
 

    
Företagsekonomiska institutionen     Kandidatuppsats 

FEK95, HT 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudägare och Företagsvärde 
‐ En undersökning av hur huvudägarnas kapitalandel respektive 

röstandel påverkar företagets värde 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Författare                Handledare 
Marija Teofilovic              Tore Eriksson 
Rebecca Brodin  
 

 



 1 

   



 2 

Förord 

 
Arbetet med vår uppsats har varit mycket lärorikt. Vi har fått lära oss hur det är att styra 

ett stort projekt på egen hand. Då ingen av oss tidigare skrivit arbete på den här nivån, 

har vi såklart stött på hinder på vägen, dock har vi klarat oss igenom dessa bra. Båda 

känner vi att vi även har lärt oss mycket kring vårt ämne men även närliggande 

områden. Dessutom har det varit en väldigt rolig och intressant process. 

 

Vi vill tacka vår handledare Tore Eriksson för stöd under arbetets gång, men även alla 

andra som på något sätt bidragit till att färdigställa vårt arbete. 

 

Lunds universitet, 120109 

 

Rebecca och Marija 
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Sammanfattning 
 

Examensarbetets titel: Huvudägare och Företagsvärde 

Seminariedatum:   2012-01-13 

Ämne/Kurs:   FEKH95, Examensarbete, kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp. 

Författare:   Rebecca Brodin och Marija Teofilovic 

Handledare:   Tore Eriksson  

Nyckelord:  Röstdifferentierade aktier, röstandel, kapitalandel, huvudägare

   market-to-book  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om differensen mellan 

huvudägarnas röst- och kapitalandel påverkar företagsvärdet. Vi 

vill även undersöka om det finns ett samband mellan 

huvudägarnas kapitalandel och företagets värde. 

Metod:  Vi har använt oss av en kvantitativ undersökning, där vår metod 

är delvis baserad på en studie gjord av Claessens et al (2002). En 

del modifikationer har gjorts. 

Teoretiskt perspektiv: Vi kommer likt tidigare forskning att utgå från principal- och 

agentteorin i vårt arbete. 

Empiri: Materialet är insamlat från företagens årsredovisningar. Vi har 

använt oss av 28 företag, 10 stycken vardera från large- och 

small-cap samt 8 stycken från mid-cap. Företagen har vi valt 

utifrån böckerna Ägarna och Makten och NASDAQ OMX 

Nordic. Vi har sett till att det finns en variation bland företagen 

och vilka branscher de verkar inom. 

Resultat: I de fall där våra test gav oss signifikanta resultat, fick vi fram att 

huvudägarens kapitalandel har ett negativt samband med 

företagets värde. En differens mellan huvudägarens röst - och 

kapitalandel visade på ett positivt samband med företagets värde. 
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Abstract 
Title:   Principal shareholder and company value  

Seminar date:  2012-01-13  

Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, 15 University Credit Points (ECTS).  

Authors:  Rebecca Brodin and Marija Teofilovic 

Advisors:  Tore Eriksson 

Key words: Dual class shares, voting rights, equity share, principal owner, 

market-to-book 

Purpose: The purpose of this paper is to investigate if there is a connection 

between the company's value and the difference between the 

major shareholders voting rights and equity. In addition to this, 

we also examine whether there is any link between principal 

owner's equity and company value. 

Methodology: We have used a quantitative survey, where our method is based in 

part on study by Claessens et al. (2002). 

Theoretical perspective: Previous research has been done in countries in Asia and 

Europe. 

Empirical foundation: The material is collected from the companies annual reports. We 

have used 28 companies, 10 companies each from Large and 

Small Cap, and 8 from Mid cap. The companies have been 

selected from the books Ägarna och Makten and the NASDAQ 

OMX Nordic. We have made sure that there is a variation of the 

companies and what industries they operate in.  

Conclusions:  In cases where our tests gave us significant results, we found out 

that the main owner's equity has a negative relationship with the 

company's value. A difference between the principal owner's 

voice and the equity gave us a positive association with the firm 

value. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras en kort bakgrund av vårt ämne. Detta leder oss 

sedan in i en problemdiskussion och problemformulering. Slutligen motiverar vi syftet 

för vårt arbete och de avgränsningar vi har valt att göra. 

 

1.1 Bakgrund 
Sverige är ett av de länder som idag har kvar systemet med A- och B-aktier. På 

Stockholmsbörsen finns ett flertal av dessa aktier från svenska börsföretag. De senaste 

åren har det pågått en diskussion om röstdifferentierade aktier, kritiken handlar om att 

företag med röstdifferentierade aktier skulle skötas sämre än företag med ett enda 

aktieslag. 1 

Systemet med A - och B-aktier kan leda till en intressekonflikt i företagen då röststarka 

ägare kan påverka beslut i företaget medan andra ägare har investerat stora andelar 

kapital och därmed påverkas av dessa beslut. Risken ökar att de förstnämnda ägarna tar 

beslut som missgynnar kapitalägarna eller tar onödigt stor risk vid beslutstagande och 

därmed riskerar att påverkar företagsvärdet negativt. Problemen som uppstår vid 

separation av kontroll och ägande är inget nytt fenomen. Redan på 1930- talet 

uppmärksammades dessa av Berle och Means. Aktieägarna vill maximera företagets 

vinst medan ledningen vill maximera sin egen vinst. Det här problemet är särskilt 

intressant i Sverige då ca 50 % av svenska företag på Stockholmsbörsen har A- och B-

aktier. 2 

Det har gjorts studier inom ämnet i bland annat USA och Asien. Claessens et al. (2002) 

gör en undersökning av 1301 publika företag i åtta östasiatiska länder. Resultaten som 

framgår av uppsatsen är bland annat att värdet på företaget ökar generellt när den största 

ägarens kapitalandel ökar. Vår studie bygger delvis på Claessens et al; studie, och vi har 

valt att testa deras hypoteser på svenska företag.  

                                                
1 Nyrén, Anders och Lundberg, Fredrik och Douglas, Gustaf. DN.se DEBATT: ”Börskommitténs förslag hotar 
svensk aktiemodell”. 2009. http://www.dn.se/debatt/borskommittens-forslag-hotar-svensk-aktiemodell (Hämtad 
2011-11-15) 

2 Bergman, Mårten . Svenskt näringsliv: Svensk ordning med A- och B-aktier består. 2007. 
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/europa/svensk-ordning-med-a-och-b-aktier-bestar_46494.html (Hämtad 
2011-11-15) 
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1.2 Problemdiskussion 

Ägarstrukturen i många stora bolag kännetecknas av ett relativt koncentrerat ägande, där 

ägarna som har ett stort kontrollinnehav ofta utgörs av familjer, staten eller andra 

företag. Den här sortens ägande har även präglat den svenska ekonomin. I Sverige 

brukar man använda sig av uttrycket ”den svenska ägarmodellen”. De svenska bolagen 

har för det mesta kontrollerats av en eller två ägare, varav många varit svenska familjer. 

Anledningen till att den här kontrollen har varit möjlig är för att det i Sverige, likt många 

andra länder i övriga Europa, är vanligt med röstdifferentierade aktier. 3 

Det kan tänkas att det uppstår en intressekonflikt i samband med separation av ägande 

och kontroll. Det kan finnas en risk för att ledningen inte kommer att agera i samspel 

med aktieägarnas intressen utan istället kommer att ta beslut utifrån sitt eget privata 

intresse.  Jensen och Meckling vidareutvecklade teorin kring det här ämnet som vi 

känner till som Principal och agentteorin (1976). Agenten (ledningen) agerar inte alltid i 

samspel med principalen (ägarens) intressen. Den här situationen kan bland annat leda 

till att företaget går miste om olika utvecklingsmöjligheter.  

