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Sammanfattning 
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Författare: Eleonor Andræ, Anton Borglund, Sebastian Nilsson 
 

Handledare: Göran Anderson 

 

Fem nyckelord: Kapitalstruktur, Intressekonvergens, Omotiverat skydd, Ägarstruktur, 

Bolagstyrning 
 

Syfte: Syftet är att undersöka teorierna om intressekonvergens-omotiverat skydd och 

omotiverat-skydd-intressekonvergens på den svenska marknaden. 

 

Metod: Vi använder oss av en deduktiv ansats och kvantitativ metod. Vi undersöker 

sambandet med hjälp av en multipel linjär regression. 

 

Teoretiska perspektiv: Studien utgår ifrån klassiska kapitalstrukturteorier tillsammans med 

grundläggande teorier om principal-agentproblemet. Studien utforskar även senare forskning 

kring teorier om ledningsägande, nämligen omotiverat skydd och intressekonvergens. 
 

Empiri: Studien behandlar ett kvantitativt datainsamlingssätt av sekundärdata från databaser. 

Data för ägande är hämtat från Standard and Poor’s Capital IQ och SIS Ägarservice, och 

finansiell data rörande företag från Thomson Reuters Datastream. Dataurvalet är uppdelat på 

861 observationer för insynspersoner, och 384 för vd:s ägande. 
 

Resultat: Insynspersoners intressen konvergerar med aktieägarnas när de äger mer än 13 

procent av aktiekapitalet och vd blir omotiverat skyddad vid högre nivåer av ägande. 

Identiteten på stora ägare har otydlig påverkan på skuldsättningen. Vd:s ägande bör 

begränsas, och insynspersoner bör äga aktier i företaget för att stärka incitamenten till 

övervakning. 



Abstract 

Title: Ownership and Control – Manager’s Power Over Leverage 

Seminar date: 20160526 
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Authors: Eleonor Andræ, Anton Borglund, Sebastian Nilsson 
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Purpose: This study aims to investigate the theories of management entrenchment and 

convergence-of-interest on the Swedish financial market. 

 

Methodology: The approach of the study is of a deductive and quantitative structure. We 

employ a multiple linear regression to investigate the relationship. 
 

Theoretical perspectives: The framework used by this study has it’s origins in traditional 

capital structure theories as well as the agency theory. The study is also investigating newer 

research regarding management entrenchment and convergence-of-interest.  
 

Empirical foundation: The study is using a quantitative approach for collection of data. 

Ownership data is retrieved from Standard and Poor’s Capital IQ and SIS Ägarservice. 

Financial data of the population is retrieved from Thomson Reuters Datastream. 
 

Conclusions: Insiders have convergence of interest when they own more than 13 percent of 

the share capital. The CEO seems to get entrenched when they invest too much in the 

company’s shares, and large governing owners have no signifiact impact on the company’s 

debt levels in our tests. We suggest that insiders own much of the company’s shares, and that 

the CEO have limited ownership. 
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1. Introduktion 
I inledningskapitlet kommer vi först beskriva valet av kapitalstruktur i ett företag. Vi kommer 

ge en bakomliggande bild av olika aktörer inblandade i valet av finansiering och hur 

företaget ska styras. Därefter kommer vi att problematisera förhållandet mellan ägarna och 

ledningen gällande företagets kapitalstruktur, vilket leder till syftet med uppsatsen, och 

utformningen av våra forskningsfrågor. Slutligen beskriver vi studiens omfattning, 

avgränsningar samt målgrupp.  

 

1.1. Bakgrund till frågeställning 
Valet av kapitalstruktur har varit ett omdebatterat ämne sedan lång tid tillbaka. Få företag 

väljer att finansiera sin verksamhet till fullo med eget aktiekapital av olika anledningar. 

Grundläggande teorier inom företagsfinansiering argumenterar kring de positiva och negativa 

aspekterna som medförs när ett företag introducerar skuld i sin finansieringsverksamhet. 

Skulder medför skattemässiga fördelar, något som bidrar till att värdet på företaget ökar 

jämfört med ett företag med en kapitalstruktur utan lån. Nackdelar med denna typ av 

finansiering är risken den bidrar med till verksamheten. Således måste varje företag försöka 

hitta ett jämviktsläge, där skuldernas nytta drar jämt med dess risk (Kraus och Litzenberger, 

1973).  

 

Skulder kan ha fler användningsområden än enbart att finansiera den löpande verksamheten. 

Ett av dessa är som disciplinerande åtgärd för att hålla ledningens beteende i schack. 

Ledningen ska investera i projekt som genererar intäkter åt företaget. Enligt Jensens Free 

Cash Flow Hypothesis (1986) kommer ledningen fortsätta att satsa på projekt när det finns 

tillgängligt kapital, även då de projekt de väljer faktiskt minskar företagets värde. Genom att 

introducera skuld, där räntebetalningar har företräde, kommer ledningen att behöva välja mer 

selektivt mellan investeringar. 

 

Detta scenario är ett exempel där det är tvivelaktigt att till fullo lita på att ledningens omdöme 

och incitament är desamma som de som faktiskt står som aktieägare, vilket är den 

grundläggande konflikt som principal-agent-teoremet bygger på (Jensen och Meckling, 1976). 

Styrelsen är sammansatt för att verka i ägarnas intresse, och verkar som ett övervakande organ 

så att ledningen sköter det de är avsedda att sköta (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 
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Det är möjligt att fast ersättning i form av lön inte genererar tillräckliga incitament för 

ledningen att verka fullt ut för ägarnas bästa, istället kan aktier vara en 

kompensationsmöjlighet för att sammanfoga ledningens intressen med ägarnas (Jensen och 

Meckling, 1976). 

 

En stor del av teorin inom företagsfinansiering skildrar aktieägarnas intresse som 

vinstmaximerande (Kraus och Litzenberger, 1973). De förväntas vilja ha så stor avkastning på 

sitt satsade kapital som möjligt, och därigenom även så högt värde som möjligt på företaget. 

Detta innebär en kapitalstruktur som optimerar skuldernas fördelar kontra riskerna. Genom 

ägande av företagets aktier förväntas ledningens agendor konvergera med aktieägarnas viljor. 

Således kommer ledningen sträva efter att ta beslut som gynnar aktieägarna som grupp, vilket 

resulterar i en högre skuldsättningsgrad. Detta fenomen brukar benämnas som 

intressekonvergens (Convergence-of-interest effect) (Jensen och Meckling, 1976).  

 

Tanken att ägarna och ledningen kommer eftersträva samma mål när ledningen blir ägare får 

inte alltid det utfall som det ämnar. Ett andra synsätt beskriver hur ledningen, som redan är 

beroende av företaget och inte vill riskera framtiden genom att belåna det för mycket, får ännu 

större anledning att motsätta sig skuldsättning när de dessutom investerat sin egen 

förmögenhet i företagets aktier. En punkt som intressekonvergensteorin inte tar upp är det 

faktum att ledning även har sitt humankapital på spel, vilket innefattar framtida 

anställningsbarhet och rykte. När ledningen är aktieägare ökar dessutom deras inflytande över 

hur kapitalstrukturen ska se ut. Ledningen kan således gå ifrån ägarnas viljor kring 

företagsbeslut för att istället välja vägar som gagnar deras intressen. De hamnar i en situation 

som kallas omotiverat skydd (Entrenchment phenomena)(Fama, 1980).  

 

Denna maktkamp mellan styrelsens och ledningens viljor är en av de agentkonflikter inom ett 

företag som bidrar till slitningar och sedermera även kostnader för att förmildra dessa. 

Problemet som separationen mellan ägande och kontroll av företaget medför är 

väldokumenterat sedan länge, och har bidragit till forskning kring styrelsens funktion och att 

bolagsstyrning i sig har fått stort utrymme i företagsfinansieringslitteraturen.  

 

Forskning har visat på stora skillnader i hur företag övervakas och styrs i olika delar av 

världen. Bolagsstyrningsfrågor och marknadsmekanismer skiljer sig framförallt mellan 
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anglosaxiska länder och styrsättet i europeiska länder (La Porta et al., 1997). En stor del av de 

tidigare studierna som gjorts på forskningsområdet om relationen mellan ägarstrukturen och 

skuldsättningsgraden har gjorts i USA och Storbritannien, länder där ägandet ofta är mer 

utspritt bland fler ägare med mindre innehav, och därmed saknar effekten av den övervakande 

storägaren. Sverige och resten av Europa har sämre lagstadgat investerarskydd än 

anglosaxiska länder. Här är det vanligare att företagsövervakningen förväntas skötas av de 

som äger företaget. Dessa olika sätt att övervaka leder också till att ägarfördelning i dessa 

länder är mer koncentrerad (ibid.). 

 

1.2. Problemdiskussion 
På senare år har forskare undersökt möjligheten att intressekonvergens och omotiverat skydd 

samverkar och påverkar ledningen på olika sätt istället för att vara motstridiga teorier. Den 

senaste forskningen har genererat resultat som kan delas upp i två läger. Det ena lägret menar 

att när ledningen äger en liten andel av företaget blir de omotiverat skyddade. När de äger en 

större del av företaget börjar de tänka mer som aktieägare och vill maximera värdet på 

företaget och därigenom avkastningen. Detta genom att höja skuldsättningen, och således öka 

risken. Det andra lägret menar att sambandet mellan de två effekterna är precis tvärtemot, 

ledningens intressen konvergerar på låga nivåer för att sedan leda till omotiverat skydd. 

 

Agha (2013) har funnit att företagsövervakningen spelar en stor roll i hur sambandet ser ut. 

Om ett företag har svag övervakning får ledningen möjlighet att minska risken i företaget på 

låga nivåer av ägande, de blir omotiverat skyddade. När deras ägarandel växer börjar de agera 

mer i linje med ägarnas önskan, deras intressen konvergerar med ägarnas. Med stark 

övervakning av företaget ser sambandet annorlunda ut, där konvergerar ledningens intressen 

med ägarnas på låga nivåer. När ledningen äger en större del av företaget blir de omotiverat 

skyddade och sänker skuldsättningsgraden. Sun, Ding, Guo och Li (2015) hittar resultat som 

till viss del är samstämmiga med Aghas fynd. Deras undersökning finner också resultat som 

tyder på att de två teorierna samverkar. I Sun et al.:s studie konvergerar ledningens intressen 

med ägarnas i det första skedet, när ledningen äger en liten andel aktier. På högre nivåer av 

ägande blir ledningen däremot omotiverat skyddad och försöker minska risken i företaget 

genom att sänka skuldsättningsgraden.  
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Då studierna visar resultat som indikerar förhållanden som till viss del motsäger varandra kan 

man jämföra författarnas definitioner av företagsledningen. Agha (2013) mäter vd:s 

aktieägande och drar sedan slutsatsen att detta gäller för hela ledningen, medan Sun et al. 

(2015) mäter styrelsen. Denna tvetydighet i definitionen kan vara en förklaring till varför 

resultaten till viss del pekar åt olika håll.  

 

Styrelsens uppgift är att verka för ägarnas intressen. Vd ska också eftersträva ägarnas bästa, 

men kopplingen till ägarna är inte lika direkt som den är för styrelsen. Vd bör därför ha en 

större möjlighet att agera efter sin personliga agenda än om hen var direkt underordnad 

ägarna, speciellt om styrelsens övervakning är ineffektiv (Adams, Hermalin och Weisbach, 

2010). Den personliga agendan kan leda till en strategi som inte är värdemaximerande för 

ägarna men är tillfredsställande för vd. Då vi misstänker att det blir olika resultat beroende på 

om man mäter vd eller styrelsen, vilket tidigare forskning enbart definierar som “ledning” 

(Sun et al., 2015; Agha, 2013; Pindado och de la Torre, 2011; Florackis och Ozkan, 2009; 

Brailsford, Oliver och Pua, 2002), finner vi det vara av intresse att använda ett mer 

omfattande mått, som innefattar alla ledande personer i företaget.  

 

Teori gällande ägarstruktur föreslår att övervakande storägare har en disciplinerande effekt på 

ledningen (Firth, 1995; Shleifer och Vishny, 1986; Grossman och Hart, 1980), vilket leder 

dem till att följa ägarnas agenda. Men vad är ägarnas agenda egentligen? Kan man verkligen 

säga att alla ägare vill samma sak när ägargrupper emellan kan vara väldigt olika? Har 

verkligen statliga pensionsfonder samma avsikt med sin investering som en riskkapitalist, 

eller grundaren av ett gammalt familjeföretag? Det speciella ägarklimatet på den svenska 

marknaden, som karaktäriseras av storägare av olika slag, väcker frågan om ett förhållande 

mellan ledningens ägande och kapitalstruktur går att utmäta. 

 

Att det inte finns några enhetliga resultat gällande ledningens ägande och huruvida det skapar 

intressekonvergens eller omotiverat skydd, eller en blandning av de båda gör det relevant att 

forska på området. Kan motstridigheten handla om skillnader i incitament mellan ledningen 

som grupp, och den enskilda vd:n? Eller finns det andra skillnader som avgör hur stort 

inflytande vd har över skuldsättningsgraden? Om svenska bolag är övervakade av storägare i 

hög utsträckning skapar det även frågor kring storägarnas agenda, och deras inflytande över 

skuldsättningsgraden. Givet att olika ägares intressen bidrar till att storägare inte går att 
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betrakta som en homogen grupp, blir ägaridentiteten av betydelse för företagets val av 

finansiering (Thomsen och Pedersen, 2000). 

 

1.3. Syfte 
Vi ämnar bidra till befintlig forskning på ämnet kring val av kapitalstruktur genom att 

undersöka hur skuldsättningsgraden påverkas av ledningens ägande på den svenska 

marknaden. Vi ska även undersöka om det finns andra ägargrupper som har en påverkan på 

skuldsättningsgraden.  

 

1.4. Frågeställning 
För att besvara vårt syfte har vi formulerat följande forskningsfrågor gällande ledningens 

ägande respektive storägares påverkan på skuldsättningsgraden: 

 

• Finns det ett signifikant förhållande mellan andelen aktier som ägs av ledningen i 

svenska börsnoterade företag och nivå på företagets skuldsättning? Hur ser i så fall 

förhållandet ut? Skiljer sig förhållandet om vi mäter ledningens ägande som 

insynspersoners ägande istället för vd:s? 

 

• Finns det signifikanta samband mellan skuldsättningsgraden hos svenska börsnoterade 

företag och ägarandel hos storägare? Hur ser i så fall sambandet ut? Skiljer sig 

sambandet beroende på vilken identitet ägaren har?  

 

1.5. Omfattning och avgränsningar 
Studien avser att mäta relationen mellan ägarstruktur och skuldsättningsgraden på den svenska 

marknaden. Studiens urval omfattar totalt 168 företag listade på Nasdaq OMX Stockholms 

Small-, Mid- samt Large Cap-listor. Studiens tidsspann är avgränsat till tidsperioden 2004 till 

2013. Rörande definitionen av ledningsägande studeras insynspersoner och vd:s innehav, och 

gällande ägarstrukturen avgränsar vi oss till att undersöka fyra ägarkategorier: storägare, 

institutionella ägare, privata ägare, samt sfärägare. 

 

1.6. Val av målgrupp 
Målgruppen för uppsatsen är studenter, forskare och andra personer som har grundläggande 

kunskap om och intresse för frågor som rör ämnet finans och kapitalstruktur.  
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1.7. Studiens disposition 

Nedan följer en sammanställning av studiens olika beståndsdelar, fördelade på separata 

kapitel. 

 

Kapitel 2 - Teori 

Detta kapitel kommer att behandla litteraturgenomgången som innehåller bakgrundsteorier 

kring ämnet kapitalstruktur och konflikten mellan ägarna och ledningen samt läget på den 

svenska marknaden och sedan vad den senaste forskningen dragit för slutsatser i ämnet.  

 

Kapitel 3 - Metod  

Detta kapitel redogör för vår metod för att besvara frågeställningen.  

 

Kapitel 4 - Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat från våra genomförda tester. 

 

Kapitel 5 - Analys 

I detta kapitel kommer vi analysera våra resultat med hjälp av teorier kopplade till ämnet och 

jämföra med resultat från tidigare forskning.  

 

Kapitel 6 - Slutsats 

Avslutningsvis besvaras vår frågeställning och vi presenterar vilka slutsatser vi drar från våra 

resultat samt vilka nya frågor som våra dessa ger upphov till, tillsammans med förslag till 

vidare forskning. 
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2. Teori 
I litteraturgenomgången redogör vi för grundläggande teorier kring kapitalstruktur samt den 

grundläggande principal-agentkonflikten som råder mellan ägarna och ledningen. Vi går 

även igenom forskning som behandlar teorierna intressekonvergens och omotiverat skydd och 

vad den senaste forskningen bidragit med i frågan. Kapitlet behandlar även storägare som 

kontrollerande organ över ledningen, samt de teoretiska definitionerna och karaktäristika av 

storägare på den svenska marknaden. Slutligen skildras olika länders styrsystem och 

ägarstruktur samt förklarar den svenska modellen av företagsstyrning och ägande. Kapitlet 

avslutas med formuleringen av våra hypoteser.  
 

2.1. Kapitalstruktur 

2.1.1. En optimal kapitalstruktur 
Diskussionen kring företags kapitalstruktur är ett väl utforskat, och samtidigt omdebatterat, 

ämne. Modigliani och Miller (1958) var några av de första att forska på området, då de 

presenterade en modell med ett antal antaganden om en perfekt kapitalmarknad. I modellen 

saknas påverkan från skatt, transaktionskostnader och kostnader som uppkommer vid 

finansiellt trångmål.  Detta innebär, i teorin, att valet av kapitalstruktur inte har någon 

påverkan på företagets värde, och alltså bör betraktas som irrelevant. 1963 publicerade samma 

författare en utveckling av modellen, där de introducerar påverkan av skatt. Denna aspekt 

medför att företags värde ökar med en högre skuldsättning, då skulder genererar skatteavdrag, 

även kallat en skattesköld (Modigliani och Miller, 1963). 

 

Modigliani och Millers utveckling innebär i förlängningen att företag bör dra störst nytta av 

att enbart finansiera sin verksamhet med lån. Genom att ta med de negativa aspekterna av 

skuldfinansiering skapade Kraus och Litzenberger (1973)  en modell som behandlar 

förekomsten av en optimal skuldsättningsgrad för företag, där ett företags värde maximeras 

när marginalkostnaden av skuldsättning är densamma som marginalnyttan. Denna modell 

kallas Trade Off-modellen och är en av de grundläggande teoretiska modeller som används 

inom företagsfinansiering för att beskriva ett företags val av skuldsättning. 
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2.1.2. Informationsasymmetri och Pecking Order-modellen 
Termen informationsasymmetri introducerades av Akerlof (1970), där författaren belyser de 

problem som kan uppstå när aktörerna på marknaden har tillgång till olika mycket 

information. Om säljaren har mer information om sin produkt än köparen, uppstår en 

möjlighet för denne att utnyttja sin position, och sälja produkter av dålig kvalitet till samma 

pris som de bra produkterna. Köparen kommer därmed enbart vara beredd att betala ett lägre 

pris än utgångspriset för alla produkter. Detta fenomen syns när företag ska söka extern 

finansiering, då investeraren kräver en rabatt uppstår en premie för företaget. Ju mer 

information som ligger dold, desto större blir premien. För att slippa sälja till rabatt ligger det 

alltså i säljarens intresse att vara så transparent som möjligt med att visa upp en 

kvalitetsprodukt. Företag kan genom att signalera kvaliteten på sin produkt till marknaden 

minska informationsasymmetrin. Detta gör att kreditinstitut och varumärken får en viktig roll 

(ibid.). 

 

Baserad på informationsasymmetri introducerade Myers och Majluf (1984) en alternativ 

modell till Trade Off-modellen, kallad Pecking Order-modellen. Författarna argumenterar att 

ledningen är bättre informerade än investerarna gällande värdet på företaget, vilket 

skapar  informationsasymmetri som leder till felprissättning av företagets aktier. Som namnet 

vittnar om presenteras en turordning (eng. pecking order) över vilka typer av medel företag 

föredrar att finansiera sin verksamhet med. I första hand väljer företaget intern finansiering, 

följt av skulder och sist att emittera aktier. Sammanfattningsvis väljer Myers och Majluf att 

poängtera att mindre riskfyllda finansieringsalternativ alltid är att föredra, då dessa bidrar till 

lägre totalkostnad för företagets finansiering. 

