuer 

är inte det hermeneutiska synsättet applicerbart. 

 

2.3 Vetenskapligt synsätt 
 

Det vetenskapliga synsättet ska belysa det vetenskapliga paradigm studien förhåller sig 

till. Det benämns i regel som ontologi och syftar till att beskriva huruvida studien 

kommer att utgå från konstruktivism eller objektivism (Bryman & Bell, 2013, s. 41). 

Dessa två synsätt betraktas som motsatser vilket medför att det är relevant att belysa 

vilken som är aktuell då valet kommer att påverka hur studien utformas. Objektivism 

handlar om att sociala samspel inte påverkar varandra utan att det är andra faktorer 

utanför människans kontroll som gör att det blir förändringar till skillnad från 

konstruktivismen som anser att sociala samspel påverkar hur verkligheten ser ut 

(Bryman & Bell, 2013, s. 42-43). 

 

I denna studie har författarna för avsikt att förhålla sig objektivt till de data som samlas 

in i enlighet med positivismen som anser att författarna ska inneha en neutral hållning 

till empirin. Då faller det sig naturligt att det objektivistiska synsättet är applicerbart på 

denna studie. Att arbeta objektivt underlättar dessutom för framtida forskare att 

replikera studien och kunna jämföra resultaten. Om författarna i denna studie hade ett 

subjektivt förhållningssätt hade resultaten inte varit jämförbara då författarnas egna 

tolkningar påverkat resultatet.  

 

2.4 Angreppssätt 

 
Förhållandet mellan teori och empiri i en studie delas in i deduktiva och induktiva 

angreppssätt. I det deduktiva angreppssättet skapar författarna en teoretisk referensram, 

som insamlad data ska kopplas till. I det induktiva angreppssättet samlas data in för att 

sedan söka passande teorier för att förklara resultatet (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 

Det finns även ett tredje angreppssätt som kallas abduktiv vilket är en blandning av 

induktiv och deduktiv metod (Olsson & Sörensen, 1999, s. 33). 

 

Författarnas förförståelse ska inte påverka resultatet, i linje med den objektiva 

vetenskapssynen, utan det ska tala för sig självt. Resultaten från empirin kommer att 

ställas mot den teoretiska referensramen av tidigare forskning, vilket är i linje med det 

deduktiva angreppssättet. Avsikten är att påvisa ett eventuellt samband mellan de olika 

variablerna som diskuteras i studien och undersöka om dessa stämmer överens med 

tidigare forskning. En fördel med ett objektivt förhållningssätt med data är att andra 

forskare kan göra om studien medvetna om att författarnas värderingar inte ska ha 

påverkat dataanalysen. 
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I studien har författarna varit noga med att beskriva den förda arbetsprocessen, då det 

inom det deduktiva angreppssättet är viktigt att det i studien föreligger en ordentlig 

redogörelse för hur författarna kommit fram till studiens problemformulering, hypotes 

och de valda teorierna då resultatet senare ska kunna återkopplas till dessa resonemang 

(Bjereld et al., 2002, s. 72). 

 

2.5 Hypotesprövning 
 

Enligt Svenning (2000, s. 33-34) är det lämpligt för författare med god förkunskap, 

inom området, att arbeta med hypotesprövningar för att kunna besvara studiens 

problem. I och med att författarna har erfarenhet från svenska aktiemarknaden och har 

en uppfattning om vad studien bör resultera i, ter det sig naturligt att konstruera 

hypoteser för att besvara studiens problemformulering och syfte. 

 

Utifrån den teoretiska referensramen kommer olika hypoteser tas fram för att besvara 

studiens frågeställning. Meningen är att dessa hypoteser antingen ska bekräftas eller 

förkastas. Om det visar sig att hypoteserna inte kan bekräftas minskar trovärdigheten till 

den kopplade teorin och om hypoteserna skulle stämma ökar i sin tur teorins 

trovärdighet (Bjereld et al., 2002, s. 80). 

 

Hartman (2004, s. 160) anser att denna form av undersökning är en hypotes-deduktiv 

metod. Fördelar med att arbeta med hypoteser på detta sätt är dels att observationerna 

som samlas in inte blir överflödiga utan kan användas för att testa hypoteserna och dels 

leder hypoteserna till bättre teorier (Hartman, 2004, s. 162). 

 

2.6 Metodval 
 

Forskningen har under överskådlig tid präglats av två olika metoder, kvalitativ och 

kvantitativ metod. Under slutet av 1900-talet så har intresset ökat för att kombinera 

dessa två metoder, främst inom social forskning för att få en djupare och bredare 

förståelse för ett problem (Olsson & Sörensen, 1999, s. 63). Båda metodvalen utgår från 

de två angreppssätten som beskrivits tidigare, kvalitativ från induktiva och kvantitativ 

från det deduktiva angreppssättet (Olsson & Sörensen, 1999, s. 63). 

 

Kvantitativ forskning är fokuserad på att observera data för statistisk analys, vilket även 

denna studie fokuserar på då en stor mängd data från börsnoterade bolag samlas in och 

granskas (Creswell, 2013). Den hermeneutiska synen kopplas i sin tur ihop med 

kvalitativ forskning som är mer öppen för författarna att göra sin egen tolkning av 

empirin (Creswell, 2013). Kvalitativ forskning försöker få en fullständig bild av en 

situation medan kvantitativ forskning utgår från något som redan är bevisat (Olsson & 

Sörensen, 1999, s.63). Denna studie kommer testa något som redan testats på andra 

marknader under andra förhållanden vilket är i linje med kvantitativ forskning. 

 

Om författarna till den aktuella studien istället valt en kvalitativ metod med ett induktivt 

angreppssätt och en hermeneutisk kunskapssyn hade upplägget för studien sett 

annorlunda ut. Istället för att använda sig av redan befintliga teorier och empiri så hade 

empirin samlats in genom antingen intervju eller enkät. Genom att exempelvis intervjua 

individer som tar beslut om bolagsfinansiering hade studien kunnat ge en djupare 

förståelse för hur denna process fungerar. Den typ av information kommer inte studien 

ge då inriktningen är kvantitativ.  
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Ett problem med kvalitativa studier är dess reliabilitet och validitet, samt 

reproducerbarhet (Olsson & Sörensen, 1999, s. 75-76). Ett kvalitativt upplägg passar 

inte i den aktuella studien då målet inte är att skapa förståelse utan istället ge en 

beskrivning av verkligheten. 

 

2.7 Perspektiv 
 

Valet av perspektiv är ett medvetet val av författarna och syftar till att förklara utifrån 

vilken studiens verklighet skall utgå från (Halvorsson, 1992, s. 37). Eftersom individer 

betraktar företeelser utifrån olika perspektiv kan en studie tolkas på olika sätt. Därför är 

det viktigt att klargöra för hur läsaren ska se på studien (Svenning, 2000, s. 22). 

Perspektivet påverkar även vilka data som skall samlas in för att på ett lämpligt sätt ge 

svar på problemet (Svenning, 2000, s. 23). 

 

Då syftet med studien delvis är att bidra med en tilläggsinformation för aktieanalys 

utgår studien från ett investeringsperspektiv. Det mest naturliga ur ett 

investerarperspektiv hade förmodligen varit att undersöka ifall ägarstruktur påverkar 

bolagsresultatet. Den inriktningen togs inte då ett flertal studier inom området redan har 

utförts och förefaller redan väl bearbetat. Att istället studera hur ägarstrukturen påverkar 

kapitalstrukturen, ger ett bidrag till investerare som även kan inkludera detta i analys av 

bolaget. Om ledningen väljer att bygga upp en kapitalstruktur för att maximera bolagets 

värde påverkar detta investerarna på ett positivt sätt. Om ägarstrukturen i ett företag 

förändras kan investerare ta hjälp av denna studie för att undersöka ifall det kan tänkas 

påverka deras investering.  

 

2.8 Litteratursökande 
 

En viktig del i processen att höja studiens trovärdighet är att underbygga studien med 

relevant information om tidigare forskning genom litteratursökning (Halvorsen, 1992, 

s.196). 

 

Den teoretiska referensramen utgörs i stora drag av kapitalstruktur och ägarstruktur 

vilka betraktas som studiens två huvudområden. Inom ämnesområdet kapitalstruktur har 

artiklar i huvudsak behandlat pecking order teorin och trade off teorin i syfte att 

underbygga klassiska utgångspunkter samt förklaringsvariabler. 

 

Vid litteratursökning efter relevanta artiklar har sökord som Capital structure, 

Determinants of Capital Structure, Pecking order theory och Trade off theory använts. 

Sökningar inom ägarstruktur har fokuserats på Agency Theory, Ownership Structure, 

Corporate ownership, Concentrated and dispersed shareholdning och Entrenched 

Management. Båda teoriområdena grundar sig i studier från mitten av 1900-talet, Berle 

och Means (1932) inom ägarstruktur och Modigliani och Miller (1958) inom 

kapitalstruktur. Dessa anses som välrenommerade och båda är frekvent citerade. 

 

I sökandet av vetenskapliga artiklar har framförallt databasen Business Source Premier 

(EBSCO) och Google Scholar använts. EBSCO har en databas motsvarande över en 

halv miljon e-böcker, över en kvarts miljon artiklar och har gett författarna tillgång till 

artiklar som inte återfinns i Google Scholar (EBSCO, 2014). Google Scholar har 

mestadels använts för att erhålla en uppfattning om hur välciterade de vetenskapliga 

artiklarna är då alla artiklar som använts även varit tillgängliga på EBSCO.  
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Både EBSCO och Google Scholar har krav på att artiklar som finns med i deras 

databaser ska hålla en viss standard, vilket underlättat i sökandet av relevanta källor. I 

val av artiklar har de som varit välciterade erhållit primär uppmärksamhet då det 

indikerar att studierna är accepterade av andra forskare. Den litteratur som varit relevant 

för studien har även identifierats genom att notera vilka källor andra vedertagna studier 

har använt sig av. 

 

De vetenskapliga artiklar som studien grundar sig på är uteslutande publicerade på 

engelska vilket inkluderar även svenska forskare. En majoritet av tidigare forskning 

kring det valda ämnesområdet hänförs emellertid till länder utanför Sverige. Det är 

möjligt att översättningsfel och feltolkningar kan ha förekommit i samband med 

sammanställningen av litteraturen. Det får dock ses som mindre sannolikt med hänsyn 

till det som nämndes i avsnittet om förförståelsen nämligen att författarna har god 

erfarenhet av det engelska språket och engelsk litteratur. 

 

Då många artiklar tar upp specifika studier, som exempelvis Modigliani och Miller 

(1958; 1963), har dessa varit vägledande för vad som anses viktigt inom området. 

 

Användandet av läroböcker har begränsats till metodkapitlet eftersom studien primärt 

använts av förstahandskällor. Läroböcker utgår ofta från tidigare forskning och därför 

har ett flertal olika böcker använts för att erhålla en ökad trovärdighet.  

 

2.9 Källkritik 
 

Allt eftersom studien fortlöper är det av relevans att beakta vilken typ av källa som 

används och i vilken utsträckning den håller en hög kvalité. De använda källorna har 

genomgående granskats i linje med de kriterier som konstruerats för att skapa ett korrekt 

förhållningssätt till valda källor. Dessa kriterier utgörs av (1) observation som behandlar 

vikten om var källan hämtats från, (2) ursprung om vem källan är, (3) tolkning av vad 

källan anger och (4) användbarhet vilket behandlar om det som anges är av vikt för 

studien (Halvorsen, 1992, s. 73). 

 

Det som framförallt har beaktats vid valet av vetenskapliga artiklar är huruvida de är 

välciterade och i vilken tidskrift de har publicerats. En stor andel av de valda artiklarna 

har publicerats i The Journal of Finance, vilken betraktas som en av de mer 

välrenommerade tidskrifterna inom finans. I kapitlet om managerial entrenchment 

förekommer endast ett fåtal studier som underbygger fenomenet. Den huvudsakliga 

artikeln (Berger et al., 1997) är publicerad i just The Journal of Finance och har citerats 

i över 1100 studier, vilket som ovant nämnts går att utläsa av Google Scholar. Artikeln 

är mycket omfattande genom inkluderande av i princip alla fortune500 företag och att 

den löper över en lång tidsperiod vilket bidrar till att den anses högst användbar. Vidare 

bygger kapitlet på studien av Shleifer och Vishny (1989) där denna återfinns i Journal 

of financial economics och har citerats i över 1700 artiklar. Det föreligger givetvis en 

risk med att lägga fokus vid endast ett fåtal forskare och studier men det bör inte utgöra 

ett problem med hänvisning till de som tidigare nämnts.  

 

Nya studier inom både kapital- och ägarstruktur sker hela tiden vilket gör att det finns 

ett stort urval av källor. Även om denna studie baserats på nyare källor i stor 

utsträckning så härstammar ändå många artiklar från mitten och slutet av 1900-talet.  
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Anledningen till detta beror på att det var under den tiden grunden för dagens forskning 

inom ägar- och kapitalstruktur ägde rum. Dessa vetenskapliga artiklar anses fortfarande 

aktuella och är välciterade i modern forskning. Att enbart använda moderna och 

välciterade artiklar får ses som en paradox då nya artiklar ännu hunnit inte bli 

välciterade. 

 

I vilken utsträckning de nya artiklarna förhåller sig till tidigare forskning har emellertid 

tagits i beaktning. Exempelvis är (Ganguli, 2013) fullständigt underbyggd av 

vedertagen äldre forskning vilket bidrar till att den studien anses trovärdig. Författaren 

till studien innehar en Fil.Dr i Finans, är auktoriserad revisor och är professor i 

Redovisning och Finans vid Institute of Mangement Technology i Indien och har 

tidigare publicerat åtta studier. Att belysa detta är i enlighet med det andra kriteriet 

angående källkritik (Halvorsen, 1992, s. 73). I och med att studien i stor utsträckning 

förhåller sig till (Ganguli, 2013) får det anses som relevant att klarlägga detta. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
I den teoretiska referensramen presenteras tidigare teorier och forskning. Detta för att 

utförligt underbygga en konstruktion av hypoteser som kommer att bekräftas alternativt 

förkastas utifrån den empiriska analysen. Vidare syftar den teoretiska referensramen till 

att tolka de resultat som utvinns ur den statistiska analysen. Kapitlet är uppdelat efter 

en inledande presentation om kapitalstruktur för att sedan övergå i ägarstruktur och 

avslutningsvis agentteori vilket utgör länken mellan dessa två. 

 

Vid investering i ett bolag sker en transaktion av finansiella medel från investerare till 

de styrande av bolaget. Det finns egentligen inget som talar för att mottagaren av 

investeringen har incitament att förvalta det ansvarsfullt, utan kan hypotetiskt försvinna 

med erhållet kapital även om det inte är en frekvent företeelse (Shleifer & Vishny, 

1997). 

 

För att säkerställa att ägarna erhåller den avkastning de har rätt till genom sin 

investering i bolaget finns olika former av övervakning. Detta uppnås bland annat 

genom intern respektive extern övervakning, vilket innefattar antingen en effektiv 

styrelse alternativt blockägare av aktier eller långivare. Debatten kring problematiken 

med övervakning och ägande grundar sig i en över 80 år gammal avhandling av Berle 

och Means (1932). Författarna menar på att en ökad klyfta mellan ägande och kontroll 

lämnar ägare hjälplösa att utöva makt på ledningen vilket innebär att bolagets resurser 

riskerar att inte användas i sin helhet till att maximera aktieägarnas nytta. Således är en 

diffus ägarstruktur i ledningens favör. Ett antagande är att i en rationell värld bör det 

inte existera ett spritt ägande såvida det inte förekommer en motvikt.  

 

 Figur 3.1 Disposition av teoretisk referensram 

 

3.1 Kapitalstruktur 
 

Ett företags kapitalstruktur är uppbyggt av tillgångar, skulder, eget kapital och 

konvertibler (Brealy et al., 2009, s. 418). Det sistnämnda utgör en hybrid av lån och 

eget kapital. För att företagets balansräkning skall uppnå jämvikt krävs det att 

ackumulerade skulder och eget kapital är av samma storlek som totala tillgångar. Det 

som ingår i företagets ägovidd tillhör tillgångssidan såsom maskiner, varulager och 

byggnader. Denna typ av tillgångar har finansierats genom antingen skulder, eget 

kapital eller konvertibler. 

Separation

• Ägande

• Kontroll

Övervakning

• Kapitalstruktur - Skuldsättning dicsiplinerar ledning

• Ägarstruktur- Koncentrerat ägande dicsiplinerar ledning

Agent 
problem

• Managerial Entrenchment - I frånvaro av disciplinerande 
ägare finns förutsättning för att undvika skuldsättning 
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Vidare utgör skulder en uppdelning mellan kort- och långfristiga lån. De kortfristiga 

definieras i Sverige som skulder där återbetalningsperioden är inom ett år och analogt 

med det löper långfristiga lån över längre tid (Urwitz, 1998). Genom att investerare 

erbjuds att handla aktier i företaget ökar det egna kapitalet och huruvida en långivare 

väljer att erhålla aktier istället för återbetalning föranleds om denne handlat 

konvertibler.  