På stockholmsbörsen kan vi se många företag med en huvudägare som innehar en stor 

andel kapital i företaget. Då huvudägaren har investerat mycket i företaget bör detta öka 

incitamenten för att agera på ett sätt som både gynnar huvudägaren och andra ägare. Har 

däremot huvudägaren istället investerat relativt lite kapital i jämförelse med andelen 

röster han innehar finns det en risk för att ägaren kommer att ta större risker som då inte 

kommer påverka honom själv i samma utsträckning som de andra aktieägarna och 

företaget. 

 

 

                                                
3 Henrekson, Magnus och Jakobsson, Ulf. 2006. Den svenska modellen för företagsägande och 
företagskontroll vid skiljevägen . IFN Policy Paper nr 1. http://www.ifn.se/ (Hämtad 2011-11-18) 
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1.3 Problemformulering 
Vi ska testa följande hypoteser;4 

• Huvudägarens kapitalandel är positivt korrelerad med företagets värde 

• Differensen mellan huvudägarens röstandel och kapitalandel är negativt 

korrelerad med företagets värde 

 

1.4 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns samband mellan 

huvudägarens kapitalandel och företagets värde i svenska bolag. Ju större kapitalandel 

huvudägaren investerat desto större incitament att driva företaget till aktieägarnas fördel. 

Detta skulle då ge ett positivt samband mellan huvudägarens kapitalandel och företags 

värde. Vi ska även studera det eventuella sambandet mellan skillnaden i röst- och 

kapitalandel bland huvudägarna och företagets värde.  

1.5 Avgränsningar 
I vår studie har vi valt ut 28 svenska börsbolag. Vi önskade att få en representativ bild 

över Sveriges företag och har därför valt företag från olika branscher. Företagen har vi 

valt utifrån boken Ägarna och Makten i Sveriges Börsbolag,(2009) och NASDAQ OMX 

Nordic. Vi har utgått ifrån 28 svenska bolag, från tre olika listor. Branscher som har 

valts bort i analysen är bland annat bank, eftersom de har väldigt liten andel eget kapital, 

vilket skulle ge oss extrema värden vid beräkning av market-to-book. Vi valde även bort 

forsknings- och utvecklingsföretag då deras värdering styrs mer av svårbedömda 

forskningsresultat och mindre av marknaden, en egenskap som gör att de skiljer sig från 

andra branscher. 

 Vår tidsperiod sträcker sig över åren 2002-2010 där vi har studerat vartannat år för att få 

en bättre helhetsbild på längre sikt. Vår data är insamlad från respektive företags 

årsredovisningar.  

                                                
4 Claessens S, Djankov S, Fan J P H och Lang L H P, 2002, “Disentangling the incentive 
andentrenchment effects of large shareholdings”, The journal of finance 57, s 2741‐2771 
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2 Metod 
Detta kapitel inleds med vetenskaplig utgångspunkt i uppsatsen och fortsätter med en 

genomgång av datan vi har samlat in. Därefter kommer en beskrivning om metoden vi 

har valt att använda oss av och hur vi har applicerat denna på vår undersökning. Vi 

avslutar kapitlet med litteratursökning och källor.  

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

I denna studie tillämpas en deduktiv ansats. Detta innebär att vi utgår från befintliga 

teorier, tidigare forskning och allmänt kunnande för att testa våra hypoteser, således 

kommer vi antingen att bekräfta eller förkasta våra hypoteser. Därutöver förs en 

diskussion kring våra resultat och vi kommer att försöka dra så många relevanta och 

logiska slutsatser vi kan. 5 

2.2 Typ av data 

Här följer en kort beskrivning av data som har legat till grund för den här uppsatsen.  

2.2.1 Kvantitativa data och metod 
Kvantitativa undersökningar går i grunden ut på att mäta. Man samlar systematiskt in 

empiriska och kvantifierbara data. Sedan sammanfattas dessa i statistisk form och 

analyseras med utgångspunkt i testbara hypoteser. Undersökningar av detta slag kan 

grovt indelas i tre faser; ”planeringsfasen”, ”datainsamlingsfasen” och ”analysfasen”. 

Utöver de tre faserna följer fyra undersökningssteg, hypotesformulering, 

undersökningsplanering, datainsamling och bearbetning och analys av data. 6 

Arbetssättet vi har använt oss av i vår uppsats stämmer väl överrens med metoden för 

kvantitativa undersökningar. Vi började med planeringsfasen där vi planerade hur vår 

undersökning skulle genomföras praktiskt och formulerade hypoteser. Därefter samlade 

vi in material från årsredovisningar och slutligen bearbetade vi vår data.  

2.2.2 Motivering av valet att använda kvantitativ metod 
Då kvantitativa metoder på det praktiska planet främst syftar till att testa hypoteser anser 

vi att detta tillvägagångssätt är mest lämplig. Den alternativa metoden till kvantitativ 

metod är den kvalitativa metoden som bygger på t.ex. intervjuer. Ett val av den senare 

                                                
5 Lundahl, U och Skärvad P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur: 
Lund. 1999, tredje upplagan. ISBN: 9789144010038. 282 s 
6 Lundahl, U och Skärvad P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur: 
Lund. 1999, tredje upplagan. ISBN: 9789144010038. 282 s 
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hade inneburit att vi hade blivit beroende av motparterna, då all information vi behöver 

går att samla in på egen hand är den kvantitativa metoden för vår undersökning mest 

lämplig.  

2.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett begrepp som används för att beskriva mätningarnas kvalitet. En 

definition på validitet i en mätning är frånvaro av systematiska mätfel. Validitet syftar 

till hur säkra slutsatserna är och anger i hur hög grad man kan generalisera de resultat 

man har fått. 7 En kritik mot vår undersöknings validitet är att vi har ett relativt litet 

urval. Detta gör det svårt för oss att dra några allmänna slutsatser. Vi anser att ett större 

urval hade gett en mer statistiskt pålitlig bild.  

Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga fel. När en undersökning anses ha god 

reliabilitet betyder detta att själva mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen 

eller de omständigheter under vilka den sker. Själva mätningen har alltså få 

slumpmässiga fel. Validitet och reliabilitet hör ihop på så sätt att reliabilitet är en 

nödvändig förutsättning för validitet. Ett mätinstrument som från början var bra kan bli 

värdelöst om det tillämpas slarvigt eller på fel sätt. 8 

Vår uppsats består till stor del av insamlat material från företagens årsredovisningar. 

Tillförlitligheten i vår studie beror därför på hur bra dessa speglar verkligheten. Då dessa 

bolag är noterade på Stockholmsbörsen och granskas av både revisorer och andra 

intressenter bör detta öka sannolikheten för att informationen är trovärdig. Vad det gäller 

t.ex. börsvärde och aktiekurs, samt aktieägare och deras andel av kapital och röster tror 

vi att tillförlitligheten är relativt hög då det inte föreligger någon form av värdering i 

dessa siffror. 

Sammanställningen av datan har gjorts manuellt, trots stor noggrannhet och flera 

kontroller kan vi inte garantera att alla siffror och beräkningar är hundra procent 

korrekta. 

  

                                                
7 Lundahl, U och Skärvad P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur: 
Lund. 1999, tredje upplagan. ISBN: 9789144010038. 282 s 
8Lundahl, U och Skärvad P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur: 
Lund. 1999, tredje upplagan. ISBN: 9789144010038. 282 s 
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2.4 Förklaring av metod och undersökning 

I det här avsnittet presenterar vi bland annat hur vi definierar och mäter företagens 

värde. Sedan diskuterar vi metoden för vår undersökning, hur vi har gått till väga när vi 

har samlat in vår data och även hur den här informationen har bearbetats.  

2.4.1 Företagsvärde  
Företagets värde definierar vi genom market-to-book. Vi har valt att använda oss av 

börsvärde (aktiekurs*totalt antal aktier) vid beräkningar av market-to-book för att 

värderingen ej ska påverkas av eventuella förändringar i antal aktier.  