 

2.1.3. Kapitalstruktursvalet 
Enligt Modigliani och Millers teorem och Trade Off-modellen bör kapitalstrukturen innehålla 

så mycket skulder att det optimerar värdet på företaget. Enligt Pecking Order-modellen ska 

företaget använda den sammansättning som är minst kostsam att anskaffa, givet bristen på 

information. 

 

2.2. Agentkonflikten 
Berle och Means (1932) var tidiga med att uppmärksamma kostnader uppkomna ur 

separationen mellan ägande och kontroll. Författarna skriver att ägarens position har blivit 
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reducerad till att enbart innebära en rättighet till företagets kassaflöde, medan kontrollen över 

företag och dess operationella verksamhet ligger hos den anställda ledningen som har 

verkställande makt över företagets operativa åtaganden. Så länge ledningen gör vad ägarna 

hade gjort i samma situation finns det ingen anledning till oro. Problem kan uppstå när ägare 

och ledning har olika agendor. 

 

Jensen och Meckling (1976) menar att agentkonflikter kommer göra att företaget tar sig an 

projekt som gynnar någon av parterna men inte är värdemaximerande för företaget som 

helhet. Så kallade agentrelationer innebär att en part (agenten) utför en handling å en annan 

parts (principalens) vägnar. Givet att alla aktörer är nyttomaximerare är det möjligt, menar 

Jensen och Meckling, att agenten kommer att ta beslut som inte ligger i principalens intresse. 

För att principalen ska kunna säkerställa att agenten utför arbetet på rätt sätt kan kontrakt 

upprättas innehållandes olika mekanismer (exempelvis kompensation eller klausuler) som 

principalen kan övervaka agenten genom, allt för att minska eventuella agentkostnader.  

 

2.2.1. Agentkonfliktens påverkan på kapitalstrukturvalet 
Jensen och Meckling (1976) jämför på ett teoretiskt plan ett företag som ägs och drivs av en 

och samma person med en organisation som styrs av en anställd ledning och influeras av både 

ägare och långivare, där aktieägare och långivare har olika intressen. De menar att 

agentkostnader uppstår både mellan olika typer av finansiärer, men även mellan ägare och 

ledning, och att dessa kostnader bidrar till att värdet är lägre hos företag som inte ägs och 

styrs av samma person.   

 

Ledningen bär en stor risk kopplad till företagets prestation, då de inte bara får sin lön 

därifrån. En stor del av ledningens privata rykte, framtida lön och anställningsbarhet hänger 

på företagets prestation, något som kallas humankapital (Fama 1980). Vidare resonerar Firth 

(1995) att ledningen blir mer konservativ om de investerar i aktier i företaget, då de investerar 

sin privata förmögenhet i rörelsen. När ledningen dessutom är aktieägare kan de få större 

chans att driva igenom sin konservativa finansieringsstrategi. Eftersom den förväntade 

avkastningen på eget kapital är positivt knuten till skuldsättningsgraden, är aktieägarna som 

homogen grupp positivt inställda till en hög andel skulder i kapitalstrukturen. 
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Enligt Jensen (1986) väljer ledningen att överinvestera när företaget har överskjutande 

kontanta medel. Motiven bakom detta är att uppnå egna mål, som att öka storleken på 

företaget, öka sin egen kontroll, minska risken att hamna i finansiellt trångmål och att minska 

risken för att bli uppköpta av ett annat företag. Dessa mål sker på bekostnad av det totala 

värdet på företaget, och därmed ägarnas intressen. Författaren argumenterar för att en högre 

skuldsättning av företaget verkar disciplinerande mot företagsledningen. Detta kan alltså 

användas som övervakningsmekanism för att se till att de inte utnyttjar sin position, eftersom 

med högre skuldsättning följer ofta restriktioner gentemot kreditgivare, och minskad 

finansiell flexibilitet.  

 

2.3. Ägarstruktur 
Shleifer och Vishny (1997) frågar sig hur investerare kan lita på ledningen i företag, då de 

teoretiskt sett lätt utnyttjar sin position, och undersöker hur styrsystem ser ut världen över. 

Den primära anledningen till att investerare väljer att investera sina pengar i företag är enligt 

författarna att de får en rättighet till en del av företagets kassaflöde, och även en rösträtt i 

enlighet med sitt innehav. Författarna menar att rösträtten är ett av de viktigaste sätten som 

investerare kan utöva inflytande på. I länder med svagare styrsystem där ägarkoncentrationen 

är lägre, kan många små investerare i större utsträckning bli utnyttjade. Ledningen har ett 

ansvar gentemot många intressenter förutom aktieägarna, exempelvis kreditgivare och 

anställda, och med svagare styrsystem ges möjligheten att undanhålla information eller hota 

med uppsägning av anställda som röstar emot dem. Eftersom aktieägarnas investering kan 

betraktas som en icke-återvinningsbar kostnad, sätter de ingen direkt press på ledningen på 

samma sätt som anställda gör (som kan hota med uppsägning eller arbetsvägran). Därför är 

enskilda investerare i större behov av rättsligt skydd eller starka styrsystem för att inte bli 

utnyttjande av ledningen (ibid.). 

 

2.3.1. Ledningens ägande och kapitalstruktur 
Frågan om ledningens aktieägande i företag och om det har en påverkan på företagets 

skuldsättningsgrad och värde har utforskats på många sätt. Forskningen kan kategoriseras i 

två olika läger. Ledningens intressen kan antingen bli desamma som övriga aktieägares, och 

skuldsättningsgraden ökar i takt med att de äger fler andelar (Jensen och Meckling, 1976; 

Kim och Sorensen, 1986). Vi kallar detta fenomen för intressekonvergens (Convergence-of-

interest). Det andra lägret menar att ledningen behåller sin riskaversa agenda och blir mer 
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inflytelserika i takt med ökat ägande, vilket resulterar i en sjunkande skuldsättningsgrad 

(Berger, Ofek och Yermack, 1997; Friend och Lang, 1988; Fama, 1980). Detta kallas att 

ledningen är omotiverat skyddad (Entrenchment phenomena) och sätter sina egna intressen i 

första hand på bekostnad av de övriga ägarna.  

 

2.3.1.1. Intressekonvergens 

För att motverka agentkonflikten som förhindrar företagets värdemaximering utarbetar Jensen 

och Meckling (1976) en teori, där ledningens motiv knyts till aktieägarnas genom att göra 

dem till aktieägare. Om ledningens prestation kopplas till ett incitamentsprogram och 

ledningen förutom lön och bonus även får aktier eller optioner i företaget leder det enligt 

Jensen och Meckling till att ledningen väljer en högre skuldsättningsgrad, om det maximerar 

företagets värde. 

 

Kim och Sorensen (1986) har undersökt skuldsättningsgraden hos företag beroende på hur 

stor del av aktieinnehavet som ägs av ledningen. Författarna stödjer Jensen och Mecklings syn 

på agentkostnader och att dessa minskar när ledningen äger aktier. Kim och Sorensen bidrar 

med empiriskt underlag för att företag där ledningen är aktieägare har en högre 

skuldsättningsgrad än företag med enbart externa aktieägare. De kommer fram till att företag 

håller en högre skuldsättningsgrad om ledningen blir kompenserad med aktier eller optioner 

kopplade till deras prestation eller företagets värde.   

 

Modell	  1	  Intressekonvergens	  
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2.3.1.2. Omotiverat skydd 

I kontrast till teorin om intressekonvergens existerar en teori som menar att en riskavers 

ledning kommer försöka minska skuldsättningsgraden i företaget de jobbar för. När ledande 

personer inom företaget får mycket inflytande, och samtidigt upplever att deras position inte 

är hotad, kan de bli omotiverat skyddade.  Termen definieras som till vilken grad ledningen 

inte är kontrollerad av de övervakningsmekanismer som finns i företaget och på marknaden, 

utan upplever att de sitter säkert (Berger et al., 1997). Faktorer som leder fram till omotiverat 

skydd, förutom aktieägande, kan till exempel vara att ledningen innehaft posten under en 

längre tid eller om styrelsen är ineffektiv i sin övervakning av ledningen. 

 

Friend och Lang (1988) har på den amerikanska marknaden funnit bevis på att 

skuldsättningsgraden sjunker i takt med att ledningen blir aktieägare. Ju mer aktier ledningen 

äger i företaget, desto lägre blir skuldsättningsnivån. Fama (1980) förklarar det med att 

ledningen håller en större icke diversifierbar risk jämfört med externa aktieägare och att det 

förklarar hur företaget tar på sig mindre andel skuld i förhållande till eget kapital ju mer 

inflytande de får som aktieägare. Samtidigt har de företag med externa storägare större andel 

skulder, vilket enligt författarna antyder att aktieägande lednings och övriga aktieägares 

intressen motstrider varandra, och reflekteras i kapitalstrukturen. 

 

Modell	  2	  Omotiverat	  Skydd	  
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2.3.2. Koncentrerat ägarskap 
Om ett företags ägande är utspritt på många ägare, och varje part enbart äger en liten andel 

kommer ingen av dessa ha incitament att övervaka företaget och dess ledning. Om det 

däremot existerar stora ägare, med hög andel investerat kapital kommer de bidra till ett ökat 

övervakande. Free Riding-problemet (Grossman och Hart, 1980) innebär att minoritetsägare 

förlitar sig på att storägarna ska övervaka ledningen, och drar därmed nytta av övervakning 

utan att själva utföra den. Shleifer och Vishny (1986) argumenterar att storägare är de enda 

som har både möjlighet och anledning att införa övervakande mekanismer i företaget för att 

kontrollera ledningen. En agentkonflikt uppstår då minoritetsägarna utnyttjar storägarens 

möjlighet att påverka ledningens beslut till förmån för alla aktieägare. Storägarna å sin sida 

utnyttjar att de genom sin möjlighet till påverkan kan omdirigera kassaflöden till andra 

företag som de äger eller till projekt som bara gynnar dem (Shleifer och Vishny, 1997). 

 

Fosberg (2004) resonerar att förekomsten av större aktieägare är nödvändigt för att kunna 

övervaka ledningen, och finner empiriskt bevis för ett samband mellan stora aktieägare och en 

högre skuldsättningsgrad. Vidare presenteras också bevis för att ju mer den större aktieägaren 

äger av företaget desto mer effektfull är den kontrollerande mekanismen. 

 

Claessens, Djankov, Fan och Lang (2002) undersöker storägares påverkan på företagsvärdet 

på företag på den östasiatiska marknaden där de flesta företag styrs av en ensam aktieägare. 

De finner en obalans mellan ägande och kontroll på så sätt att det krävs ett relativt litet 

innehav i proportion till mängden kontroll investeraren får. De förklarar resultatet med att det 

ofta inte enbart handlar om antal rösträtter för att ha inflytande över företaget, men ofta 

handlar det om pyramidstrukturer, korsvist ägande och sfärer1. Det största gapet mellan 

ägande och kontroll finner studien i familjeägda företag. De diskuterar även att fenomenet är 

vanligare förekommande hos privata ägare än institutionella, och argumenterar för att det kan 

bero på att det är svårare för ledningen att utvinna egna fördelar om ägandet är spritt eller 

institutionellt, än om det är privat.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  För	  vidare	  diskussion	  kring	  sfärägare,	  se	  2.3.3.3.	  
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2.3.3. Olika ägargupper 
Antagandet att alla ägare vill värdemaximera företaget existerar under antagandet att alla 

investerare har en väldiversifierad portfölj. Detta är inte fallet när aktörerna kan 

nyttomaximera på andra vis, exempelvis om de har personliga kopplingar till ett specifikt 

företag. Thomsen och Pedersen (2000) argumenterar för att identiteten hos ägarna har 

betydelse eftersom även storägare har olika preferenser. I detta stycket kommer vi gå igenom 

hur olika ägargrupper kan agera beroende på om de identifieras som privata ägare, 

institutionella eller sfärägare.  

 

2.3.3.1. Privata storägare 

Privata storägare har större tendens att vara involverad i den operationella verksamheten, 

vilket gör dem inflytelserika vid beslutsfattande i företag (Cronqvist och Nilsson, 2003). 

Villalonga och Amit (2006) skriver att när familjer har kontroll utöver själva ägarandelen 

sänker det värdet på företaget. Detta sker ofta genom indirekt ägande i exempelvis 

pyramidägande, genom rösträttsdifferentiering, korsvist ägande eller särskilda 

överenskommelser via rösträtterna. Denna effekt är direkt proportionerlig till den 

överskjutande kontrollen över ägarandelen, och kallas av författarna för en “control discount”. 

Agentkonflikten mellan ledningen och ägarna minskar när det finns storägare som övervakar 

ledningen. Det kan dock ge upphov till en annan typ av agentkonflikt, då storägare 

omdirigerar kassaflöden till förmån för sig själva på bekostnad av småägare. Detta skapar 

endast små fördelar för institutioner, som delar ut sin vinsten till många oberoende ägare 

medan det finns en större vinstmöjlighet för en koncentrerad privat ägare som exempelvis en 

familj. Detta gör, enligt Villalonga och Amit (2006), att det finns en större agentkonflikt 

mellan storägare och småägare om storägaren är privat än om det är en institution.   

 

Privata storägare är ofta grundaren till företaget eller en storägare som förvärvat det (Agnblad, 

Berglöf, Högfeldt och Svancar, 2002). Privatpersoner har ofta en vilja till långsiktighet och att 

behålla sin position, inte enbart generera så hög avkastning som möjligt. De kan också vara 

motvilliga till att dela med sig av information vilket ökar informationsasymmetrin (Pedersen 

och Thomsen, 2000). Privata ägare är ofta direkt kopplade till den operativa verksamheten via 

styrelse eller ledning, antingen via nätverk eller då ägarna själva har haft en position inom 

företaget. Privata investerares uteblivna diversifiering kan leda till riskaversion hos dessa 

investerare och en låg skuldsättningsgrad (ibid.) 
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En företagskultur som grundar sig på starka familjeband, vilket ofta är fallet i privata 

familjeföretag, kan förhindra den ekonomiska utvecklingen genom att ledningen i första hand 

tar beslut som gynnar den direkta familjen och inte samtliga aktieägare (Morck och Yeung, 

2003). Andersson och Reeb (2003) beskriver hur familjeföretag kan motverka 

värdemaximering genom att tillsätta en familjemedlem som vd, trots att denne kanske inte är 

den mest kompetenta. De argumenterar dock för fördelarna med att förena ägande och 

kontroll, och de finner bevis på den amerikanska marknaden för att familjegrundade och -

ägda företag presterar bättre än andra företag, och om vd är en familjemedlem presterar 

företaget bättre än om vd kommer utifrån.  

 

Cronqvist och Nilsson (2003) undersöker svenska noterade bolag och mäter aktieägare som 

har stor andel rösträtter i förhållande till sitt aktieinnehav. Enligt studien är familjeföretag de 

som har störst diskrepans mellan ägande och kontroll, vilket gör att externa investerare kräver 

störst premie för att investera. Dock är det inte dessa företag som presterar bäst, då 

avkastningen på företagets tillgångar sjunker i takt med ökad ägarkoncentration.  

 

2.3.3.2. Institutionella ägare 

Institutionella ägare definieras av Hedlund, Hägg, Hörnell och Rydén (1985) som 

investmentbolag, stiftelser, försäkringsbolag, pensions- och aktiefonder, rörelsedrivande 

bolag med ägande i börslistade företag samt akademier, föreningar och samfund. Författarna 

kritiserar Berle och Means (1932) syn på ägande och kontroll som alltför enkel, att de liksom 

många andra begränsar ägarstruktur till graden av koncentration, och inte i samma 

utsträckning beaktar ägandeindividerna. De påpekar att analysen kring ägarstruktur dessutom 

är USA-centrerad, och kanske inte alls applicerbar på samma sätt i Sverige. Ferreira och 

Matos (2008) undersöker institutioners roll i olika länder. Institutioner, som definieras av 

författarna som professionella placerare som placerar andras pengar, äger 33.8 procent av 

marknadsvärdet i Sverige och består till större del än institutionerna i USA av “grå” 

institutioner, som innebär att institutionen till större del är lojal mot ledningen i företag som 

de äger. 

 

Det finns två sätt på vilka storägare kan påverka företaget: voice och exit. Voice innebär att 

utöva sitt inflytande genom att göra sin röst hörd, och exit innebär att sälja sin andel. 
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Institutionella investerare har, likväl som småägare, en tendens att till större del använda sig 

av exit (Hedlund et al., 1985).  Institutionella ägare och andra storägare engagerar sig mer och 

röstar emot förslag från ledningen som är värdeförstörande för investerare än vad små 

aktieägare gör. Vissa institutioner använder voicefunktionen snarare än exit. Dessa är ofta 

statliga institut och intresseorganisationer som många gånger har fler intressen än avkastning. 

Pensionsfonder och aktiefonder är mindre beroende av ledningen och kan därför lättare rösta 

emot dem. Banker, försäkringsbolag och stiftelser är oftare beroende av beslut under 

ledningens kontroll, och är därmed mindre benägna att rösta emot ledningen (Brickley, Lease 

och Smith., 1988).   

 

Banker, försäkringsbolag och värdepappersfonder strävar efter avkastning snarare än 

personliga mål. De har en långsiktig agenda med sina placeringar då deras affärsidé bygger på 

att placera andras pengar, vilket även betyder att de har en lägre risktolerans än andra 

(Hedlund et al., 1985). Eftersom dessa typer av investerare är väldiversifierade och inte har 

samma känslomässiga koppling till företaget de investerar i, menar Cronqvist och Nilsson 

(2003) i kontrast med Hedlund (1985) att de är mindre riskaversa än privata investerare. Både 

Hedlund (1985) och Cronqvist och Nilsson (2003) poängterar att dessa typer av investerare 

hellre brukar använda exit-funktionen än voice för inflytande. Admati och Pfleiderer (2009) 

stödjer detta synsätt och argumenterar för att hotet om institutioners exit är en form av 

övervakning som företagsledningen måste förhålla sig till.  

 

Firth (1995) kopplar institutionella storägares påverkan på ledningen till valet av 

kapitalstruktur. Han finner att närvaron från institutionella investerare i ägarstrukturen har en 

påverkan på ledningens beslut och därmed val av kapitalstruktur. Institutionella ägare har 

större påverkan på skuldsättningsgraden än externa aktieägare. Firths resultat tyder på att 

skuldsättningsgraden är högre hos företag som ägs av institutionella investerare.  

 

2.3.3.3. Sfärer 

Separationen mellan ägande och kontroll möjliggör för några få ägare att kontrollera företag 

med enbart en mindre del av investerat eget kapital. I många länder tillhör de flesta stora 

företag en familjesfär där ledningen har en tendens att följa direktiv från den kontrollerande 

familjen snarare än övriga aktieägare. Kontrollen är begränsad till inom sfären, och yttre 

investerare bidrar därmed enbart med att tillföra kapital (Morck och Yeung, 2003).  
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Företagssfärerna i Sverige uppstod på grund av kapitalunderskott och informationsasymmetri 

på finansmarknaden (Collin, 1998). Sfärer kan uppstå av många anledningar, i många olika 

slags ekonomier, ofta som en organisatorisk lösning på marknadsineffektivitet. I en sfär är 

flera företag och ägargrupper indirekt sammansvetsade och får inflytande över varandra 

genom aktieägande eller att bolagens nyckelpersoner sitter i varandras styrelser.  Bolag inom 

sfären drar nytta av att dela information mellan varandra för att effektivisera 

resursallokeringen inom sfären. Sammankopplingen av styrelser förbättrar även övervakning 

inom sfärerna gällande skuldsättningsgraden och gör strategiska beslut enklare för styrelsen 

då de tillhandahåller ett rikt nät av information och kontakter, vilket är fördelaktigt för alla 

styrelser inblandade i sfären (ibid).  För företag inom samma sfär uppstår därmed en intern 

marknad som underlättar tillgång på kapital och produkter mellan parterna, vilket ger dessa 

aktörer fördelar i form av lägre kapitalkostnad och tillgång på kompetens (Khanna och 

Rivkin, 2001; Collin, 1998).  

 

2.3.4. Ägarklimat och styrning i världen 
Det är skillnad på hur stort inflytande ledningen har över kapitalstruktursvalet i olika länder 

och kulturer. La Porta et al. (1997) undersöker hur de skillnader som finns gällande rättsligt 

skydd av investerare skiljer sig åt mellan länder, och i så fall om de har en påverkan på 

bolagsfinansiering. De undersöker lagar som upprätthåller investerarskydd och finansiella 

marknader i 49 länder. Författarna redogör för skillnader i ägarstruktur mellan nationer, som 

karaktäriserar olika länders finansiella klimat baserade på lagligt ursprung, ett resonemang 

studien benämner som Legal Origins Theory. Legal Origins Theory utgår ifrån att en nations 

lagar och rättsliga förhållningssätt härstammar från ett av två olika lagsystem: civil law eller 

common law. De olika systemens utformningar har implikationer på de handelsrättsliga 

lagarna inom nationen, och påverkar den finansiella marknadens utformning och således de 

aktörer som är verksamma där.   