 

För att kunna få en grundad uppfattning om varför en särskild kapitalstruktur är 

applicerbar för en viss typ av företag är det av essentiell relevans att presentera tidigare 

forskning och teorier inom området. Teorierna underbygger således tidigare vedertagna 

faktorer som antas påverka ett företags kapitalstruktur och anses som viktiga ur den 

synpunkten. 

 

3.1.1 Modigliani-Miller theorem 

 

Debatten om den optimala kapitalstrukturen sträcker sig över 50 år tillbaka då Franco 

Modigliani och Merton Miller (1958) lade grunden för dagens forskning inom området. 

I stora drag påvisar författarna att det är irrelevant för ett företags värde om det är 

finansierat med lån eller eget kapital. Tesen benämns som Proposition I. Vidare i 

Proposition II kunde de konstatera att en förändring i förhållandet mellan eget kapital 

och skulder saknar betydelse för företagets totala kostnad med avseende på kapital 

vilket ligger till grund för weighted average cost of capital (WACC). Modellen syftar 

till att förklara företagets kostnad för varje enskild investerad krona (Modigliani & 

Miller, 1958).  

 

Författarna insåg att deras studie var inkomplett då modellen inte tog hänsyn till 

möjligheten att göra avdrag för ränta på bolagsskatten för upptagen skuld. De följde 

därför upp med ännu en studie där skatten var inkluderad i modellen vilket föranledde 

konstruktionen av weighted average cost of capital after tax som används av företag 

idag (Myers, 2001, s. 84). Denna lätt modifierade modell visar på att kapitalkostnaden 

förändras när förhållandet mellan skuld och eget kapital skiftar vilket tyder på att vald 

kapitalstruktur uppvisar en effekt på företagets kostnader. Författarnas slutsats var att 

den optimala kapitalstrukturen i stor utsträckning skall bestå av lån (Modigliani & 

Miller, 1963). 

 

Ovan beskrivna studier anses i dagsläget sakna relevans för att förklara hur företagen 

finansierar den löpande verksamheten. Dock är det av vikt att belysa dessa då de utgör 

grunden för dagens forskning om kapitalstruktur.  
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3.1.2 Trade off teori 

 

I en tidigare beskriven modell av Modigliani och Miller (1963) antas en maximering av 

lån vara optimalt. De tar dock inte i beaktande den kostnad för konkurs som belåning 

medför. Det resulterade i att Kraus och Litzenberger (1973) utvecklade trade off teorin. 

Författarna konstaterar att för att uppnå en optimal kapitalstruktur bör företag ta hänsyn 

till såväl kostnad för konkurs som förmånen av ränteavdrag. Genom att betrakta dessa i 

relation till varandra bör alltså företaget teoretiskt finna en optimal nivå för 

skuldsättning.  

Figur 3.2 Belåningens påverkan på bolagets marknadsvärde 

(Sarda, 2012) 
 

Figur 3.2 illustrerar hur företagets värde ökar i linje med skuldsättning upp till en viss 

nivå där kostnaden för konkurs ökar mer än bolagets värde. I exemplet är den optimala 

kapitalstrukturen markerad när företaget antas uppnå högst värde. 

  

Enligt Myers (2001) tenderar högvinstföretag att inneha en relativt låg skuldsättning och 

utnyttjar därför inte fördelen med skatteavdrag. Studien exemplifierar med företag som 

Microsoft och de stora läkemedelsbolagen (Myers, 2001, s. 89). Detta står i kontrast 

mot trade off teorin men är i enlighet med pecking order teorin. 

 

3.1.3 Pecking order teori 

 

Vilken typ av finanseringsstrategi ett företag använder sig av torde spela roll för dess 

marknadsvärde konstaterar Myers och Majluf (1984). Studien ligger till grund för 

pecking order teorin och består av ett rangordningssystem för val av finansiering och 

bygger på det informationsövertag de styrande i bolaget har gentemot utomstående 

investerare. Vidare anser de att det är möjligt att analysera bolagets hälsa genom att 

betrakta hur ledningen förhåller sig till detta rangordningssystem.  
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Följande tre tillvägagångssätt i angiven ordning utgör pecking order teorin:  

 

 
Figur 3.3 Rangordning av finansieringsstrategi utifrån pecking order teorin. 

 

Att finansiera nya projekt genom företagets eget kassaflöde anses vara mest gynnsamt 

för befintliga aktieägare. Om dessa medel är insufficienta antas de enligt Myers och 

Majluf (1984) söka finansiering genom externa finansiella institut. Genom att öka 

belåningen minskar samtidigt företagets agentkostnader då långivare av naturliga skäl 

övervakar sin investering (Berger & Bonaccorsi di Patti, 2006, s. 1066).  

 

Det sista alternativet består av skapandet av nytt eget kapital. Detta sker i regel genom 

nyemissioner där såväl befintliga som potentiella nya ägare erhåller möjligheten att 

investera mer kapital i bolaget i utbyte mot aktier till ett rabatterat pris. Enligt Myers 

och Majluf (1984) betraktas detta som negativt av marknaden. Intuitionen bakom detta 

är att företagsledningen är av den uppfattningen att aktien är övervärderad då de kan 

tänkas sälja aktier till ett lägre pris.  

 

Vidare anser Myers (2001, s. 82) att det främst är små högriskbolag i utvecklingsfasen 

som söker finansiering genom emissioner. Dessa bolag har generellt ett negativt 

kassaflöde vilket medför att banker betraktar det som riskfyllt att ge ut lån. I en nyligen 

publicerad studie observeras att de bolag som uppvisat en positiv avkastning efter en 

nyemission tenderar att fortsätta med detta i större utsträckning än andra (Hovakimian 

& Hutton, 2010, s. 752).  

 

I ett försök att bekräfta pecking order teorin genomförde Franka och Goyal (2001) en 

analys på nordamerikanska börsnoterade bolag mellan åren 1971 och 1998. Det 

empiriska resultatet visade i början av tidsperioden på att bolagen agerade i linje med 

pecking order teorin men att det sedan mattades av.  

 

Fenomenet anser författarna bero på att det noterades fler småbolag i slutet av perioden 

vilka inte följer pecking order teorin i samma utsträckning som de större. I kontrast till 

detta upptäckte Chen (2004) att en alternativ version är mer applicerbar på den 

kinesiska marknaden vilken benämns som The new Pecking order theory med 

utgångspunkt i att eget kapital inte bär med sig likvärdiga krav som lån och bör därför 

rangordnas som det sekundära alternativet. 

 

 

 

1
• Nyttja företagets fria kassaflöde för finasierng av nya investeringar.

2
• Nyttja kapitalmarkanden för att uppta lån av externa finansiella instisitut.

3 
• Nyttja befintliga ägare alternativt nya ägare genom skapande av nytt

kapital.
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De två ovan diskuterade teorierna, pecking order och trade off teorin, får anses 

motsägelsefulla i och med att den förstnämnda antar att bolag bör finansiera 

verksamheten med internt genererat kassaflöde medan den andra visar på att bolag med 

starkt kassaflöde bör utnyttja ränteavdraget och således uppta lån. Vidare tas flera 

faktorer upp inom de båda teorierna som torde påverka bolagets kapitalstruktur. Dessa 

ligger till grund för den statistiska modellen (se kapitel 4.6). 

 

3.1.4 Bolagets storlek 

 

Wald (1999) undersökte i vilken utsträckning bolagens storlek påverkade skuldsättning 

inom bolag noterade i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan. Resultatet 

visade på ett positivt samband mellan storlek och skuldsättning för alla länder utom 

Tyskland som var det enda landet där stora bolag hade ett negativt samband med 

skuldsättning. Frankrike uppvisade ett positivt samband om än svagt medan de andra 

länderna visade på ett starkare samband. Det föranleds troligen av att 

obligationsmarknaden i Tyskland och Frankrike är sämre utvecklade än de övriga 

länderna vilket medför att bolagen i respektive länder har det svårare att effektivt uppta 

lån (Wald, 1999, s. 184). Bortsett från Tyskland agerar bolagen i enlighet med trade off 

teorin och utnyttjar storlek för att uppta lån. En motsvarande studie genomfördes av 

Rajan och Zingales (1995, s. 1422) och även där konstaterades det att Tyskland skiljde 

sig från övriga länder. Förklaringen i att stora bolag upptar lån i större utsträckning än 

mindre bolag anser de bero på sannolikheten för att dessa skall gå i konkurs är lägre och 

därför mindre påverkade av finansiell stress vid högre belåning. Således är detta i 

enlighet med trade off teorin genom att stabilare bolag kan och bör uppta mer lån.  

 

Ett tecken på att små bolag har svårigheter med att uppta lån påvisade Titman och 

Wessels (1988, s. 2) då dessa tenderar att bruka kortfristiga lån i större utsträckning än 

större bolag. Osäkerheten kring de mindre bolagens framtid är mer oviss vilket gör 

banker mer återhållsamma.  

 

3.1.5 Typ av tillgångar/Påtaglighet 

 

I linje med trade off teorin avser bolag med hög andel materiella tillgångar att uppta lån 

i högre grad än de utan vilket bekräftas av Baker och Wurgler (2002, s. 8). De anser 

dock att effekten är marginell. Även Chen (2004, s. 1345) konstaterade ett positivt 

samband mellan materiella tillgångar och skuldsättning. Vidare hävdar både Scott 

(1977, s. 17) och Myers (2001, s. 91) att bolag med hög påtaglighet upptar mer lån och 

bolag med mindre materiella tillgångar valde finansiering genom eget kapital. 

  

Valet av finanseringsstrategi tenderar att påverkas av vilken produkt företaget bygger 

sin verksamhet kring. Mer konkret innebär det att bolag med en unik produkt överlag 

upptar färre lån då unika produkter anses som komplicerade att värdera vilket försvårar 

möjligheten att använda dessa som säkerhet (Titman & Wessels, 1988, s. 2). 

 

3.1.6 Tillväxt 

 

Kapitalstrukturen i ett företag antas påverkas av i vilken fas företaget befinner sig i 

(Wald, 1999, s. 181). Titman och Wessels (1988, s. 15) observerade en positiv relation 

mellan företag i tillväxt och skuldsättning. Anledningen till företeelsen antas bero på att 

tillgängligheten till lån ökar i samband med ett ökande marknadsvärde.  
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Det kan ses som missvisande då det är möjligt att skillnaden mellan marknadsvärde och 

bokfört värde tilltar vilket torde utgöra grunden för bolagets belåningsvärde (Titman & 

Wessels, 1988, s. 15). Likartat resultat observerades även i kinesisk kontext (Chen, 

2004, s. 1345). 

  

I linje med trade off teorin tenderar bolag med tillväxtpotential inneha lägre 

skuldsättning då detta betraktas likvärdigt en immateriell tillgång som inte kan begagnas 

som säkerhet. Detta antagande står i kontrast till kinesiska bolag vilket förklaras av att 

en stor andel är tillverkningsföretag och som ett resultat av Kinas ekonomiska tillväxt 

har även bolagens tillväxt varit hög. Finansiella institut har betraktat detta som 

riskaversivt och därför utökat bolagens belåning. Förändring i bolagsstorlek torde 

medföra att bolagets risk minskar för varje investerad krona, accessen till 

kapitalmarknaden förbättras, högre skatt per investerad krona och att kostnaden för 

konkurs betraktas som lägre (Castanias, 1983, s. 1629). 

  

3.1.7 Lönsamhet 

 

Tidigare studier där lönsamhet analyserats har ett negativt samband påvisats med 

avseende på skuldsättning (Wald, 1999; Rajan & Zingales, 1995; Myers, 1989; Ganguli, 

2013). Studierna bekräftar pecking order teorin då företag väljer finansiering genom 

internt genererade medel framför upptagande av lån och vidare betraktas lönsamhet som 

den dominerade faktorn i att förklara skuldsättning. Pecking order teorin och trade off 

teorin är som tidigare konstaterat motsägande då enligt den senare bör företag med hög 

lönsamhet utnyttja skuldsättning genom ränteavdrag.  

 

3.1.8 Risk 

 

För att uppnå en optimal kapitalstruktur utgår trade off teorin från att risken för en 

eventuell konkurs bör prissättas. Castanias (1983) analyserade relationen mellan 

skuldsättning och konkursfrekvens och påvisade att bolag med låg skuldsättning 

tenderade i högre grad drabbas av konkurs än bolag med högre skuldsättning. I enlighet 

med pecking order teorin utgör skapandet av nytt kapital ett bolags sista utväg vilket i 

sin tur leder till lägre skuldsättning. Dock kan resultatet ses som skevt då studien 

omfattades av mestadels små bolag vilka generellt har svårigheter att uppta lån. Detta 

får ses som en motsättning till trade off teorin då den förutsätter att ökad belåning 

medför högre konkursrisk och att kostnad för kapital ökar. Men enligt Baxter (1967, s. 

402) påverkas kostnad för kapital marginellt då ett företags belåning ökar från låg till 

måttlig nivå medan den ökar avsevärt när skuldsättning ökar ytterligare. Vidare påvisas 

det i en nyligen publicerad studie att om kostnad för konkurs ökar från 35 % till 50 % så 

minskar den optimala skuldsättningsnivån från 42,5 % till 37,3 % (Attaoui & Poncet, 

2013, s. 755). 
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Figur 3.4 Sammanfattande figur för kapitalstruktursfaktorer 

 

3.2 Ägarstruktur 
 

Ett publikt aktiebolag består alltid av en eller flera ägare. Hur ägandet är fördelat beror i 

regel på den mängd kapital varje enskild investerare tillfört bolaget då finansieringen 

initialt sker genom att ägarandelar bjuds ut till investerare. Genom denna process 

konstrueras bolagets ursprungliga ägarstruktur och omfattas av antingen flera småägare, 

ett fåtal stora eller en kombination av de två. Bolagets ägare utser i sin tur vilka som 

skall ingå i ledningen vilket sker genom att de använder den rösträtt som medföljer 

ägarandelen. 

 

Ägarstrukturen i olika delar av världen skiljer sig markant mellan länder. Som exempel 

präglas de skandinaviska länderna såväl historiskt som idag av ett koncentrerat ägande, 

medan de anglosaxiska länderna (USA och Storbritannien) har en bolagskultur där 

diffust ägande är dominerande (Roberts, 2001; Henrekson & Jakobsson, 2012). Denna 

typ av ägarmodell benämns som den Anglo-Amerikanska modellen och karaktäriseras av 

att bolagen strävar efter att i stor utsträckning bistå med en öppen informationskultur 

där investerare kan erhålla en rättvis bild av bolagets verksamhet (Roberts, 2001, s. 

1554). 

 

Henrekson och Jakobsson (2012) anser att i takt med att världen i allt större 

utsträckning blir globaliserad utvecklas bolag i riktning mot den Anglo-Amerikanska 

modellen vilket även till viss del observeras i de nordiska länderna. De anser emellertid 

inte att de svenska bolagen inom snar framtid kommer bestå av en diffus ägarstruktur 

likt den anglosaxiska. 

 

 

 

 

 

• Tidigare forskningFaktorer

• (Myers, 2001; Frank & Goyal, 2001; Titman & 
Wessels, 1988; Wald 1999; Rajan & Zingales, 1995)Bolagets storlek

• (Scott, 1977; Myers, 2001; Baker & Wurgler, 2002; 
Chen, 2004)

Typ av 
tillgångar/Påtaglighet 

• (Titman & Wessels, 1988; Wald, 1999; Chen, 2004; 
Castanias, 1983) Tillväxt

• (Wald, 1999; Rajan & Zingales, 1995; Myers, 1989; 
Ganguli, 2013)Lönsamhet

• (Castanias, 1983; Baxter, 1967; Attaoui & Poncet, 
2013)  Risk
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3.2.1 Koncentrerad- och diffus ägarstruktur  

 

Huruvida ett bolag innehar en koncentrerad respektive diffus ägarstruktur antas bero på 

flertalet faktorer. Demsetz och Lehn (1985, s. 1156-58) undersökte tre faktorer som de 

ansåg påverka ägarstrukturen; (1) värdeoptimerad storlek på bolaget, (2) potentialen av 

effektiv kontroll och (3) lagar som reglerar företagets verksamhet. 

  

Den förstnämnda faktorn involverar den kostnad som föreligger vid anskaffning av 

andelar i bolaget vilket innefattar att om bolaget erhåller ett högre marknadsvärde 

resulterar det i att det blir dyrare för investerare att förvärva större andelar. Demsetz och 

Lehn (1985, s. 1158) menar även på att bolagen måste nyttja riktade emissioner till ett 

fåtal ägare i ett led att bevara en koncentrerad ägarstruktur. Men emissionerna i fråga 

behöver genomföras med en riskrabatt för att intressera befintliga investerare och därför 

anses det mer lönsamt att bolaget innehar en diffus ägarstruktur för att undgå detta. 