Samtliga siffror för att beräkna både börsvärde och market-to-book är hämtade direkt ur 

årsredovisningarna.  

Claessens et al. (2002) använde sig av Tobins Q som ett mått på företagets värde. En 

användning av Tobins q hade bland annat inneburit att vi hade fått beräkna 

marknadsvärdet av alla tillgångar på egen hand, vi anser dock att detta val hade lett till 

oändligt med arbete. Vi valde istället att använda oss av market-to-book, som vi anser 

ger ett relativt bra mått på värdet. Vi anser även att vi har mer erfarenhet av den senare.  

Vi har valt att inte ta hänsyn till om några av våra företag har värderats med någon sorts 

rabatt då det hade varit för tids – och kunskapskrävande.  

2.4.2. Inspiration  
Grundtanken är densamma som Claessens et al. (2002), därför valde vi att använda oss 

av samma hypoteser. Det som skiljer våra undersökningar åt är bland annat att vi 

undersöker den svenska marknaden medan Claessens et al. (2002) undersökte den 

asiatiska. Vi har även valt att använda oss av en rangkorrelation istället för regressioner. 

Detta tillvägagångssätt kan leda till andra slutsatser än de resultat tidigare nämnda 

studier fått. 

2.4.3. Urvalsmetod 
Nedanför följer förklaringar och motiveringar till våra val som har gjorts i samband 

med företagen och datan som ingår i vår studie.  

2.4.3.1 Val av företag  
Företagen vi undersöker är börsnoterade på NASDAQ OMX Nordic, small-, mid- och 

large-cap. Anledningen till att vi valde att undersöka alla tre är för att se om det finns 

några eventuella skillnader mellan dessa.  

Vid valet av företag till vår studie utgick vi från företag med A- och B-aktier då dessa 

skiljer sig åt gällande antal röster per aktie, ”en röst- en aktie” gäller således inte utan 
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det förekommer skillnader mellan röst- och kapitalandel. Vi önskade också företag från 

olika branscher för att få en bredare bild.9 

Studien omfattade slutligen totalt 28 företag, tio stycken vardera från large- och small-

cap och åtta stycken från mid-cap.10  

På mid-cap fanns enbart åtta företag som uppfyllde både kriteriet med A- och B-aktier 

samt gav en jämn fördelning från olika branscher. För att undvika överrepresentation 

från någon bransch ansåg vi att åtta företag skulle ge en mer rättvis bild.  

Branscher som valdes bort i undersökningen var forsknings- och utvecklingsföretag 

samt bank- och finanssektorn. Branscherna som slutligen togs med var sällanköp, 

industri och material, hälsovård, energi och IT. 11 

2.4.3.2 Datainsamling 
Insamlad data till vår uppsats har vi hämtat från årsredovisningar, samt kompletterat 

enstaka aktiekurser från NASDAQ OMXs hemsida. Information som vi tagit från 

årsredovisningarna är bland annat följande: börsvärde, eget kapital, aktiekurs, aktieägare 

med kapitalandel över 5 %, aktieägare med skillnad mellan röst- och kapitalandel (minst 

10 % av rösterna) och antal aktier. Därefter sammanställdes all data i olika blad i ett 

Exceldokument.  

  

                                                
9 Vi har utgått från NASDAQ OMX Nordics branschindelning. 
10 Se bilaga 1 
11 Se bilaga 1 
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2.4.3.3 Bearbetning av data  
All data sammanställdes i Excel för att lättare kunna utföra statistiska beräkningar. Den 

här datan har ordnats efter branschtillhörighet, företagens storlek samt i tidsperioder. För 

att testa våra hypoteser har vi efter samtal med vår handledare och en statistiklärare valt 

att använda oss av rangkorrelation för att hitta eventuella samband. 

Vi använde oss av SPSS vid våra statistiska beräkningar av rangkorrelation. 

2.4.5. Rangkorrelationstest 
I det här stycket tänkte vi kort beskriva vad ett rangkorrelationstest går ut på. Vi 

beskriver även här hur vi gick tillväga när vi genomförde vårt test. 

Vi har använt oss Spearmans rangkorrelationskoefficient som mäter styrkan mellan två 

ordinalskalor. Observationerna rangordnas i förhållande till varandra efter värdet på en 

viss variabel.12 Ett rangnummer tilldelas varje observation, t.ex. får det högsta värdet 

rangnummer 1, det näst högsta får nummer 2 osv. Rangkorrelationen beräknas enligt 

följande: 

𝑟 =  1−
6 ∗   𝑑!

𝑛 𝑛! − 1   

”d” är differensen mellan de båda rangnumren upphöjt i två ((x-y)2), och ”n” är antalet observationer. 

Man erhåller ett p-värde mellan [-1,1] ”-1” innebär att de är perfekt negativt korrelerade med varandra 

samtidigt som ”1” innebär ett perfekt positivt korrelation. ”0” påvisar att det inte föreligger något 

samband.13  

I vårt test rangordnades datan på följande sätt: Det sämsta värdet tilldelades nummer 1, 

alltså företaget med störst differens mellan sin röst- och kapitalandel. Ägaren som hade 

näst störst differens fick således siffran 2. Det företag som hade det lägsta market-to-

book fick rangordningssiffran 1. Dessa siffror användes sedan för beräkning av 

rangkorrelationen i SPSS.14  

                                                
12 Körner, S & Wahlgren, L, Praktisk statistik, 252 s,Studentlitteratur: Lund,  2002, , ISBN: 
9789144019154 
13 Eggeby, E och Söderberg, J. Kvantitativa metoder: Olika typer av sambandsmått . 101-131 s. 
Studentlitteratur: Lund, 1999. ISBN: 91-44-00757-4 

14 Wahlgren, L. SPSS steg för steg: Regression och korrelation . 122-134 s.2.1:a uppl. Studentlitteratur: 
Lund, 2005. ISBN: 978-91-44-05222-9 
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2.5 Litteratursökning 

De litterära källorna vi använde oss av i denna studie är hämtade från 

Ekonomihögskolan bibliotek på Lunds Universitet. Vid sökningen av vår litteratur har vi 

använt oss av bibliotekskatalogerna Lovisa och LibHub. För vetenskapliga artiklar har vi 

använt oss LibHub. Vi har även använt oss av internet för mer information. Sökorden vi 

har använt oss har varit bland annat; A- och B-aktier, röstdifferentiering, diskussion 

kring A- och B-aktier, principal- och agentteorin, intressentteorin, respektive företags 

årsredovisningar. 

2.6 Källhänvisning     

I denna studie har vi valt att använda oss av Oxfordmetoden när det gäller 

källhänvisningen. Anledningen till att vi valde den här metoden före Harvardmetoden är 

för att vi anser att den är lättare att arbeta med och även gör det lättare för läsaren att 

hänga med då det inte finns källor med löpande i texten.  
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3. Teoretisk referensram  
Inledningsvis kommer vi att presentera ett urval av de teorier som ligger till grund för 

ämnet vi har valt att undersöka. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning. 

3.1. Principal och agentteorin  

Tidigare drevs och ägdes företag ofta av samma personer, men när börsen började 

utvecklas och flera företag valde att noteras tillkom det fler aktieägare med intressen 

som skiljde sig åt från ledningens. Därmed uppstod en situation med separation mellan 

ägande och kontroll som medförde intressekonflikter. Den finansiella marknaden bidrog 

genom detta till principal- och agentproblemet. 15  

Berle och Means skrev på 1930 – talet en bok som skulle komma att bli väldigt viktig 

för företagskulturen. De menade att företag började bli så stora att det uppstod en 

separation mellan kontroll och ägande. Den här situationen känner vi i dagsläget till som 

principal- och agentproblemet.  

