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Sammanfattning: 
 

Ägarstrukturen i Sverige kännetecknas av ett fåtal kontrollägare som ofta grundar ägandet på 

ett lägre kapital än i andra länder. Separationen av ägande och kontroll fastställs genom 

röstförstärkande mekanismer och är ett ständigt debatterat ämne. Dessa mekanismer används 

för att hålla kontroll över bolag utan att bära större delen av kapitalet, och kritiken kretsar 

kring oro om att bolag med röstförstärkande mekanismer inte sköts lika bra som bolag utan 

dessa. Studiens syfte var att undersöka användandet av röstförstärkande mekanismer och dess 

effekt på marknadsvärdet av svenska bolag på Nasdaq Stockholm. Studien antog en 

kvantitativ form med en hypotetisk-deduktiv ansats. Datainsamlingen har gjorts genom 

urvalets årsredovisningar för att sedan testas statistiskt i SPSS genom multipel regression. 

Användandet av röstskiljda aktier visades ha en kraftigt positiv effekt på ett bolags värde. 

Mindre effekter som påvisades kom av skillnaden mellan den största ägarens röstandel och 

kapitalinsats, och av hur stor andel av de totala rösterna som den största ägaren innehar. Dessa 

två motverkade dock varandra i ungefär lika mängd. Att inte erbjuda sina röststarka aktier till 

offentlig försäljning antyds vara kraftigt negativ, men detta kunde inte säkerställas. Ägarslag 

och ålder fanns bägge vara obetydliga i sin förmåga att förklara bolagsvärde.  

 

Nyckelord: Röstförstärkande mekanismer, Bolagsstyrning, Koncentrerat ägande, 

Röstvärdesdifferentiering, Pyramidägande, Korsägande, Agentteori, A-aktier, B-aktier, 

Röstdifferentierade aktier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract: 

 
The ownership structure in Sweden is characterized by a few controlling owners who often 

base their ownership of a lower capital investment than in many other countries. The 

separation of ownership and control is determined by control-boosting mechanisms and is a 

constantly debated topic. These mechanisms are used to control companies without having to 

bear the bulk of the capital, and the criticism centers around concerns that companies with 

control-boosting mechanisms are not managed as well as companies without them. The 

purpose of the study was to examine the use of control enhancing mechanisms and its effect 

on the market value of Swedish companies on Nasdaq Stockholm. The study adopted a 

quantitative form with hypotheses testing. The data collection has been made through annual 

reports of the sample and then statistically tested in SPSS through multiple regression. The 

use of vote-strong shares was shown to have a strong positive effect on the value of a 

company. Minor effects proven came from the difference between the largest owner's voting 

share and capital contribution, and of the percentage of the total votes held by the largest 

owner. These two, however, counteracted each other in approximately equal amounts. Not 

offering their vote-strong shares to on the public exchange is suggested to be strongly 

negative, but this could not be ascertained. Type of ownership and age were both insignificant 

in their ability to explain company value. 

 

Keyword: Control enhancing mechanisms, Corporate Governance, Concentrated Ownership, 

Voice Validation, Pyramid Ownership, Cross Ownership, Agent Theory, Class A Shares, 

Class B Shares, Dual class shares. 

 

  



 

 

 

 

Begreppsdefinitioner: 
     

Röstandel: 

Andelen av totala röster inom ett bolag som en enskild ägare innehar. 

 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 ä𝑔𝑑𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 ∗  𝐷𝑒 𝑟ö𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑒𝑟ä𝑡𝑡𝑖𝑔𝑎𝑟

𝐷𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑟ö𝑠𝑡𝑒𝑟
 

 

Kapitalandel: 

Kapitalvärdet av en ägares aktier, i förhållande till det totala aktievärdet. Fås av ekvationen 

nedan.  

 
(𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 ä𝑔𝑑𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 ∗  𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟)

𝐷𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
 

 

Disproportionalitet: 

Existensen av en obalans mellan röstandelar och antal aktier. 

 

Incentive effect: 

Att ägarens och företagets mål blir mer likriktade ju mer kapital en ägare investerat (Bebchuk 

et al., 2000). 

 

Entrenchment effect: 

Befarandet att en ägares avsikter går ifrån företagets, och istället söker att sko sig själv. Ökar 

ju mindre kapital som ägaren själv har investerat (Bebchuk et. al., 2000). 

 

Tobins Q: 

Ett mått på ett företags totala tillgångar, inklusive immateriella såsom tillväxtpotential och 

humankapital (Cronqvist och Nilsson, 2003). Marknadsvärdet av aktier och skulder ställs i 

proportion till införskaffningsvärdet av företagets fysiska tillgångar och skulder.  

 

Holdingbolag: 

Ett företag vars syfte är att äga och kontrollera andra bolag. Ett renodlat holdingbolag har 

ingen operativ verksamhet, utan används för ägande och skatteplanering (Eicke, 2009). 

 

Investmentbolag: 

Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som uteslutande förvaltar 

värdepapper eller liknande tillgångar. Genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuder 

andelsägarna en riskfördelning som ett stort antal fysiska personer äger andelar i (39 kap 15 § 

Inkomstskattelag (1999:1229)). 

 

Sfär: 

Företagssfär är bolag som kopplas samman genom en ägare eller ägargrupp som har väsentligt 

inflytande i dem. Detta genom att investmentbolag eller holdingbolag äger aktier av 

betydande del i andra bolag (Henrekson och Jakobsson 2008).  
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1. Inledning 

 
I detta inledande kapitel ges läsaren en introduktion om de mekanismer som ger upphov till 

företagsägande. Sedan följer en Problemdiskussion som leder fram till syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar och disposition av studien. 

1.1 Bakgrund 

Ägarstrukturer och bolagsstyrning ser väldigt olika ut länder emellan. Ägarstrukturen i 

Sverige och flertalet andra europeiska länder kännetecknas av ett relativt koncentrerat 

ägande, där familjer, staten eller andra institutioner står för ett stort kontrollinnehav (La Porta 

et. al., 1999). I Sverige tillämpas ”den svenska ägarmodellen” och skiljer sig från andra 

länders ägarstruktur främst genom två aspekter: att ägandet på börsen domineras av ett fåtal 

kontrollägare samt att det kontrollägandet ofta grundar sig på ett lägre kapital än i andra 

länder (Henrekson och Jakobsson, 2008). 

 

Agnblad et. al (2002) menar att separationen av ägande och kontroll fastställs genom 

röstförstärkande mekanismer. Att inneha kontrollen över bolag innebär inte att 

majoritetsägaren innehar störst andel av aktiekapitalet, utan behåller kontrollen över bolaget 

genom röstförstärkande mekanismer. I Sverige är dessa röstförstärkande mekanismer bland 

andra, röstvärdesdifferentiering, pyramidägande och korsägande. 

 

Rösträttsdifferentiering innebär att kapitalet skiljs från aktiens rösträtt, detta genom att 

använda sig av fler aktieslag med olika röstvärde. Pyramidägande används som 

röstförstärkande mekanism genom att besitta majoritet i ett bolag, vilket bolaget i sin tur äger 

stora delar i andra bolag. Detta resulterar i att ägaren inte bekostar förvärvet med privat 

kapital men besitter röstvärdet. Strukturen av pyramidägande ser ut så att ett moderbolag på 

toppen kontrollerar underliggande bolag. Korsägande är snarlik i den bemärkelsen att 

kontrollen av bolagen är spridd horisontellt över bolagsgruppen istället för den person eller 

bolag som sitter högst upp i pyramidägandet. Detta innebär att majoritetsägaren stärker 

kontrollen utan att behöva bära hela kostnaden (Agnblad et. al., 2002). 

 

Enligt Holmén och Knopf (2004) är användandet av röstförstärkande mekanismer i Sverige, 

stort. Den mest frekvent använda mekanismen är röstdifferentiering, högst i världen 

procentuellt sett. Näst efter Belgien är användandet av pyramider i Sverige mest frekvent, och 

tredje mest frekventa användandet av korsägande efter Tyskland och Österrike. Detta 

resulterar i att Sverige är det land där separation mellan ägande och kapital är störst, och 

betyder att Svenska bolag kräver minst kapital att kontrollera rösterna. Det stora användandet 

av röstförstärkande mekanismer i Sverige bekräftas av Bennedsen och Nielsen (2010) där 

Sverige hamnar i klar ledning utifrån användandet av röstförstärkande mekanismer i 

västeuropa.  

 

Ägarförhållanden med rösträttsdifferentiering har sedan länge varit debatterat. År 1910 var 

förhållandet mellan kapital och rösträtt obegränsad, vilket betyder att de båda aktieslagen 

kunde ha en så stor röstproportion som grundare eller ledning önskade (SOU 1986:23).  
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Efter 1919 års deflationskris och Kreugerkraschen 1932 användes rösträttsdifferentieringen 

flitigt, detta då många svenska storföretag hamnade i bankens ägo. Bankerna förbjöds senare 

att äga aktier i företag, vilket resulterade i att företagen hamnade hos närstående 

investmentbolag: Investor, Providentia, Industrivärden och Custos. Rösträttsdifferentieringar 

infördes då när investmentbolagen var tvungna att släppa in nya ägare för att finansiera 

verksamheten, men samtidigt inte ville släppa ifrån sig kontrollen (Affärsvärlden 2001). År 

1949 begränsade man detta genom att fastslå den största röstdifferensen mellan aktieslagen 

på ett till tio för nya bolag (SOU 1986:23). Bolag som tidigare hade en större 

röstdifferentiering har därmed kunnat behålla denna, vilket gjort att det fram tills nyligen 

fanns bolag med en röstratio på tusen till ett. Flera bolag har sedan dess ändrat sin röstratio 

vilket gjort att ägandet blivit mindre koncentrerat och därmed ökat de kapitalstarka b-

aktieägares rösträtt (Almgren, 2004). 

 

Debatten pågår än och åsikterna kring röstdifferentierade aktier går isär. Kritiken handlar om 

att bolag med dessa skulle drivas mindre effektivt än bolag med ett aktieslag, medan andra 

ser röstdifferentierade aktiers fördelar genom det privata och långsiktigt ägande på börsen 

(Dahlberg, 2014).  

1.3 Problemdiskussion 

Användandet av röstdifferentierade aktier skriver Tson Söderström et. al.(2003) är mer 

omfattande i nyintroducerade bolag än i äldre bolag. På senare år redovisar Sundqvist (2015) 

tvärtemot, att andelen nynoterade företag per år som använder röstdifferentierade aktier varit 

på en svag nedgång sedan 1997. Trots nedgången är Sverige det land där användandet av 

röstdifferentiering med aktier är högst och kommer troligtvis bestå om inte nya regelverk 

skulle hindra deras utfärdande (Holmen och Knopf, 2004). Bjuggren et. al. (2007) finner att 

den svenska modellen för bolagsstyrning har sina brister och bör reformeras. Detta då dess 

medföljande negativa effekter av röstdifferentiering såsom ägarkoncentration belastar 

företags värde och avkastning. EU är inne på samma spår, och systemet med 

röstdifferentierade aktier är en återkommande fråga.  

