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Abstract 
 
 

 
This paper focuses on family-ownership on the Swedish stock market, and the 100 biggest 
companies by market value are examined. Family-ownership is related to a certain effect on 
the market value and profitability of the individual corporation, and theoretical predictions 
relying on agency-theory pave the way for this study. The study examines whether the family-
ownership, with characteristics such as controlling behavior and power to expropriate 
minority shareholders, will destroy or create shareholder value and affect profitability in the 
Swedish context. Based on theoretical assumptions and findings in the discourse, we focus the 
research on two areas combining corporate-structure and governance related to family-
ownership: Ownership and management & ownership and control. The findings suggest that: 
1) No significant difference can be found between active and passive family-management, 2) 
control diversification measured as the difference between voting-power and capital-
shareholding have negative impact on corporate profitability, but not on market value. 3) A 
significant effect on corporate value can be found with the existence of a controlling family 
owner. This effect is mainly due to founding ownership. To conclude, we suggest that the 
agency-problem between the controlling owners and minority shareholder is predominant in 
the Swedish context. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Diskursen om ägarstrukturens eventuella inverkan på företagsvärde tog vid genom Berle & 
Means (1932) klassiska skrift “The modern corporation and private property” och 
ägarstrukturer i bolag har fortsatt att vara ett välstuderat område inom företagsekonomin. 
Forskare menar att olika ägarstrukturer påverkar företagens värdeutveckling beroende på 
omständigheter som olika ägarstrukturer medför, och faktorer såsom vem huvudägaren är 
samt hur huvudägaren utnyttjar möjligheten till att utöva kontroll, såväl mot övriga ägare som 
gentemot ledning har studerats. Agentteorin, som hamnar i fokus i Jensen & Mecklings 
“Theory of the firm” (1976), med utgångspunkt i olika problem mellan exempelvis ägare och 
ledning, är en central pelare i forskarnas försök att förklara ägarskapets påverkan på 
företagsvärde. 

 
Familjeföretag är en av de företagsformer och ägarstrukturer som undersöks. Andersson & 
Reeb (2003) undersöker familjeägandets koppling till företagsvärde på den amerikanska 
marknaden och finner, i motsats till dåvarande teori, att familjeägandet under vissa 
förutsättningar är en mer effektiv ägarform än övriga ägarformer. Även Villalonga & Amit 
(2006) studerar familjeägarskap och dess förhållande till företagets värdeutveckling och 
belyser såväl problematiken mellan ägare och ledning som ägare emellan och konstaterar att 
ledningsfrågan i familjeägda bolag får implikationer för det senare. Härmed berörs alltså, 
utöver det klassiska agentteoretiska problemet mellan ägare och ledning även en problematik 
mellan olika ägargrupper för att förklara företagsvärde. 

 
Ägarskapet, som, till skillnad från Berle & Means (1932) förutsägelser, ofta kännetecknas av 
en kontrollerande storägare, kan emellertid innebära att resursförbrukningen inom bolaget 
påverkas (Demsetz, 1983). Familjeägaren som storägare anses ha en påverkan på bolagets 
värdeutveckling (James, 1999). Detta eftersom familjeägaren anses ha incitament att påverka 
verksamheten i en viss riktning (Demsetz & Lehn, 1985). Huruvida denna påverkan tar sig 
uttryck råder delade meningar. Studier som avser förklara ägarstrukturens samband med 
företagsvärde, utifrån olika värderingsmått, belyser viktiga element som bidrar till en 
förklaring av just sambandet mellan ägarstruktur och företagsvärde. Exempelvis redogör 
Elvin & Hamid (2016) för faktorer som har betydelse för ägarstrukturer och dess påverkan på 
bolagsstyrning, och menar att landsspecifik kultur eller praxis för bolagsutövning alltjämt 
spelar roll. 

 
Sverige är ett av de länder där kontrollerande storägare är vanligt förekommande och har varit 
det ända sedan andra världskriget (Henrekson & Jakobsson, 2012). Svenska finansfamiljer, 
exempelvis Wallenbergsfären och Douglas-familjen, har ett stort inflytande på 
Stockholmsbörsen (Svenska dagbladet, 2013). Dagsaktuellt problematiserar Henrekson & 
Jakobsson (2012) kring svenska ägarstrukturer och menar att ägandet, i och med 
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lagförändringar och globalisering, bör gå mot ett mer diversifierat ägande vilket även ses som 
normen inom en anglosachsisk värld. Detta här dock ännu ej skett. 
 