Intressekonflikten uppstår mellan principalen och agenten, då ägarna anställer ledningen 

för att ge ägarna hög avkastning. Det kan dock uppstå svårigheter då ägarna inte alltid 

har tillräcklig information för att kontrollera ledningens arbete samtidigt som ledningen 

inte alltid har samma intresse som ägarna. Denna intressekonflikt kan bli ett stort 

problem och om ägarna inte på ett effektivt sätt kan övervaka ledningens arbete, finns 

risk att ledningen tar riskfyllda beslut på bekostnad av ägarna. 

Intressekonflikten kan lösas genom incitament och övervakning. Genom att ledningen 

delvis ges en rörlig ersättning som påverkas av företagets prestationer ökar ledningen 

incitament för att ta beslut som gynnar ägarna. Då både principalen och agenten har 

samma intresse är sannolikheten mycket större att ledningen kommer agera utifrån både 

sitt eget och övriga ägares bästa. 16 

1976 vidareutvecklade Jensen och Meckling principal- och agentteorin. Det skapas 

agentkostnader för företaget när agenten inte agerar på ett sätt som är förenligt med 

principalen. Jensen och Meckling menade på att företagets värde beror på hur stor andel 

av kapitalet som ägs av insiders och hur stor del som ägs av outsiders. Med insiders 

menas här personer som har möjlighet att inifrån påverka hur företaget sköts och 

outsiders syftar på personer som inte har någon direkt påverkan på hur företaget styrs.   
                                                
15Alvesson, M &  Sveningsson, S. Organisationer, ledning och processer. 1:5:e uppl. Studentlitteratur: 
Lund. 2007. ISBN: 978-91-44-02161-4. 470 s. 

16 Kim, K, Nofsinger J och Mohr D. Corporate governance, 3:e upplagan, Upper Saddler River, N.J.: 
Prentice Hall, 2010  
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3.1.2 Value based management 
Principal- och agentproblemet är en relativt central fråga, man har länge arbetat för att få 

ledningen att skapa mervärde för aktieägarna. Ledningen och ägarna har inte alltid 

samma intressen därför har det ofta skapats någon form av incitamentsprogram. Dessa 

program utgår ofta från prestationsmätningar av olika slag. Tidigare utgick man främst 

från resultatbaserad information, men numer utgår man oftare från prestationer baserade 

på kassaflöde. Det finns en mängd olika verktyg för att mäta dessa prestationer. 17  I 

Sverige är de vanligaste incitamentsprogrammen personaloptionsprogram och 

aktietilldelningar, det förekommer även belöningsprogram.18  

3.2 Intressentteorin  

Intressentteorin innebär att en företagsledning ser till fler intressenter än enbart 

aktieägarna. Det är ett långsiktigt tänkande och man anser att bra relationer till 

intressenterna kan skapa och bibehålla ekonomisk tillväxt. Ett problem i denna teori är 

att alla dessa olika intressenter inte alltid har gemensamma mål för företaget. 

Företagsledningen får då svårt att tillgodose alla krav, vilket kan leda till ineffektivitet 

och höga kostnader för att nå sina mål. 19 20 

 

                                                
17 Martin, J D & Pretty, J W, 2000, Value Based Management, Boston, Harvard Business School Press 
18Skatteverket. Incitamentsprogram; 1996-12-01. 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/incitamentsprogram.4.5947400c11f47f7f
9dd80002901.html (Hämtad 2011-11-16) 

19Alvesson, Mats och Sveningsson, Stefan. Organisationer, ledning och processer. 1:5:e uppl. 
Studentlitteratur: Lund. 2007. ISBN: 978-91-44-02161-4. 470 s. 
20 Kim, Kenneth A; Nofsinger, John R; Mohr, Derek J., 2010, Corporate governance, 3:e upplagan, Upper 
Saddle River, N.J, Prentice Hall, 2010 
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3.3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi presentera tidigare arbeten och forskning som har gjorts 

inom samma område.  

Vi nämnde tidigare, i samband med principal‐ och agentteorin, Berle och Means 

(1932) och Jensen och Meckling (1976). Nedan följer en redogörelse för annan 

tidigare forskning. 

Stulz (1988) undersökte på vilket sätt ledningens kontroll över röstandelarna 

påverkar bland annat företagets värde. Kostnaderna som uppstår i samband med 

stora aktieägare finner man i modellen skapad av Stulz. Modellen visar på en 

konkav relation mellan ledningens ägande och företagets värde. När ledningens 

ägande och kontroll ökar så börjar den negativa effekten på företagets värde att 

överstiga den positiva incitamentseffekten som uppkommer i samband med den 

här ägargruppens ägande.  

Morck, Schleifer och Vishny (1988) gjorde en undersökning på några företag i USA. 

De fann i sitt arbete en omvänd U ‐ formad relation mellan ledningens kapitalandel 

och företagets värde. En av författarnas tolkning av resultatet var att företagets 

prestation ökar i samband med att ledningen äger en stor andel, men efter ett tag 

kan ledningen tänkas utnyttja sin makt på bekostnad av övriga aktieägare för att 

främja sina privata intressen.  

Claessens et al. (2002) undersöker incitaments‐ och ”entrenchment” ‐effekterna21 

som uppstår i samband med stora ägare. Arbetet bygger på 1301 publika företag i 8 

östasiatiska ekonomier.  Claessens et al. (2002) kommer fram till bland annat att 

ett företags värde har ett positivt samband med den största ägarens kapitalandel. 

Ju mer ägaren har investerat i företaget desto högre blir värdet på företaget. Dock 

kommer företagsvärdet att avta när ägarens röstandel överstiger kapitalandelen. 

Claessens et als. (2002) undersökning har även replikerats på svenska data i en 

kandidatuppsats från 2005. Resultaten för deras tvärsnittsdata visar att 

huvudägarens kapitalandel har en negativ effekt på företagets värde och att en 

skillnad mellan huvudägarens röstandel och kapitalandel har en positiv effekt på 

företagets värde, blir däremot denna skillnad för stor påverkas företaget negativt. 

Paneldata för undersökningen visar inga signifikanta resultat. 

Cronqvist och Nilsson (2003) gör en uppskattning av agentkostnaderna i samband 
                                                
21 Incitamentseffekten är den positiva effekten som uppstår i samband med stora ägare. 
Entrechmenteffekten är den negativa effekten som uppstår i samband med stora ägare. 
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med kontrollerande minoritetsägare (CMS)22, ägare som har kontroll över 

företagets röster men äger endast en minoritet av kapitalandelen. Analysen består 

av 309 svenska börsnoterade företag åren 1991 – 1997. Resultaten visar att 

familjeägda företag använder sig av bland annat dubbla aktier, ungefär 1,5 – 2 ggr 

oftare än andra ägarkategorier, allt annat lika så uppgår agentkostnaderna i 

samband med kontrollerande aktieägare till 6 – 25% av företagsvärdet för 

medianföretaget bland de olika ägarkategorierna. Företagets värde är här beräknat 

med hjälp av Tobins Q. Familj ‐ CMS är förenade med den största rabatten på 

företagets värde. De finner även att det finns en negativ och signifikant effekt av 

den kontrollerande aktieägarens röstandel på företagets värde. De undersökte 

också om den kontrollerande aktieägarens kapitalandel har en signifikant positiv 

effekt på företagets värde, men fann inga bevis för detta.  

I Sverige är det vanligt med separation av ägande och kontroll, på grund av att det 

finns A‐ och B‐aktier, pyramider och korsvist ägande. Det här förhållandet kan leda 

till att ägare med stor kontroll utnyttjar de mindre ägarna för att främja sina 

privata intressen. Holmén och Knopf (2004) finner i sin undersökning begränsade 

bevis på att kontrollerande aktieägare utnyttjar övriga aktieägare. De menar på att 

extralegala institutioner som t.ex. sociala normer, skatteregleringens efterlevnad 

och media kompenserar för det relativt svaga minoritetsskyddet vi har i Sverige.  