 

Common law-länderna härstammar ursprungligen från Storbritannien och innefattar främst 

Storbritannien och dess forna kolonier, exempelvis USA. De europeiska länderna, borträknat 

Storbritannien, räknas som civil law-länder. Lagar för företag ser olika ut i common law-

länder jämfört med civil law-länder. I civil law-länder finns ofta regleringar i koder och 

rekommendationer, medan de är lagstiftade i common law-länderna (La Porta et al., 1997). 
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Den svenska koden för bolagsstyrning är ett exempel på hur regleringar kan fungera i civil 

law-länder. “Koden består av ett antal numrerade regler, vilka de bolag som tillämpar Koden 

har att förhålla sig till enligt principen följ eller förklara” (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2015). Svenska företag får alltså välja en annan lösning än den koden föreslår 

om man förklarar varför man har valt att inte följa koden. 

 

Shleifer och Vishny (1997) skriver att länder som La Porta (1997) kallar för common law-

länder har de bästa lagstiftade investerarskydden i världen, medan länder som klassificeras 

som civil law förlitar sig mer på övervakning från externa storägare och banker. 

Investerarskydd innebär att investerares rättigheter behöver skyddas, från företagets ledning 

och från andra investerare. Skillnaden mellan lagsystemen ligger i hur starkt detta skydd är. 

La Porta et al. (1999) visar att företag med spridda investerare återfinns i länder med starkt 

investerarskydd, och i länder med svagt investerarskydd är det vanligare att företagen är 

familjeägda och ägarstrukturen är koncentrerad. Den mer koncentrerade ägarstrukturen i civil 

law-länder innebär att företagsledningen har mindre makt än i common law, då de övervakas 

hårdare (Shleifer och Vishny, 1997). Cotei, Fahrat och Abugri (2011) beskriver hur länder 

med mindre utvecklad aktiemarknad och sämre skydd för investerare har mer 

informationsasymmetri på aktiemarknaden. 

 

Skillnaden i olika länders styrsätt återspeglas också i hur bolagsstyrning uttrycks och 

fungerar. Ooghe och de Langhe (2002) definierar 4 signifikanta skillnader mellan 

anglosaxiska marknader och typiskt europeiska: ägandet är mer koncentrerat i det europeiska 

systemet, finansiella institutioner äger en större del av marknaden på de anglosaxiska 

marknaderna, de anglosaxiska marknaderna är mer likvida då en större andel företag är 

börslistade och förekomsten av storägare är vanligare i de europeiska länderna. Då 

företagsövervakning framförallt är baserat på styrelsens inverkan, bidrar de olika 

marknadsutformningarna länder emellan även till styrelsens funktion och utseende.  

 

2.3.4.1. Styrelsens roll 

Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares 

intressen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). Adams et al. (2010) tolkar några av 

styrelsens uppdrag som att de rådger och vägleder ledningen, disciplinerar ledningen samt 

agerar i krislägen. De sätter företagets policyer och den strategiska agendan för företaget, de 
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anställer och avskedar vd:n samt övervakar denne. Styrelsens incitament att agera i enlighet 

med en strategi som följer aktieägarnas intressen ökar när styrelsen har investerat i företagets 

aktier (Chatterjee, 2009). O’Reilly och Main (2010) skriver att företagsövervakning är de 

mekanismer som påverkar vd:s beslut när det finns ett gap mellan ägande och kontroll. 

Övervakningen sköts även bättre om styrelsen är så kallat oberoende, vilket innebär att den 

inte är påverkad av vd eller bolagsledningen (Bebchuck och Fried, 2005). Enligt Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning (2015), ska majoriteten av styrelseledamöterna vara oberoende. 

Faktorer som spelar in för att avgöra en styrelseledamots oberoende är bland annat om 

ledamoten är eller varit anställd av bolaget under de senaste åren, om ledamoten haft andra 

affärsmässiga relationer med bolaget eller om någon närstående till ledamoten sitter i 

bolagsledningen (ibid.).   

 

Styrelseledamöter i Sverige är ofta desamma mellan olika företag. Samma personer är alltså 

involverade i olika styrelser, vilket i jämförelse med Storbritannien resulterar i tätare nätverk 

bolagen emellan, och beror till stor del på Sveriges mindre befolkning, vilket gör urvalet av 

kandidater till en styrelse mindre (Johanson och Østergren, 2010). Övervakningen i Sverige är 

mycket baserad på tillit och sociala nätverk. Det bidrar till svårigheter att klassificera många 

styrelseledamöter som oberoende (ibid.). När styrelseledamöter har andra uppdrag, som 

exempelvis ett heltidsjobb som vd i ett annat företag, advokat eller banktjänsteman, kan de 

benämnas som “busy directors” . Dessa styrelseledamöter är ofta anlitade på grund av sin 

expertis (Adams et al., 2010). Styrelser som har ledamöter som kan klassificeras som “busy” 

har i regel sämre övervakning av företagsledningen. Fich och Shivdasani (2006) finner bevis 

på att styrelser med majoritet av ledamöter med tre eller fler åtaganden utanför 

styrelseuppdraget är kopplade till sämre bolagstyrning, med lägre marknadsvärde, lägre 

lönsamhet samt är inte lika benägna att avskeda vd när företaget underpresterar. 

 

“Arm’s length contracting” är ett sätt att minska problemet att vd verkar för att gynna sig själv 

medan styrelsen gör sitt bästa för att gynna aktieägarna, vilket gör att ledande personer inom 

företaget måste hållas på “armlängds avstånd” från styrelsen för att de inte ska få för mycket 

inflytande (Bebchuck och Fried, 2005). Om ledningen har för stor makt och kompenseras 

med optioner eller via andra belöningssystem kan de komma att undanhålla information för 

aktieägare eller investera i icke transparenta projekt till förmån för att hålla en stabil 

aktiekurs. Detta beteende är värdeförstörande för aktieägarna (ibid.). Arm’s length contracting 
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adresserar således agentkonflikten mellan ägare och ledning, men Bebchuck och Fried (2005) 

tar upp att det kan finnas en agentkonflikt även mellan styrelsen och ägarna. Det kan vara 

bekvämt för styrelsen att låta vd få belöningar och få bestämma mer över sin egen lön och 

kompensation utan sträng uppsikt eftersom styrelseledamöterna ofta har fullt upp med sina 

andra uppdrag utöver styrelseuppdraget och/eller sympatiserar med vd.  

 

2.3.5. Den svenska modellen 
Den svenska modellen, med hänsyn till dess finansiella system och ägarstruktur, är enligt 

Agnblad et al. (2002) en kombination mellan den frekvent analyserade anglosaxiska modellen 

och den kontinentala europeiska modellen, och den är relativt outforskad. Ägarstrukturen på 

den svenska marknaden domineras av några få ägare där Wallenbergsfären står för en stor del 

av det totala marknadsvärdet på börsen. Det har sett likadant ut sedan ungefär ett sekel 

tillbaka i tiden (ibid.), men marknaden har på senare tid blivit mer och mer beroende av 

institutionella och utländska ägare (Henrekson och Jakobsson, 2012). I Sverige är dessutom 

staten en stor ägare (La Porta et al., 1999), som även agerar på den finansiella marknaden. 

Staten har även en viss inverkan på bolagsstyrningen i de företag de investerar i, exempelvis 

genom sina pensionsfonder. Det är exempelvis dubbelt så vanligt att representanter från 

statliga pensionsfonder får en plats i företags valberedning än vad det är för privata fonder 

(Gianetti och Laeven, 2009). 

 

I enlighet med Legal Origins-teorin av La Porta et al. (1997) är Sverige ett civil law-land som 

saknar starkt rättsligt skydd för minoritetsägare, där marknaden präglas av hög 

ägarkoncentration och har stor separation mellan ägande och kontroll. Detta menar Agnblad 

et al (2002) gör landet svårt att kategorisera enligt Legal Origins-teorin då den finansiella 

marknaden i Sverige bör kategoriseras som “outvecklad”, när det finansiella systemet i 

Sverige i själva verket är väldigt starkt, och Sverige producerar många framgångsrika och 

internationellt konkurrenskraftiga företag (ibid.).  

 

I länder med svagare lagligt och institutionellt investerarskydd är det vanligt att storägare och 

institutioner används i kontrollerande syfte för att disciplinera ledningen (La Porta et al. 

1999). Bland civil law-länderna är pyramidstrukturen det vanligaste sättet som 

minoritetsägare utövar kontroll över stora företag (ibid). I en pyramidstruktur utövas 

kontrollen i en hierarki: ägarna i ett företag kontrollerar ett holdingföretag som i sin tur 
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kontrollerar andra företag, vilket skapar indirekt kontroll från investerare som inte är direkta 

ägare (Collin, 1998) I Sverige är det mycket vanligt med pyramidstrukturer och 

rösträttsdifferentiering, vilket innebär att det är stor skillnad på ägande och kontroll, och det är 

inte alltid den som äger flest aktier som har mest inflytande över företaget (Holmén och 

Högfeldt, 2009).  

 

Vanligtvis tillåter europeiska länder antingen rösträttsdifferentiering eller pyramidägande, 

men i Sverige finns båda. Den svenska modellen innefattar A- och B-aktier, och det är vanligt 

med familjeägda företag, institutionellt ägande, pyramidstrukturer samt sfärägande (Shleifer 

och Vishny, 1997). Kritik har riktats mot möjligheten att skilja på kapitalinsatsen och 

medföljande kontroll. Från bolagets synvinkel ligger fördelarna i att även publika företag kan 

bibehålla en stark ägarkontroll (Statens offentliga utredningar, 2004, s. 191-192). 

Rösträttsdifferentieringen kan också ha en påverkan på kapitalstrukturen, då möjligheten att 

emittera aktier inte behöver påverka kontrollen över företaget. Mer utspätt aktieinnehav med 

samma ägarkoncentration bland rösträttsinnehaven kan leda till en lägre skuldsättningsgrad 

(Hagelin, Holmén och Pramborg, 2006). Separationen mellan ägande och kontroll minskar 

även investerares syn på företagets värde. Agnblad et al. (2002) visar att värdet på ett företag 

som har rösträttsdifferentiering värderas av investerare upp till 30 procent lägre.  

 

2.3.6. Ägarstrukturens påverkan på kapitalstruktursvalet 
Skillnaden mellan ägande och kontroll skapar agentkostnader mellan ägare och ledning som 

kan påverka kapitalstruktursvalet (Jensen och Meckling, 1976). Ledningen vill hålla en låg 

skuldsättningsgrad (Fama, 1980). De spridda och väldiversifierade investerarna vill hålla en 

hög skuldsättning för att maximera företagsvärdet (Hedlund, 1985). Det är även skillnad på 

viljorna mellan olika slags ägare, vilket bidrar till ytterligare konflikt. Institutionella 

investerare räknas vara väldiversifierade och därför inte lika riskaversa och med en möjlighet 

att sälja sitt innehav om ledningen går emot deras vilja (Brickley et al. 1988). Privata 

storägare kan vara riskaversa och därmed vilja hålla en låg skuldsättningsgrad (Andersson och 

Reeb, 2003), eller ha för stora agentkostnader så att skuldsättning blir ett billigare alternativ 

(Villalonga och Amit, 2006). Kontrollen som ägargrupperna kan utöva för att disciplinera 

ledningen beror på hur stort inflytande de har, vilket inte alltid är direkt kopplat till andel ägt 

kapital (Shleifer och Vishny, 1997; Smart, Thirumalai och Zutter, 2008; La Porta et al., 1999; 

Collin, 1998).  
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2.4. Tidigare forskning 
För att mäta ledningens inflytande över kapitalstrukturen har tidigare forskare undersökt vad 

som händer när ledningen också är aktieägare, och sett hur effekten förändrats vid starka eller 

svaga styrsystem , mätt som koncentrerat ägande, institutionella ägare eller andra mått på 

övervakning. Vi har ovan gått igenom teorier som behandlar intressekonvergens och 

omotiverat skydd, vilket illustrerar att ledningen antingen delar agenda med övriga aktieägare 

om de äger aktier, alternativt blir de omotiverat skyddade och använder det utökade 

inflytandet för att fullfölja sin egen agenda. Vid intressekonvergens ökar skuldsättningsgraden 

och vid omotiverat skydd sjunker den. Vissa studier har hittat bevis för en kombination 

mellan intressekonvergens och omotiverat skydd, var det ena sambandet kan kallas för 

intressekonvergens-omotiverat skydd och det andra för omotiverat skydd-intressekonvergens. 

Vid intressekonvergens-omotiverat skydd konvergerar intressena mellan ledningen och övriga 

ägare när ledningen äger lite aktier, skuldsättningsgraden går upp, för att sedan göra 

ledningen omotiverat skyddad vid högre andel innehav hos ledningen vilket gör att 

skuldsättningsgraden sjunker. Vid omotiverat skydd-intressekonvergens blir resultatet det 

motsatta. Den senaste forskningen på ämnet är motstridig, där resultaten pekar åt olika håll. 

 

Viktigt att poängtera är att omotiverat skydd och intressekonvergens är två fenomen som 

påverkar företaget som helhet, något som kan uttryckas i skuldsättningsgraden men även i 

andra avseenden. Nedan redogörs även för studier som undersökt frekvensen av omotiverat 

skydd och intressekonvergens på företagets värde, mätt som Tobins Q. Detta då det var några 

av de första studierna som mätte kombinationen av omotiverat skydd och intressekonvergens 

och hur dessa teorier faktiskt tar sig uttryck. 

 

2.4.1. Intressekonvergens-Omotiverat skydd 
McConnell och Servaes (1990) undersöker hur relationen mellan företagets värde och 

ägarstrukturen ser ut. Författarnas mål är att jämföra vilka effekter ledningens ägande och 

stora aktieägare har på företagets värde. Undersökningen görs på företag i USA, och 

författarna finner ett icke-linjärt samband, där företagets värde ökar i början när ledningens 

ägande ökar. När ledningens ägande når en punkt, vid ungefär 40 procent av aktierna, börjar 

företagsvärdet sjunka. Detta stödjer teorin om intressekonvergens-omotiverat skydd. 
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Författarna hittar inget empiriskt stöd för att stora aktieägare skulle ha någon påverkan på 

företags värde. Däremot presenterar de underlag för att institutionella investerare har en 

positiv effekt på företagets värde. 

 

Brailsford et al. (2002) undersöker huruvida det finns ett samband mellan ägarstrukturen på 

australiensiska företag och deras kapitalstruktur. Författarna hittar bevis för att när ledningen 

ökar sin kapitalandel ökar skuldsättningen tills dess att ledningen äger 49 procent av företaget. 

Vid den punkten minskar istället skuldsättningen, vilket ger stöd åt teorin om 

intressekonvergens-omotiverat skydd. Författarna hittar även bevis för att skuldsättningen 

ökar när det finns externa storägare. 

 

Modell	  3	  Intressekonvergens	  –	  Omotiverat	  Skydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När effekterna av både externa storägare och en omotiverat skyddad ledning ställs mot 

varandra finner författarna stöd för två förhållanden. När ledningen äger relativt lite av 

företaget har externa storägare en positiv effekt på skuldsättningsgraden. När ledningen 

istället äger en större del av företaget och är omotiverat skyddad har de externa storägarna 

ingen påverkan på skuldsättningsgraden. 

 

Florackis och Ozkans (2009) artikel undersöker den brittiska marknaden och utgår ifrån att 

det finns en konflikt mellan ledningens ägande och den bolagsstyrning som finns i företaget. 

Författarna tar upp att Storbritannien är ett land som kännetecknas av svag 

Källa:	  Författarna	  
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företagsövervakning, men starkare investerarskydd genom lagstiftning, vilket enligt 

författarna bör leda till att företagsledningar har stor frihet och stor möjlighet att påverka 

företags val av kapitalstruktur. För att mäta hur stark bolagsstyrning ett företag har 

konstruerar författarna ett index bestående av flera mått för styrning. Företag med stark 

bolagsstyrning har större möjlighet att öka sin skuldsättning tack vare den minskade 

agentkostnaden mellan ägare och ledning. Författarna finner dessutom att ledningen i företag 

med stark bolagsstyrning inte har någon påverkan på skuldsättningsgraden. I företag med 

svag bolagsstyrning har företagsledningen däremot en signifikant påverkan på 

skuldsättningsgraden, då den ökar när ledningens ägande är på låga nivåer och minskar när 

ledningen äger en större andel. Detta stödjer teorin om intressekonvergens-omotiverat skydd. 

 

Sun et al. (2015) genomför även de sin undersökning i Storbritannien, som på senare tid har 

haft en ökande koncentration av institutionella investerare. Författarna hänvisar till andra 

studier som har visat att engelska företagsledare blir mer omotiverat skyddade men på högre 

nivåer av aktieinnehav, vilket syns i deras val av en mer konservativ kapitalstruktur. 

Författarna undersöker hur skuldsättningsgraden ser ut för olika nivåer av företagsledningens 

aktieägande samt för olika nivåer av institutionellt ägande. Författarna underbygger teorin om 

intressekonvergens-omotiverat skydd då de finner att skuldsättningen ökar på låga nivåer av 

ledningsägande och minskar på högre nivåer. De konstaterar att institutionella ägare har en 

positiv påverkan på skuldsättningsgraden. Författarna tolkar sambandet som att ägare och 

lednings intressen konvergerar på låga nivåer av ledningens ägande, upp till att de äger 13 

procent av företaget. Att låta ledningen äga mer än så försätter dem i en situation av 

omotiverat skydd och med högre inflytande vilket leder till lägre skuldsättning av företaget. 

 

2.4.2. Omotiverat skydd-Intressekonvergens 
Morck, Schleifer och Vishny (1988) undersöker i sin artikel sambandet mellan ledningens 

ägarskap och marknadsvärdet på företaget. De finner ett signifikant ickelinjärt samband där 

Tobins Q inledningsvis ökar när ledningen äger mellan 0-5 procent, sedan sjunker i takt med 

att ägarandelen hos ledningen ökar upp till 25 procent, för att sedan öka igen, dock inte lika 

brant, när ägarandelen hos ledningen steg över 25 procent. Författarna tolkar resultaten som 

att kurvans negativa lutning mellan 5 och 25 procent beror på omotiverat skydd av ledningen, 

och sedan den ökande kurvan som att intressen mellan ledning och aktieägarna konvergerar i 

och med större andel ägarskap hos ledningen. Ökningen från 0 - 5 procent kan enligt 
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författarna bero på andra faktorer än intressekonvergens, och är därför inte nödvändigtvis 

relevant. 

 

Pindado och de la Torre (2011) misstänker att kapitalstrukturen beror på vilka intressen och 

mål som driver ägarna, och menar sedan att dessa mål kan skilja sig beroende på vem som 

styr företaget. De undersöker konflikter mellan företagsledningen och externa ägare samt 

mellan små och stora ägare. De finner empiriskt bevis för att själviska motiv hos ledningen, 

underbyggt av omotiverat skydd, resulterar i en kapitalstruktur som gynnar ledningens 

intresse på bekostnad av ägarna. De finner att ledningens ägarskap inte påverkar 

kapitalstrukturen så länge deras intressen är desamma som resten av aktieägarnas, men när de 

är omotiverat skyddade sjunker skuldsättningsnivån. Å andra sidan ökar skuldsättningsgraden 

i närvaro av storägare när ägarna och ledningen har samma intressen, när ledningen är 

omotiverat skyddad har storägare ingen påverkan på skuldsättningen. Studien är genomförd i 

Spanien som enligt Legal Origins Theory är ett land med Civil Law-rättssystem (La Porta, 

1997). 

 

Agha (2013) undersöker hur ledningens olika former av ersättning samt hur extern 

övervakning av företaget påverkar kapitalstrukturen på amerikanska företag. När ledningen 

belönas med bonus eller aktier i företaget väljer de att minska skuldsättningen till en början, i 

linje med teorin om omotiverat skydd. Efter en viss punkt, när belöningen i form av bonus 

eller aktier blivit större, ökar dock skuldsättningen. Detta beteende stämmer överens med 

intressekonvergens-teorin.  

Modell	  4	  Omotiverat	  Skydd	  –	  Intressekonvergens	  
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Den andra frågan som studien ska svara på handlar om företagsövervakning. Frågan ställs om 

starkare övervakning av ledningen har en positiv eller negativ effekt på skuldsättningsgraden. 