Således tenderar publika bolag att frekvent bestå av en diffust sammansatt ägarstruktur 

där anspråk på dess vinst kan vara separerat från bolagets beslutfattande (Demsetz & 

Lehn, 1985). Innehavare av aktier i företag med fragmenterad ägarstruktur antas ha ett 

större gap mellan kostnad och nytta än fallet med koncentrerat ägande, vilket resulterar i 

att de förstnämnda förväntas att passivt förvalta sitt kapital. Denna ineffektivitet torde 

leda till att under perfekta förhållanden bör det inte förekomma diffust ägnade utan 

kontroll från externa parter. 

 

Extern kontroll av bolagets ledning är kostsamt för dess ägare vilket gör att en effektiv 

kontroll är angeläget för ägarna (Demsetz & Lehn, 1985, s. 1158). Hur kostsam 

kontrollen är kan enligt Demsetz och Lehn (1985, s. 1159) bero på den miljö bolaget 

befinner sig i. De hävdar att bolag som har sin verksamhet i en miljö som är stabil rent 

pris- och teknikmässigt har lägre kostnader för kontroll än bolag som befinner sig på en 

marknad där utvecklingen sker snabbt och marknaden är instabil. Således anser 

Demsetz och Lehn (1985, s. 1159) att på mer instabila marknader borde företagen 

inneha en mer koncentrerad ägarstruktur då dessa kräver mindre extern kontroll och på 

så vis minska kostnaderna. Som ett exempel visar Demsetz och Lehn (1985, s. 1162) på 

att bolag inom media, vilka anses verka på en instabil marknad, har en betydligt högre 

ägarkoncentration än andra branscher. Kostnader för kontroll benämns som 

agentkostnader och problematiken med dessa har gett upphov till agentteorin (se kapitel 

3.3).  

 

Den tredje faktorn som Demsetz och Lehn (1985, s. 1161) behandlar är lagar och reglers 

påverkan på ägarstrukturen. De påvisar att marknader som är utsatta för hårdare 

reglering tenderar att ha mer diffust ägande än företag som befinner sig på en mindre 

reglerad marknad. Anledningen till detta anser de bero på att bolag på oreglerade 

marknader ökar den interna kontrollen genom ett mer koncentrerat ägande medan bolag 

på en reglerad marknad inte behöver lika mycket kontroll från ägarna. Det finns även 

lagar som direkt påverkar ägarstrukturen som exempelvis en lag i USA som motverkar 

förekomsten av stora ägare (Fama, 1980). I Sverige får inte utländska investerare äga 

mer än en viss del av ett företag utan tillåtelse av Riksbanken (Reiter, 2003, s. 108). 
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Hur ägarkoncentrationen ser ut i ett bolag har till viss del att göra med vilken metod 

som används för att bestämma den. I Demsetz och Lehns (1985, s. 1156) studie används 

tre olika modeller för definiering av ägarkoncentrationen i 511 större USA företag. Den 

första baseras utifrån aktieinnehav med avseende på röstkapital för de fem största 

ägarna och den andra, aktieinnehavet för de 20 största ägarna.  

 

Den tredje metoden skiljer sig avsevärt från de andra två med användande av ett så 

kallat Herfindahl index och även i hur andra studier har definierat ägarkoncentration och 

tas inte upp i den aktuella studien. Demsetz och Lehns (1985, s. 1156) studie visade för 

den första metoden ett ägande från 1,27 % till 87,14 % och för den andra från 1,27 % 

till 91,54 %. Korrelationen mellan de fem största ägarna och de tjugo största var 0,92 

vilket indikerar att båda måtten är relativt jämförbara men att i denna studie kommer 

ägarkoncentration att definieras utifrån de fem största ägarna. 

 

Demsetz och Lehn (1985) definierar koncentrerat ägande genom att de fem största 

ägarna i ett företag kontrollerar mer än 50 % av rösterna i bolaget. Även Bjuggren et al. 

(2007) och Ganguli (2013) använder detta som ett uttryck för koncentrerat ägande och 

kommer således att användas i denna studie. Resterande bolag anges som diffust ägda 

företag med ett röstkapital om 50 procent eller mindre. 

 

3.2.2 Ägarstruktur i svensk kontext  

 

I början av 1980-talet lades grunden för den nuvarande svenska ägarstrukturen. Genom 

entrén av kapitalstarka entreprenörer och investerare på den svenska aktiemarknaden 

utformades den blockägandekultur som präglar Sverige idag (Henrekson & Jakobsson, 

2012, s. 218). Blockägande innefattar att ett fåtal investerare äger stora delar i ett och 

samma bolag (Henrekson & Jakobsson, 2012). Som tidigare nämnts existerar det en mer 

koncentrerad ägarstruktur i Sverige än i exempelvis USA och Storbritannien. I Demsetz 

och Lehns (1985) studie hade de fem största ägarna en samlad ägarandel på omkring 25 

% i USA, vilket kan jämföras med 61 % av röstandelen för de fem största ägarna i de 

svenska bolagen (Bjuggren et al., 2007, s. 1331).   

 

En anledning till denna stora skillnad anser Bjuggren et al. (2007, s. 1331) bero på de 

röststarka aktierna som existerar på den svenska aktiemarknaden. Till exempel så har 

den största ägaren i varje bolag i Sverige i genomsnitt 38 % av rösterna, även om de 

bara har 25 % i genomsnitt av kapitalet. Så även om bara kapitalet räknas så äger den 

största ägaren i svenska bolag lika mycket som de fem största ägarna i amerikanska 

bolag äger tillsammans. Enligt Henrekson och Jakobsson (2012) har Sverige länge 

dominerats av ett koncentrerat ägande med ett betydande adderande bidrag i 

beslutshänseende genom förekomsten av röststarka aktier.  

 

Röststarka aktier får idag inte ge mer än 10 gånger fler röster än en vanlig aktie, till 

skillnad från tidigare då en aktie kunde ge tusen gånger fler röster (Henrekson & 

Jakobsson, 2012, s. 215). Ytterligare en anledning till att de svenska bolagen kunnat 

behålla den koncentrerade ägarstrukturen är, som nämnts innan, den lag i Sverige som 

medför att den svenska riksbanken behöver godkänna om en utländsk ägare får äga mer 

än 20 % av rösterna i ett svenskt bolag (Reiter, 2003, s. 108). 
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År Bolag med röststarka aktier i % Antal bolag med röststarka aktier 

1950 18 91 

1963 29 112 

1968 32 146 

1972 36 134 

1977 44 130 

1981 54 128 

1986 74 217 

1992 87 202 

1998 63 304 

2006 46 295 

2008 46 299 

2010 49 255 

Tabell 3.1 - Bolag med röststarka aktier, 1950-2010 
Henrekson & Jakobsson (2012, s. 215) 

 

Henrekson och Jakobsson (2012, s. 2015) sammanställde (Tabell 3.1) hur vanligt 

förekommande det har varit med röststarka aktier i Svenska bolag. Det visar sig att från 

år 1950 till tidigt 90-tal var det en konstant ökning av bolag med röststarka aktier. Som 

mest hade 87 % av de svenska bolagen röststarka aktier innan trenden vände och sjönk 

till 49 % år 2010. Henrekson och Jakobsson (2012, s. 214) anser att minskningen beror 

på att svenska bolag självmant anpassats till en mer internationell standard.  

 

3.3 Agentteori 
 

I kölvattnet av studien om separation mellan ägande och kontroll (Berle & Means, 

1932) har det genererats åtskilliga publiceringar om den problematik företeelsen bär 

med sig. 

 

Utan att explicit angetts som begrepp har agentteorin sitt incitament från denna studie. 

Agentteorin har genomarbetats och teoretiskt innefattar den två parter, agenten och 

principalen, där den förstnämnda företräder den andra. Ett generellt antagande med 

problemet är att om båda parter är nyttomaximerande torde det föreligga skillnader i vad 

de vill åstadkomma (Jensen & Meckling, 1976). 

 

För att konkretisera problematiken är det rimligt att applicera den i en bolagssituation 

vilket i korta drag kan innebära att aktieägare söker en långsiktig värdeökning på 

bolaget medan de styrande eftersträvar en substantiell ersättning eller pension som 

delvis kan uppnås genom avyttring av tillgångar för att tillfälligt öka resultatet. Detta 

föranleder att ledningen ofta erhåller en generös kompensation för att motverka 

beteende av egen vinning. Dock anses inte ersättning som den enda faktor för att 

påverka ledningen i önskad riktning. Enligt Berger och Bonaccorsi di Patti (2006) 

fungerar skuldsättning som en mekanism för att kontrollera ledningen av ett bolag.  
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Då långivare tillhandahåller kapital, vilket anses som en investering från deras sida, 

medför detta att om det föreligger osäkerhet med avseende på återbetalning ställer de 

krav på hur bolaget driver verksamheten. 

  

Jensen (1986) hävdar att extern kontroll från långivare är av hög relevans i bolag med 

små tillväxtmöjligheter och ett starkt kassaflöde. Jensen (1986, s. 323) menar att det 

föreligger en risk i den typen av bolag då vinster tenderar att investeras i projekt som 

inte genererar nytta för aktieägare. Som ett resultat av detta förekommer det uppköp av 

sådana bolag med skuldfinansiering då detta betraktas som fördelaktigt i förhållande till 

bolagets befintliga agentkostnader. Skuldsättning är emellertid inte alltid att föredra. 

Berger och Bonaccorsi di Patti (2006, s. 1066) menar på att nyttan av skuldsättning vid 

en viss nivå övergår till att vara problemskapande då det kan uppstå konflikter mellan 

aktieägare och långivare där den senare har incitament att säkerställa återbetalning 

snarare än att driva företaget vidare.  

 

De problem som förorsakas av att ledningen inte agerar i aktieägarnas intresse leder 

som tidigare beskrivits till så kallade agentkostnader. Jensen och Meckling (1976, s. 

308) anser att agentkostnader utgörs utav tre huvudsakliga delar: (1) de 

övervakningskostnader som tillfaller principalen, (2) kostnader som hänförs till att styra 

agenten och (3) uppkomna residualförluster. De sistnämnda definieras som en 

minskning i marknadsvärde som följd av agentkostnader. 

 

Att agenten tenderar att ha en annan agenda än principalen konstaterar Murphy (1985, 

refererad i Jensen 1986, s. 323) då han påvisade att tillväxt är en stark motivation för 

managers då det i regel är förenat med högre ersättning. Tillväxt betraktas generellt inte 

som något negativt men i viss utsträckning tenderar företagsledningar att utöka bolag 

till en icke optimal storlek (Murphy, 1985, refererad i Jensen 1986 s. 323). 

 

Donaldson (1984, refererad i Jensen 1986, s. 323) iakttar en självuppfyllande agenda i 

en kvalitativ studie bestående av 12 fortune500 företag. Ledningen i dessa företag drevs 

inte av värdeskapande utan de angav att ökad bolagsförmögenhet var den komponent 

som var högst prioriterad. Bolagsförmögenhet beskrivs i studien som "den aggregerade 

köpkraften som ledningen innehar för strategiska köp under en given planerad period" 

(Jensen, 1986, s. 323). Det vill säga att genom att besitta kontrollen och ha möjligheten 

att disponera bolagets kapital kan de förhindra eller förminska utdelningen till 

aktieägare. Detta synsätt kan ta sig uttryck genom att ledningen investerar vinster i 

skrytbyggen och förmåner istället för att satsa i projekt med positivt nettonuvärde 

(Jensen, 1986). Således fungerar utdelning till aktieägare som ett medel att försvaga 

ledningens inflytande genom att kontrollen över bolagets resurser reduceras (Jensen, 

1986). 

 

Som ett substitut för utdelning kan företag använda sig av aktieåterköp vilket över tid 

resulterar i att vinsten i större utsträckning tillfaller ledningens kontrollsfär i och med att 

företagets andel av utomstående aktier är högre (Jensen, 1986, s. 324). Det ökade fria 

kassaflödet betraktas enligt Jensen (1986, s. 324) som ett problem utifrån ett 

agentperspektiv av den anledningen att tillgången av företagsresurser ökar. Vidare 

menar han att problemet kan åtgärdas genom att garantera aktieägarna utdelning, 

alternativt upptagande av lån för återköp av aktier vilket klassas som en debt-equity 

swap.  
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Den risk som föreligger vid skuldersättning torde fungera som en motivationsfaktor till 

att driva företaget mer effektivt då en eventuell konkurs resulterar i helt utebliven 

ersättning för ledningen. 

 

Som tidigare diskuterat betraktas valet av skuldsättning likt en indikator för bolagets 

hälsa och föranleder en ökning i marknadsvärde i jämförelse med skapande av nytt eget 

kapital. Ytterligare en faktor som har inverkan på bolagsvärde anser Jensen och 

Meckling (1976, s. 312) vara om ledningen innehar ägarandelar i bolaget.  

 

3.3.1 Managerial entrenchment 

 

I situationer där ovan diskuterade övervakningsmekanismer är frånvarande eller aktivt 

motarbetas och åtgärder för att disciplinera ledningen uteblir finns det enligt Berger et 

al. (1997) utrymme för en entrenched ledning (vidare benämnd förankrad ledning). 

Både Berger et al. (1997) och Ganguli (2013) anser att en förankrad ledning i stora drag 

är en ledning som undviker lån och föredrar emissioner för att på så vis behålla kontroll 

över bolaget och undkomma extern kontroll från till exempel banker. 

 

I linje med detta menar Shleifer och Vishny (1989, s. 123) på att det förekommer 

investeringar som betraktas som företagsspecifika där värdet av dessa är högre under 

aktuell ledning. För att förenkla antagandet går det att likna vid en arkivarie som ordnat 

ett system utifrån egna preferenser som till synes verkar ologiskt för en efterträdare och 

kostnaderna för en omstrukturering framstår som höga. Antagandet hänförs främst till 

toppchefer men är av naturliga skäl applicerbart på andra individer som värdesätter och 

agerar för att garantera sin jobbsäkerhet (Shleifer & Vishny, 1989, s. 124). Uppkomsten 

av detta antar de beror på en avsaknad av de faktorer som i regel övervakar ledningen 

såsom stora ägare, långivare och kompensationsavtal. 

 

Berger et al. (1997) undersökte hur olika grader av förankring påverkar skuldsättningen 

i ett bolag. I studien av 434 bolag mellan 1984 och 1991 konstaterade de att 

skuldsättningen var lägre i de bolag där ovan nämnda övervakningsfaktorer var 

frånvarande vilket är i linje med hur en förankrad ledning skulle agera. Att en 

företagsledning är förankrad och inte sköter bolaget på ett optimalt sätt kan göra att 

andra bolag försöker överta kontrollen i bolaget, mot ledningens vilja genom en fientlig 

övertagning, för att på så vis kunna sköta bolaget på ett mer effektivt sätt (Berger et al., 

1997). Detta kan ske genom att en extern part anskaffar tillräckligt med rösträtter från 

småägare, och genom detta blir storägare, för att avsätta ledningen vilket torde gynna 

aktieägare i det långa loppet men att detta motsätts av ledningen. Rent konkret innebär 

det att de bolag som står bakom övertagsförsöket antar rollen likt en blockägare med 

stor ägarandel och ett intresse av att driva företaget mer effektivt. För att avvärja denna 

typ av ”hot” utnyttjar ledningen, som inte vill bli uppköpt, sig av olika typer av försvar 

som försvårar övertagandet genom att till exempel förhandla till sig mycket attraktiva 

fallskärmar som tas i bruk ifall de avsätts och som resulterar i en betydande kostnad för 

bolagets intressenter (Shleifer & Vishny, 1989, s. 132). Vidare förekommer det att 

andelen röstkapital för att kontrollera bolaget höjs vilket resulterar i att den övertagande 

parten måste införskaffa ytterligare aktieandelar (Shleifer & Vishny, 1989).  
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För att beskriva hur en förankrad ledning kan påverka kapitalstrukturen undersökte 

Berger et al. (1997, s. 1436) hur skuldsättningen påverkades av ett övertagningsförsök. 

De fann att bolag som blivit utsatta för övertagningsförsök och som inte resulterat i ett 

övertagande i genomsnitt ökade sin skuldsättning med 13 % under själva 

övertagningsförsöket. Kapitalet som bolagen får in vid ökningen av skulden används 

enligt Berger et al. (1997) till olika typer av försvar. Det kan handla om en stor 

engångsutdelning med begränsade kvarvarande medel i bolaget eller ett stort återköp av 

aktier. Detta hävdar Berger et al. (1997) är i linje med managerial entrenchment teorin. 

 

En indikator på att ett företag under uppköpshot saknade en optimal kapitalstruktur 

innan processen började är att bolaget två år efter fortfarande hade en högre 

skuldsättning än innan uppköpningsförsöket (Berger et al., 1997, s. 1436). Berger et al. 

(1997) undersökte även hur olika ersättningsprogram för bolags VD påverkade 

skuldsättningsgraden i bolagen och visade att prestationsrelaterade ersättningar var 

kopplade till ökad skuldsättning. Samtidigt visade de på att företag vars VD suttit lång 

tid, med ett lågt aktieinnehav och dåliga ersättningsprogram, hade en lägre 

skuldsättning. Detta torde visa på att ersättningsprogram till ledningen är ett sätt för 

ägarna att kontrollera att ledningen arbetar i ägarnas intressen. 