Enqvist (2005) undersöker relationen mellan både ledningens ägande samt 

kontrollerande aktieägare och företagets värde mätt som Tobins Q. Författaren 

finner i sitt arbete en u‐formad relation mellan ledningens ägande och företagets 

värde. Han finner en negativ effekt mellan värdet och en kontrollerande ägare. Den 

negativa effekten kan dock höra ihop med att de kontrollerande ägarna även är VD 

på företaget.  I Sverige har 62,3 % av företagen kontrollerande aktieägare och 

17,9 % har kontrollerande aktieägare som samtidigt är VD i företaget. Enqvist 

undersöker paneldata för 203 publika företag i Sverige vilka sträcker sig över åren 

1985‐2000. Den huvudsakliga slutsatsen visar att ett företag med en 

kontrollerande ägare har ett lägre värde än ett företag med spritt ägande, samt att 

den här negativa relationen blir mer signifikant när den kontrollerande ägaren 

samtidigt är VD i företaget. Vidare finner han dock att ett företags värde ökar när 

                                                
22 CMS – controlling minority shareholders. Kontrollerande ägare här anses de som innehar 25% av 
rösterna.  
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den kontrollerande ägarens kapitalandel ökar, men endast i de fall där den 

kontrollerande aktieägaren även är VD på företaget. 
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4 Praktisk referensram 
I det här avsnittet kommer vi att förklara de termer som vi har använt oss av i vår 

undersökning. Vi kommer börja med att kort beskriva börsens utveckling men även hur 

ägarförhållandena har utvecklats över tiden. 

4.1. Börsens utveckling 
Fram till år 2000 präglades börsens utveckling av en uppgång. Sen år 2000 har börsen 

haft både nedgångar och uppgångar. Den senaste tiden har börsen varit mycket osäker, 

börser har stigit och fallit om vartannat. En anledning till denna utveckling är 

osäkerheten som råder kring den framtida utvecklingen. I dagsläget ligger bland annat 

den största osäkerheten kring den fortsatta skuldkrisen.  

Världens börser blir även mer och mer sammanlänkande, pengar är lätta att flytta och 

man söker sig dit där man förväntar sig högst avkastning. 23 Därför är börsens utveckling 

beroende av hur det går för andra stora ekonomier.  

4.2. Ägarförhållandens utveckling 
Historiskt sett har ägandet i Sverige präglats av starka industrialister, vilka har skapat 

många av börsens nuvarande stora koncerner. År 1950 var svenska hushåll de som 

dominerade ägandet, med tiden kom dessa att minska och ägandet övergick mer till 

svenska institutioner. År 1975 präglades Sverige istället av mer institutionella ägare. 

Sverige öppnas år 1990 upp för utländskt ägande, vilket ledde till att institutionernas 

ägande minskade samtidigt som utländska ägare ökade. Statens ägande har sedan 1990 

legat relativt stadigt på 10 %.24 

Fyra av de 50 största aktieägarna var 2008 privatpersoner, resterande var institutionella 

ägare. Utländska förvaltare svarade för ca en fjärdedel av det totala börsvärdet.  25 

  

                                                
23 Ekonomi fakta. Börsutveckling i Sverige och USA. 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Borsutveckling-i-Sverige-och-USA/ 
(Hämtad 2011-11-17) 

24 Alvesson, Mats och Sveningsson, Stefan. Organisationer, ledning och processer. 1:5:e uppl. 
Studentlitteratur: Lund. 2007. ISBN: 978-91-44-02161-4. 470s. 
25 Fristedt, D., & Sundqvist, S-I. (2009). Ägarna och makten i Sveriges Börsföretag 2009 

 



 22 

4.3 Substansrabatt 
Substansrabatt förekommer ofta i samband med värdering av investmentbolag. Rabatten 

innebär att företagen värderas lägre än dess tillgångar. Även då det inte finns någon 

heltäckande teori kring ämnet så finns flera olika orsaker till denna rabatt. En orsak är att 

rabatten är en så kallad ”maktrabatt” som innebär att bolaget handlas till ett reducerat 

pris på grund av att ledningen tar hänsyn till annat än vinstmaximering vid affärer. 

Missnöje med ledningen och oro för investmentbolagets framtid är några andra skäl till 

att rabatten finns.26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                
26 Unga aktiesparare. Maktelitens bolagsval ditt alternativ till fonder. 
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/MAKTELITENS-BOLAGSVAL--
ditt-alternativ-till-fonder/ (Hämtad 2011-12-01) 
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4.4 Förklaring av använda termer  
 

Företagets värde – vi har valt att använda market-to-book som mått på företagets värde i 

denna studie. 

Market-to-book – används för att värdera företag genom att jämföra marknadsvärdet 

med bokfört värde. Generellt anses ett värde under 1 tyda på undervärdering och ett 

värde över 1 på övervärdering av företaget. Vi använder market-to-book som mått på 

företagsvärde.  Det har beräknats enligt följande: 

Market-To-Book = !ö!"#ä!"#
!"#$ !"#$%"&

 

uppgifterna till formeln är hämtade från respektive företags årsredovisningar.  

Största aktieägare/huvudägare – I uppsatsen använder vi oss av begreppen största 

aktieägare och huvudägare parallellt. Vi har valt att skilja ägarnas procentandel åt 

mellan de två hypoteserna för att undvika en stark korrelation mellan dessa två.  I 

hypotes 1 syftar vi på ägare som innehar över 5 % kapital och i hypotes 2 syftar vi på 

ägare med över 10 % av rösterna. Vi valde dessa procenttal då de var tillräckligt höga 

för att urskilja huvudägarna från mängden samtidigt som de inte gav ett alltför stort 

bortfall.  

Börsvärde – Företagens börsvärde är hämtade direkt från respektive företags 

årsredovisning. Då företag ej angivit något börsvärde har vi beräknat börsvärdet genom 

att multiplicera aktiekursen med antal aktier som fanns vid årets slut.  

Aktiekurs – Även aktiekursen är hämtad från företagens årsredovisningar. 

Forskningsföretag och utvecklingsföretag – Vi definierar dessa enligt följande: företag 

som säljer forskning och utveckling som sin produkt. De sysslar alltså inte med någon 

produktion eller försäljning av produkter de har utvecklat. 
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5. Resultatpresentation  
I det här kapitlet kommer vi att presentera våra resultat som vi fick fram från våra 

statistiska test.  

5.1 Resultat av hypotestesterna  

Vår första hypotes skulle som tidigare nämnt undersöka om det finns ett samband 

mellan huvudägarens kapitalandel och företagets värde. Den andra hypotesen syftade till 

att undersöka om differensen mellan huvudägarens röst- och kapitalandel påverkar 

företagets värde på ett negativt sätt.  

 

 

I diagrammen ovan framkommer inget tydligt samband.  I andra diagrammet kan vi 

möjligtvis se ett svagt positivt samband. Det positiva sambandet går dock emot vår 

hypotes då vi trodde att en högre differens skulle ge ett lägre företagsvärde. Vi kommer 

trots det svaga sambandet att göra vidare test på de olika urvalsgrupperna för att se om 

vi kan urskilja något samband.  

I tabellerna nedanför presenterar vi våra resultat från rangkorrelationen.  

Rangkorrelation  Antal   Huvudägares kapitalandel   Differens mellan röst‐ och       

    observationer:  (> 5 %)     kapitalandel hos huvudägarna 
(>10 %)    

5% signifikansnivå  företag*antal år  P‐värde     P‐värde       
Kritiskt 
värde: 

Alla  140  ‐0,131  H0: Förkastas   ‐0,211  H0: Förkastas ej   

Large  50  ‐0,197  H0: Förkastas  ‐0,35  H0: Förkastas ej  0,2732 
Mid  40  ‐0,043  H0: Förkastas  ‐0,081  H0: Förkastas     0,3044 

Small  50  ‐0,313  H0: Förkastas ej  0,221  H0: Förkastas     0,2732 
Tabell 5.1. Visar rangkorrelationen för alla företag samt large‐, mid‐ och small‐cap. 