1.2 Problem 
Agentproblem som potentiellt uppstår vid ett familjeägande menar många forskare grundas i 
ägarskapet och den kontroll det innebär. Detta kan gestaltas i att stora kontrollerande ägare 
vill gynna sina egna intressen, vilket kan påverka övriga ägare negativt (Burkhart & Lee, 
2008; La Porta et al, 2002). Andra aspekter av ägarskapets påverkan på bolaget diskuteras av 
bland andra Villalonga & Amit (2006) som resonerar att då familjeägande och familjestyre i 
ett bolag förekommer kan informationsasymmetrin och ledningens opportunistiska handlande 
begränsas, vilket således antas vara positivt för bolaget. Samtidigt är det viktigt att poängtera 
att agentkostnaden av familjestyre kan bidra negativt till företagsvärdet om det exempelvis 
går att ersätta familjemedlemmen i ledning med någon som är icke-familjemedlem och bättre 
lämpad för posten (Villalonga & Amit, 2006). 

 
Resonemanget som berör ledande poster liknar det av Anderson & Reeb (2003) vilka 
konstaterar att agentproblematiken mellan ägare och ledning kan minimeras då 
familjemedlem går att finna i ledande befattning. Agentproblematiken som kan också 
relateras till olika sätt att utöva kontroll av ett bolag, och kontrollmekanismer för att utöva just 
ägarskapsmakt är vanligt förekommande bland börsbolag. Almeida & Wolfenson (2006) 
belyser exempelvis aktier med olika rösträtt respektive pyramidägande som välanvända 
kontrollmekanismer. Cronqvist & Nilsson (2003) menar att kontrollmekanismer som dessa 
mycket vanliga i Sverige, och för bolag där familjen där huvudägare är det mer en regel än 
undantag att kontrollmekanismerna förekommer. 

 
Ovan berörd problematik, tillsammans med resonemang av bland andra Demsetz (1983) och 
Selarka (2005) som menar att koncentrerat ägarskap där storägare kan utnyttja dess 
maktposition på minoritetsägarens bekostnad, bidrar till vårt fokus att undersöka 
familjeägaren i en svensk kontext och hur familjeägarens vara eller icke vara bidrar till 
företagets värdeutveckling. Av forskarnas illustrationer finns det olika ståndpunkter som 
förklarar familjeägarskapets betydelse för företagets värdeutveckling. Därför finner vi det 
intressant att, med fokus på två olika agentproblem - mellan ledning och ägare samt mellan 
olika ägargrupper, genomföra en studie bland svenska börsbolag för att undersöka det 
eventuella sambandet mellan ägarskapet och bolagets värdeutveckling. 

 
Vi finner ett antal studier på området och ett utav de senare svenska bidragen vi finner är 
Holmén & Nivorozhkins (2007) studie. Denna studie har dock sitt primära fokus, likt 
Cronqvist & Nilsson (2003) före dem, i problemet kring kontrollerande storägare som äger 
större inflytande än kapital och de agentproblem det innebär snarare än fokus på 
familjestrukturen och alla dess implikationer. Vi finner ingen nutida studie utförd i Sverige 
som, likt exempelvis Villalonga & Amit (2006), berör familjeägandets eventuella koppling till 
företagsvärdet med fokus på den båda agentproblemen och mer specifikt frågor kring 
ledningskontroll samt kontrollutövande mot minoritetsägaren. Därutöver finner vi ingen 
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samstämmig definition av vad som är ett familjeägt företag i studier på området, vilket 
aktualiserar en jämförelse baserad på olika definitioner av begreppet.  

 
Grundat i resonemang av Burkhart & Lee (2008), La Porta et al (2002) Selarka (2005) samt 
Cronqvist & Nilssons (2003) resultat i den svenska kontexten formulerar vi en hypotes med 
antagande om ett negativt samband mellan familjeägda företag och företagsvärdet. Vi 
formulerar två ytterligare hypoteser som testar ofta diskuterade och studerade bakomliggande 
faktorer, ledningsfrågan och kontrolldiversifiering, till ovan samband. Vår studie bidrar bland 
annat till en uppdaterad bild av ägarstrukturen på den svenska börsen. Vi ämnar genom denna 
nutida undersökning också ge en uppdaterad förklaring till det eventuella sambandet mellan 
företagsvärdering och familjeägande. Detta genom att applicera flera definitioner av familj, 
vilket möjliggör en jämförelse mellan olika tid och kontexter. Vi ämnar svara på frågan om 
vilket agentproblem, om något, som är det mest framträdande i den svenska kontexten idag. 