 

Vidare fann de att förhållanden med låg kontroll kännetecknades av många ledamöter i 

styrelsen eller bestående av låg andel externt rekryterade. Detta är i linje med att en 

förankrad ledning eftersträvar en lägre skuldsättning än andra bolag. En annan metod 

Berger et al. (1997, s. 1412) nyttjade för att undersöka om en förankrad ledning 

använde sig av lägre skuldsättning var genom att undersöka hur negativa chocker för 

ledningen påverkade bolagens skuldsättning. Det visade sig att i efterdyningarna av en 

negativ chock, såsom ett uppköpningsförsök eller om en stor aktieägare tillträder, ökar 

bolagets skuldsättning vilket Berger et al. (1997, s. 1426) anser är ytterligare ett 

exempel på att en förankrad ledning innan händelsen haft en låg skuldsättning. 

 

Bland annat visade det sig efter att ett bolag avskedat en verkställande direktör mot 

dennes vilja ökade bolagets skuldsättning i genomsnitt med 9 % (Berger et al., 1997, s. 

1436). Konsekvenserna av dessa chocker med avseende på skuldsättning illustreras i 

figur 3.5. 
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Figur 3.5 Chockers påverkan på skuldsättningen 

Berger et al.(1997, s. 1426) 

 

Vad som framförallt är intressant i figur 3.5 för denna studie är skuldutveckling som 

sker när en stor aktieägare, som i det aktuella fallet äger mer än 5 % av rösterna, går in i 

styrelsen eftersom det ger aktieägarna mer kontroll. Detta resulterade i att bolagets 

skuldsättning ökade i genomsnitt med 6.9 % (Berger et al., 1997, s. 1431). En ägare 

med motsvarande 5 % av bolaget i nordamerikansk kontext utgör en stor del i och med 

bolagens marknadsvärde (se fortune500). Denna påverkan på skuldsättningen är i linje 

med vad som tidigare tagits upp om att bolag med stora aktieägare tenderar att ta mer 

lån för att nå en mer optimal skuldsättningsgrad. Berger et al. (1997, s. 1421) påvisar 

även att storleken på styrelsen, som kan relateras till diffust- och koncentrerat ägande, 

visar sig ha en negativ relation till skuldsättning. De illustrerar detta genom att om 

styrelsen halveras sker det en ökning om 4 % i skuldsättning. Detta är i linje med det 

Jensen (1986) visade i sin studie, att bolag växte över sin optimala storlek för att 

ledningen skulle öka sin makt. 

  

Harris och Raviv (1988, refererad i Berger et al., 1997, s. 1411-1412 ) hävdar att en 

förankrad ledning tenderar att öka skuldsättningen långt över en optimal nivå om det 

föreligger uppköpsförsök. De anser att företagen agerar på detta sätt för att öka sin 

röststyrka och genom detta erhålla en bättre kontroll över situationen (se figur 3.5). 
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3.4 Sammanställning och hypotesprövning 
 

Tidigare studier kring ägande och kapitalstruktur visar på, efter att ha kontrollerat för 

icke agentvariabler till skuldsättning, att bolag där ledningen har förankrings-

karaktäristiska drag har haft lägre skuldsättning. Vidare är skuldsättningen lägre när de 

inte är utsatta för stark extern övervakning i form av stora aktieägare som kan komma 

att påverka deras beslut (Berger et al., 1997). Pindado och De la Torre (2011, s. 224) 

och Ganguli (2013, s. 69) påvisar ett signifikant samband mellan en lägre belåning och 

spridning av ägandet i spanska respektive indiska bolag. Som tidigare nämnts består 

extern kontroll delvis av långivare och aktieägare. En förankrad ledning torde föredra 

ett diffust ägande utan enskilda större ägare. 

 

Det ligger således i ledningens intresse att minimera extern kontroll över bolaget för att 

öka handlingsfriheten (Shleifer & Vishny, 1989). Kapitalstruktur behöver således inte 

vara företagsspecifikt, utan kan delvis ses som uttryck för en diffus ägarstruktur där en 

förankrad ledning i stor utsträckning har möjlighet att välja typ av finansiering. Därför 

är diffust ägande och mindre belåning att föredra för en förankrad ledning då det utgör 

en minskad övervakning. Antagandet att kapitalstrukturen inte enbart är en 

företagsspecifik företeelse framförs av Pindado och De la Torre (2011) då de anser att 

den bestäms av beslutsfattares ställningstagande inom bolaget. 

 

Både teori och empiri pekar i viss utsträckning på att en förankrad ledning tenderar att 

avvika från en optimal skuldsättningsgrad. De undviker då i stor utsträckning lån för att 

kunna bibehålla full kontroll över beslutfattandet. Genom att ledningen varken har 

extern eller intern övervakning i form av blockägare och långivare har de incitament att 

behålla status quo genom att i kontrast till pecking order teorin välja en kapitalstruktur 

innehållande mer eget kapital. Således bör ägarstrukturen, precis som risk, påtaglighet, 

tillväxt, lönsamhet och storlek, som diskuterats i kapitel 3.1, påverka utformningen av 

kapitalstrukturen. Således bör en förankrad ledning vid investeringstillfälle välja 

nyemissioner framför upptagandet av lån då detta bidrar till en ökad spridning av 

befintliga ägare och frånvaro av kontroll från långivare. 

 

Då denna studie har för avsikt att testa hypoteser har ovan diskuterad teori och empiri 

legat till grund för de fyra hypoteser som tagits fram. Hypotes 1 och 3 ämnar att besvara 

studiens problemformulering och är förankrat i huvudsyftet. Hypotes 2 och 4 syftar till 

att undersöka om ett eventuellt endogenitetsproblem föreligger. Vid ett 

endogenitetsproblem, att hypotes 2 och 4 bekräftas, skulle resultaten för hypoteserna 1 

och 3 betraktas som mindre robusta. 

 

Ett endogenitetsproblem kan föreligga enligt Ganguli (2013, s. 63) då ägarstrukturen är 

en effekt av kapitalstruktur genom att större aktieägare är benägna att följa ett 

finansieringsmönster som möjliggör för dem att behålla kontroll. I fallet med diffus 

ägarstruktur kommer ledare ha ett incitament att behålla en kapitalstruktur som inte stör 

ledningens diskretion. 
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Hypotes 1 

 

 Det existerar, efter att kontrollerat för risk, påtaglighet, tillväxt, lönsamhet och 

storlek, ett positivt samband mellan koncentrerat ägande och skuldsättning. 

 

Om det påvisas att bolag med en koncentrerad ägarstruktur påverkar kapitalstrukturen 

kommer denna hypotes att bekräftas och således kommer hypotesen förkastas om det 

inte föreligger ett samband. 

 

Hypotes 2 

 

 Att kapitalstrukturen påverkar koncentrerat ägande. 

 

För att denna hypotes ska bekräftas ska empirin visa på att kapitalstrukturen påverkar 

utformningen av ägarstrukturen. Om inte ett samband finns kommer hypotesen 

förkastas.  

 

 

Hypotes 3 

 

 Det existerar, efter att kontrollerat för risk, påtaglighet, tillväxt, lönsamhet och 

storlek, ett negativt samband mellan diffust ägande och skuldsättning. 

 

Om det påvisas att bolag med en koncentrerad ägarstruktur påverkar kapitalstrukturen 

kommer denna hypotes att bekräftas och således kommer hypotesen förkastas om ett 

samband inte finns. 

 

Hypotes 4 

 

 Att kapitalstrukturen påverkar diffust ägande 

 

För att denna hypotes ska bekräftas ska empirin visa på att kapitalstrukturen påverkar 

utformningen av ägarstrukturen. Om inte ett samband finns kommer hypotesen att 

förkastas.  
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4. PRAKTISK METOD 
Den praktiska metoden utgörs av tillvägagångssättet för insamlingen av data, hur den 

har behandlats och kommer att analyseras. Att beskriva utförligt hur studien har 

bedrivits underlättar för framtida studier som ämnar att undersöka liknade fenomen och 

på så sätt få ett jämförbart resultat. 

 

4.1 Urvalsprocess 
 

Vid kvantitativ forskningsmetodik är det optimalt att genomföra en totalundersökning 

vilket innebär att samtliga individer i population finns med i urvalet och om detta inte är 

genomförbart använda sig av ett stickprov från populationen (Svenning, 2000, s. 95).  

  

För att kunna göra en statistisk generalisering av en studie är det viktigt att urvalet är 

representativt (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002, s. 86). För att uppnå detta ämnar 

denna studie att omfatta ett teoretiskt urval som samtidigt underlättar jämförelsen med 

tidigare studier. Ett teoretiskt urval menas med att utifrån tidigare forskning välja ett 

likande urval fast i annan kontext (Svenning, 2000, s. 104). I linje med denna studie 

undersökte Ganguli (2013) aktiebolag noterade på det Indiska Mid Cap vilket har delvis 

varit vägledande för denna studie. Grundtanken var att följa detta i exakt bemärkelse, i 

svensk kontext, för att tillämpa en jämförbar analys med Ganguli (2013). Urvalet för 

denna studie är dock utökat till att innefatta även Large och Small Cap, dels för att det 

får anses som relevant att undersöka huruvida problemformuleringen kan vara 

applicerbar på större delen av börsen men även för att konstatera om det föreligger 

skillnader mellan de olika listorna. Att exkludera bank, finans- och försäkringsbolag 

hänförs till att efterlikna tidigare forskning inom området och genom detta öka 

jämförbarheten. 

 

Det får ses som relevant att belysa att indiska Mid Cap är konstruerat likt ett viktat 

index genom att exkludera de 50 största och 75 % av de minsta bolagen. Ett sådant 

index kommer inte att konstrueras i denna studie då den ämnar att vara applicerbar i 

svensk kontext. Det medför givetvis att jämförelsen med Ganguli (2013) blir mindre 

precis. Huruvida ett bolag är noterat på de olika svenska listorna bestäms av dess totala 

marknadskapitalisering. Detta värde erhålls genom att multiplicera den aktuella 

aktiekursen med antalet utomstående aktier i varje bolag. Om ett bolag ”placeras” 

utanför sin lista i börsvärde kommer detta bolag under en 12 månaders period att 

granskas för att se om ett listbyte är aktuellt (Högberg, 2009). 

 

Lista Börsvärde 

Large Cap Över €1 000 000 000  

Mid Cap Mellan €150 000 000 - €1 000 000 000 

Small Cap Mindre än €150 000 000 

Tabell 4.1 - Gränsvärden 
Högberg (2009) 
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Något som bör nämnas i denna studie är att fördelningen mellan listorna är uppdelade 

genom databasen Business Retriever och är baserade på vilka bolag som var noterade på 

respektive lista idag. Då information hämtats från fem år tillbaka kan bolag under tiden 

bytt listor vilket inte kommer speglas i studiens empiri. Således kan observationer som 

benämns ingå i Large Cap rent hypotetiskt härstamma från Mid Cap. Studiens 

begränsade tidsram har gjort att detta inte korrigerats för. 

4.2 Datainsamling 
 

Det finns två olika tillvägagångssätt vid insamlandet av data vilket sker antingen genom 

att ackumulera ny data i form av observationer, intervjuer, experiment alternativt 

används tidigare insamlat material där det förstnämnda klassas som primär- respektive 

sekundärdata (Bjerke, 1994, s. 241). Materialet i denna studie erhålls via en databas där 

information från bolagsrapporter lagrats och sammanställts vilket utifrån ovan benämnd 

definition klassas som sekundärdata. Det föreligger dock två eventuella problem enligt 

Bjerke (1994, s. 241) med användandet av befintligt insamlat material, (1) Jämförbarhet 

och (2) Tillförlitlighet. Att undersöka jämförbarhet i data anses ha relevans då syftet för 

dess insamling kan vara av annan art och således kan dess definitioner skilja sig. 

Huruvida data är tillförlitliga är beroende av individen som utfört insamlingen och att 

dessa har inskaffats korrekt (Bjerke, 1994, s. 241). 

 

De sekundärdata som behandlas i denna studie erhålls genom databasen Business 

Retriever (tidigare bolagsinfo) och får anses som tillförlitlig då den bland annat är 

nordens ledande leverantör av företagsinformation (Business Retriever). Databasen är 

tillgänglig för studenter via Umeå universitet och tillhandahåller finansiella data för de 

aktuella bolagen i studien. Dock saknas information om ägarstruktur i bolagen vilket 

motiveras med att denna information inte är publik. De företag som vanligtvis 

tillhandahåller information om de största ägarna i bolag har efter flertalet förfrågningar 

inte haft möjlighet att informera om ägardata på grund av varierande anledningar. Detta 

har resulterat i att data för ägarstruktur har inhämtas manuellt från respektive bolags 

årsredovisning vilka sammanlagt uppgick till 1255 stycken och det motsvarar 251 bolag 

över en femårsperiod. Vid manuell inhämtning av data är förekomsten av eventuella fel 

påtaglig vilket medfört att randomiserade stickprov har genomförts. Vidare har även de 

siffror som tillhandahållits av Business Retriever varit föremål för stickprov genom att 

kontrollera med aktuell årsredovisning. Årsredovisningar är sin tur granskade av 

oberoende revisorer vilket ytterligare styrker kriteriet om tillförlitlighet. 

 

De olika teoretiska måtten som i ett senare skede presenteras och operationaliseras som 

förklaringsvariabler är manuellt uträknade för att i främsta mån vara tillämpbara och 

jämförbara med tidigare studier vilket får anses uppfylla kriteriet om jämförbarhet. Den 

finansiella bolagsinformationen som är av intresse för studien utgörs av: 

 

Bransch - Används för att identifiera bolag som inte ämnas att undersökas.  

 

Omsättning - Ökning i omsättning operationaliseras som tillväxt. 

 

Totala tillgångar - Används i flertalet variabler för att erhålla ett förhållande mellan 

övriga mått och tillgångar. 
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Rörelseresultat (EBIT) - I och med att skatter skiljer mellan länder så har resultatet 

före skatt använts för att underlätta jämförelsen med andra studier. 

 

Summa materiella tillgångar - Utgör, adderat med summa kortfristiga fodringar, 

kalkylering av påtaglighet.  

 

Summa kortfristiga fordringar - Utgör, adderat med summa materiella tillgångar, 

kalkylering av påtaglighet. 

 

Summa långfristiga skulder - Utgör, adderat med summa kortfristiga skulder de totala 

skulderna. 

 

Summa kortfristiga skulder - Utgör, adderat med summa långfristiga skulder de totala 

skulderna. 

 

4.3 Bortfall 
 

De sammanlagda antalet bolag motsvarade 251 stycken varav 65, 76 och 110 återfanns 

på Large, Mid respektive Small Cap. Då bolag med verksamhet inom bank, finans och 

försäkring inte ingår i urvalet på grund av vedertagen differens i kapitalstruktur 

exkluderades dessa. Även bolag som inte varit verksamma på börsen under hela 

tidsperioden 2008-2012 har inte räknas med i populationen (se Appendix). Efter denna 

justering återfanns totalt 191 bolag varav 48, 55 och 88 på Large, Mid respektive Small 

Cap. I och med att flertalet av de bolag som exkluderats från analysen inte uppfyller de 

valda kriterier i form av branschspecifikation eller tidsperiod är det faktiska bortfallet 

marginellt. Då endast bolag noterade mellan 2008-2012 är intressanta för studien 

betraktas endast bolag med inkompletta siffor för perioden som bortfall. De 

sammanlagda bortfallet uppgår då till 11 bolag vilket utgör 5,75 % av urvalet (se 

Appendix). Hur stort bortfall som är acceptabelt är individuellt för varje enskild studie 

men om det uppgår uppemot 20 % så bör anledningen till det höga bortfallet undersökas 

i närmare bemärkelse oavsett vilken typ av studie (Davidson & Patel, 2011, s. 132). 

Denna studies bortfall motsvarar 5,75 % och kan således ses som acceptabelt. 

  

Bolag Large Mid Small Total 

Population 65 76 110 251 

Exkluderade 17 21 22 60 

Urval 48 55 88 191 

Bortfall 1 5 5 11 

Tabell 4.2 - Bortfallsanalys 

 

Från urvalet på 191 bolag fanns det bolag som inte återfanns i det slutliga testet på 

grund av ofullständig information. I dessa bolag kunde inte de fem största ägarna för 

alla fem år identifieras, vilket har resulterat i att de exkluderats från urvalet. Totalt 

handlar det om 11 bolag som tagits bort. Det slutliga urvalet uppgår till 180 bolag. (se 

Appendix). 
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Lista Antal bolag Andel av det totala urvalet 

Large Cap 47 26 % 

Mid Cap 50 28 % 

Small Cap 83 46 % 

Tabell 4.3 - Bolagsfördelning 

 

Som illustreras ovan utgör Small Cap en tydlig majoritet av populationen. Detta medför 

ytterligare relevans till att undersöka var lista för sig då Small Cap kommer ha en 

uppenbar påverkan på hela populationen. Totala antalet observationer uppgår till 900 

stycken vilket motsvarar 180 bolag över 5 år. 