 

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

0  0,2  0,4  0,6  0,8  1 

M
ar
ke
t‐
to
‐b
oo
k 

Kapitalandel hos huvudägarna (>5%) 

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60% 

M
ar
ke
t‐
to
‐b
oo
k 

Differens mellan röst‐ och kapitalandel hos 
huvudägarna  (>10%) 



 25 

Rangkorrelation  Antal   Huvudägares kapitalandel   Differens mellan röst‐ och       

    observationer:  (> 5 %)     kapitalandel hos huvudägarna 
(>10 %)    

5% signifikansnivå  företag*antal år  P‐värde     P‐värde       
Kritiskt 
värde: 

Industri  40  0,123  H0: Förkastas  ‐0,214  H0: Förkastas     0,3044 
Material  20  ‐0,256  H0: Förkastas  ‐0,161  H0: Förkastas     0,4227 

Sällanköp  40  ‐0,126  H0: Förkastas  ‐0,256  H0: Förkastas ej  0,3044 
IT  20  ‐0,191  H0: Förkastas  0,115  H0: Förkastas     0,4227 

Hälsovård  15  ‐0,714  H0: Förkastas ej  ‐0,066  H0: Förkastas     0,4821 
Energi  5  ‐0,6  H0: Förkastas  0,264  H0: Förkastas     0,7545 

Tabell 5.2. Visar rangkorrelationen för de olika branscherna. 

Rangkorrelation  Antal   Huvudägares kapitalandel   Differens mellan röst‐ och       

    observationer:  (> 5 %)     kapitalandel hos huvudägarna 
(>10 %)    

5% signifikansnivå  företag*antal år  P‐värde     P‐värde       
Kritiskt 
värde: 

2010  28  ‐0,223  H0: Förkastas  ‐0,316  H0: Förkastas     0,32 
2008  28  ‐0,238  H0: Förkastas  ‐0,322  H0: Förkastas     0,32 

2006  28  ‐0,016  H0: Förkastas  ‐0,122  H0: Förkastas     0,32 
2004  28  ‐0,018  H0: Förkastas  ‐0,173  H0: Förkastas     0,32 

2002  28  ‐0,134  H0: Förkastas  ‐0,114  H0: Förkastas     0,32 
Tabell 5.3. Visar rangkorrelation för olika år. 

Vi finner ett negativt samband mellan huvudägarnas kapitalandel och företagets värde 

på small-cap och inom hälsovård, vilket inte överensstämmer med vår hypotes. Det 

innebär alltså att ju högre kapitalandel huvudägarna har desto lägre värderas företaget.  

Samtidigt finner vi ett positivt samband i hypotes 2 när vi testar alla företagen samt på 

large-cap och inom sällanköp, även här så får vi ett resultat som inte stämmer överrens 

med vår hypotes. Övriga hypotestest visar inte något signifikant samband mellan våra 

variabler. 

Vi kommer längre ner i vår analys kommentera dessa resultat.  

 

år  Differens mellan röst‐ & kapitalandel  Δ  Huvudägarnas kapitalandel   Δ  Market‐to‐book  Δ  

    hos huvudägarna (>10 %)     (>5%)          

2010  22,42%  ‐2,61%  40,20%  ‐5,28%  2,440  74,0% 

2008  23,02%  ‐3,47%  42,44%  5,45%  1,403  ‐57,6% 

2006  23,84%  3,78%  40,25%  1,89%  3,310  11,9% 

2004  22,98%  4,75%  39,50%  ‐5,65%  2,957  30,2% 

2002  21,93%     41,87%     2,272    
I tabell 5.4 ovan presenteras den procentuella förändringen. Tabellen visar att market‐to‐book fluktuerar mycket mer än 
ägarstrukturerna, vilket kan tyda på att market‐to‐book påverkas av många andra faktorer.     
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Då våra hypotestest ej visade så starka samband valde vi att göra ytterligare beräkningar 

för att få en bredare bild och ett bättre underlag till vidare analys. Det finns många 

externa faktorer som kan ha påverkan på företags värde, såsom finanskrisen som 

drabbade oss 2008. Vi har därför beräknat medelvärde för varje år och sedan räknat ut 

den årliga förändringen i procent för att se om finanskrisen hade haft någon större 

inverkan. 

I tabellen ovan kan vi se att ägarstrukturerna har förändras relativt lite de senaste tio 

åren, samtidigt som market-to-book har fluktuerar kraftigt. År 2008 sjönk market-to-

book kraftigt, samtidigt som förändringar kring ägarstrukturerna var förhållandevis små. 

Det visar på att det kan finnas många andra faktorer som påverkar företagsvärdet.   

 

   Differens röst‐ & kapitalandel  Huvudägarnas kapitalandel   Market‐to‐book 

   hos huvudägarna (>10%)  (>5%)    

large  25,78%  31,16%  2,82 

mid  24,75%  49,81%  3,10 

small  18,36%  43,38%  1,63 
Tabell 5.5. visar ett medelvärde över ägarstrukturen och 
hur dessa skiljer sig mellan large‐, mid‐ och small‐cap.       

 

För ytterligare ett perspektiv har vi beräknat ett medelvärde över ägarstrukturerna för att 

kunna jämföra large-, mid- och small-cap. Tabellen visar bland annat att differensen 

mellan röst- och kapitalandel är större för large- och mid-cap. Som vi även ser i tabellen 

har small-cap den lägsta market-to-book.  
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6. Analys 

I kapitel 6 kommer vi att analysera våra resultat. Vi kommer bland annat resonera kring 

vad vi tror är anledningen till att vi fick resultaten vi fick, men vi kommer även att 

diskutera resultaten utifrån tidigare forsknings resultat.  

6.1. Vad påverkar aktiens värde 

Grundorsaken till att vi fick svaga samband tror vi delvis beror på att aktiens värde 

påverkas av så mycket annat. Detta kan bekräftas med hjälp av vår tabell 5.4, där vi ser 

att market-to-book fluktuerade kraftigt under vår undersökningsperiod. Aktiens värde 

stiger t.ex. när bolagets vinster ökar, eller när dessa förväntas öka. Om ett företag 

släpper sin kvartalsrapport och i den visar på en högre vinst än väntat kommer aktiens 

värde troligtvis öka i värde. Aktiekursen minskar däremot nästan alltid när företaget 

istället meddelar att vinsten i år kommer bli mindre än förväntat. Då världen är alltmer 

integrerad, är ekonomierna mer och mer beroende av varandra. USA:s ekonomi 

påverkar hela världen på grund av sin storlek. Om deras ekonomi går dåligt kommer det 

även att påverka Sveriges ekonomi, t.ex. genom minskad export och valutakursförluster. 
27 

När nyheterna rapporterar om krig, terrordåd och naturkatastrofer påverkar detta oftast 

aktien negativt. Men även ledningen och organisationen kommer att ha en effekt på 

aktiens kurs. En ny VD kan påverka aktien både negativt och positivt, detta beroende på 

vilket rykte den nya VD:n har. Har företaget däremot en så kallad låst ägarbild kommer 

nyheter om förändringar bland ledning och ägare inte att påverka aktiens kurs i samma 

utsträckning. 