 

EU grundar sina propositioner från röstdifferentieringens negativa effekter och menar att 

systemet bör utgå från en “proportionality principle”, det vill säga att “en aktie-en röst” bör 

appliceras i samtliga medlemsländer för att de beslutande även ska vara de som står för risken 

(Europaparlamentet, 2007). Debatten kretsar kring att bolag med metoder för separation 

mellan ägande och kontroll, så kallade röstförstärkande mekanismer vilka värderas lägre än 

motsvarigheter utan sådana. Detta grundar sig i ett befarande om ineffektiv bolagsskötsel 

(Bebchuk et. al., 2000). 

 

Den brittiska börsanalysfirman FTSE research (2005) genomförde en undersökning där 

Sverige fått låg ranking internationellt vad det gäller bolagsstyrning. En av flera anledningar 

till detta var hur investerare uppfattar röstförstärkande mekanismer och användandet av dem i 

svenska bolag, då investerare generellt ser negativt på olika former av dessa (Institutional 

Shareholder Services, 2007).  
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En EU-rapport avsedd att utreda röstförstärkande mekanismers användning i Europa fann att 

följande var i bruk i de 29 svenska företag som undersöktes  

(Institutional Shareholder Services, 2007):  

 

● Röstdifferentierade aktier, där vissa aktier berättigar ett större inflytande för liknande 

kapitalinsats.  

● Pyramidstrukturer, där företag A äger en kontrollerande andel i företag B, vilket leder 

till att majoritetsägaren av företag A även har kontroll över företag B 

● Rösttak , begränsningar i antalet röster som kan användas. 

● Ägandetak, begränsningar i andelen aktier eller röster som får kontrolleras. 

● Aktieägaravtal, formella eller informella samarbeten mellan aktieägare. 

● Korsägande, där två företag äger andelar i varandra  

 

I Rapporten framkommer en enkät där investerare i Europa har svarat på frågor kring 

röstförstärkande mekanismer. Av ovanstående röstförstärkande mekanismer listar de dessa 

som mycket negativa i investerares ögon, med undantag för korsägande och aktieägaravtal 

(Institutional Shareholder Services, 2007).  

 

Nasdaq Stockholm har idag ett väldigt koncentrerat ägande, möjliggjord genom en växande 

separation mellan röstandelar och kapitalandelar för de dominerande ägarna. Detta har 

uppstått genom användandet av röstförstärkande mekanismer av vilka de viktigaste har varit 

aktier med differentierad rösträtt och sfärbildande genom pyramidägande (Henrekson och 

Jakobsson, 2008). Flertalet bolag har en huvudägare som står för en större del av bolagets 

kapital (Sundqvist, 2015). Detta kan medföra en positiv utgångspunkt för andra ägare då 

huvudägaren investerat mycket i bolaget och vill ha avkastning för det. Ifall huvudägaren 

däremot står för en mindre andel kapital än andel rösträttsberättigade aktier kan detta medföra 

oro för andra ägare, då risken för värdeminskning inte kommer påverka huvudägaren i 

samma utsträckning som andra aktieägare (Bebchuk et al., 2000).  

 

Enligt Hypotesen om effektiva marknader innefattar ett bolags aktiekurs all tillgänglig 

information relevant för värderingen av ett företag. Detta innefattar både handfasta siffror och 

flyktiga förväntningar (Fama, 1970). Hur ett bolag sköts är därmed relevant för 

marknadsvärdet, då detta förväntas ge en indikation om bolagets framtida prestation. 

 

Då Sverige präglas av koncentrerat ägande där majoritetsägare står för stort kontroll-innehav 

av bolag ser La Porta et. al.(1999) till problematiken kring hur de majoritetsägarna påverkar 

mindre ägare. Enligt La Porta et. al. (1999) vill Sveriges domstolar i regel inte bedöma 

sundheten i ledningen och majoritetsägarnas beslut vilket gör det faktiska minoritetsskyddet 

mindre starkt. Slutsatsen med forskningen visade på att minoritetsskyddet måste bli mer 

omfattande för att öka effektiviteten i bolagen (Tson Söderström et al. 2003). Majoritetsägare 

har en stor inverkan på bolaget och ledningen, inte bara då den besitter stor röstandel men 

även då maktpositionen bidrar till inflytande. Den svenska bolagsstyrningen blir således 

påverkad av ytterligare agentkostnader mellan majoritet- och minoritetsägare (La Porta et al, 

1999). 
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Åsikterna om det juridiska minoritetsskyddet går isär. La Porta et al. (1999) menar att 

internationella undersökningar visar på ett förhållandevis svagt minoritetsskydd i Sverige. 

Tson Söderström et al. (2003) och Skog och Sjöman (2014) hävdar tvärtemot att 

minoritetsskyddet är långt ifrån svagt, och grundar detta i att svenska minoritetsägares 

rättigheter existerade långt innan de inkluderades i EU-direktiv (Skog och Sjöman, 2014). 

Detta minoritetsskydd innebär specifika rättigheter för tillräckligt stora minoriteter, vanligtvis 

10% av alla aktier (Skog och Sjöman, 2014). En sådan samling röster beviljar rätten att 

tillsätta en fristående revisor, begära aktieutdelning och neka ansvarsfrihet för styrelse och 

VD. Redan vid ett innehav av en enstaka aktie beviljas rättigheten att delta på årsstämman, 

uttrycka sina åsikter om företagets skötsel, och ställa frågor till ledningen som måste besvaras 

(Skog och Sjöman, 2014). 

 

Bolag kan utnyttja olika verktyg för att begränsa negativa effekter av oproportionerligt 

ägande och därmed öka minoritetens möjligheter att påverka. Dessa verktyg avser att 

använda eller skapa incitament för ägaren att agera i företagets intressen, eller att begränsa 

mängden röster som enskilda ägare får inneha. Exempelvis undersökte Amoaku-Adu et al. 

(2011) hur styrelsen kan ge incitament genom högre kompensation för röststarka ägare med 

liten kapitalinsats att arbeta i företagets intressen. Storleken på dessa kompensationer fanns 

vara större i företag med flera aktieserier, och ännu kraftigare i familjeägda sådana. 

 

Ett företag med röstskiljda aktier som inte gör dessa tillgängliga på börsen behåller mycket 

lätt sin kontroll över företaget, men detta för även med sig negativa entrenchment-effekter 

(Bebchuk et al., 2000). Svenska lagar för minoritetsskydd gör det möjligt även för mindre 

ägare eller ägargrupperingar att ha synpunkter på hur ett bolag sköts (Skog och Sjöman, 

2014). Vissa företag tillåter offentlig handel av sina röststarka aktier, och det är möjligt att 

anta att detta öppnar upp för influenser från utomstående som potentiellt kan motsätta sig hur 

företaget sköts. Denna utomstående granskning skulle därmed i teorin kunna minska 

entrenchment-effekterna, men förväntas isåfall vara liten då offentlig handel med A-aktier i 

regel är mycket illikvid. Detta har exempelvis debatterats i DN debatt av Qviberg (2006) som 

menar att eftersom svensk bolagsstyrning tenderar att använda röstförstärkande mekanismer, 

trots den kritik som framgår, så bidrar det till ett aktivt privat ägande i storföretag lika väl 

som att maktstrukturer cementeras.  

 

Den senaste studien som specifikt studerade svenska förhållanden var Cronqvist och Nilsson 

(2003), och sedan dess har attityder till röstförstärkande mekanismer varit i gungning. År 

2005 inkluderade den uppdaterade svenska Aktiebolagslagen begränsningar i röstdifferens till 

10:1, och EU motarbetar deras användande helt och hållet. Trenden är att färre nya bolag 

väljer att använda röstskiljda aktier, men användandet i Sverige är fortfarande bland det mest 

omfattande i världen (Agnblad et. al., 2002). 

 

Denna studie baseras på tre föregående studier om röstförstärkande mekanismer och dess 

effekter. För att denna studie skall bidra till forskningen och bygga på tidigare studiers fynd 

är det intressant att undersöka om nyetablerade bolag påverkas mer av effekter associerade 

med röstskiljda aktier än större och äldre bolag.  
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1.4 Syfte  

 

Studiens syfte är att undersöka användandet av röstförstärkande mekanismer och dess effekt 

på marknadsvärdet i svenska bolag på Nasdaq Stockholm.  

 

1.5 Frågeställningar 

 

För att uppfylla studiens syfte skall följande besvaras: 

 

● I vilken utsträckning påverkar existensen av röstförstärkande mekanismer 

företagsvärden idag? 

 

● I vilken utsträckning skiljer sig värderingen åt av bolag med offentligt handlade 

röststarka aktier jämfört med icke handlade sådana? 

 

● Hur påverkar ägarslag värdering av bolag med eller utan röstförstärkande 

mekanismer? 

 

● Hur påverkar bolagets ålder effekten av röstförstärkande mekanismer på 

marknadsvärdet? 

1.6 Avgränsningar  

 

Denna studie har valt att avgränsa från två typer av röstförstärkande mekanismer som 

förekommer i tidigare studier. Att studera dessa fenomen skulle förvisso vara av intresse, 

men med grund i komplexitet och att dessa inte är av utbredd användning i Sverige har denna 

studie valt att bortse från “Rösttak” (voting rights ceilings) och “Shareholders agreements” 

som röstförstärkande mekanismer. Minoritetsskydd av aktieägare kommer inte behandlas och 

studien kommer inte gå in närmare på frågor som ägarkompensation eller hur väl en ägare 

agerar i bolagets intressen. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

• I det första kapitlet presenteras den bakomliggande problematiken som ligger till 
grund för studiens forskningsområde, studiens syfte och frågeställning

Teori

• I det andra kapitlet redogörs befintliga teorier och tidigare forskning som är 
relevant för studien.

Metod

• I det tredje kapitlet presenteras studiens metodologiska val som använts för att 
genomföra studien.

Empiri 
&analys

• I det fjärde kapitlet redovisars den emperiska datan och analyserar teoretiska 
samband. 

Slutsats

• I det femte kapitlet framförs studiens slutsatser efter beaktning av det empiriska 
resultatet.  

Avslutande 
diskussion

• I det sjätte kapitlet redogörs vad resultatet har för implikationer, samt förslag på 
vidare forskning.
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2. Teori 

 
I detta kapitel redovisas studiens teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för att 

besvara syftet. Här presenteras klassificeringar av röstförstärkande mekanismer med 

teoretiska argument av för- och nackdelar. Därefter följer presentation av tidigare forskning 

som studerat ämnet röstförstärkande mekanismer. 