 
2. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att, utifrån befintlig teori samt rådande forskning, testa huruvida 
familjeägda företag har en påverkan på lönsamhet och företagsvärde i den svenska kontexten. 
 
3. Teori 

3.1 Agentteorin 
Jensen & Meckling (1976) beskriver företaget som en stor mängd kontraktsrelationer mellan 
olika parter där ofta motstridiga intressen ska balanseras. Denna syn på företaget och dess 
organisation är typisk för de teoretiska antaganden som agentteorin bygger på. De agent-
teoretiska antagandena är bland andra följande: Olika parter i en relation agerar utifrån egen 
vinning/opportunistiskt. Principalen (ofta likställd med ägaren i en kontraktsrelation) ger 
agenten (ofta företagsledaren) uppdrag att utföra. Informationsasymmetri uppstår då 
principalen inte har full vetskap/insyn i agentens agerande/icke agerande. Agentens intressen 
är inte alltid samstämmiga med principalen varför principalen behöver ta till olika åtgärder för 
att sammanföra dessa. Åtgärderna är exempelvis ökad kontroll genom revision och även 
incitamentsprogram (Eisenhardt, 1989). 

Kontraktsrelationen är behäftad med kostnader som även kallas agentkostnader, som enligt 
Jensen & Meckling (1976, s.4), avser övervakningskostnader som uppstår ur principalens 
försök att övervaka och skapa incitament (principalens kostnad). “Bonding expence” - vilket 
är en agentkostnad som uppstår då agenten får begränsa dess valmöjligheter i form av 
kontrakt och dylikt (bärs av agenten). Till sist den i sammanhanget viktiga “residual loss” - 
vilket innebär den övriga kostnad (allokeringsförlust) som uppstår i en kontraktsrelation med 
en intressekonflikt trots övervakning och “bonding”. Jensen & Meckling (1976) jämför denna 
relation med situationen där en enda ägare också är företagsledare, vilket således inte innebär 
några agentkostnader då principalen och agenten är samma person och en intressekonflikt 
därför inte är aktuell. 
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3.2 Agentproblem I 
Berle & Means publicerade år 1932 den klassiska skriften “The modern corporation and 
private property” och menar att ägarstrukturen i aktiebolag bör gå mot en högre grad av 
diversifiering (dvs större spridning i ägarskap, mindre koncentration), och att detta vidare kan 
ha en negativ inverkan på företagsvärdet genom minskad insyn och kontroll av 
företagsledning. Diversifiering av ägarskapet menar La Porta et al. (2002) är normen i den 
anglosaxiska kontexten (däribland USA) men inte i övriga världen där storägare är mer 
vanligt förekommande. Detta konstaterande bekräftar Berle & Means (1932) prediktioner, 
dock begränsat till den kontext dessa forskat i - den amerikanska. Berle & Means (1932) 
menar att en ökad diversifiering av ägarskapet även minskar varje enskild ägares incitament 
att kontrollera då möjligheten och kunskapen är begränsad samt alternativkostnaden för detta 
är hög. Den ökade informationsasymmetri som diversifieringen innebär menar Jensen & 
Meckling (1976) möjliggör för en opportunistisk agent att agera enligt egen agenda vilken 
inte alltid sammanfaller med ägarnas intressen. Exempelvis kan ledningen utnyttja 
företagsresurser till privat nytta genom reglering av lönenivån och bonusar och därutöver fatta 
investeringsbeslut som inte sammanfaller med aktieägarnas preferenser (Ang et al, 2000). 
Detta problem brukar benämnas som agent-problem I, vilket bland andra Jensen & Meckling 
(1976) beskriver som en följd av att kontrollen separeras från ägarskapet, och att ovan 
nämnda agentkostnader därmed uppstår. 
 