Författaren menar att tidigare studier som har hittat bevis för intressekonvergens till följd av 

övervakning har använt ett dataurval som i stor utsträckning består av stora företag som ofta 

har stark övervakning av ledningen. I studien används ett större urval av mindre företag med 

motiveringen att det ger en större variation av graden av företagsövervakning. Författaren 

konstruerar ett index för företagsövervakning bestående av 25 komponenter. Företag delas 

sedan in i två olika grupper, en grupp av företag med den starkaste övervakningen och en 

grupp av företag med den svagaste övervakningen. Resultatet av regressionen ger stöd för 

teorin om omotiverat skydd-intressekonvergens i de företagen med svagast övervakning, 

medan det i gruppen med stark övervakning finns stöd för teorin om intressekonvergens-

omotiverat skydd. Skillnaden grundar sig i att en vd som blir starkt övervakad vill tjäna 

styrelsen genom att höja skuldsättningen när denne får kompensation i form av aktier och 

bonus. När kompensationen är tillräckligt stor har övervakningen inte längre någon effekt, 

och vd blir omotiverat skyddad. När vd inte blir starkt övervakad av styrelsen blir denne 

omotiverat skyddad vid låga nivåer av kompensation. När kompensationen blir större inser vd 

att hen går miste om värde i sitt kompensationspaket, och väljer att höja skuldsättningsgraden. 
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Författare Land År Undersöker Resultat Slutsats  

McConnell 
och Servaes 
(1986) 

USA 1976,
1986 

Tobin’s Q beroende på 
insynspersoners ägande samt 
storägare och institutionella ägare 

Det existerar ett positivt 
förhållande mellan 
insynspersoners ägande 
och Tobin’s Q upp till 
40-50%, där relationen 
istället vänder för att bli 
negativ. Ingen signifikant 
påverkan från storägare. 
Positiv påverkan från 
institutionella ägare. 

Intressekonvergens-
Omotiverat skydd 

Brailsford et 
al. (2002) 

Australien 1989-
1995 

Skuldsättningsgrad beroende på 
styrelsens ägande och storägare 

Vid låga nivåer av 
styrelsens ägande har 
externa storägare en 
positiv inverkan på 
skuldsättningsgraden. 
När ledningen äger 
mycket har externa 
storägare ingen påverkan 
och skuldsättningsgraden 
blir lägre.  

Intressekonvergens-
Omotiverat skydd 

Florackis och 
Ozkan (2009) 

Storbritannien 1999-
2004 

Skuldsättningsgrad beroende på  
när styrelseledamöter som är 
anställda i bolaget  äger aktier, och 
bolagsövervakning 

Det existerar ett 
ickelinjärt samband 
mellan ledningsägande 
och skuldsättning, och 
detta samband beror 
starkt på utformningen 
av företagets 
bolagsövervakning. Vid 
starka 
övervakningssystem ökar 
skuldsättningsgraden och 
vid svaga system sjunker 
den. 

Intressekonvergens-
Omotiverat skydd 

Sun et al. 
(2015) 

Storbritannien 1998-
2014 

Skuldsättningsgrad beroende på 
styrelsens aktieinnehav och andelen 
institutionella ägare.  

Skuldsättningsgraden 
ökar vid låga nivåer av 
styrelsens ägande, upp 
till 13 % varpå 
skuldsättningsgraden 
sjunker i takt med högre 
nivåer. Institutionella 
ägare har en positiv 
inverkan på 
skuldsättningsgraden.  
 

Intressekonvergens-
Omotiverat skydd 

Morck et al. 
(1988) 

USA 1980 Tobins Q beroende på styrelsens 
aktieägande 

Tobins Q sjunker när 
styrelsen äger mellan 5-
25 % av totala andelen 
aktier. När ledningen 
äger mer än 25 % ökar 
Tobins Q.  

Omotiverat skydd-
Intressekonvergens 

Tabell	  A	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  studier	  
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Pindado och 
de la Torre 
(2011) 

Spanien 1990-
1999 

Skuldsättningsgraden beroende på 
”managers” ägande och påverkan 
från storägare som övervakande 
organ 

När ”managers” är 
omotiverat skyddade 
sjunker 
skuldsättningsgraden. 
När ”managers” är 
omotiverat skyddad har 
övervakande organ ingen 
påverkan på 
skuldsättningsgraden. 
När ”managers” 
intressen konvergerar 
med övriga aktieägare 
stiger 
skuldsättningsgraden. 
 
  

Omotiverat skydd 
och 
Intressekonvergens 

Agha (2013) USA 1999-
2005 

Kapitalstruktur beroende på 
incitamentsprogram för VD. Hur 
sambandet förändras vid olika 
nivåer av bolagsövervakning  

VD har olika attityd 
baserat på vilken typ av 
kompensationsprogram 
företaget använder. Vid 
stark bolagsstyrning 
finns bevis för 
intressekonvergens-
omotiverat skydd och vid 
svaga styrsystem finns 
bevis för omotiverat 
skydd-
intressekonvergens.  

Omotiverat skydd-
Intressekonvergens 
samt 
Intressekonvergens-
Omotiverat skydd 
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2.5. Hypotesformulering 
Med stöd från tidigare forskning på området har vi valt att formulera följande hypoteser för 

att kunna avgöra huruvida en relation mellan ägande och skuldsättning existerar på den 

svenska marknaden. Vi har valt att mäta ledningens ägande både som insynspersoner innehav 

och vd:s innehav. För ytterligare förklaring av våra variabler och vårt tillvägagångssätt, se 

kapitel 3, Metod. 

 

2.5.1. Hypoteser kring ledningen som aktieägare 
H1a: Det finns ett linjärt samband mellan insynspersoners ägande och företagets 

skuldsättningsgrad. 

 

H1b: Det finns ett linjärt samband mellan vd:s ägande och företagets skuldsättningsgrad. 

 

Teorin om intressekonvergens förutspår en ökad skuldsättningsgrad när ledningens 

aktieinnehav ökar medan teorin om omotiverat skydd förutspår att skuldsättningsgraden 

sjunker när ledningens aktieinnehav ökar. 

 

H2a: Sambandet mellan skuldsättningsgraden och insynspersoners ägande är positivt på låga 

nivåer av ägande och negativt på höga nivåer. 

 

H2b: Sambandet mellan skuldsättningsgraden och vd:s ägande är positivt på låga nivåer av 

ägande och negativt på höga nivåer. 

 

Enligt teorin om intressekonvergens-omotiverat skydd förenas intressena mellan ledningen 

och övriga aktieägare när ledningen äger en mindre andel av aktierna, och de blir omotiverat 

skyddade vid högre nivåer. 

 

H3a: Sambandet mellan skuldsättningsgraden och insynspersoners ägande är negativt på 

låga nivåer av ägande och positivt på höga nivåer. 

 

H3b: Sambandet mellan skuldsättningsgraden och vd:s ägande är negativt på låga nivåer av 

ägande och positivt på höga nivåer. 
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Enligt teorin om omotiverat skydd-intressekonvergens blir ledningen omotiverat skyddade vid 

låga nivåer av aktieägande och vid högre nivåer förenas deras intressen med övriga 

aktieägare. 

 

2.5.2. Hypoteser kring ägarstruktur 
H4: Företag hos vilka storägare har en större ägarandel har högre skuldsättningsgrad. 

 

Vid högre ägarkoncentration kan ledningen övervakas, och externa aktieägare är mindre 

riskaversa än ledningen. 

 

H5: Företag hos vilka institutionella ägare har en större ägarandel har högre 

skuldsättningsgrad. 

  

Institutionella investerare har större inflytande över ledningen än enskilda investerare och 

föredrar en högre skuldsättningsgrad då de är diversifierade och har en långsiktig 

investeringshorisont. 

 

H6: Sfärägares ägarandel har en påverkan på företags skuldsättningsgrad 

  

I företag med sfärägande är kontrollen huvudsakligen inom sfären, och externa investerare 

bidrar enbart med kapital. Möjligheten att emittera aktier utan att späda ut röstandelarna kan 

göra det lättare för dessa företag att generera kapital utan skuldsättning, vilket talar för en 

lägre skuldsättningsgrad. Å andra sidan värderas företag med stor skillnad på ägande och 

kontroll lägre av externa investerare, vilket kan göra det mindre attraktivt att emittera aktier 

till marknaden om det måste ske till rabatt. Detta, samt att det sker samarbeten mellan företag 

inom sfären, gör att  dess kostnad för främmande kapital sjunker, vilket talar för en högre 

skuldsättningsgrad. 

 

H7: Privata storägares ägarandel har en påverkan på företags skuldsättningsgrad. 

  

Privata storägare har ofta inflytande över ledningen tack vare sin stora andel rösträtter. De kan 

precis som ledningen vara riskaversa på grund av att de prioriterar andra saker än maximal 

avkastning och bör då välja en lägre skuldsättningsgrad. Å andra sidan kan privata företag ha 
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större informationsasymmetri än andra företag. Detta bör leda till en högre 

skuldsättningsgrad. 
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3. Metod 
I denna del går vi igenom tillvägagångssättet för att besvara våra hypoteser och så 

småningom forskningsfrågan. Här redogör vi för vår forskningsansats, val av metod och 

konsekvenser kopplade till det. Kapitlet avslutas med en diskussion gällande studiens kvalitet, 

reliabilitet och validitet.   

 

3.1. Forskningsansats och val av metod 
Vi har valt att använda en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att utformningen av 

rapporten följer ett kriterium där vad som tidigare är känt rörande en teoretisk domän 

redogörs för, följt av att hypoteser utarbetas utifrån dessa antaganden. Vidare följer 

observationer och datainsamlingar för att kunna genomföra en analys och hypotestestning 

(Bryman och Bell, 2011 s. 31-33). För att ta kunna ta sig an problemställningen på bästa sätt 

har vi utarbetat våra hypoteser och kommer genomföra våra tester i enlighet med den 

deduktiva ansatsen, där studiens resultat analyseras för att senare kunna dra slutsatser utifrån 

dessa.  

 

Då vi använder oss av en stor mängd data kommer den här studien att följa en kvantitativ 

metod (Lundahl och Skärvad, 1999 s. 94). Den kvantitativa metoden är ofta associerad med 

en deduktiv ansats, vilket bidragit till valet av tillvägagångssätt (Bryman och Bell, 2011, s. 

49-50). Datan som processeras är insamlad sekundärdata som redan finns dokumenterad i 

befintliga databaser. För att analysera den insamlade datan har vi valt att  genomföra 

ekonometriska tester i programmet Eviews 8. 

 

Avstampet i modellutformandet tas i tidigare studier som väljer att både undersöka 

intressekonvergens-omotiverat skydd och omotiverat skydd-intressekonvergens för att 

klargöra om vi kan bekräfta någon av dessa teorier. Tidigare forskning förutsäger ett icke-

linjärt samband mellan företags skuldsättning och företagsledningens inflytande och vi har 

därför valt ekonometriska metoder som kan undersöka våra utarbetade hypoteser.  
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3.2. Datainsamling 
 

3.2.1.  Urvalsprocess 
Vår undersökning baserar sig på företag börslistade på NASDAQ OMX Stockholm under 

åren 2004 - 2013. Tidsperspektivet för studien är satt till 10 år för att kunna få ett tillräckligt 

stort underlag för insamlad data för att kunna dra rättvisa slutsatser i den ekonometriska 

regressionsanalysen. Data är inhämtad på årsbasis eftersom ägarstrukturen inte förväntas 

ändras nämnvärt oftare än så (La Porta et al., 1999; Budd, Konings och Slaughter 2005). 

 

Datan över företagens ägarstruktur har vi fått vi på ett USB-minne från Håkan Jankensgård 

som i sin tur fått den från databasen SIS Ägarservice, som nyligen lagt ner sin verksamhet. 

Håkan är anställd som lektor på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och bedriver 

forskning om ägarstruktur. SIS Ägarservice blev nyligen uppköpta av Modular Finance, men 

bedrev fram till årsskiftet 2015/2016 sin verksamhet med att sammanställa ägardata för 

svenska företag listade på Nasdaq OMX Stockholm. Samtliga företag som finns 

representerade i undersökningspopulationen är listade på Nasdaq OMX Stockholms listor för 

Small-, Mid- samt Large Cap-bolag.  

 

Datan som återspeglar insynspersoners ägande i företag är hämtad och sammanställd ifrån 

databasen Standard and Poor’s Capital IQ, där den benämns som Insider Ownership. 

Information rörande insynspersoners ägande finns även tillgänglig i data hämtad från SIS 

Ägarservice. Då vi hade två möjliga källor att välja mellan för insamlandet av data till samma 

variabel valde vi att göra en jämförelse, ett antal stickprov, med Finansinspektionens 

Insynsregister för att avgöra vilken källa vi skulle använda. Finansinspektionen definierar 

insynspersoner som “en person som genom sin ställning i bolaget anses ha särskilt goda 

förutsättningar att få tillgång till förtrolig information om bolaget (insiderinformation)” 

(Finansinspektionen, 2016). Datan från Capital IQ passade bättre med informationen från 

Insynsregistret, varför vi valt att använda den datan. Från Capital IQ har vi tagit ut de 10 

största aktieägande insynspersonerna. Vi har även hämtat datan för vd:s ägande från Capital 

IQ då det i datan från SIS inte finns presenterat på ett tillfredsställande sätt. Vi har ett färre 

antal observationer av vd:s andel jämfört med insynspersoner, vilket beror på begränsad 

mängd observationer i Capital IQ. Detta resulterar i att vi har två separata dataurval för 

testerna med de olika variablerna, då vi vill behålla så många observationer som möjligt. 
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Datainsamlingsprocessen börjar med att finansiell data för företagen har hämtats från 

databasen Thomson Reuters Datastream. Det första steget har således varit att hitta data för 

företag som är börslistade i Stockholm samt har data tillgänglig i Thomson Reuters 

Datastream. Den första insamlingen resulterade i 274 företag med 10 observationer per 

företag, således 2740 observationer totalt.  

 

Nästa steg i processen är att ta bort företag som enligt Datastream tillhör branscherna banker 

och  finansiella företag. Detta görs för att denna typ av företag har speciella regler vilket 

minskar jämförbarheten mellan företag i dessa branscher och andra företag (Verbeek, 2008, s 

384).  I detta steg har vi tagit bort 29 företag. Tillvägagångssättet fram till slutligt urval går att 

beskåda i tabell X och Y nedan. 

 

 
Första Steget Andra Steget Tredje Steget Fjärde Steget Femte Steget A Femte Steget B     

Insamling av data 
för listade bolag 
på OMX 
Stockholm Small, 
Mid samt Large 
Cap tillgängliga i 
Thomson Reuters 
Datastream. 

Exkluderande 
av finansiella 
företag. 
 

Exkluderande av 
företagsår/observati
oner som ej innehar 
värden för samtliga 
variabler i Thomson 
Reuters Datastream.  
 

Inhämtning och 
inmatning av data 
från SIS 
Ägarservice. 
Företagsår/observa
tioner exkluderas 
där data för 
ägarstruktur 
saknas. 

Företagsår/ 
Observationer 
exkluderas som 
inte har 
tillgänglig data 
för Insider 
Ownership i 
Standar & Poor’s 
Capital IQ. 

Företagsår/ 
Observationer 
exkluderas som 
inte har 
tillgänglig data 
för CEO 
Ownership i 
Standar & Poor’s 
Capital IQ. 

    

Återstående 
bolag: 274 
Återstående 
observationer: 
2740 

Återstående 
bolag: 245 
Återstående 
observatione
r: 2450 

Återstående bolag: 
232 
Återstående 
observationer: 
1333 

Återstående 
bolag: 188 
Återstående 
observationer: 
1097 

Antal bolag: 
181 
Antal 
observationer: 
1010  

Antal bolag: 
118 
Antal 
observationer: 
434 

    

 

Urvalet av observationer påverkas till en stor grad av databortfallet för våra undersökande 

variabler av intresse, benämnt i Capital IQ som Insider Ownership och CEO Ownership. Ett 

alternativ till att exkludera företagsår som saknar observationer för en eller flera variabler 

hade varit att manuellt genomsöka företag i undersökningspopulationens årsredovisningar och 

sammanställa den data som fattas. Denna process hade inneburit ett extensivt 

datainhämtningsarbete, och detta tillvägagångssätt har ej tillämpats i undersökningen på 

grund av tidsbrist. 

 

 

Tabell	  B	  Urvalsprocess	  
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3.2.2. Outliers 
Vi har valt att korrigera för värden som skiljer sig extremt från de generella observationerna. 

Det finns fördelar och nackdelar med att behandla statistiska outliers och att justera 

dataurvalet därefter. En avvägning att ta hänsyn till är att varje observation innehåller viktig 

information, men kan samtidigt bidra till att resultaten blir snedvridna. En stor avvikande 

observation kan bidra till påverkandet av feltermernas fördelning. Att låta extrema värden 

vara kvar i datan kommer således även öka variabelns variation och därmed öka 

standardavvikelsen, vilket ger en sämre skattning av regressionslinjen (Brooks, 2008 s. 164-

167).  

 

Vi har gjort bedömningen att de observationer som kallas extrema outliers, definierade som 

de observationer som ligger mer än tre kvartilavstånd utanför kvartilerna för varje variabel, 

kan tas bort ur datan utan att vi förlorar för mycket information samtidigt som det ger en mer 

rättvis skattning av regressionsmodellen. Där extrema outliers har funnits har hela företagsåret 

exkluderats. Vi har tagit bort 149 företagsår på urvalet där vi har insynspersoners ägande och 

50 på urvalet med vd:s ägande. Detta steg blir således vår femte rensning för vårt dataurval 

och bestämmer vår slutgiltiga undersökningspopulation. 

 

 
Sjätte	  Steget	  A	   Sjätte	  Steget	  B	  

Företagsår/observationer som räknas som extrema outliers rensas 
från datan med Insider Ownership. 
 

Företagsår/observationer som räknas som extrema outliers 
rensas från datan med CEO Ownership. 
	  

Slutgiltigt	  antal	  bolag:	  168	  
Slutgiltigt	  antal	  observationer:	  861	  
Observationer	  per	  företag:	  5,13	  
	  

Slutgiltigt	  antal	  bolag:	  118	  
Slutgiltigt	  antal	  observationer:	  384	  
Observationer	  per	  företag:	  3,59	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell	  C	  Urvalsprocess	  rensning	  för	  outliers	  
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3.2.3. Slutligt urval 
Nedan finns deskriptiv statistik över den slutgiltiga urvalspopulationen. Detta representerar 

vår urvalspopulation för urvalsprocess A.  

 

 

 

 
Diagrammet visar urvalspopulationens uppdelning efter börslista. Flest antal bolag har Small 

Cap-listan representerade i urvalet. Nedan finns tabell att beskåda. Branscherna är benämnda 

utifrån Nasdaq OMXs hemsidas benämning2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Finansiell	   data	   är	   som	   tidigare	  benämnt	   inhämtad	   från	  Thomson	  Reuters	  Datastream.	  Datastream	  har	  
andra	   klassificeringar	   för	   bolagsbranschtillhörighet	   än	   Nasdaq	   OMX.	   Rensning	   för	   finansiella	   bolag	   har	  
skett	  enligt	  Datastreams	  lista,	  och	  de	  som	  är	  benämnda	  i	  listan	  efter	  Nasdaq	  OMXs	  benämning	  ”Financials”	  
är	  fastighetsbolag.	  