 

2.1 Principal- & Agentteori 

Ägandekoncentration är en omdebatterad fråga då det befaras vara länkat till ineffektiv 

företagsstyrning med grund i den Principal- och Agentteori Jensen och Meckling (1976) 

arbetade fram. Denna utgår från relationen mellan agenten och principalen, där agenten 

(ledningen) är den som utför arbetet och principalen (ägaren) är den som vill få arbetet utfört. 

Denna teori menar att dessa två intressenter inte alltid agerar i samspel, utan agerar separat 

rationellt och alltid kommer att agera i egennytta. Ägaren ser till sin investering och vill ofta 

maximera avkastningen från den, samtidigt som ledningen inte alltid agerar fullt ut från 

ägarens mål utan ser till företagets långsiktiga intressen. När ägaren och ledningens mål inte 

överensstämmer leder det till residualförluster, kostnader i form av förlorad potential för 

någon av parterna. 

 

Sambandet mellan koncentrationen av ägandet och bolagets prestation diskuteras av Bebchuk 

et al. (2000). Studiens utgångspunkt är att koncentrerade bolag är mindre effektiva än bolag 

med spritt ägande, eftersom bolag med en rösträtt som är skild från bolagets kapital bidrar till 

större agentkostnader. Detta då bolagsägaren påverkas av bolagets beslut i relation till den 

andel kapital denne besitter i bolaget. Enligt tidigare forskning agerar därmed makthavarna 

annorlunda i bolag med röstdifferentiering jämfört med bolag med en röst per aktie (Bebchuk 

et al., 2000). Ur denna grund växer två begrepp fram: Incentive effects och Entrenchment 

effects: 

 

● Incentive effects är effekter som via en positiv uppmuntran likriktar ägarens mål med 

ledningens. Det enklaste exemplet är när ägarens vinstintressen sammanfaller med 

företagets på grund av att ägarens egna kapital är på spel. Företagets framgångar blir 

därmed sammankopplade med ägarens (Bebchuk et al., 2000).  

 

● Entrenchment effects stärker ägaren i förhållande till ledningen, och minskar 

incitamenten att arbeta åt samma mål som företaget för att istället nå personlig 

vinning. Olika former av ökad kontroll i förhållande till kapitalinsats är det tydligaste 

exemplet på orsaker till denna effekt (Bebchuk et al., 2000). 

 

För att med en begränsad kapitalinsats kontrollera bolag utnyttjar majoritetsägarna vanligtvis 

någon av tre metoder för separation av ägande och kontroll: röststarka aktier, pyramidägande 

eller korsvist ägande (Eklund och Wiberg 2006). Sverige är ett av få länder som tillåter alla 

tre metoder för att separera ägande och kontroll, och sticker även ut med ett mycket frekvent 

användande av röstdifferentierade aktier. Genom att kombinera metoderna kan svenska bolag 

få en stor hävstång mellan ägande och kontroll (Tson Söderström et al. 2003). 
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2.2 Röstvärdesdifferentiering 

Röstvärdesdifferentiering är den mest frekvent använda mekanismen för röstförstärkning i 

Svenska bolag. Internationellt är röstvärdesdifferentiering inte lika vanligt. Bland EU:s 

medlemsländer är det i huvudsak de nordiska länderna som tillåter att aktier förenas med mer 

än en röst (prop. 1997/98:99). Röstvärdesdifferentierade aktier innebär att två serier av aktier 

ges ut, en röststark och en röstsvag, vilket oftast sker genom A och B aktier och berättigar till 

olika rösträtt. I Sverige är vanligtvis A-aktien den mer röststarka, men undantag finns. 

Röststarka aktier innebär att kapital och rösträtt skiljs åt och ger aktieägaren för den 

röststarka aktien kontroll utan att hålla samma mängd kapital. Ägaren står därav för en 

relativt låg kapitalrisk vid anskaffning av röststarka aktier. Den vanligaste fördelningen av 

dessa är tio till ett, vilket betyder att den röststarka A-aktien har tio gånger fler röster än den 

röstsvaga B-aktien. De båda aktierna behöver inte vara offentligt handlade. Av bolag som 

använder sig av röstvärdesdiffernentierade aktier är A-aktien inte alltid listad på någon 

marknad, detta då grupper/familjer sitter på alla och är därför inte till försäljning (Agnblad et. 

al., 2002). I Sverige tillåter Aktiebolagslagen en röstratio på 10:1 för nyutfärdade aktier. 

Detta är även den vanligast förekommande ration men även 3:1, 6:1 och 100:1 förekommer, 

där de sistnämnda utfärdades under en tidigare gällande lag (4 Kap 5§  Aktiebolagslag (SFS 

2005:551)). I regel har varje aktieklass lika rätt till bolagets kassaflöde, men priset på dessa 

aktier skiljer sig beroende på marknadens uppfattning av deras värde. Om marknaden anser 

att de extra rösterna har ett värde så höjs priset på A-aktien med en motsvarande röstpremie, 

alternativt att marknaden värdesätter likviditet högre än premien och sätter ett högre pris på 

den röstsvaga aktien (Bebchuk et al. 2000). 

2.3 Pyramidägande 

Pyramidägande är baserad på idén att separationen av ägande och kontroll kan erhållas 

genom en kedja av flera företag. Desto fler nivåer av företag som medverkar i pyramiden, 

desto högre grad av separation mellan ägande och kontroll (Institutional Shareholder 

Services, 2007). De svenska pyramiderna är transparenta och består oftast av endast tre lager 

av bolagsskikt, en familj på toppen, ett holdingbolag i mitten och portföljföretagen i botten 

(Holmén och Högfeldt, 2009). 

 

Pyramidstruktur skiljer kontroll från ägande genom en hierarkisk ordning: ägare på toppen av 

pyramiden, ett holdingbolag som styr andra företag som i sin tur kontrollerar andra företag 

etcetera. Kontroll över eget kapital i ett företag som är placerad högre upp i kedjan används 

för att etablera kontroll över ett företag längre ner, och därmed blir kapitalinvesteringarna hos 

de yttersta ägarna mindre för varje nivå av pyramiden (Agnblad et. al., 2002). Om företag 

också använder röstdifferentierade aktier blir separationen mellan ägande och kontroll 

multiplikativ, vilket innebär att rösträtten i pyramidleden är ytterligare större än äganderätten 

(Holmén och Högfeldt, 2009). I företagsvärlden utanför anglosaxiska länder är 

pyramidägande den mest använda mekanismen för att utöva kontroll över ett antal stora 

börsnoterade företag med en minoritetsandel av kapitalet (La Porta et al., 1999).  

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2443.2009.01088.x/full#b41
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Figur 2.1 Pyramidägande  

2.4 Korsägande 

Korsägande är till synes snarlikt pyramidägande. I motsats till pyramidägande är företag i ett 

korsägande förenade via horisontellt ägande. Korsägande innebär att två företag äger andelar 

i varandra, genom innehav av aktier (Institutional Shareholder Services, 2007). Därav skiljer 

korsägande sig från pyramidägande huvudsakligen i att rösträttigheter används för att styra 

genom en grupp ägare snarare än koncentrerad i händerna på ett enda bolag eller aktieägare. 

Det vill säga att det finns flera ägare i samma sfär som tillsammans har andelar i bolagen och 

majoritet i det ägda bolaget (Bebchuk et al., 2000). Korsägande används i Sverige främst 

tillsammans med röstdifferentiering för att uppnå hävstångseffekt av kontroll jämfört med 

investerat kapital (Institutional Shareholder Services, 2007).  

 

 

 
Figur 2.2 Korsägande 
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2.5 Tidigare studier 

Tidigare tongivande studier av ägarstrukturens effekter på företagsvärdering har utförts av 

Bennedsen och Nielsen (2010), Cronqvist och Nilsson (2003) och Claessens et al. (2002). 

Gemensamt för alla dessa är att de inom sina respektive geografiska områden försöker 

förklara bolagets värde genom en rad faktorer, varierande mellan studierna. Gemensamt är 

även att de tydligt negativa effekterna som röstdifferentiering för med sig överstiger de 

positiva effekter som en stark ägare normalt för med sig. Den senaste gången Sverige 

studerades i denna fråga var av Bennedsen och Nielsen (2010). 

2.5.1 Användande och effekt av röstskiljda aktier 

Alla tre ovannämnda studier fann ett negativt samband mellan röstförstärkande mekanismer: 

  

Claessens et al. (2002) hävdar att bolagsvärdet ökar tillsammans med en ökad kapitalandel 

hos den största ägaren, och minskar om dennes rösträtt överstiger den andel kapital som 

denne har investerat. Effekter av specifika mekanismer kunde inte bestämmas, utan endast 

existensen av dem i någon form. Anmärkningsvärt är resultatet i de fall där skillnaden i 

kapital och röster är på mer än 15%, vilket i sig resulterar i en minskning av bolagsvärde med 

12,6%. 

  

Cronqvist och Nilsson (2003) fokuserade specifikt på ägare i kontroll av företag med en 

minoritet av kapitalkostnaderna. De fann att agentkostnaderna för att kontrollera 

majoritetsägarna uppgick till 6-25% av företagets värde, beroende på ägarslag. 

  

Bennedsen och Nielsen (2010) inledde sin studie av 14 västeuropeiska länder med att ta 

medelvärdet av företagsvärden vid existensen eller avsaknaden av röstförstärkande 

mekanismer, och följde upp detta med mer ingående regressioner. De fann att existensen av 

röstförstärkande mekanismer sänkte bolagens värde med 18,7% i genomsnitt, och att 

användandet av röstskiljda aktier hade en något större negativ påverkan än pyramidägande. 

Regressioner bekräftade denna effekt av röstskiljda aktier, men kunde inte säkerställa 

detsamma för pyramidägande. Redovisade en 74%-ig användning av röstförstärkade 

mekanismer i Sverige, jämfört med 40% för hela urvalet, vilket placerade Sverige högt på 

listan.  

2.5.2 Effekter av ägarslag 

Claessens et al. (2002) fann att majoritetsägare hade en märkbar effekt på neddragningen av 

marknadsvärde. Mer specifikt var denna störst i familjeägda bolag och mindre omfattande i 

brett ägda bolag, här definierat som bolag utan ägare med mer än 10% röstandel. Statligt 

kontrollerade företag undgick helt denna effekt. 

  

En stor andel av de sydostasiatiska bolag som ingick i studien bestod av familjeägda företag, 

och en mycket stor andel av dessa använde röstförsärkande mekanismer. Värt att notera är att 

de allra flesta familjeägda företag hade mindre än 40% av de de totala röstandelarna i 

respektive företag. 

  

Bennedsen och Nielsen (2010) fann existensen av familjeägare hade en något positiv 

inverkan, men att denna motverkas helt vid existensen av någon disproportionalitet. 

Författarna attribuerar detta till minskande incentive effects vid disproportionalitet.  
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Cronqvist och Nilsson (2003) fann att familjeägda bolag är speciellt vanliga i Sverige, och att 

dessa använder röstdifferentierande metoder 1,5-2 gånger oftare än företag med en annan 

form av majoritet.  Kopplingar mellan ägandeform och värdeavdrag fanns vara signifikanta 

men små, med störst effekt av familjeägda.  