 

4.4 Operationalisering 
 

De teoretiska måtten är som tidigare nämnts vedertagna inom området kapitalstruktur 

men definieras olika mellan studier och länder beroende på flertalet faktorer. Då denna 

studie enkelt ska kunna jämföras med andra studier kommer följande teoretiska mått att 

operationaliseras likt Ganguli (2013, s. 65) och Chen (2004, s. 1344).  

 

Skuldsättningsgrad 
Förhållandet mellan de totala skulderna och det totala bokförda värdet utgör 

skuldsättningsgraden och benämns även som bolagets kapitalstruktur.  

 

Storlek 

Den naturliga logaritmen för det bokförda värdet har använts för att definiera storleken 

på bolaget med anledningen att variabeln inte skall anta extremt avvikande värden vilket 

även förebygger eventuell heteroskedasticitet Intuitionen bakom att använda det 

bokförda värdet ligger i att denna redovisningsprincip är mer rättvisande. 

 

Lönsamhet 

Rörelseresultat före ränta och skatt (EBIT) divideras med totala tillgångar för att erhålla 

ett mått för lönsamhet.  

 

Materiella Tillgångar/Påtaglighet 

Bolagets påtaglighet definieras som kvoten av materiella tillgångar inklusive 

kundfordringar och totala tillgångar. Anledningen till att inkludera kundfordringar i 

måttet föregås av att denna post enbart är lager med risken förlagd på kunden (Ganguli, 

2013). Termen påtaglighet är hämtad från tangibility (se engelska) och är inte 

vedertagen i svensk bemärkelse. Det får dock anses att denna beteckning återspeglar 

måttet rättvist och inte skapar förvirring.  

 

𝑃å𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Tillväxt 
Genom att beakta förändringen i omsättning från föregående år dividerat med årets 

omsättning beräknas måttet för tillväxt. I formeln nedan benämns aktuellt år t och t-1 

för omsättningen året innan. 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 =
(𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑡) − 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑡 − 1))

𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑡 − 1)
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Risk 
Måttet risk är tvetydigt och definieras på olika sätt vilket medför en viss svaghet i 

modellen. Dock som ovan nämnt följs operationalisering från tidigare studier (Ganguli, 

2013; Chen, 2004, s. 1344) och måttet härleds av variansen i lönsamhet. Rörelseresultat 

(genomsnitt) utgörs av ett genomsnitt av rörelseresultatet över tidsperioden 2008-2012. 

 

𝑅𝑖𝑠𝑘 = [
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
−

Rörelseresultat(genomsnitt)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
]

2

 

 

 

Koncentrerat ägande 

Ett bolag med koncentrerat ägande definieras utifrån huruvida de fem största ägarna 

innehar mer än 50 % av röskapitalet (Demsetz & Lehn, 1985). Måttet är inte 

standardiserat men har stöd från tidigare studier vilket har presenterats ovan. Variabeln 

kommer anta form av en dummyvariabel då det är i studiens syfte att dra en 

gränsdragning vid 50 %. Således kommer bolag med ägarandel > 50 % att anta värdet 1. 

I tabellerna som presenteras i empirin kommer koncentrerat ägande att benämnas som 

K-ägande. 

 

Diffust ägande 

Ett bolag med diffust ägande står givetvis i motsats till koncentrerat och innefattar att de 

fem största ägarna inte uppnår ett röstkapital på 50 %. Då gränsdragningen är ägarandel 

< 50 % kommer dessa bolag att anta värdet 0. I och med att måttet för ägarstruktur 

endast utgörs av en gränsdragning är det inte intressant att veta exempelvis att 67 % 

ägarkoncentration skulle resultera i en högre skuldsättning än bolag med 53 % 

ägarkoncentration. Detta föranleder användandet av en binär variabel vilket inom 

ekonometri benämns som en dummy variabel (Wooldridge, 2009 s. 227). Variabeln 

används ofta i sammanhang där en observation skall definieras som två alternativ. 

Exempel på detta är huruvida kön har påverkan för utfallet i en undersökning och 

illustreras av variabeln kvinna antar värdet 1 för kvinna och 0 för man. Således är det 

inte nödvändigt att konstruera två olika regressioner då det ena ger ett inverterat värde 

av den andra. I studien betyder detta i reala termer att koncentrerat ägande antar värdet 1 

för koncentrerat samt 0 för diffust. I tabellerna som presenteras i empirin kommer 

diffust ägande att benämnas som D-ägande. 

4.5 Hantering av data 
 

Inhämtad data från Business Retriever och bolagens årsredovisningar importerades till 

Microsoft Excel för att enkelt bearbetas och struktureras. Tillvägagångsättet i Excel har 

varit systematiskt och celler använda för kalkylering av diverse variabler har framställts 

av replikering av endast en ursprungcell. Således är risken för felinmatning minimal då 

endast ett fåtal celler har varit föremål för kontroll. Vidare har dokumentet delats upp i 

var bolagslista för sig för att överskådligt avgöra eventuella statistiska skillnader, för att 

sedan konverteras i nummerformat och importerats i det statistiska programmet Stata. I 

över 25 år har Stata varit ett av de ledande programmen inom statistisk analys och 

tillhandahåller de verktyg nödvändiga för analys av inhämtad data (Stata). 
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4.6 Statistiskt angreppsätt 
 

För att påvisa ett statistiskt samband mellan de förklarande variablerna och 

skuldsättning är användandet av regressionsmodellen ordinary least square (OLS) 

lämplig då denna är tillämpar för multipel linjär regression. En OLS-modell är 

tillämpbar om den uppfyller villkor som syftar till att förhindra att modellen blir 

missvisande. Dessa anger bland annat att de förklarande variablerna skall vara exogena, 

avsaknad av perfekt multikollinearitet samt heteroskedasticitet.  

 

 

𝑦𝑖 =  𝛽0 + 𝛿0𝑥1 + 𝛽1𝑥2 + 𝛽2𝑥3 + 𝛽3𝑥4 + 𝛽4𝑥5 + 𝛽5𝑥6 +  휀𝑖 
 
y - skuldsättningsgrad, x1 – Ägarstruktur (1=koncentrerat, 0=diffust), x3 - storlek, x4 – lönsamhet, x5 – påtaglighet,  x6 – tillväxt,  x7 

– risk ε – felterm   

 

Endogenitet 

Endogenitetsproblem föreligger om den förklarande variabeln är korrelerad med den 

stokastiska variabeln. Detta innebär förenklat att det finns en icke observerbar faktor 

som förklarar både den förklarande och den beroende variabeln. (Wooldridge, 2009 s. 

87) För att konstatera om dessa är korrelerade behöver den stokastiska variabeln skattas 

i och med att denna inte är observerbar vilket kan göras genom att erhålla residualerna 

för beroendevariabeln vilket i sin tur är en skattning för den stokastiska variabeln. 

Vidare används denna skattning som en beroendevariabel och den misstänkt endogena 

variabeln används som förklarande. Om det existerar en statistisk signifikans med en 

koefficient skilt från 0 existerar alltså ett endogenitetsproblem. I denna studie innebär 

detta att residualerna från skuldsättning kommer att sättas i relation till ägarstrukturen. 

Det går att åtgärda denna typ av problem med en instrumentvariabel men dessa är i 

praktiken svåra att hitta då det måste uppfylla att vara korrelerade med den endogena 

variabeln, korrelerade med feltermen samt inte ha en tydlig påverkan på beroende 

variabeln (Wooldridge, 2009 s. 87).  

 

Multikollinearitet 

Fenomenet föreligger när två eller fler av de förklarande variablerna är korrelerade med 

varandra vilket gör estimeringen mindre precis. Detta kan illustreras genom en 

korrelationsmatris men bör kompletteras med ett variance inflation factor (VIF) test då 

matrisen inte visar korrelationen när dessa ingår i ett samband. Huruvida vilken nivå 

resultatet bör understiga råder det delade åsikter om, men under fem fastställer att inte 

existerar någon multikorrelation (Wooldridge, 2009, s. 98).  

 

Heteroskedasticitet  

Problemet föreligger när feltermen uppvisar en icke konstant varians vilket i korta drag 

innebär att när värdet på de förklarande variablerna varierar i storlek och påverkar 

variansen i feltermen råder det heteroskedasticitet (Wooldridge, 2009, s. 93). För att 

åtgärda problemet tillhandahåller Stata en robust funktion av OLS-modellen som 

justerar för eventuell heteroskedasticitet. Denna typ av OLS kommer att genomföras i 

studien.  
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5. EMPIRI 
I följande kapitel presenteras bearbetad data.  Först kommer resultaten för alla bolag 

beröras för att sedan gå in på delsyftena. Tabeller över de olika testerna kommer 

förklaras utan att analyseras. 

 

5.1 Samtliga bolag 
 

De nedan presenterade tabellerna innefattar bolag noterade på Large, Mid och Small 

Cap. Vilket konstaterats tidigare består undersökningen av 180 bolag och dessa utgör 

sammanlagt 900 observationer.  

 

Variabler Observationer Medel Std. Avv Min Max 

Skuldsättning 900 0.494 0.185 0.010 0.987 

K-Ägande 900 0.601 0.490 0 1 

Storlek 900 14.57 2.041 9.779 19.736 

Tillväxt 900 1.298 24.74 -0.989 721.949 

Lönsamhet 900 0.041 0.187 -1.640 0.828 

Påtaglighet  900 0.462 0.233 0.0290 0.999 

Risk 900 0.012 0.051 8.90E-09 0.566 

Tabell 5.1 - Deskriptiv statistik,  samtliga bolag 

 

I tabell 5.1 går det att utläsa medelvärde, standardavvikelse och lägsta samt högsta 

värde för samtliga variabler. Det som framförallt anses som relevant är fördelningen 

mellan bolag med koncentrerat respektive diffust ägande. Dessa mått är konstruerade 

som dummyvariabler där koncentrerat ägande antar värdet 1 medan diffust antar värdet 

0. Resultatet i tabellen visar på att koncentrerat ägande utgör 60 % av observationerna 

vilket motsvarar 540 stycken och analogt med det utgör 40 % diffust ägande vilket 

motsvarar 360 stycken observationer. Anledningen till att inte fördelningen anges i antal 

bolag utan likt antal observationer beror på det faktum att ägarkoncentrationen i bolagen 

varierar över tidsperioden vilket innebär att ett enskilt bolag kan anta både ett 

koncentrerat respektive diffust ägande. Det blir där av i det avseendet mer överskådligt 

samt rättvisande att dela upp bolagen efter antal observationer. 

 

Den genomsnittliga försäljningsökningen för bolagen har varit cirka 130 % under 

perioden 2008-2012. Det är således försäljningstillväxt som tas i beaktning för att 

definiera variabeln för tillväxt och inte huruvida bolaget ökat i värde. Att ökning i 

försäljning antar ett högt värde torde vara ett resultat av att större delen av 

observationsperioden bestått utav god ekonomisk tillväxt samt att bolagens intäkter från 

tidigare år varit befintligt låga. 
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 Skuldsättning K-Ägande Storlek Tillväxt Lönsamhet Påtaglighet Risk 

Skuldsättning 1       

K-Ägande 0.101 1      

Storlek 0.293 -0.0729 1     

Tillväxt 0.052 0.02 -0.036 1    

Lönsamhet -0.017 0.098 0.2403 -0.0004 1   

Påtaglighet  0.401 0.1437 0.2073 -0.0532 0.1147 1  

Risk -0.136 -0.1152 -0.2382 -0.0102 -0.4472 -0.0751 1 

Tabell 5.2 - Korrelationsmatris 

 

Två observerade variabler i en korrelationsmatris kan anta ett värde mellan -1 och 1. 

Vid värdet 1 anses variablerna bestå utav en perfekt korrelation viket innebär att om den 

ena ökar med 1 % så ökar den korrelerade variabeln med 1 %. Om de uppvisade 

resultatet antar ett värde mindre än -0,7 alternativt större än 0,7 anses det föreligga ett 

multikorrelationsprolem vilket innebär att variablerna förklarar varandra och 

skattningen blir mindre tillämpar (Anderson et al., 2009, s. 655). Enligt tabell 5.2 är 

korrelationen mellan variablerna inte i närheten av +/-0,7 vilket indikerar en frånvaro av 

multikorrelation. De två grupper som uppvisar en relativt hög korrelation är Påtaglighet-

Skuldsättning och Risk-Lönsamhet med uppmätta värden motsvarande 0,4 respektive -

0,45. Att det föreligger en hög korrelation mellan påtaglighet och skuldsättning får ses 

som önskvärt då påtaglighet som kontrollvariabel ämnar att förklara skuldsättning. 

 

Skuldsättning Residual  Koefficient t P > t 

K-Ägande 0.0142 0.88 0.382 

Tabell 5.3 - Endogenitetstest, K-ägande 

 

Skuldsättning Residual  Koefficient t P > t 

D-Ägande -0.01472 -0.88 0.382 

Tabell 5.4 - Endogenitetstest, D-ägande 

 

Genom att utföra en regressionsanalys över samtliga förklarningsvariabler, ägande 

exkluderat, med avseende på skuldsättning erhölls residualerna vilket betraktas som en 

skattning av den observerade feltermen. I tabell 5.3 och 5.4 illustreras att det inte 

föreligger något signifikant samband mellan den skattade feltermen och ägarstruktur. 

Resultatet indikerar att det inte existerar ett endogenitetsproblem.  

 

Variabler VIF 1/VIF 

Risk 1.29 0.774178 

Lönsamhet 1.29 0.775146 

Storlek 1.15 0.871087 

Påtaglighet 1.08 0.926728 

K-Ägande 1.06 0.946935 

Tillväxt 1 0.995566 

Tabell 5.5 - Variance Inflation Factor (VIF) test 

 

En korrelationsmatris anses endast som en indikator vid föreliggande av 

multikorrelation och anger inte korrelationen mellan variablerna när de samvarierar i en 

regression. För att vidare undersöka om det föreligger ett problem presenteras i tabell 

5.5 resultatet från ett variance inflation factor (VIF) test. Om observerat resultat antar 

värden under 5,0 betraktas det som att det inte existerar multikorrelation.  
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Enligt tabell 5.5 är det högsta observerade värdet 1,29 vilket understiger 5,0 med god 

marginal och således uppvisas ingen multikorrelation mellan variablerna. 

 

Tabell 5.6 - Robust OLS Regression, Kapitalstruktur och K-ägande samtliga bolag 

 

Ett p-värde motsvarande 0,05 eller lägre visar ett statistiskt säkerställt resultat med 95 % 

signifikansnivå. I tabell 5.6 åskådliggörs resultatet från utförd regressionsanalys vilket 

visar på signifikans mellan samtliga kontrollvariabler och skuldsättning. 

Regressionsanalysen visar effekten av respektive kontrollvariabel med avseende på 

skuldsättning när någon av dem varierar. Från tabell 5.6 kan det konstateras att vid en 

förändring av påtagligt med 1 ökar företagets skuldsättning med 0.28. Ett positivt 

samband går även att utläsa mellan ägarkoncentration och skuldsättning samt storlek 

och skuldsättning. I och med att ägarkoncentration är konstruerad med en 

dummyvariabel anger den vilken effekt koncentrerat respektive diffust ägande har på 

skuldsättning. Det värdet som anges i tabellen uppgår till 2,6 % vilket innebär att bolag 

med koncentrerat ägande har 2,6 % högre skuldsättning än de med diffus ägarstruktur. 

Vidare kan det utläsas att skuldsättning minskar med ökad lönsamhet samt risk medan 

tillväxt har en svag positiv effekt. 

 

Tabell 5.7 - Robust OLS Regression, Kapitalstruktur och D-ägande samtliga bolag 

 

Differensen mellan tabell 5.6 och 5.7 utgörs av att variabeln för ägarkoncentration antar 

värdet 1 för diffus ägarstruktur vilket i praktiken inte förändrar regressionen mer än att 

det uppvisade värdet är negativt. Syftet med detta är att illustrera det inverterade värdet 

vilket utgör 2,6 % mindre i skuldsättning för bolag med diffus ägarstruktur. 

  

Utifrån regressionsanalysen där skattningen av feltermen betraktas likt en 

beroendevariabel och ägarstruktur som den förklarande visade på ett icke signifikant 

resultat vilket indikerar att det inte föreligger ett endogenitetsproblem som i konkret 

bemärkelse tyder på att kapitalstruktur inte förklarar ägarstruktur. Således blir utfallet 

följande för hypoteserna:  

 

 

Skuldsättning Koefficient t P>t 

K-Ägande 0.0262 2.21 0.027 

Storlek 0.0219 7.33 0 

Tillväxt 0.0006 8.28 0 

Lönsamhet -0.1749 -5.13 0 

Påtaglighet  0.2833 10.71 0 

Risk -0.4392 -3.14 0.002 

Skuldsättning Koefficient t P>t 

D-Ägande -0.0262 2.21 0.027 

Storlek 0.0219 7.33 0 

Tillväxt 0.0006 8.28 0 

Lönsamhet -0.1749 -5.13 0 

Påtaglighet  0.2833 10.71 0 

Risk -0.4392 -3.14 0.002 
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Hypotes 1 

 

 Det existerar, efter att kontrollerat för risk, påtaglighet, tillväxt, lönsamhet och 

storlek, ett positivt samband mellan koncentrerat ägande och skuldsättning. 