Börslista 
 

Antal Procent Antal Procent 

Small Cap 73 43,4 % 39 33,1 % 
Mid Cap 45 26,8 % 38 32,2 % 
Large Cap 50 29,8 % 41 34,7 % 
Total 168 100 118 100 

Bransch	  
	  

Antal	   Procent	   Antal	   Procent	  

Industrials	   57	   33,9	  %	   41	   34,8	  %	  
Financials	   9	   5,4	  %	   9	   7,6	  %	  
Health	  Care	   23	   13,7	  %	   13	   11,0	  %	  
Consumer	  Services	   21	   12,5	  %	   14	   11,9	  %	  
Consumer	  Goods	   20	   11,9%	   14	   11,9	  %	  
Telecommunications	   4	   2,4	  %	   1	   0,8	  %	  
Basic	  Materials	   11	   6,5	  %	   5	   4,2	  %	  
Oil	  &	  Gas	   1	   0,6	  %	   2	   1,7	  %	  
Technology	   21	   12,5%	   19	   16,1	  %	  
Utilities	  
Totalt	  

1	  
168	  

0,6%	  
100%	  

0	  
118	  

0	  
100	  

	   	   	   	   	  

Tabell	  E	  Bransch-‐	  och	  företagsöversikt	  

Tabell D Översikt av börslistor 

Urval	  A:	  
Insynspersoner	  

Urval	  B:	  
VD	  

Urval	  A:	  
Insynspersoner	  

Urval	  B:	  
VD	  
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Genomsnittlig	  Skuldsättning	  

Tabell	  F	  Genomsnittlig	  skuldsättningsgrad	  per	  bransch	  för	  Urval	  A	  

0	  

0,1	  

0,2	  
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0,5	  

0,6	  

Tabell	  G	  Genomsnittlig	  skuldsättningsgrad	  per	  bransch	  för	  Urval	  B	  

Genomsnittlig	  Skuldsättning	  
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3.3. Variabler 
 

3.3.1. Beroende variabel 
Den beroende variabeln vi använder oss av i vår undersökning är företags skuldsättningsgrad. 

Skuldsättningsgrad definieras som Skulder / Totala tillgångar. Vi använder oss av bokfört 

värde av skuldsättningsgraden likt Sun et al. (2015) och Florackis och Ozkan (2009). Det 

motiveras av Florackis och Ozkan, som ser det måttet som fördelaktigt baserat på Graham och 

Harveys (2001) resonemang om att ledningen fokuserar mer på det bokförda värdet än på 

marknadsvärdet, och att det bokförda värdet är mindre volatilt än det marknadsmässiga 

värdet. Datastream har färdig data för det bokförda värdet av skuldsättningsgraden med koden 

WC03255. 

 

3.3.2. Oberoende variabler 
De oberoende variablerna delas in i undersökande oberoende variabler och kontrollvariabler. 

Bland de undersökande oberoende variablerna finns de variabler vars påverkan på 

skuldsättningsgraden vi har valt att undersöka. Dessa variabler är Insynspersoners ägande och 

Vd:s ägande, samt de övriga ägargruppernas aktieinnehav. Vd:s ägande mäts som 

marknadsvärdet av de ägda aktierna. Vd:s ägande förväntas ha en påverkan på 

skuldsättningsgraden även om vd inte äger en stor andel av företaget, varför vd:s ägande mäts 

i absoluta termer (Firth, 1995).  

 

Insynspersonernas ägande mäts som andel ägda aktier av den totala mängden aktier, likt bland 

andra Sun et al. (2015), Pindado och de la Torre (2011) och Florackis och Ozkan (2009). Vi 

anser att detta mått gör sig bättre som andel då den avser mäta hur mycket inflytande en grupp 

av personer har. I måttet ingår såväl chefer i företaget som styrelsemedlemmar och andra så 

kallade insynspersoner. Enligt Finansinspektionen (2016) kan bland andra även revisorer och 

befattningshavare i moder- eller dotterföretag ingå i insynspersonerna. Vi har gjort 

bedömningen att av insynspersonerna så är det bara en begränsad del som även är 

beslutsfattande, som således kan förväntas ha påverkan på skuldsättningsgraden. Dessa 

beslutsfattande personer tolkar vi vara företagets chefer och dess styrelse, varför vi i resten av 

uppsatsen kommer till stor del fokusera på dynamiken mellan företagets ledning och dess 

styrelse. 

 



	   	   	  
39	  

I enlighet med Pindado och de la Torres (2011) tillvägagångssätt sätter vi en nedre gräns av 

innehav för ägargruppen storägare. Vi använder en gräns på 3 procent innehav. Gränsen på 3 

procent används även för privata ägare då vi anser det rimligt att filtrera bort privata ägare 

med mindre ägarandel än så, då de sannolikt inte har någon stor påverkan på ett företags 

kapitalstruktur. För institutionella ägare och sfärer har vi ingen undre gräns då vi anser att de 

ägarna som finns i dessa kategorier kan påverka företags skuldsättning även med en ägarandel 

som understiger 3 procent.  

 

Förutom de undersökande oberoende variablerna är även kontrollvariabler inkluderade i 

regressionen för att öka dess förklaringsgrad.  

 

Insynspersoners ägande 

Insynspersoners ägande mäts i procent andel aktieinnehav, definierat som variabeln Insiders 

som är hämtad från Capital IQ, som beskrivet tidigare i kapitlet.  

 

Vd-Ägande 

Datan till Vd:s ägande är framtagen i absoluta tal som sedan logaritmerats för att göra den 

mer jämförbar.  

 

Insynspersoners ägande ^2 

För att urskilja ett ickelinjärt förhållande mellan insynspersoners ägande och 

skuldsättningsgraden kvadreras variabeln. 

 

Storägare 

Variabeln Storägare är den totala andelen av ett företag som ägs av ägare som innehar minst 3 

procent av aktiekapitalet. Denna grupp är inte vidare definierad som institutionell, sfär, eller 

privat ägargrupp utan dess påverkan mäter huruvida storägare oavsett identitet påverkar 

skuldsättningen. 

 

Privata Ägare 

Vi mäter Privata Ägare som den totala kapitalandelen som ägs av privata ägare som äger mer 

än 3 procent av kapitalet.  
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Institutionella Ägare 

Vi mäter Institutionella Ägare som den procentandel av företagets aktiekapital som ägs av 

institutioner.  

 

Sfärägare 

Vi definierar Sfärägare som den andel av företagets aktiekapital som ägs av sfärer.  

 

Dummyvariabler 

Vi har konstruerat dummyvariabler som sedan multipliceras med den motsvarande 

ägandevariabeln, i enlighet med Pindado och de la Torre (2011). Detta leder till att vi kan 

observera hur skuldsättningsgraden förändras när insynspersoner eller vd äger mer eller 

mindre än en specifik nivå.3 

 

Sun et al. (2015) finner att när ledningens ägande når 13 procent av företaget börjar 

skuldsättningsgraden sjunka. För att se om detta samband även finns på den svenska 

marknaden har vi konstruerat vi en dummyvariabel med brytpunkten 13 procent av 

Insynspersoners ägande. 

 

Av samma anledning som tidigare vill vi undersöka hur skuldsättningsgraden förändras med 

vd:s ägande. Vi har inte hittat någon tidigare forskning som har undersökt vd:s ägande på 

detta sätt. Detta leder till att vi inte har någon tidigare forskning att luta oss mot i valet av 

brytpunkt, men valet har fallit på att specificera brytpunkten vid medianen4 för Vd:s ägande, 

då det ger en naturlig uppdelning i litet och mycket ägande.  

 

Insyn Under 13 

Dummyvariabel som tar värdet 1 när insynspersoners ägande är under 13 procent av företaget 

och 0 annars. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Detta	  diskuteras	  närmare	  i	  delkapitel	  3.5.2.	  Ickelinjäritet	  i	  regressionsmodellen.	  
4 Medianen är 14.63942 vilket motsvarar 2 279 384 kronor. Läsaren bör inte lägga stor vikt vid denna absoluta 
siffra då detta skiljer mellan storlek på företag och personers individuella förmögenhet. 
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Insyn Över 13 

Dummyvariabel som tar värdet 1 när insynspersoners ägande är över 13 procent av företaget 

och 0 annars. 

 

Vd Under Median 

Dummyvariabel som tar värdet 1 när Vd:s ägande är under medianen och 0 annars 

 

Vd Över Median 

Dummyvariabel som tar värdet 1 när Vd:s ägande är över medianen och 0 annars 

 

Oberoende kontrollvariabler 

Dessa variabler bidrar med förklaringsgrad till regressionerna och har valts ut i enlighet med 

faktorer som har en förväntad påverkan på kapitalstruktursvalet, och stämmer överens med 

variabler som tidigare forskning på ämnet inkluderat i sina regressioner. Datan är hämtad från 

Datastream, och i vissa fall framräknade manuellt, vilket står förklarat nedan. Datan som är 

hämtad från Datastream har följande koder: EBITDA: WC18198; Totala tillgångar: 

WC02999; Fasta tillgångar: WC02501.  

 

Storlek 

Storlek mäts som den naturliga logaritmen av företagets tillgångar. Det totala värdet av ett 

företags tillgångar är ett vanligt mått för att mäta storleken på företag, där vi har valt att 

definiera storlek i enlighet med Brailsford et al. (2002) som det bokförda värdet av ett 

företags totala tillgångar. Då tillgångarna kan skilja mycket mellan olika typer av företag har 

vi valt att logaritmera denna variabel, för att på så sätt få ett mer jämförbart värde. Agha 

(2013) visar upp en positiv relation mellan skuldsättning och företagets storlek, vilket 

bekräftar teorin att stora företag är också mer skuldsatta, då de har större tillgång till 

skuldfinansiering på grund av lägre informationsasymmetri, och därtill även lägre kostnad för 

skuldfinansiering. Förväntat tecken på koefficienten är således positiv.  

 

Lönsamhet 

Lönsamhet definieras som resultat före finansiella poster (EBITDA) dividerat med det 

bokförda värdet av totala tillgångar, samma definition som Sun et al. (2015) använder sig av. 

Pindado och de la Torre (2011) finner en negativ relation mellan skuldsättning och lönsamhet, 
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då internt kapital är billigare än att tillgodogöra sig än externt kapital. Förväntat tecken på 

koefficienten är således negativ.  

 

Fasta Tillgångar 

Andel Fasta Tillgångar mäter vi som nettovärde av anläggningstillgångar dividerat med totala 

tillgångar enligt samma tillvägagångssätt som Agha (2013). Nettovärdet av 

anläggningstillgångar mäts av Datastream som differensen mellan anskaffningsvärdet och de 

ackumulerade avskrivningarna. Sun et al. (2015) argumenterar för att företag med stor andel 

fasta tillgångar har större möjlighet att finansiera sig med lån då dessa tillgångar kan användas 

som säkerhet. Långivare kräver en lägre premie när företag har en hög andel fasta tillgångar, 

då dessa lätt kan likvideras om företaget skulle hamna i finansiellt trångmål (Titman och 

Wessels, 1988). Därmed är företag med mycket fasta tillgångar mer benägna att finansiera sin 

verksamhet till stor utsträckning med hjälp av skuld (Jensen och Meckling, 1976). Förväntat 

tecken på koefficienten är därmed positiv.  

 

Tillväxt 

Företags tillväxt mäter vi som den årliga procentuella förändringen i totala tillgångar. 

Brailsford et al. (2002) och Agha (2013) diskuterar att företag med hög tillväxt bör ha lägre 

skuldsättningsgrad för att ha möjlighet att öka skuldsättningen när en investeringsmöjlighet 

uppkommer. Sun et al. (2015) problematiserar dock förhållandet mellan tillväxt och 

skuldsättning. Författarna diskuterar att företag med hög tillväxt kan ta på sig för mycket 

skulder.  Därmed antar vi att koefficienten kan vara både positiv och negativ.  

 

3.4. Ekonometriska metoder 

3.4.1. Ordinary Least Squares 
För att kunna statistiskt analysera vårt dataurval använder vi en multipel linjär regression. En 

regression består av en beroende variabel som modellen ämnar att förklara, samt flera 

förklarande variabler. Den modell vi använder är en av de mest grundläggande inom 

ekonometrisk lära, nämligen Ordinary Least Squares-modellen. Modellen fungerar som så att 

den, baserat på observationer i dataurvalet, skattar ett förhållande mellan observationerna. 

Diskrepansen mellan det skattade värdet och det faktiska värdet kallas för feltermer och 

benämns i regressionen som tecknet. Regressionslinjen tar sin form genom att modellen 

kvadrerar feltermerna, och försöker minska den totala summan av dessa feltermer. Därifrån 
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härstammar även namnet Ordinary Least Squares. Slutligen så innehar modellen ett intercept, 

beskrivet i regressionen som. 

 

En typisk OLS-regression ser ut som följande: 

 

𝑦! = 𝛼 +   𝛽!𝑥!!  +  . . .+  𝛽!𝑥!" + 𝜇! 
	  
där	  
 
𝑦! = beroende  variabel  i  tiden  t  
𝛼 = intercept  
𝛽 = lutningskoefficient  för  varje  oberoende  variabel 
𝑥 = oberoende  variabel 
µμ =   felterm 
 

3.4.2. Ickelinjäritet i regressionsmodellen 
Då den traditionella regressionsmetoden Ordinary Least Squares använder sig av medelvärdet 

av den beroende variabeln för att beskriva ett linjärt samband med de oberoende variablerna 

väcks frågan hur ett förmodat ickelinjärt samband kan undersökas med hjälp av OLS. Vi 

använder oss av två tillvägagångssätt för att undersöka ett ickelinjärt samband: polynomial 

regression och en segmenterad regression med dummyvariabler (ESS Edunet, 2013). 

 

Det första sättet vi använder för att mäta ickelinjäritet med en OLS-regression är att använda 

en polynomial regression, och således inkludera en kvadrerad term i regressionen (Gujarati 

2004, s. 226-227). Denna metod är tillämpbar med en OLS-regression, och är även ett 

tillvägagångssätt som använts i tidigare forskningsartiklar, då Brailsford et al. (2002), Agha 

(2013) och Sun et al. (2015) alla väljer en liknande metodik för att analysera det ickelinjära 

sambandet.  

 

Genom att introducera kvadrerade variabler i regressioner kan förhållanden undersökas som 

inte enbart förväntas anta ett linjärt samband. Baserat på vilken grad funktionen har kan man 

således också urskilja hur många vändpunkter ett förhållande förväntas ha. Då hypotes 3 och 

4 föreslår ett ickelinjärt samband med endast en vändpunkt så är vår regression en 

andragradsfunktion. Regressionen innehåller både den undersökande variabeln av intresse 

(Insynspersoner eller Vd-ägande) och den kvadrerade termen av samma variabel. Trots att 

korrelation kan existera mellan dessa två variabler så är den kvadrerade termen en ickelinjär 
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funktion av ursprungsvariabeln, vilket innebär att regressionen kan estimeras med OLS utan 

att estimeringsproblem följer (Gujarati, 2004 s. 226-227). 

 

En segmenterad regression innebär att man likt en andragradsfunktion förväntar sig att det 

linjära förhållandet kommer att ändra koefficient någonstans längs det undersökta intervallet. 

Genom att dela upp den undersökande variabeln av intresses observationer i två segment efter 

en brytpunkt (“över” och “under”) kan man således skapa dummyvariabler av dessa att 

inkludera i separata tester, då dessa isolerar effekten över och under brytpunkten (Pindyck och 

Rubinfield, 1991). Detta är samma metodik som Pindado och de la Torre (2011) har använder 

sig av för att kunna urskilja ett ickelinjärt samband och påvisa effekten av ledningens äganden 

på kapitalstrukturen.  

 

3.4.3. Studiens regression(er)  
Vi genomför 16 stycken regressioner. För läsbarhetens skull presenterar vi regressionerna i en 

sammanställning istället för att skriva ut varje regression för sig.  

 

 
 

 Regressi
on 1 
 

Regress
ion 2 

Regress
ion 3 

Regress
ion 4 

Regress
ion 5 

Regress
ion 6 

Regress
ion 7 

Regress
ion 8 

Ledningsvariabel Insynspersoners 
Ägande 

x x       

Insyn under 13 * 
Insynspersoners 
ägande 

    x  x  

Insyn över 13 * 
Insynspersoners 
ägande 

     x  x 

Insynspersoners 
Ägande ^2 
 
 
 
 
 

  x x     

Tabell	  H	  Studiens	  regressioner	  
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Ägargrupper Storägare x  x  x x   

Institutionella 
ägare 

 x  x   x x 

Privata ägare  x  x   x x 

Sfärägare  x  x   x x 

Kontrollvariabler Fasta Tillgångar 
 

x x x x x x x x 

Lönsamhet 
 

x x x x x x x x 

Storlek 
 

x x x x x x x x 

Tillväxt x x x x x x x x 
          
 

 Regressi
on 9 
 

Regress
ion 10 

Regress
ion 11 

Regress
ion 12 

Regress
ion 13 

Regress
ion 14 

Regress
ion 15 

Regress
ion 16 

Ledningsvariabel VD Ägande 
 

x x       

VD Under 
Median * VD 
Ägande 
 

    x  x  

VD Över Median 
* VD Ägande 
 

     x  x 

VD Ägande ^2 
 

  x x     

Ägargrupper Storägare 
 

x  x  x x   

Institutionella 
ägare 
 

 x  x   x x 

Privata ägare 
 

 x  x   x x 

Sfärägare 
 

 x  x   x x 

Kontrollvariabler Fasta Tillgångar 
 

x x x x x x x x 

Lönsamhet 
 

x x x x x x x x 

Storlek 
 

x x x x x x x x 

Tillväxt 
 

x x x x x x x x 

 

 

 

 

Tabellen illustrerar hur studiens regressioner är utformade. Alla variabler finns längst till 

vänster. Regressionerna ska läsas kolumnvis. Regression 1 består således av de oberoende 

variablerna Insynspersoners Ägande, Storägare, Fasta Tillgångar, Lönsamhet, Storlek och 

Tillväxt. Den beroende variabeln är skuldsättningsgrad i alla regressioner och alla 

regressioner innehar ett intercept. 
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3.4.4. Paneldata 
Då vi analyserar flertalet företag och olika värden för dessa företag under 10 års tid kan 

datastrukturen bäst beskrivas som paneldata. Paneldata är en hybrid mellan tidsserie- och 

tvärsnittsdatans dimensioner. Tidsseriedata består av information som samlats under ett visst 

tidsintervall. I kontrast till tidsserieperspektivet återspeglar tvärsnittsdata information som 

inhämtats vid en fast tidpunkt. Vår studie kommer att innehålla dimensionerna år, företag och 

företagsspecifik data (Brooks, 2008 s. 487-488). 

 

3.4.4.1. Random och Fixed effects 

Det existerar diverse ekonometriska tekniker för att behandla paneldata och skatta en 

regression genom OLS. Det enklaste sättet att analysera denna typen av data är genom en 

“pooled regression”. Detta innebär att all data, både tidsserie- och tvärsnittsdatan 

komprimeras till att kunna bli estimerad genom en enkel OLS-regression. Samtliga variabler 

får då ett fast gemensamt intercept som inte varierar över tid eller mellan företag. Detta 

innebär att information förloras från regressionen och att paneldatans sanna potential inte går 

att utvinna (Brooks, 2008 s. 488). 

 

Eftersom en “pooled regression” kan snedvrida resultaten finns två tillvägagångssätt för att 

genomföra en regressionsanalys som tar till hänsyn paneldatans förmåner: “fixed effects 

model” och “random effects model”. 

 

“Fixed effects model” fungerar genom att en dummyvariabel appliceras på de variabler som 

inte påverkas av tiden men däremot av tvärsnittet.  Dessa dummyvariabler fungerar således 

som fasta intercept som isolerar den olika företagsspecifika datan. “Random effects model” 

fungerar på ett liknande sätt som “Fixed effects models” där intercepten är fasta över tiden. 

Vad som är övergripande för “Random Effects” är att ett gemensamt intercept existerar, men 

även en slumpmässig variabel som varierar över tvärsnittsdatan men är fast över tid. Denna 

variabel mäter den slumpmässiga avvikelsen från alfa. Istället för att isolera effekten genom 

dummyvariabler som i “Fixed Effects” fångas detta upp av den slumpmässiga variabeln 

(Brooks, 2008 s. 490-492). 

 

En skillnad mellan Random och Fixed Effects anses vara att Random Effects används när 

urvalet är slumpmässigt utvalda ur en population, medan Fixed Effects används på ett urval 
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som ska representera en hel population (Wooldridge, 2002 s. 251-252). Random Effects är 

generellt en mer effektiv modell än Fixed Effects. Då färre parametrar måste specificeras 

minskas även bortfallet av frihetsgrader, vilket bidrar till ett större antal korrekta estimeringar 

gjorda av modellen. (Brooks, 2008 s. 500). Vad som är problematiskt är att de antaganden 

som måste råda för att Random Effects ska vara applicerbar är mer strikta än de som råder för 

Fixed Effects. De båda feltermerna/intercepten måste vara helt okorrelerade med variablerna 

för att Random Effects ska kunna användas. Variablerna i Random Effects-modellen blir då 

partiska, eller mer benägna att bete sig på ett visst sätt, till skillnad från Fixed Effects där 

variablerna förblir opåverkade. Således korrigerar Fixed Effects för detta problem, som är en 

av orsakerna till endogenitet (som förklaras närmre senare i detta kapitel) (Gujarati, 2004 s. 

642, 650). 

 

För att avgöra om regressionen går att appliceras såsom en “pooled regression” har detta 

undersökts för i Eviews (Appendix I). Testet går till som följande att en regression estimeras 

med Fixed Effects - specifikationer i Eviews, och därefter appliceras ett test kallat 

“Redundant Fixed Effects - Likelihood Ratio Test”. Om p-värdet går att förkasta i F-testerna 

samt i X2-testerna kan datan ej estimeras som en “pooled” regression (Brooks, 2008 s. 506).  