2.5.3 Ytterligare variabler 

Alla tre inkluderar variabler med grundläggande information om varje företag, och lägger i 

vissa fall till ytterligare faktorer att undersöka. 

  

Claessens et al. (2002) Separerar bolag efter land och industri, och såg även på bolagens 

ålder. Resulterade inte i några signifikanta slutsatser. En separat regression gjordes för att 

kontrollera ifall sfärlänkade företag påverkade resultaten. Detta genomfördes genom att slå 

ihop värdena för alla bolag inom en sfär och representera dessa som ett enda bolag i 

regressionen. Resultatet var något kraftigare än ursprungligen, men inte anmärkningsvärt.   

 

Cronqvist och Nilsson (2003) såg på statistik att familjeägda bolags större kontroll stärkte 

deras förmåga att undvika att bli uppköpta, men att de även var något mer troliga att gå i 

konkurs än andra bolag. Spekulation om att detta är effekten av att behålla kontrollen längre 

än vad som vore rimligt i dåliga tider, då ett uppköp skulle kunna rädda dem.  

 

Bennedsen och Nielsen (2010) inkluderade index för de inkluderade ländernas lagstiftning 

och regler kring ägares rättigheter och möjlighet att styra förmåner till sig själv. Länder med 

starkt investerarskydd, Sverige inkluderat, är positivt korrelerade med lägre värderingar. 

Författarna spekulerar att detta grundar sig i kraftigare entrenchment-effekter i dessa länder. 

Studien särskiljde endast på en industri, high amenity values, vilken inkluderade bolag med 

fokus på underhållning exempelvis sport och media. Effekten av dessa var avsevärt mer 

negativ för bolagsvärden, och attribuerades till stora entrenchment-effekter och möjligheter 

för ägare att ta del av vinster. 
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3. Metod 

Detta kapitel inleds med studiens val av forskningsdesign, vilket följs av en presentation av 

urval bortfall och val av metod. Därefter framförs en genomgång om hur studien anskaffat 

data och hur studien syftar till att använda denna genom metodval. Kapitlet avslutas med 

utvärdering av vald metod genom reliabilitet, validitet och källkritik.  

3.1 Forskningsdesign  

Studien är av tvärsnittsdesign, vilket innebär att data samlades in från flera fall under en viss 

tidpunkt för att få en uppsättning kvantifierbar data. Datan granskades sedan för att upptäcka 

sambandsmönster (Bryman och Bell, 2013). Denna studie tar en kvantitativ form med en 

hypotetisk-deduktiv ansats och utgick därmed från existerande teorier och tidigare forskning 

(Bryman och Bell, 2013). En stor mängd vetenskapliga artiklar, vilka ligger till grund för 

tillämpliga teorier inom corporate governance och ämnet röstförstärkande mekanismer 

hämtades. Detta gjordes med uppställande av hypoteser som sedan testades efter insamlingen 

av data. Valet av kvantitativ studie ansågs lämpligt då möjlighet fanns att undersöka hela 

populationen, vilket borde ge studien högre tillförlitlighet. Med ett val av en kvalitativ metod 

hade det varit svårt att nå hela populationen. En kvalitativ studie hade även blivit beroende av 

enskilda personers åsikter, när denna studie avser att reflektera marknaden i stort. Studiens 

avsikt är presentera en uppdaterad bild av användandet och effekten av röstförstärkande 

mekanismer i Sverige, detta genom användandet av modeller vilka är modifierade från 

Bennedsen och Nielsen (2010) och Cronqvist och Nilsson (2003), justerade för att endast 

fokusera på ett enskilt land. Studiens metod är av kvantitativ form och tar en hypotetisk-

deduktiv ansats. Empirin samlas genom årsredovisningar samt genom boken Ägarna och 

makten i Sveriges börsföretag för aktuellt bolag. Materialet som samlats testas i SPSS för att 

sedan analyseras genom regressioner. 

3.2 Urval  

Tidigare studier skiljer sig i omfång både när det gäller tid och urval, ofta retrospektivt över 

flera år med en datapunkt per bolag och år. 

 

Claessens et al. (2002) ett år, 1301 datapunkter, åtta länder. 

Bennedsen och Nielsen (2010) tre år, 4096 datapunkter, fjorton länder. 

Cronqvist och Nilsson (2003) sju år, 1317 datapunkter, ett land. 

 

Likt Cronqvist och Nilsson (2003) kommer denna studie att fokusera på ett enskilt land, 

Sverige. På detta sätt kan skilda effekter länder emellan undvikas, och den transparenta 

informationen om ägare som finns i Sverige underlättar undersökningen. Ägare med ett 

innehav på över 500 aktier måste enligt lagt redovisas varje kvartal, vilket gör 

ägarförhållanden i Svenska företag mycket transparenta (Sundqvist, 2015). 

Ägarna och Makten i Sveriges Börsföretag, utgiven av SIS ägarservice publicerade fram till 

år 2015 årliga sammanställningar av de 25 största ägarna i svenska aktiebolag, tillsammans 

med ytterligare information om bolagets styrning. Denna studie begränsar sig till ett enskilt 

år, 2014, vilket valdes då detta var den senast tillgängliga utgåvan (Sundqvist, 2015). 
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I Sverige existerar flera olika börser, där Nasdaq Stockholm är den största. Börser utanför 

denna har lägre krav för att listas, och kommer bortses från denna studie för att behålla ett 

mer enhetligt urval. Sundqvist (2015) publicerar endast ägarinformation för bolag 

registrerade i Sverige, och därmed inkluderas exempelvis inte Stora Enso i grundurvalet. 

 

Urvalskraven är därmed att inkluderade bolag måste varit börsnoterade på Nasdaq Stockholm 

2014, och vara registrerade i Sverige. Utifrån detta passade 241 bolag in på satta kriterier. 

3.3 Bortfall: 

Urvalet innefattade 27 bolag med utländska huvudägare. Dessa är svårare att få tydlig 

ägarinformation om, och är därmed inte fullkomligt jämförbara med de med svenska ägare 

där slag av ägare kan identifieras Urvalet inkluderade även 6 banker vilka skulle störa studien 

ifall de inkluderades, då deras verksamhet producerar drastiskt annorlunda Tobins Q-värden 

än övriga bolag.  

 

Övriga bortfall: Hemfosas röstsvaga aktie “Hemfosa Pref” noterades på Nasdaq Stockholm 

Large Cap den 12 december 2014, precis i slutet av vårt urvalsperiod. På grund av denna 

mycket snäva period mellan introduktion av röstskiljda aktier och årsskiftet då vi samlar in 

marknadsvärde undantas Hemfosa från urvalet.  På grund av bristfällig information om de 

största ägarna: Volvolito i Bulten, respektive Retail Invest Vehicle2 AB i Stockwik 

Förvaltning valde vi att bortse från dessa.   

 

Se bilaga 2 för en lista på samtliga 205 bolag som inkluderas i denna studie, och bilaga 3 för 

en sammanställning av bortfallen. 

 

3.4 Datainsamling 

Genom dokumenterad företagsdata samlas studiens numeriska data. All data om bolagsägare 

och deras kapitalandelar hämtas från Sundqvist (2015). Bolags finansiella information hämtas 

från respektive årsredovisning för år 2014. I de fall där året för ett bolags grundande inte 

presenteras i årsredovisningen hämtas kompletterande data från bolagets hemsida. Vid fusion 

av två bolag baseras bolagets ålder på den äldre av de inblandade bolagen, detta för att 

reflektera att den större mängden information som finns att tillgå för de utomstående säger 

mer än vid det yngre bolaget. Börskurser hämtas från “Swedish House of Finance”, en 

databas tillhandahållen av Handelshögskolan och Swedish Institute for Financial Research, 

för att identifiera offentligt handlade aktier. För kontrollerande av data används databasen 

Retriever som kontrollinstrument i fall av inmatningsfel.  

 

I Sundqvist (2015) grupperas ägardata ifall flera ägare är sammanlänkade genom familjeband 

eller ingår i samma sfär. Denna studie utgår från att alla deltagare inom en sådan gruppering 

agerar i samma intressen, och summerar ihop röst- och kapitalandelar för alla deltagare inför 

bedömning av ett bolags kontrollerande ägare.  
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3.5 Operationalisering  

Nollhypoteser ställs upp för att testa ifall en variabels påverkan är säkerställd eller inte. 

Nollhypotesen förkastas ifall associerade variablers t-värden är större än 1,96, motsvarande 

en 5%-ig risk för att felaktigt tolka sambandet. Ett gränsvärde på 5% är vanligt inom 

samhällsvetenskaperna (Denscombe, 2014). I fall där detta inte uppnås behålls nollhypotesen. 

 

För att hantera den insamlade data och reda ut dess potentiella effekt på bolags 

marknadsvärde används multipel linjär regression, i likhet med de studier som denna bygger 

på. Denna används när det inte är mer än två variabler som behöver undersökas efter 

samband. Analysen ställer upp en ekvation som maximerar förklaringsgraden av de variabler 

som använts. De olika oberoende variablerna kan ha olika vikt i sin förmåga att förklara 

resultatet, och tilldelas en koefficient som reflekterar detta. Analysen presenterar även hur 

statistiskt säkerställda de olika delresultaten är i sin egenskap av att förklara den beroende 

variabeln (Andersson et al., 2007). Till hjälp för att utföra regressionsanalyserna kommer 

datorprogrammet IBM SPSS Statistics att användas.  

 

Hur väl den multipla regressionens resulterande ekvation kan förklara de observerade 

värdena reflekteras i dess determinationskoefficient, R2, som i procent uttrycker detta. Detta 

värde stiger oundvikligen vid användandet av fler variabler, vilket ger ett skenbart bättre 

samband. För att undvika detta används istället värdet Justerad R2, som ger ett balanserat 

resultat oavsett antalet variabler. Både R2 och Justerad R2 redovisas av SPSS i sitt resultat, 

och justerad R2 har genomgående använts för denna studie (Andersson et al., 2007). 

 

För att inkludera icke-numerisk data kan så kallade dummyvariabler användas, som antingen 

tar värdet av 0 eller 1 beroende på om ett kriterium uppfylls eller inte. Dessa kan sedan 

inkluderas i regressionen som vilka andra värden som helst, men hänsyn måste tas så att 

korrelation inte uppstår ifall många används på samma gång (Andersson et al., 2007).   

 

För att regressionen ska ge ett rättvisande resultat kan inga tydliga korrelationer, samband 

mellan värden, existera mellan oberoende variabler. För att kontrollera detta genomförs 

korrelationstester på alla aktuella variabler innan en regression görs (Andersson et al., 2007). 

För denna undersökning har en gräns för korrelation på 0,7 (Lind et al., 2015) använts, och 

ifall en korrelation överstiger detta utesluts antingen en variabel eller så omarbetas hela 

regressionen. 