6.2. Sveriges corporate governance system  

I Alvesson & Sveningsson, (2007), talar man om det svenska corporate governance 

systemet utifrån ett marknadsorienterat eller bankorienterat system, Sverige brukar 

placeras någonstans mittemellan dessa. Vilket innebär att vi i Sverige har ett relativt 

starkt skydd mot minoritetsägare. Det kan vara en anledning till att det sällan blir 

problem i samband med utnyttjande av makt på bekostnad av mindre ägare, trots 

röstdifferentierade aktier. Även då Sverige fortfarande framstår som extremt när det 

                                                
27 Wrede, Gunnar. Avanza bank: Vad påverkar värdet i en aktie?. 2008. 
https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=45654 (Hämtad 2011-12-04) 
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gäller separation mellan ägande och kontroll räknas ändå landet till ett av det länder i 

världen som har det bästa corporate governance systemet, både beträffande politiskt och 

affärsmässigt klimat.28 

6.3 Familjeägda företag 

I Sverige finns det många företag som är familjeägda enligt Alvesson & Sveningsson, 

(2007). Familjer brukar ofta agera som både ägaren och den som styr företaget. Det som 

är karakteristiskt för just denna ägargrupp är att de investerar stora delar av sin 

förmögenhet i olika företag och brukar därför ha en betydande kontroll över sina företag. 

Principal- och agentproblemet är därför inte särskilt påtagligt i familjeägda företag. 

Ägarna kommer att ha ett långsiktigt perspektiv och ofta ta beslut utifrån vad som 

gynnar hela företaget, till skillnad från andra aktieägargrupper som kan tänkas fatta mer 

riskabla beslut som i slutändan inte drabbar de själva i lika stor utsträckning då de 

innehar en relativt liten kapitalandel. 29 

6.4 Rabatt 

Flera av våra valda företag har finansiella institutioner med stora ägarandelar. 

Finansiella institutioner är en bred ägargrupp och omfattar bland annat banker, 

försäkringsbolag, pensionsfonder och investmentbolag30 I vår studie ägs flera företag 

delvis av investmentbolag, dessa värderas som tidigare nämnt ibland med en rabatt. 

Man kan tänka sig att ett system med röstdifferentierade aktier leder till en så kallad låst 

ägarbild. Företag har möjlighet att i sin bolagsordning införa olika förbehåll mot 

aktierna. På så sätt kan företagen begränsa rätten att fritt överlåta aktier.31 I vissa 

bolagsordningar finns beskrivning av ett fritt överlåtande av aktier i samband med B-

aktien, men ej med A-aktien. Vi tänker att detta kan vara ett tecken på att det finns 

någon form av begränsning i samband med hur A-aktierna handlas. Då A-aktien i en del 

fall inte varit noterad tänker vi att även det kan innebära att företaget har en låst 

ägarbild. Vi tror att en låst ägarbild kan leda till en rabatt i samband med företagets 

                                                
28 Alvesson, M., & Sveningsson, S. Organisationer, ledning och processer (1 uppl.). Studentlitteratur: 
Lund, 2007. ISBN: 978-91-44-02161-4. 470s. 
29 Alvesson, M., & Sveningsson, S. Organisationer, ledning och processer (1 uppl.). Studentlitteratur: 
Lund, 2007. ISBN: 978-91-44-02161-4. 470s. 
 
30 Alvesson, M., & Sveningsson, S. Organisationer, ledning och processer (1 uppl.). Studentlitteratur: 
Lund, 2007. ISBN: 978-91-44-02161-4. 470s. 
31Bolagsverket. Frivilligt innehåll i bolagsordningen 
http://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/andra_aktiebolag/frivilligt_innehall_bolagsordningen/ 
(Hämtad 2012-01-03) 
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värdering. Eftersom handeln på det här sättet kan tänkas begränsa och motverka den fria 

marknaden samt skapa missnöje. 

Som vi nämnde i vår metod valde vi att inte ta hänsyn till den eventuella 

substansrabatten i företagsvärderingen. Det är viktigt att ha detta i åtanke i samband med 

våra företagsvärderingar. 

6.5 Instrument för att motverka principal‐ och agentproblemet 

En annan anledning till att differensen mellan röst och kapitalandelar inte har påverkat 

företagen på ett negativt sätt kan tänkas vara att företagen har olika incitamentsprogram 

och övervakningsprogram. Vi menar på att dessa olika instrument kan ha utnyttjas väl 

och på så sätt hjälpt till att begränsa problemet som ibland uppstår vid separation av 

ägare och kontroll.   

6.6 Hypotes 1 

Som tidigare nämnt i resultatpresentationen fick vi inte fram många samband. I vårt test 

fanns det signifikanta samband på small-cap samt inom hälsovård som visar på ett starkt 

negativt samband. Då två av tre företag inom hälsovård återfinns på small-cap kan dessa 

ha medfört en högre signifikans på small-cap. Samtidigt kan vi inte dra för stora 

slutsatser kring detta starka samband inom hälsovård då det testet endast består av tre 

företag inom branschen. 

Ett annat resonemang kring just small-cap skulle kunna vara att dessa företag fortfarande 

är relativt små och delvis växande företag samtidigt som omsättningen av antal aktier 

ofta är relativt låg, vilket kan medföra ett lägre företagsvärde. Vår tanke stöds av tabell 

5.5 där vi beräknade ett medelvärde av bland annat market-to-book och fann att small-

cap hade det lägsta värdet av de tre listorna. Samtidigt har ganska många av företagen på 

small-cap stora ägare, däribland grundare och familjer som fortsätter äga stora delar i 

företaget och innehar därför en stor del kapital. Det finns således en möjlighet att dessa 

faktorer enskilt påverkar företagets värde och behöver inte innebära att det finns ett 

faktiskt samband. 

6.7 Hypotes 2  
När vi testade den andra hypotesen fick vi fram ett positivt samband, för hela 

populationen, mellan differensen i röst- och kapitalandel hos huvudägaren, och 

företagets värde. Vidare gav även large-cap samma resultat. För övrigt gav större delen 

av våra tester inga signifikanta resultat. I tabell 5.2 kan vi se att förändringen i både 

kapitalandelen och differensen mellan röst- och kapitalandel är relativt liten samtidigt 
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som market-to-book fluktuerar kraftigt. Det visar att market-to-book påverkas av mycket 

annat och det kanske därför inte finns något större samband mellan våra valda variabler. 

Resultatet för vår andra hypotes skiljde sig åt från tidigare forskning. Anledningen till att 

resultaten skiljer sig åt kan bero på att differensen mellan röstandel och kapitalandel i 

olika situationer kan påverka företaget både positivt och negativt. 

 

6.8 År 2008 
Vi noterade en kraftig försämring av market-to-book under året 2008 på grund av den 

finansiella krisen. För att kontrollera om detta har påverkat vårt resultat gjordes båda 

hypotestesten på varje år var för sig. Som vi tidigare kunde utläsa i 

resultatpresentationen från tabell 5.3, förkastas även detta resultat. Vi hittar alltså inget 

samband under något år, vare sig i hög- eller lågkonjunktur. Vi kan också se att 

ägarförhållandet inte ändrats mycket under dessa år. 
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6.9 Resultatdiskussion utifrån tidigare studier 

Här följer en diskussion kring våra resultat utifrån resultat från tidigare 

undersökningar. 

6.9.1. Hypotes 1 
Claessens et al. (2002) finner i sin studie en signifikant positiv effekt av huvudägarens 

kapitalandel på företagets värde. En anledning till att våra resultat skiljer sig åt kan bero 

på att Claessens et al. (2022) utförde en studie som är baserad på data från Östasien och 

vi har koncentrerat oss på den svenska marknaden. Även våra tillvägagångssätt skiljer 

sig åt gällande statistisk metod där Claessens et als. (2002) undersökning bygger på 

tvärsnittsdata genom multipla regressioner.  

Den svenska kandidatuppsatsen som replikerat Claessens et als. (2002) undersökning 

fick även de ett negativt samband mellan huvudägarnas kapitalandel och företagets 

värde. När det gäller differensen mellan huvudägarens röstandel och kapitalandel gav 

deras test en positiv effekt på företagets värde, om den här differensen däremot blev för 

stor påverkades företaget istället negativt. När de istället utförde dessa test på paneldata 

fick de inga signifikanta resultat på dessa samband.  