Förutom att minska informationsasymmetrin mellan principal och agent menar Jensen & 
Meckling (1976) att agent-problem I kan minskas genom att återföra en del av ägarskapet till 
företagsledaren och på så vis skapa incitament att sammanföra ledarens intressen med övriga 
ägares vinstmaximerande intressen (Jensen & Meckling, 1976). Demzets & Villalonga (2001) 
menar att sambandet mellan just återförandet av kontroll och ägarskap, på detta sätt och dess 
positiva påverkan på företagsvärdet, inte kan förkastas.  

3.3 Agentproblem II 
Att den naturliga utvecklingen av ägarskap i börsbolag går mot en spridning av ägarskapet 
snarare än koncentration menar bland andra La Porta et al (1999) inte stämmer i alla 
kontexter. En stor del av börsbolagen utanför den anglosaxiska kontexten har stora 
kontrollerande ägare. I denna typ av bolag är det huvudsakliga agent-problemet att storägaren 
agerar för egen vinning och på bekostnaden av minoritetsägare, snarare än ledningens 
oförmåga att möta en diversifierad ägar-skaras intressen (Shleifer & Vishny, 1997). 
Villalonga & Amit (2006, s.387) beskriver detta fenomen på följande sätt: “The large 
shareholder may use its controlling position in the firm to extract private benefits at the 
expense of the small shareholders.” Detta kan exempelvis ta sig uttryck i att de kontrollerande 
storägarna fattar beslut som berör samtliga aktieägare baserat på storägarens privata nytta i att 
behålla kontrollen över företaget snarare än värdemaximering som tillfaller alla aktieägare 
(Cronqvist & Nilsson, 2003).  
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Fördjupat i familjeägande resonerar bland andra Fama & Jensen (1983) kring ovan berörd 
agentproblematik och dess koppling till familjeägda företag. Agentproblem 1, det mellan 
ägare och ledning, antas då familjen agerar som storägare minska (Fama & Jensen, 1983) 
samtidigt som en problematik mellan familjen som huvudägare, och minoritetsägare 
uppkommer (Villalonga & Amit, 2006). Samtidigt beskriver Cronqvist & Nilsson (2002) att 
det i familjeföretag är vanligt förekommande att någon ur familjen tillsätts i bolagsledningen 
vilket i sig bidrar till ökade agentkostnader när bolagsledningen agerar utifrån familjens 
önskemål, vilket i sin tur sker på bekostnad av minoritetsägarna (agentproblem II ökar då I 
minskar). Så snart någon ur en ägarfamilj sitter i ledningsgrupp antas enligt (Demzets & 
Villalonga, 2001) innebära att en problematik med motstridiga intressen uppstår. De olika 
agentproblemen som berörts ovan förekommer ofta i diskursen om familjen som ägare och 
dess potentiella påverkan på företagsvärde, och nedan berörs detta vidare.  

3.4 Separation av ägarskap och kontroll - ledningen 
Företag runt om i världen är ofta kontrollerade av familjeägare (Maury, 2006). Berle & Means 
(1932) menar att då familjeägda företag blir större är det oundvikligt att separera ägarskapet 
och kontrollen som familjen har över bolaget. Dess betydelse för företagsvärdet berörs av 
Anderson & Reeb (2003), som studerar fortune-500 på den amerikanska marknaden. 
Anderson & Reeb (2003) finner i motsats till rådande teori ett positivt samband mellan 
familjeägda företag och företagsvärde. Vidare förstärks detta samband då en familjemedlem 
också är anställd som VD.  