 

Empirin visar (Tabell 5.6)  att bolag med koncenterad ägarstruktur påverkar 

kapitalstrukturen  vilket gör att denna hypotes kan bekräftas. 

 

Hypotes 2 

 

 Att kapitalstrukturen påverkar koncentrerat ägande. 

 

Resultatet av endogenitetstestet (Tabell 5.3) visar att kapitalstrukturen i bolag med 

koncenterad ägarstruktur inte påverkar ägarstrukturen. 

 

Hypotes 3 

 

 Det existerar, efter att kontrollerat för risk, påtaglighet, tillväxt, lönsamhet och 

storlek, ett negativt samband mellan diffust ägande och skuldsättning. 

 

Empirin visar (Tabell 5.7) att bolag med diffus ägarstruktur har en påverkan på 

kapitalstrukturen  vilket gör att denna hypotes kan bekräftas. 

 

 

Hypotes 4 

 

 Att kapitalstrukturen påverkar diffust ägnade 

Resultatet av endogenitetstestet (Tabell 5.4) visar att kapitalstrukturen i bolag med 

diffus ägarstruktur inte påverkar ägarstrukturen. 

 

5.1.1 Förklaringsgrad 
 

Det får anses som relevant att undersöka i vilken uträckning förändringen i 

skuldsättningen kan förklaras av de valda kontrollvariablerna vilket i sin tur betecknas 

som förklaringsgrad och anges som R2 i regressionsanalysen. Värdet för R2 uppgår till 

24,36 vilket således innebär att variablerna kan förklara förändringen i skuldsättningen 

med cirka 24 % och en eller flera icke observerbara faktorer förklarar resterande 76 %. 

 

Ett vedertaget problem med måttet R2 är att resultatet tenderar att öka om det föreligger 

multikorrelation mellan variablerna vilket föranleder användandet av Adjusted R2 som 

justerar för eventuell multikorrelation. Enligt tidigare VIF test existerar inget sådant 

problem vilket även styrks genom att avläsa Adjusted R2 som uppgår till 23,85. 

Resultatet skiljer sig knappt från R2 och således kan det återigen bekräftas att det inte 

föreligger ett problem med multikorrelation.  
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Figur 5.1 Förklaringsgrad 

 

5.2 Resultat uppdelat efter Large-, Mid, och Small Cap. 
 

I och med att ett delsyfte består av att jämföra eventuella likheter och skillnader mellan 

de olika börslistorna kommer de att enskilt presenteras nedan ceteris paribus.  

 

Lista Ägarkoncentration 

Large Cap 49,5 % 

Mid Cap 59,9 % 

Small Cap 56,6 % 

Tabell 5.8 - Ägarkoncentration, samtliga listor 

 

Vilket går att utläsa ovan föreligger det skillnader mellan de olika listorna i hur stor 

andel av röstkapitalet de fem största ägarna innehar tillsammans. Det genomsnittliga 

bolaget noterat på Small respektive Mid Cap präglas av en koncentrerad ägarstruktur 

medan det omvända observeras på Large Cap. 

 

Lista Observationer Andel 

Large Cap 235 26.1% 

Mid Cap 250 27.8% 

Small Cap 415 46.1% 

Totalt 900 100% 

Tabell 5.9 - Fördelning observationerna, samtliga listor 

 

5.2.1 Large Cap 
 

Large Cap listan omfattas av totalt 47 stycken bolag och är därmed den minsta av de tre 

listorna sett till antal bolag. Listan består av de största bolagen i Sverige med avseende 

på marknadsvärde och kan även konstateras genom att jämföra storleksvariabeln som 

utrycks i naturliga logaritmen för bokfört värde för samtliga listor. 
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Förklaringsgrad

Förändring i Skuldsättning
som kan förklaras av
variablerna (Adjusted R^2)

Andel av förändringen som
inte variablerna förklarar
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Variabler Observationer Medel Std. Avv Min Max 

Skuldsättning 235 0.538 0.157 0.028 0.976 

K-Ägande 235 0.460 0.499 0 1 

Storlek 235 17.125 1.336 12.217 19.736 

Tillväxt 235 0.091 0.691 -0.861 8.368 

Lönsamhet 235 0.089 0.078 -0.154 0.417 

Påtaglighet  235 0.486 0.247 8.18E-02 0.9997 

Risk 235 0.002 0.007 1.55E-08 0.089 

Tabell 5.10 - Deskriptiv statistik, Large Cap 

 

Utifrån tabell 5.10 anges det att Lage Cap omfattas av 235 observationer vilket 

motsvarar cirka 26 %. Vidare utgör 46 % av dessa 235 observationer bolag med 

koncentrerat ägande och 54 % utgör diffus ägarstruktur vilket motsvarar 108 respektive 

127 observationer. Resultatet skiljer sig från de sammanlagda listorna där koncentrerat 

ägande är dominerande. 

 

Tabell 5.11 - Robust OLS Regression, Kapitalstruktur och K-ägande Large Cap 

 

I kontrast till regressionsanalysen över samtliga listor visar det enskilda resultatet för 

Large Cap praktiskt taget på uteslutande icke signifikanta samband mellan 

kontrollvariabler och skuldsättning. Ett samband med signifikansnivå på 95 % uppnås 

endast för Storlek medan Ägarkoncentration är signifikant vid 90 %. Koefficienten för 

ägarkoncentrationen är av relevans att belysa då denna visar på ett inverterat samband i 

jämförelse med den första regressionsanalysen. Det vill säga att bolag med ett 

koncentrerat ägande har i 3,7 % lägre skuldsättningen än bolag med diffus ägarstruktur. 

Även storlek har ett negativt samband med skuldsättning vilket är ett motsatt resultat 

observerat i tabell 5.5. I och med att de andra variablerna inte är signifikanta är det inte 

av relevans att klarlägga dessa mer än att konstatera signifikansnivån. 

 

Tabell 5.12 - Robust OLS Regression, Kapitalstruktur och D-ägande Large Cap 

 

 

 
 

 

Skuldsättning Koefficient t P>t 

K-Ägande -0.0371 -1.88 0.061 

Storlek -0.0209 -2.45 0.015 

Tillväxt -0.0146 -1.02 0.309 

Lönsamhet -0.1901 -1 0.316 

Påtaglighet  0.0496 1.02 0.308 

Risk -1.8297 -1.32 0.189 

Skuldsättning Koefficient t P>t 

D-Ägande 0.0371 1.88 0.061 

Storlek -0.0209 -2.45 0.015 

Tillväxt -0.0146 -1.02 0.309 

Lönsamhet -0.1901 -1 0.316 

Påtaglighet  0.0496 1.02 0.308 

Risk -1.8297 -1.32 0.189 
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5.2.2 Mid Cap 
 

Totalt omfattas Mid Cap listan av 50 stycken bolag. Listan utgör i likhet med Large Cap 

en mindre del av den totala populationen och tillsammans utgör de knappt 54 %. 

 

Variabler Observationer Medel Std. Avv Min Max 

Skuldsättning 250 0.504 0.186 0.010 0.867 

K-Ägande 250 0.64 0.481 0 1 

Storlek 250 14.581 1.339 10.994 17.585 

Tillväxt 250 3.414 45.761 -0.850 721.949 

Lönsamhet 250 0.059 0.197 -1.236 0.828 

Påtaglighet  250 0.514 0.247 0.0329 0.990 

Risk 250 0.015 0.062 8.90E-09 0.472 

Tabell 5.13 - Deskriptiv statistik, Mid Cap 

 

Av totalt 250 observationer kan det utläsas att 64 % består av ett koncentrerat ägande 

vilket motsvarar 160 observationer. Bolagens storlek antar ett värde mellan Large och 

Small Cap.  

 

Tabell 5.14 - Robust OLS Regression, Kapitalstruktur och K-ägande Mid Cap 

 

Alla observerade värden, med undantag av ägarstruktur, för angivna kontrollvariabler 

visar på ett signifikant samband med skuldsättning. Det är således inte av vikt att 

kommentera ägarstrukturen i detta avseende och där av saknas en illustration av diffust 

ägande. Lönsamhet och risk visar i enlighet med den totala populationen på att det 

föreligger ett negativt samband med skuldsättning vilket innebär att skuldsättning 

minskar vid en ökning av dessa. Vidare ökar skuldsättning i samband med bolagets 

storlek och påtaglighet. Likt den totala populationen visar likaså tillväxt på ett positivt 

samband med skuldsättning om än svagt. 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Skuldsättning Koefficient t P>t 

K-Ägande 0.015 0.82 0.413 

Storlek 0.081 11.2 0.000 

Tillväxt 0.001 12.31 0.000 

Lönsamhet -0.187 -4.04 0.000 

Påtaglighet  0.196 5.66 0.000 

Risk -0.3797 -2.19 0.03 
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5.2.3 Small Cap 
 

Bolag noterade på Small Cap utgör enskilt den största delen av den totala populationen 

vilket motsvarar 83 av 180 bolag. 

 

 Observationer Medel Std. Avv Min Max 

Skuldsättning 415 0.464 0.194 0.023 0.987 

K-Ägande 415 0.622 0.486 0 1 

Storlek 415 13.118 1.067 9.779 16.204 

Tillväxt 415 0.706 8.078 -0.989 131.019 

Lönsamhet 415 0.003 0.216 -1.640 0.532 

Påtaglighet  415 0.416 0.205 0.0290 0.970 

Risk 415 0.016 0.056 3.15E-08 0.566 

Tabell 5.15 - Deskriptiv statistik, Small Cap 

 

Antal observationer för listan uppgår till 415 av totalt 900 vilket innebär en markant 

påverkan för regressionsanalysen över samtliga bolag. Det får ses som relevant att 

understryka att 62 % av bolagen noterade på Small Cap har en koncentrerad 

ägarstruktur medan motsvarande siffra för den totala populationen uppgår till 60 %. 

 

Genomsnittet för lönsamhet är avsevärt lägre än för övriga bolag och uppgår till knappt 

0,3 % vilket i sak anses som naturligt då mindre bolag präglas av expansion och fokus 

ligger inte vid lönsamhet. Vidare har dessa bolag en lägre påtaglighet vilket omfattas av 

materiella tillgångar. 

 

Tabell 5.16 - Robust OLS Regression, Kapitalstruktur och K-ägande Small Cap 

 

Utifrån tabell 5.16 kan det fastställas att tillväxt inte är signifikant medan storlek, 

påtaglighet och ägarstruktur är signifikanta vid 99 %. Variabeln risk är däremot 

signifikant på 90 %. I likhet med den totala populationen har koncentrerat ägande, 

storlek och påtaglighet ett positivt samband med skuldsättning. Skillnaden mellan ett 

koncentrerat och ett diffust ägande med avseende på skuldsättning uppgår till 5,6 % 

vilket innebär att bolag med en ägarkoncentration över 50 % har 5,6 % högre 

skuldsättning än de bolag vars ägarkoncentration understiger 50 %. 

 

Koefficienterna för Lönsamhet och Risk är i linje med resultaten som observerats för de 

övriga listorna då en högre lönsamhet reducerar skuldsättning och en ökad risk leder till 

minskad skuldsättning. Som ovan nämnt är Risk signifikant vid 90 % och bör där av 

behandlas med större tillförsikt. 

 

 

 

 

Skuldsättning Koefficient t P>t 

K-Ägande 0.0561 3.01 0.003 

Storlek 0.0218 2.83 0.005 

Tillväxt 0.0010 1.22 0.225 

Lönsamhet -0.2019 -4.75 0 

Påtaglighet  0.4386 10.09 0.000 

Risk -0.2357 -1.66 0.099 
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Tabell 5.17 - Robust OLS Regression, Kapitalstruktur och D-ägande Small Cap 

 

Tabell 5.17 illustrerar förhållandet mellan skuldsättning och ägarstruktur när 

dummyvariabeln antar värdet 1 för diffust ägande. 

 

P-värde, signifikans Alla Listor Large Cap Mid Cap Small Cap 

K-Ägande 0.027 0.061 0.413 0.003 

Storlek 0.000 0.015 0.000 0.005 

Tillväxt 0.000 0.309 0.000 0.225 

Lönsamhet 0.000 0.316 0.000 0.000 

Påtaglighet  0.000 0.308 0.000 0.000 

Risk 0.002 0.189 0.03 0.099 

Tabell 5.18 - Signifikansnivåer, K-ägande samtliga listor 

 

Koefficienter Alla Listor Large Cap Mid Cap Small Cap 

K-Ägande 0.027 -0.037 0.0148 0.056 

Storlek 0.0219 -0.021 0.0081 0.0217 

Tillväxt 0.0005 -0.014 0.0006 0.001 

Lönsamhet -0.175 -0.190 -0.1871 -0.2018 

Påtaglighet  0.283 -0.049 0.1954 0.4386 

Risk -0.439 -1.829 -0.3797 -0.2356 

Tabell 5.19 - Koefficienter, K-ägande samtliga listor  

 

Utifrån tabell 5.18 respektive tabell 5.19 uppvisar bolagen noterade på Small Cap ett 

signifikant resultat för sambandet mellan ägar- och kapitalstruktur. I kontrast till den 

totala regressionen är skuldsättning 5,6 % högre för bolag med koncentrerat ägande och 

de bolagen med diffus ägarstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

Skuldsättning Koefficient  t P>t 

D-Ägande -0.0561 -3.01 0.003 

Storlek 0.0218 2.83 0.005 

Tillväxt 0.0010 1.22 0.225 

Lönsamhet -0.2018 -4.75 0 

Påtaglighet  0.4386 10.09 0.000 

Risk -0.2357 -1.66 0.099 
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5.3 Förändring i ägarstruktur över tidsperioden 2008-2012 
 

Genom att betrakta antalet bolag med koncentrerad respektive diffus ägarstruktur vid 

periodens början och slut kan trender i ägandet fastställas. 

 

År Ägarkoncentration K-ägande bolag D-ägande bolag 

2008 56,34 % 103 77 

2012 55,90 % 111 69 

Tabell 5.20 - Förändring i ägarkoncentration i % och bolag, samtliga listor 

 

Förändringen i ägarstruktur kan betraktas och studeras genom olika tillvägagångssätt. 

Inledningsvis kan det konstateras att den totala ägarkoncentrationen över tidsperioden 

minskat med 0,44 % samtidigt som antalet bolag med koncentrerat ägande ökat med 8. 

Det kan anses som motsägelsefullt då resultaten visar i olika riktningar vilket dock kan 

förklaras av att flertalet bolag uppnår en ägarkoncentration drygt under 50 %. Det 

innebär att det inte krävs en stor förändring för att dessa skall klassas som bolag med 

koncentrerat ägande. I samband med att ägarkoncentrationen övergår brytpunkten på 50 

% minskar koncentrationen i andra bolag vilket resulterar i en totalt minskad 

koncentration medan antalet bolag ökar. 

 

5.3.1 Förändringen i ägandet uppdelat mellan listorna 

 

Genom att dela upp bolagen efter respektive lista går det att utläsa i vilken utsträckning 

ägandet har förändrats på dessa. 

 

Bolag med K-Ägande Small Cap Mid Cap Large Cap 

2008 48 34 21 

2012 54 35 22 

Tabell 5.21 - Förändring i ägarkoncentration i mätt i bolag, samtliga listor 

 

Från tabell 5.21 går det att fastställa att den största förändringen har observerats på 

Small Cap där ökningen mellan 2008 och 2012 i antal bolag med koncentrerat ägande 

uppgår till 6. Vidare noteras endast en ökning med ett bolag på de resterande listorna. 

 

Ägarkoncentration Small Cap Mid Cap Large Cap 

2008 54,97 % 60,05 % 50,64 % 

2012 57,25 % 59,38 % 49,89 % 

Tabell 5.22 - Förändring i ägarkoncentration i mätt i %, samtliga listor 

 

Vid ett jämförande av tabell 5.21 och tabell 5.22 kan det utläsas att den totala 

ägarkoncentrationen har minskat på Large respektive Mid Cap vilket står i konstrast till 

att antalet bolag med koncentrat ägande har ökat. Det får anses som relevant att notera 

att Large Cap har utvecklats från ett koncentrerat ägande till ett diffust. 
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6. ANALYS 
Analyskapitlet syftar till analysera och tolka bearbetad empiri genom att återkoppla till 

tidigare studier och teorier som diskuterats i den teoretiska referensramen. Strukturen 

på kapitlet är uppbyggt efter studiens huvudsyfte följt av dess delsyften.  

 

6.1 Samband mellan ägar- och kapitalstruktur 

 

Utifrån tidigare studier har det konstaterats att det existerar ett samband mellan bolagets 

ägar- respektive kapitalstruktur vilket även kan bekräftas i denna studie. De bolag med 

en diffus ägarstruktur, vilket motsvarar en ägarkoncentration under 50 %, tenderade att 

ha en lägre skuldsättning än de bolagen med en koncentrerad ägarstruktur. Resultatet är 

i linje med Ganguli (2013) och bekräftar teorin om Managerial Entrenchment som utgår 

ifrån att ledningen söker att undvika skuldsättning i högre grad om inflytandet av stora 

ägare är frånvarande för att på så sätt uppnå minimal övervakning och i sin tur möjlighet 

att styra efter egna preferenser. Vidare förklarar inte valet av kapitalstruktur bolagens 

ägarstruktur vilket överensstämmer med Ganguli (2013). 