3.6 Beroende variabel: Tobins Q 

Då studien undersöker variationen av marknadsvärde baserat på immateriella värderingar 

krävs en jämförelse med vad bolaget skulle vara värderat till utan detta.  

 

Ett bolags marknadsvärde influeras av både materiella och immateriella värden. De 

immateriella värdena i form av omvärldens bild av bolaget kan lättare påverkas av bolagets 

styrning och aktiviteter. Detta kan därmed skilja sig mellan olika bolag, och reflekteras i 

marknadsvärdet av bolagets aktier. Som ett mått på hur stor andel av ett bolags 

marknadsvärde som består av dessa immateriella värderingar används i tidigare studier 

“Tobins Q”. I grunden jämför detta marknadsvärdet av bolagets tillgångar med 

återanskaffningsvärdet av sagda tillgångar, men återanskaffningsvärdet approximeras 
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vanligtvis med det bokförda värdet för enkelhets skull (Cronqvist och Nilsson 2003). Därmed 

används följande formel:   

 
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 + 𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Genom att använda denna ratio istället för marknadsvärdet direkt görs dessutom alla bolag 

jämförbara oavsett storlek.  

 

Cronqvist och Nilsson (2003), som även de studerade Svenska bolag, styrker sitt beslut att 

använda denna metod genom att svenska bokföringsstandarder är av hög kvalitet och 

approximerar återanskaffningsvärden väl. 

3.7 Oberoende variabler 

De oberoende variabler som kommer användas i denna studie presenteras här gruppvis efter 

kategori, tillsammans med hur tidigare studier valt och definierat dessa. 

3.7.1 Röstförstärkande mekanismer 

Bennedsen och Nielsen (2010) använder fyra klassificeringar: röstskiljda aktier, 

pyramidägande, korsägande, och övriga. De diskuterar effekten av icke offentligt handlade 

aktier, men avfärdar att det skulle ha någon inverkan och tog inte hänsyn till detta i sin egen 

studie. Innan specifika mekanismer undersöktes användes en variabel för effekten av blotta 

existensen av någon mekanism i ett bolag. Claessens et al. (2002) använder tre 

klassifikationer: röstskiljda aktier, pyramidägande, och korsägande. Liksom Bennedsen testas 

även den icke-specifika existensen av någon röstförstärkande mekanism i ett bolag. 

 

Cronqvist och Nilsson (2003) använder endast data om specifika röstförstärkande 

mekanismer i en översikt tillsammans med ägarslag. I den regression som de gör använder de 

istället den skillnad i rösträtt och kapitalandel, här kallad “excess votes”, oberoende av hur 

detta överskott uppkommit. I den sammanställning som de presenterade inkluderades: 

röstskiljda aktier, icke offentligt handlade röststarka aktier, rätt för andra ägare att köpa 

tillbaka röststarka aktier som sålt till tredje part, aktieägaravtal som styr hur flera ägare röstar 

tillsammans, och rösträttsbegränsningar. 

 

Denna studie inkluderar de fyra vanligaste röstförstärkande mekanismerna som förekommer i 

Sverige. Två av dessa, röstskiljda aktier och pyramidägande, identifierades som sådana i EU-

rapporten på ämnet (Institutional Shareholder Services (2007), men denna studerade endast 

29 svenska bolag. Dessa har därför kompletterats med ytterligare två, icke handlade 

röstskiljda aktier och korsägande, med inspiration från tidigare studier. 

 

H0: Existensen av röstförstärkande mekanismer är inte korrelerade med företagets värde 

H1: Existensen av röstförstärkande mekanismer är korrelerade med företagets värde 

 

H0: Icke handlade röststarka aktier är inte korrelerade med företagets värde 

H1: Icke handlade röststarka aktier är korrelerade med företagets värde 
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Existensen av något av nedanstående markeras med värdet 1, och och är annars 0. Den 

oberoende variabeln “Existens av röstskiljda mekanismer” motsvarar 1 vid förekomsten av 

minst en av ovanstående fyra mekanismer i ett bolag.  

 

Klassificeringar: 

● Röstskiljda aktier: Förekomsten av röstskiljda aktier fås genom att bolaget har två 

eller flera aktieserier, såsom presenteras i Sundqvist (2015), och att minst en av dessa 

har en större rösträtt än någon annan. 

 

● Offentligt handlade röstskiljda aktier: Sundqvist (2015) listar samtliga aktierserier hos 

noterade bolag, men inte ifall de är offentligt handlade. De inkluderade bolagen med 

röstskiljda aktier har därför korsrefererats med kursdata från databasen “Swedish 

House of Finance”. Existensen av kursdata för en röstskiljd aktieserie klassificerar 

den för denna kategori. 

 

● Pyramidägande: Sundqvist (2015) sammanställer listor av de största ägarna i svenska 

bolag, vilket de enligt lag måste redovisa. Ifall den största ägaren antingen är ett 

aktiebolag räknas bolaget direkt som pyramidägt. Ifall den största ägaren är en sfär 

eller intressegruppering undersöks detta vidare för bedömning. Ifall sfär- eller 

intresseägandet för det aktuella bolaget sker genom aktiebolag eller stiftelser med 

tydliga styrande klassas det som pyramidägt. Ifall ägandet sker genom bolag eller 

direkt ägande av en privatperson är det inte det. 

 

● Korsägande: Existens av korsägande undersöks ifall den största ägaren är ett 

aktiebolag, sfär, eller intressegruppering, och korsrefereras med motsvarande största 

ägare i dess motpart. Korsägande förekommer ifall bägge bolag är delaktiga som 

största ägare i varandra.  

 

3.7.2 Ägarslag 

Cronqvist och Nilsson (2003) kategoriserar kontrollerande ägare i fyra kategorier, med 

utgångspunkt i tidigare forskning som visar på hur just detta kan manifestera sig i ett bolags 

skötsel. Paralleller till detta går att dras till principal- och agentteorins incitament- och 

entrenchment-effekter. Exempelvis så är familjeägda bolag utsatta för en större risk för 

entrenchment då familjer tenderar att vilja behålla kontroll över det bolag som de grundat, 

och möjligtvis använda denna makt till att leda vinst till dem själva. Denna entrenchment 

resulterar i ökade kostnader för bolaget att motverka. Bolag kontrollerade av en familj som 

inte är kopplad till dess grundare hanteras som en separat kategori. 

 

Familjemedlemmar i ett bolags styrelse behöver inte nödvändigtvis ha tillsatts för sin 

kompetens inom området, vilket gör skillnaden mellan de övriga två kategorierna som de 

använder: Finansiella institutioner och herrelösa bolag. I fallet med herrelösa företag undviks 

entrenchment genom att ingen enskild ägare har så pass mycket kontroll att det bör vara ett 

problem, och stiftelser är tillsatta att utföra ett satt ändamål. I dessa fall där kontrollen inte 

ligger hos personer med personlig koppling till bolaget förväntas skötseln vara mer opartisk, 

och fokuserad på vinstmaximering för bolaget.  
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Claessens et al. (2002) kategoriserar på ett liknande sätt: Familj, statligt, och herrelöst eller 

finansiell institution. Inkluderandet av statlig som en egen kategori kommer sig av att detta är 

vanligt i vissa av de länder som studien fokuserade på. Bennedsen och Nielsen (2010) 

särskilde endast familjeägda företag. 

 

Denna studie följer Cronqvist och Nilsson (2003) och delar in ägare i tre kategorier: Familj, 

Finansiell institution, och herrelöst. Icke-grundarfamiljer särskiljs inte i denna studie. Största 

ägare definieras här som den enskilda ägare som innehar största antal röster antas inneha 

kontroll över företaget, oavsett procenten röster detta innebär. Ifall den största ägaren är en 

sfär eller intressegruppering antas dessa ha enade avsikter med ägandet, och summeras som 

en enskild ägare.  

 

H0: Ägarkategori är inte korrelerad med företagets värde 

H1: Ägarkategori är korrelerad med företagets värde 

 

Uppfyllandet av något av nedanstående kriterier markeras med värdet 1, och är annars 0. 

Klassificering av data skedde på följande vis: 

 

● Familj: Enskild person eller familjeklassifierat i Sundqvist (2015). Inkluderar även 

grundargrupperingar. Att klassificera även en enskild person som familj är i enlighet 

med Cronqvist och Nilsson (2003) och Claessens et al. (2002). 

 

● Finansiell institution: Pensionförvaltare och stiftelser utan familjekontroll. 

 

● Herrelöst. Ingen ägare innehar mer än 10% av rösterna. 

3.7.3 Röst- och kapitalandel hos största ägare 

Hänsyn till graden av kapitalskiljd kontroll inkluderas på något olika sätt i de tre tidigare 

studierna. Bennedsen och Nielsen (2010) och Claessens et al. (2002) delar upp dessa i två 

separata kategorier, och kombinerar dem sedan med andra variabler för att finna specifika 

samband. Dessa är: Storleken på skillnaden mellan röster och kapital, och dummyvariabel för 

ifall huvudägarens kapitalandel är under bolagets median. Cronqvist och Nilsson (2003) 

inkluderar detta i form av två variabler: Röstandel hos största ägare, och en variabel kallad 

“excess votes” som utgörs av den största ägarens kvot mellan röster och kapital -1.                          

 

Denna studie tar upp två former av rösträttsandelar som oberoende variabler: röstandel hos 

den största ägaren, och skillnad mellan röstandel och kapitalandel. 

 

H0: Ägarkategori är inte korrelerad med företagets värde 

H1: Ägarkategori är korrelerad med företagets värde 

 

Röstandel och kapitalandel fås direkt av Sundqvist (2015), och skillnaden däremellan fås 

genom enkel subtraktion. Ifall den största ägaren är en sfär eller intressegruppering antas 

dessa ha enade avsikter med ägandet, och summeras som en enskild ägare.  
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3.7.4 Bolagets ålder 

Endast Claessens et al. (2002) inkluderade ålder i sin studie, för att undersöka ifall mer 

etablerade bolag påverkades mindre. Information om bolags ålder för denna samlades in 

genom bolagens årsredovisningar eller hemsidor, och baserades på år 2014. Inför 

inkluderandet i regressionen logaritmeras bolagens vitt skilda åldrar för att göra dem 

jämförbara. 