 

Om datan ej går att estimera i en pooled regression är nästa steg är att genomföra ett 

Hausmantest för att kunna avgöra om Random Effects går att använda. Nollhypotesen i 

Hausmantestet är att Random Effects är applicerbar på datan, och baserat på utfallet av testet 

bestäms därefter vilken modell som ska användas (Brooks, 2008 s. 500 ). Baserat på utfallet i 

testerna har beslut tagits om att Fixed Effects kommer att användas för att estimera OLS-

regressionen (för resultat av tester se Appendix II). 

 

Vår regression kan estimeras med Fixed Effects genom att antingen välja fixerade intercept 

för tvärsnittsdatan, för tidsseriedatan eller för båda. Då vi undersöker företags skuldsättning 

under ett tidsintervall resulterar detta i att vi väljer att använda oss av Fixed Effects i 

tvärsnittsdatan, det vill säga att de observerade företagen får individuella intercept att förhålla 

sig till, detta då vi anser att ett företags skuldsättningsgrad rimligtvis borde variera mer mellan 

företag (tvärsnittsvis) än vad den gör för ett företag mellan olika år (tidsserievis). Fixed 

Effects kan påverka koeffecienterna när den beroende variabeln är differensen av något i tid 
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(exempelvis investeringsförändring), men då vi undersöker förändringen i skuldsättningen så 

påverkar inte Fixed Effects estimaten.  

 

3.5. Regressionsmodellens antaganden och specifikationer   
För att OLS ska kunna appliceras krävs det att dataurvalet uppfyller fem antaganden. 

Avvikelser från dessa innebär att OLS-regressionen kan visa sig obrukbar för att appliceras på 

dataurvalet. Dessa antaganden är enligt följande: 

 
1 𝐸 𝑢! = 0 
2 𝑣𝑎𝑟 𝑢! = 𝜎! < ∞ 
3 𝑐𝑜𝑣 𝑢! ,𝑢! = 0 
4 𝑐𝑜𝑣 𝑢! , 𝑥! = 0 

 
1. Feltermen ska ha ett medelvärde av 0 

Detta antagande är uppfyllt så länge som ett intercept, alfa, finns med i regressionsmodellen 

(Brooks, 2008 s. 131).  

 

2. Variansen för feltermerna är konstant för alla observationer. 

Detta antagande benämns som homoskedasticitet. Om feltermerna inte är slumpmässiga över 

observationerna kallas detta för heteroskedasticitet. Om heteroskedasticitet råder i 

regressionen men förblir ignorerat kan standardavvikelserna få felskattade värden som oftast 

är större än vad de egentligen är, och slutsatser dragna från regressionen kan vara missvisande 

(Brooks, 2008 s. 132). 

 

Vi kommer att genomföra ett manuellt Breusch-Pagan-Godfrey-test för att säkerställa att det 

andra OLS-antagandet är uppfyllt, och om heteroskedasticitet råder kunna behandla 

problemet på ett tillförlitligt sätt. Detta test genomförs genom att feltermerna sparas från 

originalregressionen och kvadreras. Originalregressionen estimeras igen, fast denna gången 

med de kvadrerade feltermer som beroende variabel och med samma specifikationer och 

variabler som tidigare på den högra sidan i regressionen. Om F-testet är signifikant kan 

nollhypotesen om att homoskedasticitet råder förkastas (Gujarati, 2004 s. 411). 

 

Potentiell heteroskedasticitet i regressionen kommer att justeras med hjälp av White’s Robust 

Standard Errors.  
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3. Det råder ingen korrelation mellan feltermerna i regressionen.  

Om det råder ett förhållande mellan feltermerna, används benämningen att autokorrelation 

existerar. Felande slutsatser kan potentiellt uppkomma rörande standardavvikelser, och 

sedermera hur väl en oberoende variabel påverkar utfallet i den beroende variabeln. Goodness 

of Fit (R2) kommer med sannolikt att bli uppblåst, vilket leder till att regressionen tycks ha en 

större förklaringsgrad än vad som faktiskt är fallet (Brooks, 2008 s. 149-150). När en OLS-

regression estimeras i Eviews genereras ett Durbin-Watson test som undersöker förekomsten 

av autokorrelation. Skalan går från 0 till 4, där intervallet för att utesluta att autokorrelation 

råder i datan ligger mellan värdena 1,5 till 2,5 (Fleming, Tacker och Vasigh, 2008 s. 269). 

 

4. Antagandet utgår ifrån att de förklarande variablerna är stokastiska, och att det ej existerar 

ett samband mellan de förklarande variablerna och feltermerna (Brooks, 2008 s. 160-

161).  Problemet med att ha kovarians mellan variablerna och feltermerna bottnar i ett 

fenomen kallat endogenitet, som obehandlat kan bidra till att regressionen ger snedvridna 

estimat (Roberts och Whited, 2012). Mer djupgående analys av problemet går att läsa längre 

ner i detta kapitel. 

 

5. Feltermerna i regressionen är normalfördelade. 

Normalfördelning förutsätter en skevhet i feltermernas normalfördelning på 0 och kurtosis på 

3. Skevheten mäter huruvida feltermerna är fördelade symmetriskt med utgångspunkt från 

dess medelvärde, och kurtosis mäter hur tjocka fördelningens svansar är. Detta antagande kan 

till viss del bortses från om tillräckligt många observationer från dataurvalet finns att tillgå 

(Brooks, 2008 s. 161-164). 

 

De antaganden som behöver undersökas för har vi testat på de 4 grundregressionerna. Övriga 

är varianter på dessa regressioner, därför anser vi att de 4 grundregressionernas variabler är 

representativa för resten av regressionerna. Resultaten av testerna finns i Appendix III. 

 

3.6. Ytterligare diagnostiska tester 

 

3.6.1. Multikollinearitet 
Multikollinearitet kan bäst beskrivas som att korrelation, eller ett beroendeförhållande, 

existerar mellan de förklarande variablerna i regressionen. För att kunna avgöra om det råder 
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multikollinearitet kommer en korrelationsmatris mellan regressionens olika oberoende 

variabler konstrueras (resultat i Appendix IV). Vi kommer i enlighet med Westerlund (2005, 

s. 160) och Brooks (2008, s. 171-172) att dra gränsen för nära multikollinearitet vid ett värde 

av 0,8. Om multikollinearitet existerar i regressionen men ej åtgärdas kommer regressionen 

inneha ett högt R2-värde (goodness of fit), men varje individuell koefficient kommer att ha 

höga värden för standardavvikelse. 

 

3.6.2. Endogenitet 
Endogenitet är ett fenomenen som förekommer frekvent i studier inom företagsfinansiering. 

Endogenitet kan enkelt förklaras som att en korrelation existerar mellan regressionens 

oberoende variabler och feltermer (Roberts och Whited, 2012). 

 

En möjlig källa till endogenitet skulle kunna vara att skuldtyngda företag attraherar en viss 

typ av investerare, vilket skulle kunna skapa ett kausalt samband mellan ägartyp och 

skuldsättningsgrad, där inte bara ägargruppen styr valet av kapitalstruktur men att även 

skuldsättningsgraden påverkar vem som blir ägare till företaget. Våra mätningar undersöker 

dock förändring i skuldsättningsgrad, vilket bara förändras beroende på vem som bestämmer 

nivån av skulder i företaget, och således bör inte detta leda till ett endogenitetsproblem. 

 

Vi har, som tidigare skrivits, valt att använda Fixed Effects-modellen genom att inkludera 

fixerade intercept för tvärsnittsdatan (d.v.s. den företagspecifika datan), vilket reducerar andra 

potentiella endogenitetsproblem (Roberts och Whited, 2012). Fixed Effects behandlar inte den 

potentiella uppkomsten av endogenitet mellan de oberoende variablerna och feltermen, men 

vi anser att de andra fördelarna med modellen kompenserar för denna nackdel. 

 

3.7. Regressionens förklaringsgrad 
R2-värdet beskriver hur väl den skattade regressionslinjen överlag motsvarar de faktiska 

observationerna. R2 är tekniskt sett den kvadrerade termen av korrelation mellan den 

beroende variabeln och de skattade värden som regressionen har frambringat. Då en 

korrelationskoefficient enbart kan anta värden mellan -1 och +1 kan således R2 anta ett värde 

mellan 0 och 1 (Brooks, 2008 s. 106-112). 
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3.8. Hypotestestning 

 

3.8.1. Hypotesutformning 
En hypotes kan enkelt beskrivas som ett antagande om att en relation kan påvisas. Hypoteser 

utformas för att senare kunna prövas med hjälp av de insamlade observationer som finns till 

studiens förfogande. Hypotesen som utformas till föremål för det statistiska testet kallas för 

nollhypotes (även betecknat som H0). Samtidigt formuleras även en mothypotes (även 

betecknat som H1). Nollhypotesen formuleras vanligtvis som att det inte finns något 

statistiskt signifikant samband mellan de undersökta variablerna. Mothypotesen säger det 

motsatta, alltså att ett signifikant samband existerar (Brooks, 2008, s. 52-57). De hypoteser vi 

presenterade i kapitel 2 kategoriseras således som mothypoteser. Nollhypotesen i samtliga 

hypoteser är att inget samband kan påvisas. 

 

Hypoteser formuleras som en- eller tvåsidiga beroende på vad man undersöker. Ensidiga 

hypoteser används när man undersöker om ett förhållande antingen är större eller mindre än 

nollhypotesen, tvåsidiga hypoteser undersöker om det finns ett förhållande (ibid.). Vi har 

fyra ensidiga hypoteser (hypotes 2,3,4 och 5) och tre tvåsidiga (hypotes 1, 6 och 7). 

 

3.8.2. P-värde och signifikansnivå 
För att kunna tolka det statistiska testets utfall använder man sig av ett så kallat P-värde, 

vilket anger signifikansnivån där man är indifferent mellan att förkasta eller inte förkasta 

nollhypotesens antagande. Detta innebär att om ett test genererar ett p-värde på 0.1 så 

förkastas nollhypotesen på 10 procent-nivån eller högre. P-värdet brukar också kallas för 

sannolikheten att felaktigt förkasta en nollhypotes. Detta beror på att en normalfördelad 

variabel i 10 procent av fallen kommer att anta värden som hade lett oss till att förkasta 

nollhypotesen. (Brooks, 2008, s 58 och 74-75). 

 

I vår studie har vi valt signifikansnivån 10 procent. Det innebär att i våra ensidiga hypoteser 

förkastas nollhypotesen om p-värdet på de undersökta variablerna är mindre än 0,1 och med 

den förväntade riktningen på koefficienten (positiv eller negativ). I de tvåsidiga hypoteserna 

divideras signifikansnivån med två. Det innebär att ett p-värde måste vara under 0,05 för att vi 

ska förkasta nollhypotesen. 
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3.9. Studiens kvalitet 
För att en studies resultat ska anses trovärdigt att faktiskt kunna spegla ett förhållande eller 

avhandla ett visst ämne krävs det att en tillförlitlig grad av reliabilitet och validitet existerar i 

rapporten. I en kvantitativ avhandling speglas detta genom att tillvägagångssättet för 

insamlande, bearbetning och analys av data är replikerbart samt att datan är tillförlitlig och 

förklarar det den avser att förklara (Bryman och Bell, 2011 s. 62-65). 

 

3.9.1. Reliabilitet 
En studies reliabilitet är ett mått på hur konsekvent resultatet av en studie är när metoden för 

denna replikeras. Reliabilitet handlar således om hur pålitlig studiens tillvägagångssätt är, att 

det faktiska resultatet inte skiljer sig märkvärt baserat på tidpunkten för genomförandet av 

studien. Således måste datan vara konsekvent över tid. Datan som använts i vår studie är som 

tidigare benämnt sekundärdata, vilket innebär att vi inte har kunnat påverka den faktiska 

insamlingen från primärkälla, något som skulle kunna diskuteras som en nackdel i studien. I 

likhet med de flesta kvantitativa avhandlingar och uppsatser har vi använt databaser vi anser 

vara trovärdiga för att den redovisade datan ska ge en rättvisande återspegling av rådande 

marknadsförhållanden. Ett noggrant och exakt databehandlingssätt har genomförts av oss, 

tillsammans med flera stickprov i dataurvalet för att säkerställa att minimering av mätfel 

påverkat av den mänskliga faktorn har genomförts. 

 

Vi har valt att inte ha en specifik variabel för utländska ägare i vår undersökning. Detta beror 

på att utländska ägares identitet fångas upp i datan från SIS Ägarservice. En utländsk 

institution räknas således som en institution i våra tester. Något som kan påverka 

undersökningens reliabilitet är definitionen och mätning av sfärägare och pyramidstrukturer i 

Sverige. Vi har använt oss av SIS Ägarservices definition av sfärer när vi har samlat in data 

och redogjort för sfärers påverkan som ägare. Då sfärer och pyramidstrukturer är väldigt 

komplexa och definieras mycket av korsvist ägande och rösträttsdifferentiering kan resultaten 

påverkas om man väljer att använda andra kriterier för att definiera en sfär. De oberoende 

variablerna är utvalda på ett sådant sätt som vi sett i tidigare forskning på ämnet, och finns 

inkluderade av samma motiv som andra (Sun et al., 2015; Agha, 2013; Pindado och de la 

Torre, 2011; Florackis och Ozkan, 2009; Brailsford et al., 2002) som mätt hur ägarstrukturen 

påverkar skuldsättningsgraden. Därför finner vi valet av förklarande oberoende variabler och 

kontrollvariabler trovärdiga. Genom att använda liknande variabler och tillvägagångssätt som 
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tidigare forskning anser vi även att våra resultat till högre grad kan jämföras med dessa 

studier.  

 

Majoriteten av de källor som har använts för att kunna bidra med det teoretiska djupet i 

studien är insamlade via Lunds Universitets sökverktyg för databaser, Lubsearch. Samtliga 

vetenskapliga artiklar som har använts i studien är publicerade i vetenskapliga journaler inom 

finans och företagsekonomi. De böcker vi har använt är publicerade läroböcker. 

 

3.9.2. Validitet 
Validitet är ett begrepp rörande studiens kvalitet som kännetecknas av att genomgående 

avvikelser och fel inte existerar i studien. Ett vanligt sätt att dela upp validitet är genom intern 

och extern validitet.  

 

Intern validitet kännetecknas av att studien undersöker det som den faktiskt ämnar att 

undersöka. Ett annat ord för att beskriva validitet är kausalitet, och kan också beskrivas som 

en slutsats om ett förhållande mellan x och y faktiskt håller.  Vad som kan diskuteras är 

validiteten hos de oberoende undersökande variabler som mäter nivån av ägande i svenska 

börsföretag. Studier rörande förhållandet mellan kapitalstruktur och ägande har avhandlats 

förut, men inte i Sverige, vilket innebär att metodik för tidigare processer och ägardefinitioner 

inte finns att jämföra med. För att öka validiteten i vår uppsats har vi använt databasen SIS 

Ägarservice, som används för forskning på Lunds Universitet. 

 

För att säkerställa att urvalsprocessen inte blivit påverkad av misstag och fel grundat i den 

mänskliga faktorn vid databearbetningen så har processen replikerats för att riskminimera 

samt säkerställa att det slutgiltiga urvalet representerar den faktiska tillgängliga datan för 

OMX Stockholm till största möjliga mån. 

 

Extern validitet handlar om hur studiens resultat beskriver den faktiska verkligheten över hur 

förhållanden råder. Det är således kopplat till dataurvalet, och det är därför också som 

kvantitativa undersökningar är måna om att den undersökta datan ska återspegla en korrekt 

representativ population. Då denna studie analyserar svenska företag noterade på Small-, 

Mid- och Large Cap-listan speglar dataurvalet en population av större företag, vilket lämnar 

ute den potentiella effekten av ägarstrukturen på mindre svenska företag. Utöver dessa 
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bolagslistor finns även i Sverige Nasdaq OMX Stockholms lista First North, samt de två 

självständiga marknadsplatserna Aktietorget och Nordic Growth Market att tillgå. Då 

informationen som är tillgänglig i de undersökta databaserna är begränsad med avseende på 

bolag listade på de tre sistnämnda listorna, samt för att bibehålla konsekvens och bättre 

underlag för jämförelse bolag emellan undersöker vår studie inte dessa aktielistor. Enligt 

Agha (2013) har större företag överlag bättre övervakning, vilket kan betyda att resultatet 

hade varit annorlunda om små företag inkluderades i undersökningen. Något annat som 

potentiellt kan påverka den externa validiteten är det databortfall i form av företagsår som har 

uteslutits på grund av avsaknad av data.  

 

Viktigt att poängtera i diskussionen rörande studiens validitet är den effekt eliminering av 

extrema outliers kommer att få på studiens resultat. Som tidigare redovisat i kapitlet så har 

observationer som faller för långt bort från observationernas generella värden identifierats och 

raderats, då ett fåtal extrema observationer kan påverka studiens resultat signifikant. De 

nackdelar som detta medför är värda att ta upp för diskussion, då detta onekligen snedvrider 

resultaten till viss del. För det första tappar studiens dataurval observationer, vilket innebär att 

data som faktiskt finns tillgänglig ej tas i beaktning. En poäng att belysa är hur denna nya 

undersökningspopulation verkligen beskriver de förhållanden och de företag som marknaden i 

Sverige består av. Vår studie är utformad på så sätt att de undersökta företagen ska i största 

möjliga mån kunna fungera som en generalisering av Nasdaq OMX Stockholm om en 

replikering av studiens tillvägagångssätt hade genomförts med data tillgänglig för samtliga 

företag, och att exkludera extrema observationer påverkar onekligen validiteten.  

 

En avslutande fundering kring vår studie om ledningens påverkan på kapitalstruktur kan vara 

att marknaden går mer mot ett kortsiktigt tänk kring investeringshorisonten. Ett kriterium för 

att ägare ska kunna påverka företagets skuldsättning kräver ett aktivt engagemang från ägaren 

för att få igenom de beslut som gynnar ägaren. Ägare som inte har ett långsiktigt tänk med 

investeringen i företaget, utan som söker avkastning på korttidsbasis kan mycket väl tänkas 

välja att uttrycka sitt missnöje genom att helt enkelt sälja av sitt innehav istället för att ta upp 

diskussionen och aktivt trycka för förändring. Således har dessa investerare inte någon större 

påverkan på kapitalstrukturen, vilket också resulterar i att ledningen kan ha större påverkan på 

företagets strategiska beslut och kan få större makt. Om detta tänk är av magnitud kan det 

bidra till att våra tester rörande ägares påverkan inte kan påvisa något resultat. 
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4. Resultat 

I denna del av uppsatsen presenteras resultaten från våra tester, tillsammans med 

beskrivande statistik gällande våra variabler. Tester som utförts för att bekräfta 

grundantaganden för våra regressioner går att finna i Appendix III.  

 

4.1. Resultat från Diagnostiska Tester 
Vårt BPG-test är signifikant (se utförlig tabell i appendix X), vilket indikerar att det råder 

heteroskedasticitet i vår regression. Detta har vi korrigerat för genom att använda White’s 

robust standard errors i regressionerna. Då ingen av våra tester faller utanför det accepterade 

intervallet för Durbin-Watson-testet kan vi utesluta förekomsten av autokorrelation i våra 

tester. Gällande de oberoende variablerna finns inget förhållande mellan dem som går över 

valda gräns för nära multikollinearitet. Feltermernas fördelning har en negligerbar 

snedfördelning från 0, dock är kurtosis signifikant skild från 3. Vi väljer att bortse från detta 

fel då vi har en större mängd observationer i vårt dataurval. Som tidigare nämnt har 

observationer med extrema outliers rensats för, vilket har bidragit till en mer normalfördelad 

distribution av feltermerna. Samtliga regressioner har hög förklaringsgrad. 

 

4.2. Resultat från regressioner 
Nedan presenteras resultaten från våra regressioner. Notera att p-värdet som genereras från 

Eviews är den tvåsidiga sannolikheten. I våra ensidiga tester divideras p-värdet med två för att 

få den ensidiga sannolikheten. 

 

4.2.1. Insynspersoners ägande  
Testerna för insynspersoners ägande visade signifikanta resultat för variabeln Insynspersoners 

Ägande, med positiv koefficient. Variabeln för Privata Ägare blev signifikant, även den med 

positiv koefficient. Alla andra variabler för ägargrupperna blev insignifikanta. 