 

Resultatet från regressionsanalysen indikerar att skuldsättningen för samtliga bolag är 

2,6 % högre om de fem största ägarna uppnår en röstmajoritet, vilket motsvarar över 50 

%, än de bolag som har en ägarkoncentration under 50 %. Skillnaden i 

skuldsättningsnivån kan anses som marginell men det styrker emellertid antagandet att 

koncentrerat och diffust ägande är korrelerat med en högre respektive lägre 

skuldsättning. En moderat skillnad i skuldsättning påvisades även av Berger et al. 

(1997) när de undersökte huruvida en stor aktieägares tillträde i styrelsen hade en 

påverkan på bolagets kapitalstruktur vilket illustreras i figur 3.5. Det underbygger i sin 

tur resonemanget om att större ägare söker att uppnå en optimal kapitalstruktur istället 

för att undvika dess disciplinära effekt.   

 

I indisk kontext noterade Ganguli (2013, s. 68) ett liknande resultat men för bolag med 

koncentrerat ägande var skuldsättningsnivån 45 % högre vilket är en markant skillnad 

från denna studie. Det skall dock tas i beaktning att den Indiska studien (Ganguli, 2013) 

är genomförd över indiska motsvarigheten till Mid Cap vilket leder till att en jämförelse 

med det svenska Mid Cap är mer rättvisande. Problemet med att dra en sådan jämförelse 

är dock att resultatet från regressionsanalysen över svenska Mid Cap inte visar på ett 

signifikant samband mellan ägar- och kapitalstruktur. Det går således inte att konstatera 

huruvida resultaten är jämförbara i det avseendet mer än att börsen som helhet indikerar 

ett positivt signifikant samband. Vidare, som diskuteras i kapitel 4.1, är det indiska Mid 

Cap konstruerat likt ett viktat index genom att exkludera de 50 största och 75 % av de 

minsta bolagen medan det svenska är en uppdelning efter bolagens 

marknadskapitalisering vilket kan bidra till olikheter i resultaten.  

 

Skillnaden i skuldsättning som föreligger vid olika ägarstrukturer återaktualiserar tesen 

av Berle och Means (1932) där en separation av ägande från kontroll medför 

konsekvenser vilket i aktuell bemärkelse speglas utav differensen i skuldsättning.  

Huruvida diffus ägarstruktur med avseende på skuldsättning beror på att de styrande i 

bolagen söker att erhålla lägre insyn från långivare i form av disciplinerade åtgärder kan 

dock inte empiriskt fastlås, utan hypotesen bidrar till att teoretiskt förklara ett samband 

mellan ägar- och kapitalstruktur.  
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Med andra ord underbygger teorin det funna resultatet i den aktuella studien mellan 

dessa två men trots detta kan det inte fastställas som den faktiska orsaken. För att söka 

förståelse för egentliga orsaker kan det vara lämpligt med en kvalitativ metod och ett 

hermeneutiskt synsätt. En sådan studie torde vara omfattande och te sig relativt 

komplex.  

 

Ytterligare en aspekt att ta i beaktning är att det inte existerar ett vedertaget mått för 

ägarkoncentration mer än att tidigare studier har använt den valda definitionen för denna 

studie. Det får dock anses som rimligt att gränsdragningen för majoritet dras vid 50 % 

av röstkapitalet men att det valda antalet om fem ägare som bör uppnå detta för att 

konstateras som koncentrerat kan diskuteras.  

 

6.2 Differens mellan bolagslistor 
 

Utifrån empirikapitlet kan det konstateras att det föreligger skillnader i huruvida 

regressionen är utförd över samtliga listor eller var lista för sig. Detta återspeglas inte 

endast av ägarkoncentration utan skillnader förekommer även i de vedertagna 

förklaringsvariablerna av kapitalstruktur. Då uppdelningen mellan listorna utgörs av 

gränsvärden i marknadskapitalisering kan detta vara en betydande faktor för 

observerade skillnader. Det får även anses som rimligt att en överrepresentation av 

bolag noterade på Small Cap i stor utsträckning bidrar till resultatet för den 

sammansatta regressionen. 

 

Utifrån tabell 5.15 uppvisar bolagen noterade på Small Cap ett signifikant resultat för 

sambandet mellan ägar- och kapitalstruktur. I kontrast till den totala regressionen är 

skuldsättningen 5,6 % högre för bolag med koncentrerat ägande än för bolagen med 

diffus ägarstruktur. Teorin om att bolag med hög ägarkoncentration söker en högre 

skuldsättning än de med låg kan därmed bekräftas vid enskild analys av de bolag som 

återfinns på Small Cap. Analogt med detta uppvisar diffust ägda bolag en lägre 

skuldsättning och styrker teorin om att ledningen aktivt undviker skuldsättning. Det kan 

konstateras att det föreligger ett negativt samband mellan skuldsättning och ägarstruktur 

för bolag noterade på Large Cap. Resultatet ter sig något oförmodat och det kan endast 

spekuleras i varför detta observerats. En förklaring torde vara att bolag av den storleken 

med en koncentrerad ägarstruktur har finansiellt starka ägare och att av den anledningen 

istället bistår med kapital. I det avseendet hade det varit intressant att analysera huruvida 

antalet aktier har förändrats över tidsperioden vilket inte framgår av denna studie.  

Vidare är det intressant varför Mid Cap inte visade på något samband överhuvudtaget 

och även detta saknar en teoretisk grund i studien.  

 

Sambandet mellan ägarstruktur och kapitalstruktur för bolag noterande på Small Cap är 

signifikant på 99 % och motsvarande siffra för Large Cap uppgår till 90 %. I likhet med 

Small Cap visar Mid Cap ett positivt samband mellan ägarstruktur och kapitalstruktur 

men detta är som tidigare nämnts inte signifikant.  
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6.3 Ägarkoncentrationen i Sverige 
 

Tidigare studier (Bjuggren et al., 2007) visar på att ägarkoncentrationen i bolag noterade 

i Sverige är betydligt högre än andra i länder, såsom USA. Empirin från den aktuella 

studien visar att ägarkoncentrationen är fortsatt hög. Den genomsnittliga 

koncentrationen över samtliga börslistor motsvarade 55,5 % vilket inte skiljer sig 

avsevärt från Bjuggren et al. (2007, s. 1331) som uppmätte drygt 61 %. En förklaring 

till det koncentrerade ägandet, som tidigare diskuterats, torde vara existensen av 

röststarka aktier vilket anses som relativt unikt för Sverige. Röststarka aktier präglar 

även länder som Italien, Danmark och Finland. Dessa länder, tillsammans med Sverige, 

har starka invändningar mot ett förbud av aktier med olika rösträtt. Länder som 

Storbritannien och Tyskland, där röststarka aktier inte förekommer, förespråkar dock en 

förändring av detta. En sådan förändring diskuterades redan 2003 och innefattade ett 

förbud mot användandet av röststarka aktier vid eventuella bolagsupphandlingar. 

Förslaget antogs inte men det kan bli aktuellt igen. Problematiken med röststarka aktier 

är att de som investerat störst andel kapital i bolaget inte nödvändigtvis innehar störst 

kontroll. Företeelsen är något som torde avskräcka stora utländska investerare att 

placera kapital på den svenska marknaden vilket i sin tur bidrar till att 

ägarkoncentrationen förblir hög.  

 

Även om empirin från den aktuella studien indikerar en hög ägarkoncentration i svenska 

bolag kan det konstateras att den har sjunkit med 5,5 % i jämförelse med Bjuggren et al. 

(2007) under tidsperioden 1997-2002. Anledningen till detta torde vara att det idag är 

mer sällsynt med A-aktier då företag anpassar sig allt mer efter en internationell 

standard vilket i sin tur påverkar intresset från utländska investeringar. Vidare är det 

intressant att belysa att under tidsperioden 2008-2012 har antalet bolag med ett 

koncentrerat ägande ökat vilket kan betraktas som en motsättning till att bolagssverige 

går mot ett diffust ägande. Vid slutet av 2008 var antalet bolag med ett koncentrerat 

ägande 103 stycken och motsvarande siffra vid utgången för 2012 uppgick till 111. Det 

går emellertid inte att dra några konkreta slutsatser av detta i och med att den totala 

ägarkoncentrationen trots allt har minskat. Den fortsatta reduceringen av den totala 

ägarkoncentrationen i bolag vilket ovan nämnts tros vara av en konsekvens av en 

minskning av röststarka aktier i kombination av en ökad närvaro från utländsk kapital.  

 

Det empiriska materialet visar på att bolagsägandet på Small Cap har blivit mer 

koncentrerat medan Mid och Large Cap indikerar det motsatta. Orsaken till att bolag 

noterade på Small Cap inte följer samma utveckling torde bero på att dessa bolag inte 

präglas av utländsk kapital i samma utsträckning som det övriga listorna. Vidare är de 

större bolagen ofta verksamma på den globala marknaden vilket resulterar i att 

utländska investerare kommer i kontakt med dessa. Ovan resonemang är endast 

spekulationer med anknytning till den teoretiska referensramen vilka inte kan bekräftas i 

denna studie men får anses som relevanta att beröra.  
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6.4 Samband mellan kontrollvariabler och skuldsättning 
 

Utifrån studiens tredje delsyfte analyseras de valda kontrollvariablerna för att undersöka 

hur de förhåller sig till den teoretiska referensramen och genom detta bekräfta teorier 

om kapitalstruktur.  

 

6.4.1 Bolagets storlek 
 

Det har konstaterats i tidigare studier att bolagets storlek har haft en förklarande effekt 

på vald kapitalstruktur vilket också uppvisats i denna studie. Det går att utläsa från 

empirikapitlet (Tabell 5.10, 5.13 och 5.15) att bolag noterade på Small Cap innehar den 

lägsta skuldsättningsgraden medan bolag noterade på Large Cap har den högsta. 

Sambandet återfinns även i regressionen över samtliga listor där resultatet är signifikant 

vid en nivå på 99 % och visar att skuldsättning ökar med 2,19 % för en ökad enhet i 

storlek. Storleken, vilket tidigare angetts, består av den naturliga logaritmen för bokfört 

värde av bolagets totala tillgångar. Rajan och Zingales (1995) menar på att större bolag 

har möjlighet att uppta lån i större utsträckning då de ofta har existerat under en längre 

period och omfattas av en stabil verksamhet vilket leder till en lägre risk för konkurs. 

Av den anledningen kan även långivare med större säkerhet anförtro stora bolag att 

uppta lån. Ytterligare en orsak torde vara att mindre bolag tenderar att i större 

utsträckning präglas av en relativt för allmänheten okänd produktportfölj. Det bidrar i 

sin tur till att bolagets produkter är svårare att värdera och således mindre tillämpbara 

att använda som kollateral. Analogt med detta är ett bolag vars produkter är vedertagna 

lättare att prissätta och har då möjlighet att uppta lån i större utsträckning. Enligt 

regressionsanalysen påvisades att resultatet för Large och Small Cap återigen skiljer sig 

åt. Bolag noterade på Small Cap har ett positivt samband mellan storlek och 

skuldsättning medan det föreligger ett omvänt samband för bolag noterade på Large 

Cap. Orsaken till detta går endast att spekulera i men det kan konstateras att ett litet 

bolag noterat på Large Cap är fortfarande ett förhållandevis stort bolag vilket utifrån ett 

långivarperspektiv är irrelevant. Majoriteten av bolagen är stabila och har existerat 

under en längre tidsperiod. Däremot är spridningen på Small Cap avsevärt större och 

bolagen befinner sig i olika faser såsom uppbyggnadsfas, tillväxtfas och en del präglas 

redan av en stabil verksamhet med ett starkt kassaflöde. Som ovan konstaterat existerar 

det ett positivt samband mellan storlek och skuldsättning vilket är i linje med trade off 

teorin.  

 

6.4.2 Tillväxt  
 

Tillväxt definieras i den aktuella studien som förändring med avseende på omsättning. 

Sambandet mellan skuldsättning och tillväxt påvisades signifikant men med en 

marginell påverkan.  Resultatet som sådant är i linje med Titman och Wessel (1988) där 

de påvisar att bolag med hög tillväxt i stor utsträckning upptar lån. I och med att 

effekten av tillväxt på skuldsättning var obetydlig (Tabell 5.6) ter det sig svårt att dra 

någon slutsats från resultatet. Det innebär att varken trade off teorin eller pecking order 

teori går att bekräfta. Titman och Wessel (1988, s. 15) menade på att ökningen i 

skuldsättning som förklarades av tillväxt kunde vara missvisande då en ökning i 

försäljning torde leda till ett ökat marknadsvärde för bolaget vilket i sin tur leder till att 

de kan uppta mer lån. Detta samtidigt som det bokförda värdet är oförändrat.  
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En förklaring till att det inte existerar en väsentlig skillnad i denna studie kan således 

bero på att det bokförda värdet återspeglar idag marknadsvärdet i större utsträckning än 

tiden för observationen av Titman och Wessel (1988).  

 

6.4.3 Lönsamhet  
 

Utifrån pecking order teorin bör företag med hög lönsamhet välja intern finansiering 

framför skuld och eget kapital, det vill säga att det bör existera ett negativt samband 

mellan skuldsättning och lönsamhet. Detta samband har noterats i den aktuella studien 

där skuldsättning minskar med 0.17 för varje enhet ökning i lönsamhet. Av det resultatet 

framgår det att bolagen agerar i enlighet med pecking order teorin men i motsats till 

trade off teorin där skuldsättning antas öka i linje med lönsamhet i och med att det 

föreligger högre beskattningsbara intäkter att reducera med skuldräntan. Lönsamhet är 

en av de få variabler som visar samma relation för alla tre listor. Wald (1999, s. 179-80) 

menar på att lönsamhet är den variabel som har enskilt störst påverkan för 

kapitalstrukturen i ett bolag vilket emellertid inte går att konstatera för den svenska 

börsen mer än att den har stor påverkan.  

 

6.4.4 Typ av tillgångar/Påtaglighet 

 

Baker och Wurgler (2002, s. 13) påvisar att valet av kapitalstruktur påverkas av vilken 

typ av tillgångar företaget innehar men att effekten ter sig relativt begränsad. I kontrast 

till deras (Baker & Wurgler, 2002) resultat visar empirin i aktuell studie på att en 

ökning med en enhet i företagets påtaglighet leder till en ökning motsvarande 0,28 % i 

skuldsättning. Resultatet är förankrat i trade off teorin då företagets kostnad för konkurs 

reduceras av en hög andel påtagliga tillgångar vilket i sin tur ger företaget större 

möjlighet att uppta lån. Sammanfattningsvis visar det sig att bolag noterade på den 

svenska börsen använder påtagliga tillgångar som säkerhet för att uppta lån. Det får 

också ses som relevant att konstatera att påtaglighet utgör drygt 80 % av regressionens 

förklaringsgrad. Med andra ord förklaras förändringen i skuldsättningen till stor del av 

förändringen i påtaglighet.  

 

6.4.5 Risk 
 

Resultatet från regressionsanalysen indikerade att det förelåg ett negativt samband 

mellan risk och skuldsättning. En enhetsökning i risk reducerade bolagets skuldsättning 

med 0,43 %. Det ter sig rimligt att en ökad risk medför restriktioner för bolagets 

möjlighet att uppta lån. När risken i företaget ökar, vilket i denna studie är uttryckt som 

variansen i omsättning, är långivare mer restriktiva att utfärda lån. Sambandet är 

applicerbart för pecking order teorin vilket även är i enlighet med Castanias (1983). 

Bolag som betraktas som mindre riskfyllda utnyttjar skuldsättning som alternativ till att 

utöka eget kapital genom nyemittering av aktier.  
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7. SLUTSATS 
Studiens konklusion ämnar att besvara vald problemformulering och koncist presentera 

huruvida studiens syften är uppfyllda. Vidare diskuteras såväl praktiska som teoretiska 

bidrag studien har genererat och avslutas med reflektion kring sociala och etiska 

aspekter. Kapitlet inleds med besvarandet av studiens problemformulering följt av 

syften.  

 

7.1 Slutsats 
 

Studiens empiri och analys visade på att ett bolags kapitalstruktur påverkas av dess 

ägarstruktur. Skillnaden mellan bolag med diffus respektive koncentrerad ägarstruktur 

med avseende på skuldsättning uppgick till 2,6 % över de tre sammantagna listorna. 

Skuldsättningen visade ett sammantaget positivt samband mellan koncentrerat ägande 

och således ett negativt samband med diffus ägarstruktur. Dock förklaras sambandet 

endast utifrån bolag noterade på Small Cap som utgjorde majoriteten av studerade 

bolag. För Small Cap uppgick skillnaden mellan koncentrerat och diffust ägande med 

avseende på skuldsättning till 5,6 %. Inget signifikant samband observerades för Mid 

Cap och ett svagt omvänt signifikant samband för Large Cap.  