 

H0: Ett bolags ålder är inte korrelerat med företagets värde 

H1: Ett bolags ålder är korrelerat med företagets värde 

3.7.5 Kontrollvariabler 

För att hitta förklarande variabler till ett företags marknadsvärde krävs att hänsyn även tas till 

finansiell information om varje inkluderat bolag, vilka fungerar som kontrollvariabler för de 

övriga inkluderade. De Inkluderade kontrollvariabler i tidigare studier är: 

 

Bennedsen och Nielsen (2010) 

Företagsstorlek i form av log på försäljning; Skuldsättningsgrad; Andelen fysiska tillgångar 

av de totala; Försäljningstillväxt jämfört med föregående år; ROA 

 

Claessens et al. (2002) 

Försäljningstillväxt; CAPEX i förhållande till försäljning; Företagsstorlek i form av log av 

tillgångar 

 

Cronqvist och Nilsson (2003)   

ROA; Företagsstorlek i form av log av tillgångar; (Företagsstorlek i form av log av 

tillgångar)^2; Skuldsättningsgrad; Försäljning/totala tillgångar; CAPEX/totala tillgångar; 

Andelen fysiska tillgångar av de totala  

 

Kontrollvariabler som använts för denna studie:  

 

● Bolagets storlek: Bolagets totala tillgångar. För att detta värde skall vara mer 

jämförbart mellan företag av vitt skilda storlekar används logaritmen av totala 

tillgångar i regressionerna. 

● Skuldsättningsgrad. Totala skulder/totala tillgångar 

● Return on Assets, för att fånga hur väl det går för bolaget. Resultat före 

skatt/tillgångar 

● Andel anläggningstillgångar i förhållande till totala tillgångar 

 

Samtliga fås av de inkluderade bolagens årsredovisningar för år 2014. 

 

Se bilaga 1 för en jämförelse mellan inkluderade variabler i denna studie och tidigare. 
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3.8 Källkritik 

All vetenskap bygger på tidigare kunskap (Eriksson och Hultman, 2014), och vid 

genomförandet av en vetenskaplig studie är det av största vikt att aktsamhet tas så att den 

baseras på en stabil grund av existerande forskning som dessutom fortfarande är giltig under 

nya förhållanden. För att denna bedömning inte skall lämnas till enskilda forskares personliga 

bedömande är det av stor vikt att dessa granskas opartiskt och strukturerat. Kritiskt Tänkande 

av Eriksson och Hultman (2014) listar fyra exempel på kriterier att ta hänsyn till vid 

bedömandet av en källa: Äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden, och tendenser. Även 

eventuella partsintressen måste reflekteras över.  

  

De tidigare studier som denna studie bygger på anses ha en hög grad av äkthet, då dessa är 

granskade av auktoriteter i egenskap av myndigheter, organisation eller forskare inom 

området. Detta i form av att de är publicerade i journaler med gott anseende, såsom 

sammanställt av Harzing (2017). Att journalerna håller så höga betyg i en stor mängd 

oberoende utvärderingar anses vara en garanti för att publicerade artiklar granskats för 

störande partsintressen. De har även visat sig väl utförda i egenskap av att de citerats av 

senare studier. Den metodlitteratur som använts anses trovärdig då den används som 

kurslitteratur och därmed har bedömts presentera information väl i jämförelse med andra 

böcker inom respektive område. 

  

Den data som har använts är sammanställd från källor i form av årsredovisningar för 

respektive bolag samt ägardata genom Sundqvist (2015). Äktheten bedöms utifrån att bolag 

enlig lag måste redovisa korrekta uppgifter i sina redovisningar, och detsamma gäller för 

ägarinformation. Bolagen kan därmed inte skönmåla den information som har använts i 

denna studie. Sundqvist (2015) har författat en stor mängd på området och tar även han sin 

data från bolagen själva, där Ägarna och Makten i Sveriges Börsföretag 2015 är den 30e 

årliga upplagan.  

  

Samtidighet har utvärderats genom att en majoritet av källorna är från de senaste femton åren, 

vilket anses öka relevansen. Få källor är äldre, men anses i dessa fall vara betrodda då de 

refereras till i nya studier. Studiernas tillvägagångssätt är i stora drag mycket lika varandra 

oavsett utförandeår, vilket bidrar till en säkerhet att den använda metoden är beprövad av 

oberoende forskare och inte i sig påverkad av tidsperiod. 

  

Inga studier använder överlappande källor för sin rådata, och deras resultat bör därmed inte 

vara länkade till någon annans studies. Den interna datan i respektive studie kontrolleras även 

den efter inbördes effekter. Därmed skyddas deras resultat från beroendeförhållanden och 

tendenser som annars vore negativa.  
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3.9 Reliabilitet och replikerbarhet 

Reliabilitet innebär den stabilitet och pålitlighet på de fenomen som studien redovisar. Är det 

en god replikerbarhet skall resultatet från undersökningen kunna upprepas (Bryman och Bell, 

2013). Denna studie använder sig enbart av officiellt bokförda siffror och annan redovisad 

information, och bör därmed vara enkel att replikera. Samband bedöms efter statistisk 

signifikansnivå i de regressioner som görs i statistikprogrammet SPSS. Studiens interna 

reliabilitet svarar i vilken grad resultaten är orörliga genom studien (Bryman och Bell, 2013). 

Genom att tillämpa en hög noggrannhet och diskutera studiens tolkningar av variabler syftar 

det till att stärka den interna reliabiliteten. Då studien enbart använder sig av ett specifikt år 

på en volatil marknad anses replikerbarheten hög för just detta år, men låg för samma resultat 

vid ett annat år. 

3.10 Validitet och generaliserbarhet 

Validitet syftar till noggrannheten och precisionen i den data studien tar fram. I vilken 

utsträckning det går att generalisera studiens resultat och ett mått på att beskriva 

mätningarnas kvalitet, att studien mäter det som är relevant att mäta (Denscombe, 2014). 

Genom att diskutera tidigare studiers variabler och använda de som är relevant för studien 

avser detta att öka validiteten. Denna studie undersöker en hel population, närmare bestämt 

samtliga 241 bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Dessa bolag är publicerade i boken 

Ägarna och Makten i Sveriges Börsföretag av Sundqvist (2015) vilken publicerar officiell 

data på ägarförhållanden. Bolagsspecifik data är hämtad från respektive bolags 

årsredovisning och då den officiella datan är granskad av revisorer bör den därmed hålla en 

hög tillförlitlighet. Antalet inkluderade bolag är förvisso stort, men dessa befinner sig alla i 

drastiskt skilda omständigheter. Validiteten i data innebär att man försäkrar sig om att de inte 

innehåller några fel som har med inmatningen att göra (Denscombe, 2014). Det stora antalet 

bolag medför risken för fel i den manuella inmatningen av data, genom att kontrollera 

datafilerna från årsredovisningarna med Retriever Business databas minimeras denna risk. 

För att göra bolag mer jämförbara har viss data justerats innan regressionen, exempelvis 

används logaritmerad av företags storlek.  Resultaten kan inte nödvändigtvis generaliseras på 

andra marknader. Detta då länder emellan är väldigt olika, det som är väldigt förekommande i 

Sverige förekommer nödvändigtvis inte i andra länder. I denna studies analys kommer 

empirin att jämföras med föregående studiers fynd i andra geografiska regioner, i sökan efter 

potentiella paralleller.  
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4. Empiri och Analys 

 
I detta kapitel redovisas och analyseras resultatet av datainsamlingen. Sedan redovisas och 

analyseras de regressioner som utförts genom att koppla till teorier och tidigare forskning.  

4.1 Användandet av röstförstärkande mekanismer 

Användandet av röstförstärkande mekanismer kan förklaras genom Principal och 

Agentteorin. Då ledningen agerar rationellt för att maximera sin egennytta, istället för att 

agera i symbios leder detta till att ägaren skapar verktyg för att kontrollera ledning och bolag. 

Att anskaffa och behålla ägandet är det huvudsakliga med användandet av dessa mekanismer, 

vilka kan användas enskilt eller i kombination med varandra. 

Denna studies empiriska undersökning täcker efter bortfall 205 bolag noterade på Nasdaq 

Stockholm. Av de 205 bolagen inkluderade i denna studie använder sig en kvalificerad 

majoritet av 75,60%, 155 bolag, av någon form av röstförstärkande mekanism. En närmare 

översikt över fördelningen av antalet använda mekanismer per bolag presenteras i figur 4.1 

nedan. 

 
Figur 4.1 Användandet av antal röstförstärkande mekanismer 

 

Figuren visar att det är vanligare att tillämpa någon form av röstförstärkande mekanism än 

det är att inte göra det, och att strax under hälften specifikt använder en ensam mekanism. 

Användandet av alla fyra mekanismer inkluderar Korsägande, vilket var mycket sällsynt i 

detta urval, men bägge bolagen vars användande av korsägande kvalificerade även in på de 

tre andra mekanismerna och blir därmed ensamma representanter i den sista kolumnen.  

 

Vidare presenteras användningen av specifika röstförstärkande mekanismer i urvalet i figur 

4.2. Notera att ett och samma bolag kan passa in i mer än en kategori. I urvalet har en 
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majoritet, 54,6%, av bolagen röstskiljda aktier. Av dessa bolag har en kvalificerad majoritet 

proportionen av 10 röster per A-aktie och 1 röst per B-aktie. Bolag med icke handlade 

röststarka avgör en något mindre andel på 40,5% av det totala urvalet, här är alla A-aktierna 

icke handlade och vid uppköp av bolag skall uppköparen förhandla direkt med den dåvarande 

ägaren av A-aktierna. I 44,8% av urvalet kontrolleras bolaget genom pyramidägande, där den 

största ägaren agerar ägare genom ägande i överliggande bolag. 0,97% av bolagen sågs 

korsägande, där två bolag vars största ägare innehar aktier i varandra.         

 
Figur 4.2 Användandet av specifika röstförstärkande mekanismer 

 

I tabellen nedan kombineras data om specifika röstförstärkande mekanismer med ägarslag för 

att illustrera eventuella skillnader i användning av mekanismer ägarslag emellan. Vilket tabell 

4.1 visar var 161 av de 205, 78,5%, av bolagen familjeägda. Av dessa är det 69,56% som 

använder sig av röstskiljda aktier och 47,82% röststarka aktier som inte är offentligt 

handlade. Att mer än hälften av dessa bolag kontrolleras genom pyramidägande är ett 

ytterligare exempel på att familjeägda bolag sätter stor vikt på att inneha kontroll till så lågt 

pris som möjligt. Med detta antas situationen i ett familjeägt bolag vara väldigt påverkat av 

entrenchment-effekter där ägaren håller en mindre andel kapital i relation till dess röster, men 

den verkliga effekten av det kan möjligtvis påverkas en motivation av den personliga 

kopplingen till bolaget i fråga. 

 

Bolag under kategorin Finansiell institution visade sig inte vara lika motiverade i 

användandet av röstförstärkande mekanismer. 29,73% av de 37 bolagen använde röstskiljda 

aktier, 13,51% icke handlade sådana, och 18,92% var via den största ägaren kontrollerade 

genom en bolagspyramid.  Det är även i denna kategori som studien två korsägda bolag 

återfinns. Överlag är ägandet betydligt närmare kopplat till hur mycket respektive ägare 

investerar i bolaget än i familjeägda. Principal- och Agentteori förklarar detta genom att 

ägarna inte är personligt länkade till företagets vara eller inte vara, och istället motiveras av 

att hjälpa det nå framgång på längre sikt för att nå en avkastning på sina investerade pengar. 
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På detta sätt drivs verksamheten av positiva incitament istället för att blidka en ägare som 

istället är ute efter att sko sig själv på bolagets bekostnad. 