6.9.2. Hypotes 2 
Då vi testade om differensen mellan röst- och kapitalandel hade ett negativt samband 

med företagsvärdet fick vi fram ett motsatt resultat då vi inkluderade samtliga företag. 

Vi kom alltså fram till att differensen skulle ge ett positivt företagsvärde. Den effekten 

återfinns även på large-cap, däremot mid- och small-cap visar inte några signifikanta 

effekter. Den tidigare nämna svenska studien fick i överrensstämmelse med Cronqvist 

och Nilsson (2003) fram att skillnaden mellan röst- och kapitalandel inte har någon 

effekt på företagets värde. Det som skiljer studierna åt är att Cronqvist och Nilsson 

testade effekten av avvikelsen från en aktie – en röst på företagets värde. Claessens et al. 

(2002) fann däremot ett signifikant negativt samband av skillnaden mellan huvudägarens 

röstandel och kapitalandel och företagets värde. Att resultaten skiljer sig från Claessens 

et al. (2002) kan även här bero på att studierna skiljer sig åt både gällande tidsperiod och 

geografiskt. 
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6.10 Sammanfattning av analys 
Även om huvudägaren har relativt lite kapital jämfört med andel röster behöver detta 

inte alltid vara en negativ situation. Det kan tvärtom leda till att huvudägaren känner sig 

modigare och tar beslut som faktiskt gynnar företagets värde. Vi menar alltså att det här 

förhållandet i perioder kan vara både negativt och positivt. Därmed kan detta vara en 

anledning till att resultaten skiljer sig åt mellan olika undersökningar. 

Vår undersökning gav oss inga entydiga resultat. Istället känns det som att vi fick 

sidoresultat som kan tydas på olika sätt. Vi anser att även detta är viktigt då det kan leda 

till vidare forskning och nya frågor. 
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7. Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att 1) undersöka om det fanns något samband mellan 

huvudägarnas kapitalandel och företagsvärdet samt 2) undersöka om differensen mellan 

huvudägarnas röst‐ och kapitalandel påverkar företagsvärdet. Våra resultat visade på 

ett motsatt förhållande gentemot våra hypoteser och förväntningar. Både logiska 

resonemang och Claessens et al. (2002) talade för att samband fanns.  

Vår studie visade generellt ganska små samband. Hypotes 1 gav oss mycket små 

samband, vilket innebär att vi inte kan visa på något generellt samband mellan 

huvudägarnas kapitalandel och företagsvärde. Vi fann dock ett negativt samband på 

small-cap och inom hälsovård, huvudägarens kapitalandel har alltså en negativ effekt på 

företagets värde. 

Hypotes 2 gav oss däremot ett större samband, men dessa samband visade dock på 

motsatt effekt gentemot vår hypotes, alltså att skillnaden mellan huvudägarens röst- och 

kapitalandel har en positiv effekt på företagets värde. Vi tror att dessa resultat bland 

annat beror på att företagsvärde påverkas av många andra faktorer, således blir dessa 

faktorer störningar på vår företagsvärdering. Vi tror även att ett system med A- och B-

aktier, trots eventuella intressekonflikter, kan leda till positiva effekter på företagsvärdet. 

Vi fick inte fram några nya viktiga resultat men däremot har vår undersökning bekräftat 

en del resultat från tidigare forskning. Vi hoppas att vårt arbete bidrog med sidoresultat 

och öppnade upp för nya frågor och undersökningsområden.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det finns utrymme för ytterligare studier inom området. Ett exempel på 

vidare studier kan vara att göra en likadan undersökning men då testa företag som inte 

har röstdifferentierade aktier, för att sedan jämföra dessa resultat. Ett annat förslag från 

vår sida är att replikera tidigare studier på ny data, för att se hur resultaten skiljer sig åt 

under tiden. Dessutom hade det varit intressant att gå djupare in i vår undersökning. Man 

skulle till exempel kunna fördjupa sig i branscher eller andra faktorer såsom 

familjeföretag för att se om dessa skiljer sig åt. Slutligen kan man undersöka i hur stor 

utsträckning olika varianter av rabatter i samband med företagsvärdering hade påverkat 

resultaten. 
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9. Bilagor 
Nedan presenteras våra bilagor 

9.1 Bilaga 1: Valda företag 
 

           
 

1  1  Large  Holmen B  material 

 
2  2     ASSA ABLOY B  industri  

 
3  3     Elektrolux B  sällanköp 

 
4  4     Getinge B  hälsovård 

 
5  5     Hexagon B  IT 

 
6  6     Hennes & Mautriz B  sällanköp 

 
7  7     MTG B  sällanköp 

 
8  8     NCC B  industri  

 
9  9     SAAB B  industri  

 
10  10     SSAB B  material 

 
11  1  Mid  Clas Ohlson B  sällanköp 

 
12  2     fenix Outdoor B  sällanköp 

 
13  3     Höganäs B  material 

 
14  4     ÅF B  industri  

 
15  5     Nibe Industrier B  industri  

 
16  6     Nolato B  IT 

 
17  7     Betsson B  sällanköp 

 
18  8     SWECO B  industri  

 
19  1  Small  Geveko B  industri  

 
20  2     Concordia Maritime B  energi 

 
21  3     Elanders B  sällanköp 

 
22  4     Elos B  hälsovård 

 
23  5     KABE B  sällanköp 

 
24  6     Lammhults Design Group B   industri  

 
25  7     Ortivus B  hälsovård 

 
26  8     Pricer B  IT 

 
27  9     Rörvik Timber B  material 

 
28  10     SigmaB  IT 
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9.2 Bilaga 2: Beräkning av market‐to‐book 
         År:  Eget Kapital*   Börsvärde*  Market‐to‐book 
   Large  ASSA ABLOY B  2010  19334  69391  3,59 

         2008  15668  32383  2,07 

 
      2006  13645  54521  4,00 

 
      2004  10448  41532  3,98 

 
      2002  12381  36409  2,94 

 
   Electrolux b  2010  20613  60000  2,91 

 
      2008  16385  21000  1,28 

 
      2006  13194  39000  2,96 

 
      2004  23410  46900  2,00 

 
      2002  27629  43800  1,59 

 
   Getinge B  2010  13248  33600  2,54 

 
      2008  10890  22300  2,05 

 
      2006  6005  31000  5,16 

 
      2004  4048  16700  4,13 

 
      2002  3158  9000  2,85 

 
   Hexagon B  2010  19476  48730  2,50 

 
      2008  12014  10000  0,83 

 
      2006  8609  25855  3,00 

 
      2004  2345  5856  2,50 

 
      2002  2194  2552  1,16 

 
   Hennes & Mauritz B  2010  44172  394570  8,93 

 
      2008  36950  252800  6,84 

 
      2006  27779  264000  9,50 

 
      2004  22209  178750  8,05 

 
      2002  19088  158060  8,28 

 
   Holmen B  2010  16913  18500  1,09 

 
      2008  15641  16200  1,04 

 
      2006  16636  25300  1,52 

 
      2004  13737  19500  1,42 

 
      2002  15073  16900  1,12 

 
   MTG B  2010  6239  29500  4,73 

   
   2008  8980  11600  1,29 

 
      2006  5105  30000  5,88 

 
      2004  2714  12000  4,42 

 
      2002  1885  4700  2,49 

 
   NCC B  2010  8132  16000  1,97 

 
      2008  6865  5200  0,76 

 
      2006  6870  20200  2,94 

 
      2004  6728  9000  1,34 

 
      2002  7597  5400  0,71 

 
   SAAB B  2010  11444  13400  1,17 

 
      2008  9330  7800  0,84 

 
      2006  10025  22900  2,28 

 
      2004  7964  12600  1,58 

 
      2002  6833  10200  1,49 

 
   SSAB B  2010  30076  35400  1,18 

 
      2008  35193  22000  0,63 

 
      2006  15551  40000  2,57 

 
      2004  13000  15790  1,21 

 
      2002  9796  9840  1,00 

 