 

Beträffande ägarkoncentrationen i Sverige, utifrån definitionen om de fem största 

ägarna, var under den studerade perioden 2008-2012 i genomsnitt 55,5 %. I jämförelse 

med tidigare undersökning för perioden 1997-2002 har ägarkoncentrationen minskat 

med 5,5 %. Ovanstående observationer har aktualitet med hänsyn till att svenska företag 

har varit och är föremål för utländskt övertagande.  

 

Den aktuella studien har påvisat ett positivt samband mellan bolagsstorlek och 

skuldsättning vilket är i överensstämmelse med trade off teorin, ett förekommande 

mönster i USA och Storbritannien men inte i Tyskland. Beträffande bolagens 

påtaglighet och skuldsättningen observerades ett positiv samband som också är i 

enlighet med trade off teorin.  

 

Det påvisades dessutom i den aktuella studien att ett negativt samband förelåg mellan 

risk och skuldsättning vilket är i överensstämmelse med pecking order teorin. Även 

relationen mellan lönsamhet och skuldsättningen påvisades negativ vilket också är i 

linje med pecking order teorin. Däremot observerades inget påtagligt samband mellan 

tillväxt och skuldsättning.  

 

Sammanfattningsvis får det anses som att studiens problemformulering och syften är 

besvarad respektive uppfyllda 

 

7.2 Praktiskt bidrag 
 

Det praktiska bidraget vilket är relaterat till huvudsyftet har varit att påvisa att det 

föreligger en skillnad i hur bolaget bestämmer kapitalstruktur inom bolag med diffust 

ägande i förhållande till koncentrerat. Det får anses som en tilläggsinformation vid 

aktieanalys i det avseendet att bolag inte utformar en kapitalstruktur efter 

företagsspecifika grunder. Utifrån det primära delsyftet är det dock endast bolag 

noterade på Small Cap som ett uppvisar ett positivt starkt signifikant samband. Det 

innebär att tilläggsinformationen endast är applicerbar för denna lista på börsen.  
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7.3 Teoretiskt bidrag 
 

Det huvudsakliga teoretiska bidraget är att ägarstruktur kan betraktas som en 

förklaringsvariabel för ett bolags kapitalstruktur. I linje med det primära delsyftet och 

det empiriska resultatet är dock denna förklaringsvariabel endast tillämpbar för bolag 

noterade på Small Cap och i viss utsträckning på Large Cap. Vidare har studien 

bekräftat både pecking order teorin och trade off teorin för fyra av de fem 

förklaringsvariablerna.  

 

7.4 Förslag till vidare studier 
 

I och med den empiri studien resulterat i, att ägarkoncentration har en förklarande effekt 

på valet av kapitalstruktur, så skulle det kunna vara intressant att undersöka huruvida 

investerare värdesätter detta. En sådan studie skulle exempelvis vara möjlig att 

genomföra med avseende på P/E-tal eller price to earnings ratio vilket ofta återspeglar 

förväntningar hos bolaget och även icke observerbara faktorer som driver upp priset. 

Det vill säga om bolag med koncentrerad ägarstruktur har högre P/E-tal än de med 

diffus efter kontroll för mer klassiska variabler som påverkar detta förhållande, såsom 

tillväxt. En annan aspekt som anses ha varit relevant för denna studie men har uteblivit 

är huruvida pecking order teorin är tillämpar vid analys av diffus och koncentrerad 

ägarstruktur. Genom att observera hur andelen aktier i bolaget har förändrats skulle ett 

samband mellan ägarstruktur och finansieringsstrategi kunna utläsas. Utgångspunkten 

skulle då vara att bolag med en koncentrerad ägarstruktur upptar lån i större 

utsträckning än de bolag med diffus ägarstruktur vilket mer konkret innebär att ökning i 

antal aktier skulle vara högre i diffust ägda företag. Antagandet skulle vara i linje med 

att diffust ägda bolag söker att undgå skuldsättning och att det aktivt motarbetar ett 

koncentrerat ägande genom ytterligare spädning av aktier. En sådan undersökning hade 

styrkt denna studies resultat. 

 

Det vore även intressant att undersöka närmare varför Small Cap bolag hade ett positivt 

samband medan Large Cap hade ett negativt samband med ägarkoncentration genom en 

teoretisk bearbetning. Vidare hade det varit av intresse att genomföra en jämförande 

studie mellan olika nordiska länder för att utröna eventuella skillnader. 

 

Alternativt, såsom diskuteras i analyskapitlet, torde det vara intressant att genomföra en 

kvalitativ undersökning på bolag med både diffust och koncentrerat ägande för att få en 

mer djupgående förståelse för olika finansieringsbeslut. Det får dock ses som mindre 

trovärdigt, om det föreligger motiv som är i linje med entrenched mangament hypotesen 

att ledande personer kommer att bekräfta detta. Vidare framstår det som intressant och 

relevant att göra en uppföljning av den aktuella studien om ett antal år då det går att 

utläsa att ägarkoncentrationen blir allt mer spridd.  

 

7.5 Sociala och etiska aspekter 
 

Under arbetets gång har författarna kontinuerligt utvärderat hur de sociala och etiska 

aspekterna i studien behandlats. Inga bolag som ingått i undersökningen har nämnts vid 

namn och på så vis inte direkt kunnat kopplas till resultatet. Resultaten har presenterats 

utan subjektivitet och utan att information har undanhållits vilket är en viktig del i 

uppfyllandet av studiens sociala och etiska aspekter.  
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Inhämtad data har enbart bearbetats av de två författarna till studien, har tydligt 

beskrivits och strider inte mot några bestämmelser. Företagen som berörts har inte blivit 

tillfrågade om deltagandet i studien och har av den anledningen inte benämnts i 

bearbetningen utan har tilldelats en siffra för att på så vis vara anonyma under 

bearbetningsprocessen. 

 

Resultatet visar på att bolag med diffus ägarstruktur tar mindre lån vilket denna studie 

teoretiskt har relaterat till att ledningen undviker kontroll. Då detta speglats som 

negativt ur ett investerarperspektiv har författarna varit tydliga med att inte nämna dessa 

bolag vid namn och på så sätt inte kränka enskilda bolag. Vidare kan detta fortfarande 

påverka bolagen då ägarstrukturen är information som är tillgänglig för allmänheten via 

företagens egna rapporter. Även de exempel som är framtagna i studiens 

problembakgrund har inte namngivits då dessa framställs i en relativt negativ 

bemärkelse. 

 

Då studien resulterar i att Small Cap bolag med en diffus ägarstruktur betraktas som 

något negativt kan det påverka den allmänna uppfattningen av dessa typer av bolag. Det 

får emellertid anses som mindre troligt och studiens resultat samt slutsats bedöms inte 

innebära några samhälleliga implikationer.    
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8. SANNINGSKRITERIER 
I denna del kommer det att presenteras en reflektion över huruvida studien undersökt 

det som var avsett att undersökas, diskutera om studien kan replikeras och om resultatet 

är generaliserbart. 

 

Det är viktigt att en studie uppfyller validitets- och reliabilitetskraven för att kunna 

passa in i den vetenskapliga forskningen (Hartman, 2004, s. 146). Validitet avgörs av en 

studies giltighet medan reliabilitet präglas av studiens påtaglighet (Hartman, 2004, s. 

146). 

 

8.1 Validitet 
 

I vilken utsträckning studien undersöker det som ämnats att undersöka benämns som 

validitet (Bjereld et al., 2002, s. 108). Validitetsproblem kan uppstå genom att 

författarna använder olika definitioner i teori- och empiri (Halvorsen, 1992, s. 42). För 

att undvika problemet har tidigare studier utgjort grunden för hur empirin behandlas. 

Följaktligen har informationen som samlats in varit av betydelse för studien och 

undersökningen har konstruerats i linje med tidigare forskning. Studiens 

generaliserbarhet anses som god då större delen av de börsnoterade bolagen i Sverige är 

representerade i studien. Även om bortfall har resulterat i att inte alla bolag ur 

urvalspopulationen är representerade anses fördelningen över de olika listorna vara 

generaliserbar för börsen som helhet. Att de statistiska modellerna mäter just det som är 

avsett att mäta har säkerställts av att flertalet erfarna individer inom statistik utvärderat 

studien och bidragit med anvisningar. Vidare har tillvägagångssättet för tidigare studier 

tagits i beaktning som ett led i att öka studiens giltighet. 

 

8.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet avser hur författarna konstruerar undersökningen i kontrast till vad som 

undersöks, vilket är det validiteten syftar till (Bjereld et al., 2002, s. 111). Det finns 

olika sätt att undersöka en studies reliabilitet. Ett förfarande är att låta någon annan, 

exempelvis en forskare, göra om någon del av studien för att undersöka om resultatet 

blir det samma. Om resultatet antar samma värden ses studien som pålitlig (Hartman, 

2004, s.146). I studien har författarna tydligt beskrivit hur populationen är utvald och 

vilka statistiska modeller som har använts vid bearbetningen av empirin. Det föranleds 

av att det skall underlätta för andra att replikera studien och erhålla samma resultat. Då 

ingen utomstående har gjort detta går det således inte att säga om resultatet skulle bli 

exakt likt denna studie. Vissa delar i denna studie har testats flertalet gånger separat av 

de båda författarna för att undersöka om resultaten överensstämt. Dessa tester har visat 

sig vara pålitliga och ger även en förhoppning om att andra forskare erhåller samma 

resultat. 
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Appendix 1 

 
Alla bolag 

AarhusKarlshamn AB (publ) 

AB Sagax 

ABB AB 

Acando AB 

ACTIVE Biotech AB 

Addnode Group Aktiebolag (publ) 

Addtech AB 

Aerocrine Aktiebolag 

Aktiebolag Fagerhult 

Aktiebolaget Electrolux 

Aktiebolaget Geveko 

Aktiebolaget SKF 

Aktiebolaget Volvo 

Alfa Laval AB 

AllTele Allmänna Svenska 

Telefonaktiebolaget (publ) 

Anoto Group AB 

Arcam Aktiebolag (publ) 

Aspiro AB 

ASSA ABLOY AB 

AstraZeneca AB 

Atlas Copco Aktiebolag 

Atrium Ljungberg AB 

Autoliv Aktiebolag 

Availo AB (publ) 

Avega Group AB 

Axfood Aktiebolag 

B&B TOOLS Aktiebolag 

BE Group AB (publ) 

Beijer Alma AB 

Beijer Electronics Aktiebolag 

Bergs Timber AB (publ) 

Betsson AB 

Bilia AB 

BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) 

BioGaia AB 

BioInvent International Aktiebolag 

Biotage AB 

Björn Borg AB 

Boliden AB 

Bong AB 

BTS Group AB 

Castellum Aktiebolag 

Catena AB 

CellaVision AB 

Cision AB 

Clas Ohlson Aktiebolag 

Concordia Maritime Aktiebolag 

Connecta AB 

Consilium Aktiebolag 

Corem Property Group AB 

CTT Systems AB 

CYBERCOM GROUP AB 

DGC One AB 

Diös Fastigheter AB 

DORO AB 

Duni AB 

Duroc Aktiebolag 

Elanders AB 

Electra Gruppen AB (publ) 

Elekta AB (publ) 

Elos AB 

Endomines AB (publ) 

Enea Aktiebolag 

Eniro AB 

eWork Scandinavia AB 

Fabege AB 

Fastighets AB Balder 

FastPartner AB 

Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.) 

Fenix Outdoor AB 

Fingerprint Cards AB 

FormPipe Software AB 

G & L Beijer AB 

Getinge AB 

Gunnebo Aktiebolag 

H & M Hennes & Mauritz AB 

Haldex Aktiebolag 

Hemtex Aktiebolag 

Hexagon Aktiebolag 

HiQ International AB 

Hufvudstaden AB 

Husqvarna Aktiebolag 

I.A.R. Systems Group AB 

Industrial and Financial Systems, IFS 

Aktiebolag 

Indutrade Aktiebolag 

Intellecta AB 

Intrum Justitia AB 

ITAB Shop Concept AB 

JM AB 

KABE AB 



 

 

 

KappAhl AB (publ) 

Klövern AB 

Knowit Aktiebolag (publ) 

Lammhults Design Group AB 

Lundin Petroleum AB 

Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ) 

Meda Aktiebolag 

Medivir Aktiebolag 

Micronic Mydata AB (publ) 

Midsona AB 

Modern Times Group MTG AB 

MSC Konsult Aktiebolag 

MultiQ International Aktiebolag 

NCC AKTIEBOLAG 

Nederman Holding Aktiebolag 

Net Entertainment NE AB 

Net Insight AB 

New Wave Group AB 

NIBE Industrier AB 

Nobia AB 

Nolato Aktiebolag 

Nordic Service Partners Holding AB 

NOTE AB (publ) 

Oasmia Pharmaceutical AB 

Odd Molly International AB 

OEM International Aktiebolag 

Opcon Aktiebolag 

Opus Group AB (publ) 

Orexo AB 

Oriflame Cosmetics AB 

Ortivus Aktiebolag 

PA Resources Aktiebolag 

PartnerTech AB 

Peab AB 

Poolia AB 

Precise Biometrics AB 

Prevas Aktiebolag 

Pricer Aktiebolag 

Proact IT Group AB 

PROBI Aktiebolag 

Proffice Aktiebolag 

ProfilGruppen AB 

RaySearch Laboratories AB (publ) 

ReadSoft Aktiebolag 

Rederi AB Transatlantic 

Rejlers AB (publ) 

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) 

Rottneros AB 

Rörvik Timber AB 

SAAB Aktiebolag 

Sandvik Aktiebolag 

SAS AB 

SCANIA Aktiebolag 

Seamless Distribution AB 

SECTRA Aktiebolag 

Securitas AB 

Semcon Aktiebolag 

Sensys Traffic AB 

SinterCast Aktiebolag 

Skanska AB 

SkiStar Aktiebolag 

Softronic Aktiebolag 

SSAB AB 

Stockwik Förvaltning AB 

Stora Enso Skog Aktiebolag 

Studsvik AB 

SWECO AB (publ) 

Svedbergs i Dalstorp AB 

Swedish Match AB 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 

Swedol AB (publ) 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 

Systemair Aktiebolag 

Tele2 AB 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson 

TeliaSonera Aktiebolag 

Tethys Oil AB 

Tieto Sweden AB 

TradeDoubler Aktiebolag 

Transcom Aktiebolag 

Trelleborg AB 

Uniflex AB 

Wallenstam AB 

VBG GROUP AB (publ) 

Venue Retail Group Aktiebolag 

Victoria Park AB 

Wihlborgs Fastigheter AB 

Vitec Software Group AB (publ) 

XANO Industri AB 

ÅF AB 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendix 2 
 

Exkluderade bolag 

AB Novestra 

AB Traction 

ACAP Invest AB 

Aktiebolaget Industrivärden 

Allenex AB 

Arctic Paper Sverige Aktiebolag 

Avanza Bank Holding AB 

Bergs Timber AB (publ) 

Black Earth East AB 

Boliden AB 

Bong AB 

Boule Diagnostics AB 

Bure Equity AB 

Byggmax Group AB 

CARGOTEC DENMARK A/S 

Cloetta AB 

Concentric AB 

Creades AB (publ) 

Dedicare AB (publ) 

DIBS Payment Services AB (publ) 

East Capital Explorer AB (publ) 

FinnvedenBulten AB 

Fondförsäkringsaktiebolaget SEB 

Trygg Liv 

G & L Beijer AB 

Global Health Partner Swe AB 

Havsfrun Investment AB 

HEXPOL AB 

HMS Networks AB 

ICA Gruppen Aktiebolag 

Intellecta AB 

Investment AB Kinnevik 

Investment AB Öresund 

Investmentaktiebolaget Latour 

Investor Aktiebolag 

Karolinska Development AB 

Kungsleden Aktiebolag 

Kungsleden Fastighets AB 

Lagercrantz Group Aktiebolag 

Loomis AB 

Melker Schörling AB 

Micro Systemation AB (publ) 

Midway Holding Aktiebolag 

Moberg Pharma AB (publ) 

MQ Holding AB 

NAXS Nordic Access Buyout Fund 

AB (publ) 

Nordea Bank AB 

Nordnet AB 

NOVOTEK Aktiebolag 

Ratos AB 

Sanitec Holdings Sweden AB 

Semafor Mediateknik Aktiebolag 

Shelton Petroleum AB 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB 

Swedbank AB 

Svenska Handelsbanken AB 

Svolder Aktiebolag 

Tribona AB 

UNIBET GROUP PLC 

Vitrolife AB 

Vostok Nafta Sverige AB 
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Bortfall 

Arise AB 

Axis Aktiebolag 

Heba Fastighets Aktiebolag 

Image Systems AB 

Karo Bio Aktiebolag 

Lindab International AB 

Lundin Mining AB 

Mekonomen Aktiebolag 

NeuroVive Pharmaceutical AB 

Nordic Mines AB (publ) 

Rezidor Hotel Group AB 
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