 

Användandet av röstförstärkande mekanismer i herrelösa bolag är lågt. För de två typerna av 

röstskiljda aktier är detta förståeligt, då användandet av dessa lätt driver en enskild ägares 

röstandel över 10%. Pyramidägande är lika vanligt förekommande som för finansiella 

institutioner, men med en lägre reell effekt då ägarandelarna trots detta inte är höga. 

Principal- och Agentteori förväntar att risken för entrenchment bör vara låg, då ingen enskild 

ägare kan påverka bolaget på ett självgynnande vis.   

 

 

 Familj  161 bolag Finansiell institution 

37 bolag 

Herrelöst 18 bolag 

Röstskiljda aktier 69,56%,  112 bolag 29,73%,  11 bolag 11,11%,  2 bolag 

Icke handlade 

röststarka aktier 

47,82%,  77 bolag 13,51%,  5 bolag 5,55%,  1 bolag 

Största ägare 

kontrollerar genom 

pyramid 

50,31%,   81 bolag 18,92%,  7 bolag 22,22%,  4 bolag 

 

Korsägande bland 

största ägare 

0% 5,4%,  2 bolag 

 

0% 

 
Tabell 4.1 Användandet av specifika röstförstärkande mekanismer inom de olika ägarkategorierna.  
 

I Tabell 4.1 är varje kolumn, uppdelad efter bolagens ägarslag och visar den andel av dessa 

som använder en specifik röstförstärkande mekanism. Notera att ett och samma bolag kan 

använda flera olika mekanismer.   

4.2 Övergripande påverkan av röstförstärkande mekanismer 

I denna och följande regressioner används fem stycken kontrollvariabler för respektive 

företag. I samtliga används även en variabel för den största ägarens röstandel, för att 

representera kontrollen med eller utan specificeringar om hur den uppnåtts. Utöver detta 

används ytterligare förklarande variabler, som specificeras i respektive avsnitt. 

Signifikansnivå markeras med *, **, och *** för respektive 10%, 5% och 0,1%-nivå, med 

använda t-värden på 1,645, 1,960 och 3,291 (Lind et al., 2015).  

 

Korrelationsanalys har genomförts för varje uppsättning variabler, men redovisas bara ifall 

värden ligger nära eller över 0,7. De två inledande regressionerna gjordes för att urskönja 

övergripande effekter av röstförstärkande mekanismer. Regression 1. ser på existensen av 

någon form av röstförstärkande mekanism, oavsett typ eller kvantitet. Regression 2. ser 

specifikt på storleken av skillnad mellan röster och kapitalandel. 
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Beroende variabel: Tobins Q             

      1.     2.     

Justerad R^2   11,7%     12,6%     

      Koefficient t-värde   Koefficient t-  värde  

                  

Konstant     3,865 7,368   4,127 7,789   

Log (Tillgångar)   -0,121 -0,834   -0,120 -0,837   

Andel anläggningstillgångar -1,722 -4,068 *** -1,580 -3,719 *** 

Skuldsättningsgrad   0,282 0,453   0,264 0,427   

ROA     -0,691 -1,521   -0,617 -1,364   

Ålder     -0,221 -0,742   -0,312 -1,037   

Största ägarens röstandel -0,007 -1,361   -0,011 -1,934 * 

                  

Någon röstförstärkande mekanism 0,346 1,373         

Skillnad på röstandel och kapitalandel       0,019 1,966 ** 

                  
Tabell 4.2 Övergripande påverkan av röstförstärkande mekanismer 

 

Tobins Q ökar svagt desto större skillnad mellan den största ägarens röst- och kapitalandel 

som förekommer, men minskar nästan lika mycket ju större röstandel som den största ägaren 

innehar. Den förstnämnda tvåstjärnigt signifikant, och den senare enstjärnig. Existensen av 

någon röstförstärkande mekanism antyds har en ordentligt positiv koefficient, men detta 

samband är inte statistiskt säkerställt.  

 

Bennedsen och Nielsen (2010) fann tydligt signifikanta samband mellan både existensen av 

röstförstärkande mekanismer och disproportionalitet, bägge kraftigt negativa. Detta är en 

ordentlig skillnad mot denna studies fynd, och har möjligtvis sin grund i att den inkluderade 

ett antal västeuropeiska länder som inte har samma grad av användning av sådana 

mekanismer (Bennedsen och Nielsen, 2010). Cronqvist och Nilsson (2003) fann ett starkt 

negativt samband mellan den största ägarens röstandel på Tobins Q, men kunde inte hitta ett 

samband mellan röstskiljda aktier och denna effekt. Variablernas tecken är detsamma i denna 

studie som i deras, men med en något signifikant effekt av skillnad mellan röstandelar och 

kapital, och en betydligt svagare effekt av röstandel.    

4.3 Påverkan av antal röstförstärkande mekanismer 

I regression 3. undersöks effekten av antalet mekanismer som används av ett bolag, med och 

utan hänsyn till graden av disproportionalitet som existerar i bolaget. Ingen hänsyn tas i 

denna regression till vilka specifika mekanismer som används. Regression 4. lägger till en 

variabel för skillnad mellan röstandel och kapitalinsats. 
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Beroende variabel: Tobins Q 

     3.     4.     
Justerad R^2   10,9%     12,2%     

      Koefficient t-värde   Koefficient t-värde   
                  
Konstant     3,948 7,469   4,119 7,739   
Log (Tillgångar)   -0,112 -0,738   -0,109 -0,724   
Andel anläggningstillgångar -1,699 -3,998 *** -1,575 -3,690 *** 
Skuldsättningsgrad   0,331 0,528   0,248 0,397   

ROA     -0,657 -1,436   -0,624 -1,373   
Ålder     -0,208 -0,697   -0,315 -1,044   
Största ägarens röstandel -0,005 -1,021   -0,011 -1,912 * 
                  
Skillnad på röstandel och 
kapitalandel       0,020 1,946 * 
Antal röstförstärkande 
mekanismer 0,040 0,331   -0,028 -0,225   

                  
 

Tabell 4.3 Effekten av antal och specifika röstförstärkande mekanismer 

 

Den generella trenden för användandet av flera röstförstärkande mekanismer är negativ i och 

med ökad användning, men detta samband är kraftigt osäkert. Speciellt 3 och 4 mekanismer 

led av få datapunkter. Istället är återigen anläggningstillgångar trestjärnig signifikant, och 

med inkluderandet av “Skillnad på röstandel och kapitalandel” blir både den och “Största 

ägarens röstandel” enstjärnigt signifikanta.  

 

Att jämföra med är Cronqvist och Nilssons (2003) studie av svenska bolag, där den största 

ägarens röstandel var den klar mest påverkande variabeln, med en koefficient minst trettio 

gånger större än i denna regression, även den negativ. Claessens et al. (2002) fann ett positivt 

samband mellan den största ägarens röstandel och en negativ effekt av stora skillnader mellan 

röstandel och kapital, motsatta effekter mot denna studie. Att notera är att de istället för den 

direkta skillnaden använde dummyvariabler för att representera olika nivåer av differens 

mellan röster och kapital. 
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4.4 Påverkan av specifika röstförstärkande mekanismer 

 

Nästföljande regression identifierar effekten av specifika röstförstärkande mekanismer. 

 
Beroende variabel: Tobins Q       
      5.     
Justerad R^2   11,6%     
      Koefficient t-värde   
            

Konstant     3,756 6,911   
Log (Tillgångar)   -0,037 -0,239   
Andel anläggningstillgångar -1,669 -3,938 *** 
Skuldsättningsgrad   0,193 0,307   
ROA     -0,606 -1,325   

Ålder     -0,27 -0,899   

Största ägarens röstandel 0,009 -1,765 * 
            

Röstskiljda aktier   0,475 1,979 ** 
Icke handlade röststarka aktier -0,51 -1,505   
Pyramidägt   0,008 0,041   

Korsägt     0,079 0,078   
            
            

Tabell 4.4 Specifika röstförstärkande mekanismers påverkan på Tobins Q 

 

Användandet av röstskiljda aktier har förvånansvärt nog en kraftig positiv koefficient, något 

som går emot de allmänna tankarna inom Agentteori och befarande om entrenchment. 

Variabeln “Icke handlade röstskiljda aktier” är en bit bort från att vara signifikant, men visar 

med sin koefficient en effekt som fullkomligt motverkar de positiva som röstkiljda aktier för 

med sig. Pyramidägande och korsägande är båda extremt osäkra i sin signifikans. Övriga 

signifikanta variabler är största ägarens röstandel och andel anläggningstillgångar.  

 

Den positiva koefficienten för användandet av röstskiljda aktier går emot tidigare studier som 

såg på detta separat: Claessens et al. (2002) fann inga signifikanta samband mellan någon 

specifik form av röstförstärkande mekanism och Tobins Q, varken tillsammans eller var för 

sig. Den negativa effekten till följd av en stor skillnad mellan röstandel och kapitalandel 

kräver dock användandet röstskiljda aktier för att existera. Bennedsen och Nielsen (2010) 

fann däremot en stor och signifikant minskning av Tobins Q vid användande av röstskiljda 

aktier. Detsamma gällde för pyramidägande, men till en lägre grad. Korsägande hade liksom i 

denna studie för få datapunkter för att ge ett tydligt resultat. Cronqvist och Nilssons (2003) 

konstaterade genom att inkludera skillnad mellan röster och kapital i sin regression att 

omfattningen av denna inte hade någon betydelse för sig. Dock så möjliggör användandet av 

röstskiljda aktier den största ägaren att tillskansa sig en större andel av röster, vilket i sin tur 

hade en kraftigt negativ koefficient. Röstskiljda aktier hade därmed en indirekt inverkan på 

bolagens marknadsvärde.  
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4.5 Påverkan av ägarslag 

Vid korrelationsanalysen för denna samling variabler upptäcktes en stark negativ korrelation 

mellan familj och finansiell institution som ägare. Detta kommer sig ur att det är relativt få 

herrelösa företag i urvalet, så klassifikationen blir i praktiken den ena eller den andra av 

familje eller institution. Med grund i detta justerades regressionerna för att istället se på ett 

ägarslag i taget. Detta innebär att ägandeformerna inte kunde jämföras på samma sätt, men 

eventuella samband kunde potentiellt skönjas.  

 

 
Tabell 4.5 Effekt av specifika ägarslag   

 

Den första regression som kördes inkluderade variabeln “Någon röstförsärkande mekanism” 

som variabel, utöver de separata dummyvariablerna för ägarslag. Denna resulterade inte i 

några signifikanta resultat alls utöver “Andel anläggningstillgångar” som sedan tidigare visat 

sig ha en stark inverkan. På grund av detta redovisas inte denna regression i fullo här.  