Kontrollvariablerna är signifikanta i alla regressioner med förväntade tecken och förklarar en 

stor del av regressionerna som helhet. För kontrollvariabeln Tillväxt, där vi hade argument för 

både positiv och negativ koefficient, är koefficienten positiv.  

 

Våra första tester för icke-linjäritet, regression 3, 4, bevisar inte något andragradssamband 

mellan Insynspersoners ägande och skuldsättningsgraden eller vd:s ägande och 
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skuldsättningsgraden. Endast Privata Ägares ägande genererar signifikanta resultat i 

regressionerna med insynspersoners ägande, med positiv koefficient. Kontrollvariablerna är 

signifikanta i de flesta regressionerna.  

 

Testerna för den segmenterade regressionen ger signifikanta resultat med negativ koefficient 

för variabeln Insynspersoner under 13 procent. Insynspersoner över 13 procent visar 

signifikanta resultat med positiv koefficient. Privata ägare är den enda ägargrupp som är 

signifikant med positiv koefficient. 

 
 

 

Regressi
on 1 
 

Regressi
on 2 

Regressi
on 3 

Regressi
on 4 

Regressi
on 5 

Regressi
on 6 

Regressi
on 7 

Regressi
on 8 

C -
0.818712 

-
0.873062 

-
0.819357 

-
0.873505 

-
0.715289 

-
0.816791 

-
0.799380 

-
0.867679 

 
 

0.0004 0.0007 0.0004 0.0007 0.0014 0.0004 0.0015 0.0007 

Insynsperson
ers Ägande 

0.148768 0.133221 0.165651 0.149655     

 
 

0.0009 0.0035 0.1121 0.1524     

Insyn under 
13 * 
Insynsperson
ers ägande 

    -
0.220721 

 -
0.187305 

 

 
 

    0.0449  0.0909  

Insyn över 
13 * 
Insynsperson
ers ägande 

     0.138516  0.123412 

 
 

     0.0003  0.0015 

Insynsperson
ers Ägande 
^2 

  -
0.029470 

-
0.028582 

    

 
 

  0.8404 0.8445     

Storägare 0.000353  0.000352  0.000330 0.000375   
 
 

0.3687  0.3712  0.4123 0.3410   

Institutionell
a ägare 

 0.000626  0.000628   0.000611 0.000601 

 
 

 0.2291  0.2280   0.2438 0.2490 

Privata 
ägare 

 0.001197  0.001194   0.001387 0.001167 

 
 

 0.0291  0.0299   0.0112 0.0337 

Tabell	  I	  Studiens	  resultat	  från	  tester	  med	  Insynspersoner	  Ägande	  
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Sfärägare  0.000589  0.000591   0.000639 0.000587 

 
 

 0.3327  0.3324   0.2964 0.3389 

Fasta 
Tillgångar 

0.413671 0.421646 0.413806 0.421728 0.428833 0.412070 0.436954 0.420251 

 
 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Lönsamhet -
0.311972 

-
0.314124 

-
0.312468 

-
0.314604 

-
0.301788 

-
0.309703 

-
0.304483 

-
0.312138 

 
 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Storlek 0.061341 0.063333 0.061334 0.063307 0.055925 0.061411 0.059432 0.063296 
 
 

0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 0.0000 0.0003 0.0002 

Tillväxt 0.068446 0.067423 0.068556 0.067550 0.070417 0.068944 0.068790 0.067793 
 
 

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

R2 0.895777 0.896542 0.895785 0.896549 0.894341 0.896023 0.895375 0.896714 
 

4.2.2. Vd:s ägande 
De linjära regressionerna som innehåller vd:s ägande visar signifikanta resultat för vd:s 

ägande, med negativ koefficient. Övriga ägargrupper visade inte signifikanta resultat. Alla 

kontrollvariabler är signifikanta med förväntade tecken, utom Tillväxtvariabeln. 

 

Våra tester för icke-linjäritet, regression 11 och 12, bevisar inte något andragradssamband 

mellan vd:s ägande och skuldsättningsgraden. 

 

Vd:s ägande visar signifikanta resultat med positiv koefficient på låga nivåer och signifikant 

negativt samband på högre nivåer i regression 13-16. Ägargrupperna i dessa regressioner 

visade ingen signifikans.  

 

 
 

Regressi
on 9 

Regressi
on 10 

Regressi
on 11 

Regressi
on 12 

Regressi
on 13 

Regressi
on 14 

Regressi
on 15 

Regressi
on 16 

C -
0.991206 

-
1.098276 

-
0.795400 

-
0.914363 

-
0.979198 

-
0.994979 

-
1.074384 

-
1.090816 

 

0.0011 0.0005 0.0787 0.0485 0.0013 0.0011 0.0008 0.0007 

VD 
Ägande 

-
0.009461 

-
0.009448 

-
0.035957 

-
0.034219 

    

 
 
 

0.0251 0.0245 0.4596 0.4780     

Tabell	  J	  Studiens	  resultat	  från	  tester	  med	  Insynspersoner	  Ägande	  
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VD under 
median * 
VD 
Ägande 

    0.001462  0.001432  

 

    0.0246  0.0297  

VD över 
median * 
VD 
Ägande 

     -
0.001418 

 -
0.001391 

 

     0.0175  0.0211 

VD 
Ägande ^2 

  0.000920 0.000860     
 

  0.5732 0.5959     

Storägare -1.32E-
05 

 4.50E-06  5.08E-05 3.78E-05   
 

0.9794  0.9931  0.9201 0.9406   

Institution
ella ägare 

 -
0.000872 

 -
0.000847 

  -
0.000804 

-
0.000810 

 

 0.2533  0.2705   0.2976 0.2947 

Privata 
ägare 

 0.000438  0.000473   0.000425 0.000417 
 

 0.4786  0.4476   0.4739 0.4828 

Sfärägare  -
0.000502 

 -
0.000477 

  -
0.000306 

-
0.000323 

 

 0.4945  0.5225   0.6773 0.6600 

Fasta 
Tillgångar 

0.570991 0.576938 0.556353 0.563421 0.582869 0.577501 0.587953 0.582690 
 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Lönsamhet -
0.347846 

-
0.345856 

-
0.352428 

-
0.350234 

-
0.362184 

-
0.357037 

-
0.361093 

-
0.355896 

 

0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Storlek 0.081148 0.089429 0.080851 0.089050 0.070543 0.073006 0.078050 0.080519 
 

0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 

Tillväxt 0.053605 0.050670 0.054814 0.051803 0.060025 0.058429 0.057281 0.055696 
 

0.0615 0.0774 0.0561 0.0714 0.0336 0.0385 0.0437 0.0497 

R2 0.951012 0.951644 0.951089 0.951711 0.950862 0.951023 0.951440 0.951601 
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4.2.3. Hypoteser 
Hypotes 1 – 3 behandlar insynspersoner och vd:s ägande. Hypotes 4 – 7 behandlar 

ägargruppernas ägande. Analys av resultaten följer i nästa kapitel. 

 

Hypotes 
 

Signifikans Regression 

1a Ja 1 & 2 
1b Ja 9 & 10 
2a Nej 3 – 8 
2b Delvis 11 – 16 
3a Delvis 3 – 8 
3b Nej 11 – 16 

4 Nej 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14 
5 Nej 2, 4, 7, 8, 10, 12, 15, 16 
6 Nej 2, 4, 7, 8, 10, 12, 15, 16 
7 Delvis 2, 4, 7, 8, 10, 12, 15, 16 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras våra resultat och jämförs med resultat från tidigare forskning, och 

vi förklarar våra fynd med teorin som presenterats i litteraturgenomgången.  

 
 

Studie Mått på 
ledningens 
ägande 

Jämförs med Resultat Land 
 

Sun et al. (2015) Styrelsen Insynspersoner Intressekonvergens - 
Omotiverat Skydd 

Storbritannien 

Brailsford et al. 
(2002) 

Styrelsen Insynspersoner Intressekonvergens - 
Omotiverat Skydd 

Australien 

     

     

     

Agha (2013) VD VD Omotiverat Skydd - 
Intressekonvergens och 
Intressekonvergens - 
Omotiverat Skydd 

USA 

Pindado och de la 
Torre (2011) 

Managers VD Omotiverat Skydd och 
Intressekonvergens 

Spanien 

Florackis och 
Ozkan (2009) 

Executive 
Directors 

VD Intressekonvergens - 
Omotiverat Skydd 

Storbritannien 

     

 

 

5.1. Analys av insynspersoners och vd:s ägande 

Vår analys gällande insynspersoners och vd:s ägande grundar sig enbart på de segmenterade 

regressionerna. Vi finner, precis som den senaste forskningen, ickelinjära samband mellan 

ledningens ägande och skuldsättningsgraden (Sun et al., 2015; Agha, 2013; Florackis och 

Ozkan, 2009; Brailsford et al., 2002), vilket indikerar att effekten ser annorlunda ut vid olika 

stort ägande. Våra tester visar att skuldsättningsgraden sjunker när insynspersoner äger en 

mindre del av företaget, och att skuldsättningsgraden höjs när dessa personer äger en större 

del av företagets aktier. Detta går att knyta till tidigare forskning på området, då litteraturen är 

tvetydig både i förhållandet till kapitalstrukturen men även vad som benämns som ledning i 

undersökningarna.  

Tabellen	  visar	  vilka	  mått	  vi	  anser	  vara	  jämförbara	  med	  resultaten	  av	  tidigare	  studier.	  

Tabell	  K	  Jämförelse	  med	  tidigare	  studier	  
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Insynspersonerna i vår studie har en annorlunda påverkan på skuldsättningsgraden jämfört 

med tidigare forskning där Brailsford et al. (2002) och Sun et al. (2015) finner resultat som 

stödjer intressekonvergens-omotiverat skydd. I direkt kontrast med dessa resultat pekar våra 

resultat på omotiverat skydd-intressekonvergens. Vad kan dessa skillnader bero på? Både 

Brailsford et al. och Sun et al. gör sina undersökningar i länder kategoriserade som common 

law (La Porta et al, 1997). Sun et al. har som motiv att det var ett intressant val av marknad då 

vd normalt sett har stor makt och inflytande i företag på sådana marknader, men att 

institutionella storägare fått gradvis större relevans och bör kunna övervaka ledningen mer. 

Då tidigare studier har karaktäriserat Sverige som en marknad präglad av ett starkt styrsystem 

via storägares övervakning (Shleifer och Vishny, 1997) ger det upphov till en annan 

utgångspunkt för vår studie än vad som tidigare har undersökts. Skillnaden tycks vara att 

brittiska insynspersoners intressen konvergerar med aktieägarnas på låga nivåer av innehav 

medan svenska insynspersoner blir omotiverat skyddade. På höga nivåer blir brittiska 

insynspersoner omotiverat skyddade och svenska får intressekonvergens. Varför blir svenska 

insynspersoner omotiverat skyddade när de äger lite? Och varför konvergerar deras intressen 

med aktieägarnas först när de äger en större andel?  

 

Adams (2010) skildring av “busy directors”, som förekommer när styrelseledamöter även har 

andra uppdrag, kan tänkas vara mer frekvent förekommande i Sverige än i Storbritannien, 

eftersom det är vanligt att styrelseledamöter har flera uppdrag samtidigt och är 

sammankopplade på olika sätt (Johanson och Østergren, 2010). Dessa parallella åtaganden 

kan bidra till att styrelsemedlemmar kan bli ofokuserade och inte övervakar vd lika strängt, i 

enlighet med Fich och Shivdasanis (2006) studie. Bebchuck och Fried (2005) beskriver 

tillfällen då vd kan ha inflytande över styrelsen som kan ske när styrelsen misslyckas med sin 

övervakning av vd. Eftersom övervakningen sker bäst då styrelsen är oberoende av vd, och 

svenska styrelsemedlemmar ofta har informella kopplingar som gör att deras oberoende kan 

ifrågasättas (Johanson och Østergren, 2010) bör detta innebära att styrelser i Storbritannien 

(där Sun et al. utfört sin studie) är mer oberoende än de svenska. De informella kopplingarna 

mellan styrelse och vd och frekvensen av ”busy” styrelseledamöter kan också få effekten att 

”arms length contracting” misslyckas, och styrelsen kan då lämna över ansvar till vd. Alla 

dessa faktorer talar för att styrelser i Sverige kan vara mindre effektiva i sin övervakning än 
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styrelser i Storbritannien. Detta bör leda till att styrelsen i Sverige i större utsträckning tillåter 

vd att bli omotiverat skyddad så att hen kan påverka skuldsättningsgraden. 

 

När insynspersoner äger en större andel aktier går skuldsättningsgraden upp. Vi tolkar detta 

som att deras intressen konvergerar med övriga aktieägares i enlighet med Jensen och 

Mecklings (1976) teori om intressekonvergens. Kanske är det också så att styrelseledamöter 

som äger större andel aktier i företag är mindre “busy” när det kommer till övervakning av 

företaget. Om det är så att styrelsepersoner ofta är splittrade och ofokuserade i svenska bolag 

och vd har relativt mycket inflytande på grund av det, kan vi tolka resultaten som att större 

innehav i bolaget gör att de blir mer engagerade och vd får mindre makt. Makten skiftar då till 

viss del från vd till styrelsen. Detta resonemang innebär således att den delen av styrelsen som 

bidrar till att den blir ofokuserad får mer intresse i företaget då deras investerade förmögenhet 

blir kopplad till företagets långsiktiga prestation. Detta synsätt stöds även av Chatterjee 

(2009), som påpekar att sambandet med att styrelse som även äger aktier är mer aktivt 

engagerade i företaget och verkar för en strategi som är i enlighet med aktieägarnas intressen. 

 

När vi mäter vd:s innehav får vi återigen ett signifikant ickelinjärt samband. 

Skuldsättningsgraden stiger när vd har ett mindre innehav i företagets aktier, och sjunker när 

vd har investerat en större del av sin förmögenhet i företagets aktier. Dessa resultat står att 

jämföra med Florackis och Ozkan (2009), Pindado och de la Torre (2011) och Agha (2013). 

Enligt teorin om intressekonvergens (Jensen och Meckling, 1976) betyder ökningen i 

skuldsättning att vd:s intressen konvergerar med aktieägarnas. Florackis och Ozkan (2009) 

stödjer detta. En annan möjlig förklaring är i likhet med Pindado och de la Torre (2011) och 

Agha (2013) att vd hålls kontrollerad när den äger en mindre del av aktierna, fram till dess att 

denne blir omotiverat skyddad. Skillnaden är alltså huruvida vd:s intressen faktiskt 

konvergerar med aktieägarnas eller om denne enbart blir kontrollerad. 

 

Pindado och de la Torres (2011) resultat skiljer sig från vårt, vilket blir intressant eftersom de 

gör sin undersökning i ett civil law-land där storägare förväntas övervaka ledningen och 

motverka att de hamnar i omotiverat skydd. Florackis och Ozkans (2009) undersökning ger 

stöd till teorin om intressekonvergens-omotiverat skydd och menar att sambandet bara syns 

om det finns svag övervakning av ledningen, och om det finns stark företagsövervakning har 

ledningen ingen påverkan på skuldsättningsgraden. Agha (2013) stödjer både teorin om 
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intressekonvergens-omotiverat skydd, och omotiverat skydd-intressekonvergens, men med en 

annan syn på övervakningen. Enligt Aghas undersökning uppstår intressekonvergens-

omotiverat skydd när övervakningen av vd är stark, och omotiverat skydd-intressekonvergens 

när övervakningen av vd är svag. Detta ger upphov till frågan om det är övervakningen, och 

kontrollen av vd, som avgör huruvida vd blir omotiverat skyddad eller inte. Inte förrän vd 

äger mycket aktier, blir denne i så fall omotiverat skyddad, och fram till dess agerar vd i 

enlighet med aktieägarnas vilja. Pindado och de la Torre (2011) och Brailsford et al. (2002) 

fann liknande resultat i sin undersökning, då övervakande storägare har en positiv påverkan 

på skuldsättningen fram tills ledningen blir omotiverat skyddad. När ledningen är omotiverat 

skyddad har storägare inte längre någon påverkan på skuldsättningen.  

 

Agha (2013) argumenterar för att andra studier har använt sig av stora företag i sina 

undersökningar medan hans studie undersöker fler och mindre företag. Enligt honom har stora 

företag ofta starkare övervakning än små företag, och därmed kan resultaten bli snedvridna. I 

vår studie använder vi oss av företag som är börslistade på Stockholmsbörsens tre största 

listor, vilket vi tolkar som att företagen är stora, iallafall med svenska mått mätt. Sverige är 

dessutom ett land som antas ha stark övervakning från ägare, då vi har ett svagare lagstadgat 

investerarskyddet än det i common law-länder (La Porta et al., 1997). Trots att dessa två 

faktorer talar för att vd ska övervakas tyder våra resultat på omotiverat skydd när vd:s ägande 

är på högre nivåer. Detta tyder på att stark övervakning kan kontrollera vd till en viss nivå av 

ägande, men när vd får möjligheten att bli omotiverat skyddad kan denne sänka 

skuldsättningsgraden trots den starka övervakningen. 

 

Tidigare studier har tagit upp övervakningens roll på effekten av ledningens ägande. En del av 

vår frågeställning behandlar frågan hur storägare påverkar skuldsättningsgraden, vilket är vårt 

sätt att mäta deras övervakning av ledningen. Analys av ägargruppernas påverkan följer. 

 

5.2. Analys av ägargruppernas påverkan på skuldsättningsgraden 
Flertalet olika studier på området mellan ägarstruktur och kapitalstruktur betonar vikten av 

storägares kontrollerande funktion som övervakare av företaget, och hur detta påverkar 

ledningens förmåga att sätta sin prägel på skuldsättningen. Brailsford et al. (2002), Fosberg 

(2004) och Pindado och de la Torre (2011) undersöker hur storägare påverkar relationen, och 

visar att skuldsättningsgraden ökar när storägare äger stor del av företaget.  Detta är även 
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något som Morck et al. (1988) tar upp.  De undersöker, men kan inte bevisa att storägare har 

någon påverkan på företagets värde. Författarna argumenterar för det faktum att storägare kan 

uttrycka sitt inflytande på olika sätt. Att enbart äga en större del av företaget behöver inte 

betyda att en ägare automatiskt arbetar aktivt för styrning av företaget, utan författarna drar 

paralleller till frekvensen av passiva ägare som ej aktivt engagerar sig i bolaget kan leda till 

det insignifikanta resultatet. Europeiska företag innehar överlag en större andel storägare än 

sina amerikanska motsvarigheter (Ooghe och de Langhe, 2002), och detta kan vara 

anledningen till att vi inte finner några resultat på detta i vår studie.  Således kan man anta att 

som ägare inneha en stor aktiepost i Sverige inte är lika utmärkande som i USA, och inte 

naturligt bidrar till mer aktivt engagemang kring företagets styrning.  

 

La Porta et al. (1999) menar att stora ägare bör ha en övervakande funktion på den svenska 

marknaden. I kontrast till detta finner vi inga resultat gällande storägarnas påverkan på 

skuldsättningsgraden. Kan det vara så att storägare som grupp är alldeles för heterogena 

gällande preferenser och agendor, och istället behöver man undersöka och urskilja enskilda 

ägargrupper och deras potentiella påverkan på skuldsättningsgraden? Detta resonemang är 

enhetligt med Thomsen och Pedersen (2000), som menar att ägaridentiteten har betydelse för 

skuldsättningsgraden eftersom storägare kan kontrollera ledningen men att storägare har olika 

incitament till skuldsättning.  

 

De resultat vi har fått från våra tester på institutionella ägares påverkan på 

skuldsättningsgraden ger oss inga signifikanta resultat. Detta går emot flertalet andra studier 

på området, såsom Firth (1995) och Sun et als. (2015) resultat som påvisar att institutioner är 

en viktig aktör för att upprätthålla övervakningen i ett företag och som genom deras roll som 

ägare påverkar kapitalstrukturens utformning. Den uteblivna signifikansen kan tolkas som att 

institutioner har svårdefinierade incitament kring företagets kapitalstruktur. Då vi inte finner 

ett samband mellan dessa, finner istället Firth (1995) och Sun et al. (2015) en högre 

skuldsättningsgrad. Hedlund et al. (1985) argumenterar istället för att institutionella 

investerare är mer riskaversa och söker avkastning på längre sikt. Denna tvetydighet i tidigare 

forskning indikerar dels att definitionen av en institution inte alltid är enhetlig, men även den 

tanke att institutioner har olika stor makt och påverkan baserat på vilken marknad studien 

undersöker. Brickley et al. (1988) finner att institutionella investerare verkar på olika sätt 

beroende på deras relation till företaget. Tidigare studier har framförallt undersökt USAs 
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marknad och fått signifikanta resultat. Eftersom institutioner äger en större del av marknaden i 

USA än i Sverige (ibid.) kan vi koppla det till faktum att frekvensen av institutioner som 

klassas som “grå” av Ferreira och Matos, och som i större utsträckning agerar i enlighet med 

företagets lednings vilja, är högre på den svenska marknaden. 