 

Nästföljande, regression 6a-c, använde istället variabeln “Skillnad på röstandel och 

kapitalandel”, och resultatet av de tre regressionerna visas ovan. Återigen är ingen av de 

specifika ägarslag i närheten av att vara signifikanta för sig själva, men istället framträder 

“Största ägarens röstandel” och “Skillnad mellan röstandel och kapital” som signifikanta 

variabler.  

 

Claessens et al. (2002) fann ägarslag signifikant med svaga positiva koefficienter, men med 

mycket små skillnader dem emellan. Bennedsen och Nielsen (2010) använde en något 

annorlunda uppdelning: familjägt, familjestyrt, och icke familjestyrt. Samtliga var 

signifikanta och tydligt negativa, med kraftigast effekt av familjestyrt.   
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4.6 Övergripande Analys 

Förklaringsgraden som fås av regressionerna är låg med en justerad R2 på mellan 10,9 och 

12,6%, är väldigt enhetligt mellan de olika specifikationerna. De återkommande främst 

förklarande variablerna är andelen röster som den största ägaren innehar, och skillnaden 

mellan detta och ägarens kapitalinnehav. Den förstnämnda har i nästan alla fall en negativ 

koefficient, och den sistnämnda alltid negativ. Varför detta är går inte att avläsa genom 

regressionerna allena. Med Principal- och Agentteori som utgångspunkt skulle det motsatta 

vara förväntat, att ägarens oproportionerliga kontroll i förhållande till investerat kapital skulle 

vara negativt. 

 

Denna studie visar på att den enda röstförstärkande mekanism som genomgående visade på 

en signifikant effekt var röstskiljda aktier, med en positiv effekt på Tobins Q. Röstskiljda 

aktiers genomsnittliga positiva effekt motverkas av en ungefär lika stor negativ effekt baserad 

på den största ägarens röstandel. 

 

H0: Existensen av röstförstärkande mekanismer är inte 

korrelerade med företagets värde 

H0 förkastas, men enbart för 

röstdifferentierade aktier 

H0: Icke handlade röststarka aktier är inte korrelerade 

med företagets värde 

H0 kan inte förkastas 

H0: Ägarkategori är inte korrelerad med företagets 

värde 

H0 kan inte förkastas 

H0: Ägarkategori är inte korrelerad med företagets 

värde 

H0 kan inte förkastas 

H0: Ett bolags ålder är inte korrelerat med företagets 

värde 

H0 kan inte förkastas 

Tabell 4.6 Hypoteser  
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5. Slutsatser 

 

I detta kapitel återknyts studiens syfte och frågeställningar för att redogöra studiens 

slutsatser.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera användandet av röstförstärkande 

mekanismer i svenska bolag på Nasdaq Stockholm, och vilken effekt dessa har på 

marknadsvärdet. Följande frågeställningar skulle besvaras:  

 

● I vilken utsträckning påverkar existensen av röstförstärkande mekanismer 

företagsvärden idag? 

● I vilken utsträckning skiljer sig värderingen åt av bolag med offentligt handlade 

röststarka aktier jämfört med icke handlade sådana? 

● Hur påverkar ägarslag värdering av bolag med eller utan röstförstärkande 

mekanismer? 

● Hur påverkar bolagets ålder effekten av röstförstärkande mekanismer på 

marknadsvärdet? 
 

Denna studies resultat har lett till en del tydliga resultat, men i relation till tidigare forskning 

uppstår skäl till försiktighet. Den röstförstärkande mekanism som genomgående visade på en 

signifikant effekt var användandet av röstskiljda aktier, och denna kraftigt positiv i rak 

motsats mot tidigare studier och förväntningar från agentteori. Vidare studier krävs för att 

styrka eller korrigera denna studies reliabilitet. 

Uppsatsens strävan efter att finna röstförstärkande mekanismers påverkan visar studiens 

resultat att disproportionalitet mellan ägande och kapital leder till en genomsnittligt positiv 

effekt på bolagsvärdet, men detta motverkas av en ungefär lika stor negativ effekt kopplad till 

den största ägarens röstandel. Vidare undersöktes i vilken utsträckning offentlig försäljning 

av röststarka aktier, ägarslag och bolagets ålder har för inverkan. Att inte erbjuda ägarens 

röststarka aktier till offentlig försäljning antyds vara kraftigt negativ, men detta kunde inte 

helt säkerställas. Ägarslag och ålder vara bägge obetydliga i sin förmåga att förklara Tobins 

Q. Studien visar att familjeägda bolag är mer troliga att använda röstförstärkande 

mekanismer, i synnerhet röstskiljda aktier, och något mer benägna att befästa sin kontroll 

genom att inte börsnotera sina röststarka aktier. 
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6. Avslutande Diskussion 

I denna sektion diskuteras studiens resultat och metodik, och förslag på vidare studier 

lämnas. 

 

Denna studie tar en indirekt väg för att mäta kostnaderna av röstförstärkande mekanismer, 

genom användande av Tobins Q. Mer exakta härledningar till hur bolagen hanterar 

incitament- eller entrenchmenteffekter kräver ytterligare variabler som ser på detta, 

antagligen med en kvalitativ undersökning som grund.  

 

Att existensen av röstskiljda aktier visar på en så pass kraftig positiv effekt, i motsats mot 

tidigare studier och vad EU-rapporten bygger sina rekommendationer på, är intressant och 

bör undersökas mer. Först måste fel i mätmetoder och data uteslutas, och förutsatt att detta 

resultat inte stammar ur något misstag i denna studie finns det grund för vidare 

undersökningar som avser att förklara varför detta gäller. Sverige har en lång historia av ett 

omfattande användande av röstförstärkande mekanismer, men varför en sådan attitydändring 

skulle ha skett sen Cronqvist och Nilsson (2003) studerade den svenska börsen behöver 

undersökas. En stor skillnad som skett sen den studien genomfördes är att röstskillnaden 

mellan aktieslag begränsats till 10:1, och detta skulle kunna lugna utomståendes farhågor om 

entrenchment. Det som talar emot detta är att det till synes är få bolag som inte redan hade 

gått ner till denna gräns, av ett okänt antal ursprungligen. 

 

Att pyramidägande inte har någon tydlig inverkan alls är också en överraskning mot det 

förväntade, men i detta fall är koefficienten både liten och statistiskt insignifikant. Det är 

många bolag som i denna studie klassas som pyramidägda, 45%, och detta kanske bidrar till 

det inexakta resultatet genom att blanda ihop grad och detaljer kring ägandet i varje enskilt 

bolag. På samma sätt delar denna studie upp ägarslag i fyra kategorier, och information kan 

ha gått förlorad när dessa klumpats ihop. Speciellt “familj” inkluderar varierade ägarslag 

såsom familjer, enskilda personer, och grupper av grundare. Cronqvist och Nilsson (2003) 

delade exempelvis upp familjer i grundare, icke-styrande grundare, och icke-grundare för en 

ytterligare granularitet i sin analys. 

 

Regressionernas justerade determinationskoefficient ligger på kring 11% oavsett vilken 

uppsättning variabler som användes, vilket visar på att de bara står för en liten del av allt som 

påverkar ett bolags marknadsvärde. Denna förklaringsgrad är helt i linje med tidigare studier 

vid användandet av liknande variabler. Samtliga variabler relaterade till röstförstärkande 

mekanismer överskuggades av den påverkan som andel anläggningstillgångar bidrog med, 

med en koefficient konsistent minst tre gånger större än någon annan variabel. 
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6.1 Förslag på vidare forskning:  

 

Genom denna undersökning har många frågor och insikter uppdagats som kan ligga till grund 

för ytterligare forskning och vidareutvecklingar inom området. Denna studie har exempelvis 

använt marknadsvärdet vid endast en tidpunkt, vilket öppnar upp för missvisande resultat ifall 

de inkluderade bolagen värderats utanför det normala vid just det tillfället. Ett medelvärde av 

Tobins Q för varje bolag över flera mättillfällen skulle kunna råda bot på detta.  

 

Det skulle vara av intresse att studera effekterna av bolagets skötsel beroende på 

ägarförhållanden, exempelvis grundarfamilj mot icke-grundarfamilj eller bolag där ägaren 

även är VD. Att enbart se på den största ägaren kan vara simplistiskt. Vissa bolag har fler 

ägare med ansenligt stora röstandelar, och borde vara lika utsatta för samma entrenchment-

problem som den allra största. Överhuvudtaget så skulle en undersökning som tog hänsyn till 

fler ägare än den största vara intressant, då ytterligare ägarförhållanden då förväntas 

framträda. Korsägande, som Holmén & Knopf (2004) presenterade som mycket vanligt 

förekommande i Sverige kan då möjligtvis framträda tydligare, något som nästan inte alls 

märktes av när studien enbart såg på de största ägarna. Anekdotiska fynd under denna studie 

antyder att det är vanlig att börsnoterade bolag äger andelar i andra, och att reda ut dessa 

kopplingar skulle kunna utgöra en djupare grund för analys av Tobins Q-påverkan. Det stora 

antalet börsnoterade bolag som ingår i någon form av sfär, 83 av 205, är högt, och de närmare 

konsekvenserna för detta skulle kunna vara värda att studera. Inom sfärer koncentreras 

ägandet för en grupp bolag tillsammans, vilket binder samman bolagens öden även om de 

fortfarande agerar självständigt. 

 

Slutligen vore det, som tidigare berörts, av intresse med studie av kvalitativ form för en 

djupgående inblick i hur de största ägarna i svenska bolag faktiskt resonerar till användandet 

av röstförstärkande mekanismer. Används de utan eftertanke för att maximera inflytande, 

eller är det medvetna beslut där för- och nackdelar vägs mot varandra? Hur resonerar yngre 

bolag när de börsintroduceras med dubbla aktieserier?  
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8. Bilagor 

 
Bilaga 1. Variabler 

  Bennedsen Claessens Cronqvist Denna studie 

Geografiskt område undersökt Västeuropa Ostasien Sverige Sverige 

N 4096 1301 1317 241 

     

Variabler i huvudsaklig regression:     

Firm Size (log of sales) X    

Firm size (log of book value of total assets)  X X X 

Firm size (log of book value of total assets)^2   X  

Leverage X  X X 

Asset tangibility X  X X 

Sales growth X X   

Return on assets X  X X 

Sales /total assets   X  

CAPEX/total assets   X  

Bolagets ålder  X  X 

Capital spending over sales  X   

Cash Flow stake of largest owner X X X X 

Existens av röstskiljande mekanismer X  X X 

Offentligt handlade röstskiljda aktier    X 

Skillnad mellan röster och kapitalinsats hos största ägaren X X X X 

Familjestyrd X X X X 

Ytterligare uppdelningar av ägarslag utöver familjestyrd  X X X 

Ägarens kapitalandel lägre än medianvärdet för företaget X    

High amenity Value X    

Industriuppdelningar  X   
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Bilaga 2. Urval 
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Bilaga 3. Bortfall 
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