 

Det går att dra paralleller mellan vårt resultat och Ferreira och Matos (2008) studier om 

institutioners betydelser. Effekten av institutioners övervakning som andra har funnit i 

anglosaxiska länder inte går att urskilja här, då fler institutioner rättar sig efter företagets 

lednings vilja. Effekten av hur denna ägartyp påverkar ledningen är således tvetydig, och 

ställer sig i kontrast med La Porta et al.:s (1997) definition av Sverige som en marknad där 

övervakande institutionella ägare är frekvent förekommande. 

 

Att privata storägares kapitalinnehav ger vissa signifikanta resultat bekräftar delvis vår teori 

om att privata storägare påverkar skuldsättningsgraden. Den följande analysen om privata 

ägare grundar sig i de signifikanta resultaten. Litteraturen rörande agentkostnader är 

omfattande och en teori om hur företag kan minska agentkostnader är Jensens Free Cash Flow 

Hypothesis (Jensen, 1986). Den ökade skuldsättningen i företag med privata storägare kan 

tyda på att detta kan vara en metod som används för att disciplinera ledningen. En annan 

tolkning än att skuldsättningsgraden används som ett smidigt och lätthanterligt verktyg för att 

framgångsrikt få ledningen att dra åt det håll man vill, kan handla om andra agentkostnader 

kopplade till privata storägare. Villalonga och Amit (2006) skriver att agentkostnaderna 

mellan storägare och mindre ägare är större i företag med privata storägare jämfört med 

institutionella investerare. Även Pedersen och Thomsen (2000) tar upp problemet med 

informationsasymmetri i privata familjeföretag. Att företag som ägs av en storägande familj 

ofta skiljer på ägande och kontroll, betyder enligt Agnblad (2002) och Cronqvist och Nilsson 

(2003) att företaget värderas lägre av investerare. Detta kan göra nyemission till ett för dyrt 

alternativ, vilket leder till extern finansiering med hjälp av skuldsättning istället för emittering 

av aktier, vilket är i linje med Pecking Order-teorins förespråkande att informationsasymmetri 

får företag att välja skuldfinansiering framför nyemission (Myers och Majluf, 1984). Detta 

kan vara en förklaring till att skuldsättningsgraden påverkas positivt av privata storägare. 

 

Vår undersökning gav inget signifikant resultat på ägargruppen sfärer. Teorin bakom hur 

sfärer påverkar företags skuldsättning är något otydlig, därför hade vi två motstridiga 
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hypoteser om denna ägargrupp. Att teorin inte kan ge något tydligt svar på hur sfärerna beter 

sig kan tolkas som att sfärer är alldeles för heterogena för att kunna klumpas ihop. Det är inte 

otroligt att olika sfärer fungerar på olika sätt och har olika inställning till vad de företag som 

ingår i deras sfär ska generera för typ av avkastning och på vilken tidshorisont. Om sfärerna 

är för olika varandra bör deras påverkan på skuldsättningen ta ut varandra och kommer inte 

att generera signifikanta resultat i vår undersökning. Sfärer skapar också ofta en ”intern 

kapitalmarknad” (Khanna och Rivkin, 2001) som kan göra att sfärföretagens 

finansieringsbeslut skiljer sig från företag som inte ingår i en sfär.  

 

En anledning till vår uteblivna signifikans kan vara hur övervakande inom sfärer uttrycker sig. 

Enligt Collin (1998) sammankopplas ofta styrelserna i en sfär, vilket underlättar dess 

övervakning och dess tillgång till information. Kan det vara så att dessa kopplingar är så 

effektiva i övervakningssyfte att sfärägare ej behöver använda skuldsättningsgraden som 

hjälpmedel för att övervaka sina investeringar? Detta skulle således bidra till förståelsen kring 

sfärägares incitament och agerande, som istället indikerar på ett mer komplext förhållande till 

bolag där kapital finns investerat.  
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6. Slutsats 
I detta avslutande kapitel kommer en slutgiltig diskussion hållas gällande våra resultat och 

knytas till att besvara syftet med uppsatsen. Nya frågor som uppkommer i och med våra 

resultat kommer att gås igenom och slutligen ge förslag till vidare forskning på ämnet.  

 

6.1. Slutdiskussion 
Tidigare forskning har mätt ledningen antingen som styrelsen, eller enbart som vd, och sett 

blandade resultat för vad som händer när dessa personer äger aktier i företaget. Vad vi har 

gjort annorlunda från dessa studier är att vi har mätt företagets insynspersoner samt vd och 

fått olika utfall beroende på om det är vd eller insynspersonerna som mäts. Detta visar på 

vikten att tydligt definiera intressenter och beslutsfattare i ett företag, då de inte nödvändigtvis 

delar samma intressen. 

 

Separationen mellan ägande och kontroll har länge försökt minimeras genom aktieägande av 

de ledande personerna. I vår studie har vi kommit fram till att ledande aktörer i företag agerar 

olika när de äger aktier, och våra resultat indikerar att aktieägande inte är en universallösning 

på problemet. När insynspersonerna äger en liten andel aktier verkar de inte utnyttja sitt 

inflytande över skuldsättningsgraden utan tillåter vd att få möjlighet att påverka, vilket gör att 

skuldsättningsgraden sjunker. När insynspersonerna äger mer aktier påverkar de 

skuldsättningsgraden genom att höja den, i enlighet med aktieägarnas antydda preferens. Vd 

tycks vara kontrollerad av styrelsen på låga nivåer av ägande men när vd får äga mycket så 

blir hen omotiverat skyddad vilket påverkar skuldsättningsgraden negativt. 

 

Vi har analyserat anledningen till varför styrelsen inte lyckas kontrollera vd, och det kan bero 

på att den svenska marknaden karaktäriseras av “busy boards”, och att styrelsen kan vara 

splittrad och ofokuserad. Vi drar slutsatsen att styrelsens intressen bör knytas närmare 

aktieägarnas, vilket kan uppnås genom att styrelsen äger egna aktier. Vi föreslår även att vd:s 

aktieägande bör begränsas för att undvika omotiverat skydd.  

 

Våra resultat tyder på att storägare i Sverige inte har någon påverkan på skuldsättningen. 

Detta är något överraskande då flera andra studier har funnit att just storägare har en viktig 

roll i övervakningen av företagens agerande, samt att Sverige enligt La Porta et al. (1997) är 
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ett civil law-land där storägare förväntas sköta övervakningen. Våra resultat skapar därmed 

nya frågor kring hur övervakningen av företaget sker i Sverige. Vi anser att det är osannolikt 

att storägarna, oavsett identitet, inte skulle lägga vikt vid skuldsättningen, vår slutsats är 

snarare att ägare är för heterogena för att klumpas ihop. I undersökningen har vi kategoriserat 

storägare, men våra fynd indikerar att ägargrupperna behöver preciseras mer exakt. 

 

6.2. Förslag till vidare forskning 
Vår studie har belyst viktiga problem på den svenska marknaden och även kommit fram till 

nya bidrag till forskningen. Resultaten från vår studie har bidragit till en bättre förståelse för 

ett företags finansieringsval, men har också väckt tanken på vidare forskning inom området 

för att förstå problemet med separationen av ägande och kontroll. 

 

Då den svenska marknaden har rösträttsdifferentierade aktier, vilket ger möjlighet att göra 

stor skillnad på ägande och kontroll, kan det vara intressant att undersöka om det finns någon 

skillnad i hur ägare agerar beroende på om de har mycket kapital eller mycket röster. Vi 

gjorde vissa regressioner som inkluderade röstandelar, men på grund av tidsbrist, och att vi 

kunde besvara vår frågeställning utan dem, valde vi att inte gå vidare med dessa tester.  

 

Rösträttsdifferentiering sfärer och pyramidstrukturer är komplexa ämnen som är väldigt 

aktuella för den svenska marknaden. Då förekomsten av dessa fenomen på en och samma 

marknad ej är frekvent förekommande i världen, kan det vara av intresse att genomföra en 

studie som helt och hållet fokuserar på rösträttsdifferentiering, sfärägande och påverkan på 

företag med denna typ av ägarstruktur på den svenska marknaden. 

 

Eftersom vi mäter kapitalstruktur, som inte förändras så mycket från år till år, kan det vara 

intressant att göra en liknande studie med längre tidsperiod. Detta hade kunnat ge en mer 

nyanserad bild av kapitalstruktursvalet, samt eventuellt fånga olika tidsspecifika trender.  

 

En sak som vår studie inte behandlar är den senaste finanskrisen. Det är möjligt att 

ägarstrukturen och synen på ledningsägande har förändrats sedan tiden innan krisen 

inträffade. Det hade varit intressant att jämföra dessa effekter före och efter krisen, och istället 

fokusera på hur exempelvis Basel III har påverkat relationen mellan ett företags finansiering 
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och ledningsägandet. Marknader med bankbaserade system hade då varit av stort intresse, där 

framförallt Tyskland med även Sverige hade varit en väl motiverad undersökningsplattform. 

 

Slutligen, för att på djupet undersöka ledning och andra ägares preferenser rörande företags 

finansiering föreslår vi att en kvalitativ undersökning utförs med inriktning på olika ägares 

preferenser i enlighet med företagsfinansieringsteori. Detta hade givit ytterligare svar på den 

länge debatterade frågan kring hur separationen mellan ägande och kontroll bästa ska 

bearbetas och beaktas. 
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Appendix	  III	  –	  Diagnostiska	  Tester	  
 
Regression 1 
 
Bilder visar normalfördelning över residualerna i regressionerna, samt Bresuch-Pagan-
Godfrey test för Heteroskedasticitet. 
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Regression	  2	  
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Regression 9 
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Regression	  10	  
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Appendix	  IV	  -‐	  Korrelationsmatris	  
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AAK PUBL AB  CTT SYSTEMS AB  KAROLINSKA * QLIRO GROUP PUBL AB ** 

AB SKF * DEDICARE AB  KNOW IT AB  RAYSEARCH LAB * 

ABB LTD  DGC ONE AB  KUNGSLEDEN AB  REJLERS PUBL AB * 

ACANDO AB  DORO AB  LAGERCRANTZ GROUP AB  REZIDOR HOTEL GROUP  

ACTIVE BIOTECH AB * DUNI AB  LAMMHULTS * RNB RETAIL  

ADDNODE GROUP AB  DUROC AB * LINDAB INTER  ROTTNEROS AB * 

ADDTECH AB  ELANDERS AB  LOOMIS AB  SAAB AB  

AF AB  ELECTRA GRUPPEN AB * LUCARA DIAMOND ** SANDVIK AB * 

ALFA LAVAL AB * ELECTROLUX AB  LUNDIN PETROLEUM AB  SAS AB  

ALLENEX  ELEKTA PUBL AB  MALMBERGS ELEKTRISKA * SECTRA AB * 

ANOTO GROUP AB * ELOS MEDTECH AB * MEDA AB  SECURITAS AB  

ARCAM AB  ENDOMINES AB * MEDCAP AB ** SEMAFO INC  

ARISE AB * ENEA AB  MEDIVIR AB * SEMCON AB  

ASSA ABLOY AB  ENIRO AB * MEKONOMEN AB * SENSYS GATSO GR * 

ASTRAZENECA PLC  EOLUS VIND ** MIDSONA  SINTERCAST AB  

ATLAS COPCO AB  ERICSSON  MIDWAY HOLDING AB  SKANSKA AB  

ATRIUM LJUNGBERG AB  EWORK SCANDINAVIA * MILLICOM INTERNATIO * SKISTAR AB  

AVEGA GROUP AB * FABEGE AB  MOBERG PHARMA * SOFTRONIC AB  

AXFOOD AB  FAGERHULT AB  MODERN TIMES GRP MTG  SSAB SVENSKT STAL AB  

B&B TOOLS AB  FASTPARTNER AB * MSC KONSULT AB  STOCKWIK FORVALT * 

BE GROUP AB * FEELGOOD SVENSKA AB  MULTIQ INTL AB  STUDSVIK AB * 

BEIJER ALMA AB  FORMPIPE SOFTWARE  MYCRONIC PUBL AB * SVEDBERGS I DALSTORP  

BEIJER ELECTRONICS * G5 ENTERTAINMENT ** NCC AB  SVENSKA CELLULOSA AB  

BEIJER REF PUBL AB  GETINGE AB  NEDERMAN HOLDING AB  SWECO AB  

BERGS TIMBER AB * GUNNEBO AB * NET ENTERTAINMENT  SWEDISH MATCH AB  

BETSSON AB  HALDEX AB  NET INSIGHT AB  SWEDISH ORPHAN ** 

BILIA AB  HEBA FASTIGHETS AB  NEUROVIVE PHARMA * SWEDOL AB  

BILLERUDKORSNAS PUBL  HENNES & MAURITZ AB * NEW WAVE GROUP AB * SYSTEMAIR AB  

BIOINVENT INTL * HEXAGON AB  NIBE INDUSTRIER AB  TELE2 AB * 

BIOTAGE AB  HEXPOL AB * NOBIA AB  TELIASONERA AB * 

BJORN BORG AB * HIQ INTERNATIONAL AB  NOLATO AB  TIETO OYJ ** 

BLACK EARTH  HMS NETWORKS AB. * NORDIC SERVICE * TRADEDOUBLER AB * 

BOLIDEN AB  HOLMEN AB * NOTE AB * TRELLEBORG AB  

BONG LJUNGDAHL AB * HUFVUDSTADEN AB ** ODD MOLLY INTERNA * UNIBET GROUP PLC  

BOULE DIA  HUSQVARNA * OEM-INTERNATIONAL AB  UNIFLEX AB  

BTS GROUP AB * IAR SYSTEMS  OPCON AB  VBG GROUP PUBL  

BULTEN AB  ICA GRUPPEN AB * OPUS GROUP AB * VENUE RETAIL GROUP * 

BYGGMAX GROUP AB  IMAGE SYSTEMS ** OREXO AB  VITEC SOFTWARE GRP  

CASTELLUM AB  IND & FIN SYSTEMS ** ORTIVUS AB * VITROLIFE AB  

CAVOTEC SA ** INDUTRADE AB  PEAB AB  VOLVO AB * 

CELLAVISION AB * INTELLECTA AB  POOLIA AB * WALLENSTAM AB * 

CLAS OHLSON AB  INVISIO COMM ** PREVAS AB * WIHLBORG FASTIGHETER ** 

CLOETTA AB  ITAB SHOP CONCEPT  PRICER AB * WISE GROUP ** 

CONCENTRIC AB  JM AB  PROACT IT GROUP AB  XANO INDUSTRI AB  

CONCORDIA MARITIME * KABE HUSVAGNAR AB  PROBI AB * 
 

CONSILIUM AB  KAPPAHL AB * PROFILGRUPPEN AB * 
 

Appendix	  V	  –	  Tabell	  över	  företag	  som	  är	  med	  i	  undersökningspopulationen	  
Företag	  med	  *	  efter	  namnet	  är	  enbart	  förekommande	  i	  Urval	  A	  –	  Insynspersoner	  

Företag	  med	  **	  efter	  namnet	  är	  enbart	  förekommande	  i	  Urval	  B	  –	  Vd	  
Företag	  utan	  något	  tecken	  efter	  namnet	  är	  förekommande	  i	  båda	  urvalen	  
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LUND: I efterskalvet av de senaste årens 
ledningsskandaler har problematiken kring 
beslutsfattares agendor kommit upp i dagens 
ljus. Nyligen höjdes röster i diskussion kring 
vad VD och styrelse egentligen strävar efter 
när Swedbankledningens fastighetsaffärer 
uppmärksammades. Aktuell forskning från 
Lunds Universitet har belyst problematiken 
mellan ledningens ägande och dess påverkan 
på företags skuldsättning. 
 
Studien har analyserat Nasdaq OMX 
Stockholms Small-, Mid- och Large Cap under 
ett tidsintervall som sträcker sig mellan 2004-
2013 för att skapa en bild över hur ägarskapet i 
ett företag påverkar den valda 
skuldsättningsgraden. Studiens analysunderlag 
är insamlad på årsbasis och utgångspunkten 
har varit hur ledningen förhåller sig till 
skuldsättningsgraden beroende på vem som 
äger företaget. 
 
Den svenska bolagsstyrningsmodellen är 
problematisk ur forskningssynpunkt. 
Forskning brukar avgränsa länders marknader 
till två olika bolagsstyringsmodeller: den 
anglosaxiska med fokus på aktieägarna, och 
den europeiska med fokus på intressenter. Den 
svenska marknaden präglas av karaktärsdrag 
som visar tecken på båda, och har länge fallit 
mellan stolarna mellan den extensiva forskning 
och debatt som florerat mellan de båda lägren. 
Forskningen har mottagits väl då den belyser 
ägaridentitetens påverkan på företagets 
strategier, ett hål som länge har behövt täppas 
till på den svenska marknaden. 
 
- Det är jättekul att studien fått så stor 
uppmärksamhet, säger Sebastian Nilsson, en 
av studiens medförfattare. Att kunna bidra till 
forskningen är få förunnade, och särskilt när vi 
kan belysa problematiken med 
företagsledningens ägande på den svenska 
marknaden.  
 
Tidigare studier på ämnet har reflekterat över 
förhållandet mellan ledningens ägande och 
kapitalstrukturen i företag på den anglosaxiska 
marknaden, med Storbritannien och USA i 
spetsen. En stor del av världsekonomin är 
centrerad kring dessa marknader, som lever 
och frodas mycket tack vare ett starkt 
lagstadgat skydd för investerare. Mycket av 
forskningen är centrerad kring stora blockägare 

och institutioners påverkande genom sin 
involvering i bolagen. Röster har höjts för att 
forskningen har varit alldeles för centrerad till 
USA, och inte undersökt andra potentiella 
ägargruppers påverkan. 
 
- Det är här vi hoppas kunna ge en inblick för 
marknadsförhållanden som inte redogjorts för 
tidigare, säger Anton Borglund.  Sverige är ju 
extremt intressant att titta på då vi har så 
distinkta ägarsfärer som inte riktigt går att 
applicera någon annanstans. Även om till 
exempel Rockefeller-familjen är en betydande 
aktör i USA äger de ju inte ens i närheten av 
andelen som Wallenberg-sfären kontrollerar på 
den svenska börsen. 
 
Studien är en del av författarnas examination 
från Civilekonomprogrammet på Lunds 
Universitet. Undersökningen har pågått under 
hela våren och har lyckats generera nya 
insikter och förståelse för hur ledningens 
ägande av företaget påverkar skuldsättning. 
Tidigare forskning har inte varit enhetlig i sina 
resultat. Ledningsägande kopplat till en hög 
skuldsättningsgrad tyder på att ledningen får 
ett tänk och resonemang som stämmer väl med 
ägarnas intressen. En lägre skuldsättning tyder 
på att ledning blir mer själviskt i sin agenda, 
och inte längre verkar för ägarnas bästa. 
 
Vad tidigare studier har misslyckats med att 
definiera är gruppen som just benämns som 
ledning. Denna inkonsekvens har författarna 
tagit tillvara på och därmed undersökt både hur 
VDs ägande och insynspersoners ägande 
påverkar företaget. Resultaten tyder på att 
författarna har lyckats i sin problematisering. 
Två olika förhållanden har kunnat utmätas, 
vilket indikerar att ägandet för beslutsfattare 
påverkar företaget på olika sätt baserat på vem 
den faktiska ägaren är. 
 
- Det hela är väldigt intressant sett ur en 
forskares synvinkel, säger Eleonor Andræ. Vi 
kan tyvärr inte styrka de argument vi ämnade 
undersöka rörande ägargruppers påverkan, 
men hoppas kunna bidra med insikter över hur 
en fungerande bolagsstyrning ska kunna 
utformas på den svenska marknaden.

Veckans Industri 
Maj 2016 
Nr 20 Upplaga 1 När innebär ägandet kontroll? 

-‐	  Är	  ledare	  i	  Sverige	  verkligen	  ute	  efter	  ägarnas	  bästa?	  

Fakta: Bolagstyrningsystem 
Europa Anglosaxiska 
Fokus på intressenter Fokus på aktieägare  
Svagt investerarskydd  Starkt investerarskydd 
Övervaknings genom ägare Svag övervakning 
	  Text: Werner Melange 
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