Chu (2011) belyser genom en studie från Taiwan, betydelsen av att i familjeägda bolag, ha 
någon ur familjen sittandes i företagsledning. I bolag där en familjemedlem finns i antingen 
styrelse eller som någon form av direktör, exempelvis VD, i bolaget är det vanligt att bolaget 
kan åtnjutas bättre företagsprestation än i icke-familjeägda bolag (Chu, 2011 & Anderson & 
Reeb, 2003). Vid en studie av Fortune-500-bolag i USA påpekar Villalonga & Amit (2006), 
som undersöker ledningsfrågan kopplat till familj, att familjestyre kan vara negativt för 
bolaget i de fall någon ur familjen i ledande befattning potentiellt sett kan ersättas av en icke-
familjemedlem med bättre professionella förutsättningar än familjemedlemmen. Att det finns 
en familjemedlem i ledande befattning i bolaget är betydande för att förklara hur 
minoritetsägarna påverkas när det finns en kontrollerande familjeägare (Villalonga & Amit, 
2006). Villalonga & Amit (2006) konstaterar att värdet för minoritetsägarna påverkas av om 
VD är grundare eller om VD är arvtagare inom familjen, och därmed belyses agentproblemet 
mellan ledning och ägare samt agentproblemet mellan olika ägargrupper. När grundare är VD 
påverkas samtliga ägare positivt, medan en arvtagare som VD kan innebära en negativ 
påverkan på företagsvärdet och därmed missgynna minoritetsägarna (Villalonga & Amit, 
2006).Ytterligare faktorer som påverkar det familjeägda bolaget negativt kan enligt James 
(1999) vara att familjeägda företag prioriterar familjens intressen genom att anställa 
familjemedlemmar för att verksamheten ska gå i arv, snarare än att tillgodose marknadens 
utbud och efterfråga av arbetskraft i branschen. I och med dessa resonemang kan agentteorins 
förklaring om att minska agentkostnaderna när VD kommer från ägarfamiljen, och därmed 
har samma intressen, anses problematisk (Villalonga & Amit, 2006). Resonemanget styrks av 
Chu (2011), som däremot belyser att familjemedlemmen kan bidra med värdefulla resurser 
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samt besitter värdefulla egenskaper som den utomstående inte gör. Vidare anser Villalonga & 
Amit (2006) att konflikten mellan ägare och ledning, agentproblem 1, kan minimeras genom 
familjestrukturen eftersom familjeägaren har stora incitament att övervaka och påverka 
ledningen samt att den intressekonflikt som kan uppkomma icke görs gällande då VD är en 
familjemedlem. Detta resonemang innebär enligt agentteorin en positiv påverkan för bolagets 
värdeutveckling (Villalonga & Amit, 2006).  

Enligt Chu (2011) kan förklaringar till ett aktivt familjeägarskap bero på familjeägarens starka 
individuella koppling till bolaget, och hur denne ofta kopplar bolagets välmående med dess 
egna individuella välmående. Även Maury (2006), som bidrar till diskursen genom en studie 
av 13 västeuropeiska länder, undersöker hur familjeägda företag presterar i förhållande till 
icke-familjeägda företag. Maury (2006) konstaterar att ett aktivt familjeägarskap bidrar till en 
högre lönsamhet i bolag jämfört med icke-familjeägda bolag, samtidigt som ett passivt 
familjeägarskap inte har någon påverkan på lönsamheten. Värderingen på bolag med 
familjeägare är högre oavsett om familjeägaren är aktiv eller passiv, men är ofta beroende av 
hur väl minoritetsägare har ett starkt lagligt skydd att stödja sig mot (Maury, 2006). Aktiv 
familjekontroll bidrar till en ökning av lönsamheten mätt som räntabilitet på totalt kapital, 
vilket enligt Maury (2006) pekar på att familje-styrning innebär ökad effektivitet i bolag. 
Vidare konstaterar Maury (2006) att familjekontroll bidrar till att minimera agentproblemet 
mellan ägare och ledning, samtidigt som det kan innebära konflikter mellan familjen som 
storägare och minoritetsägarna i framförallt de fall där det lagliga skyddet för 
minoritetsägarna är lågt och ägarkontrollen är hög.  

Gällande den svenska kontexten och frågan om ledning resonerar Henrekson & Jakobsson 
(2012) förutsättningarna för detta i ett land som Sverige som hittills präglats av starka och 
dominerande storägare. Henrekson & Jakobsson (2012) menar att det finns två modeller för 
bolagsstyrning; den där storägarna besitter den indirekta kontrollen över företag och den 
andra modellen, mest förekommande i anglosaxiska länder, där ledningen har denna kontroll.  
Denna modell med en kontrollerande bolagsledning, vilket är en förutsättning för en effektiv 
marknad med spritt ägarskap, kräver en viss grad av autonomitet av ledningen i relation till 
ägarna vilket i Sverige inte är ett realistiskt alternativ då lagar och sociala normer hindrar 
detta (Henrekson & Jakobsson, 2012). Resultatet av detta är en fortsatt storägarkontroll vilket 
författarna menar blir en allt mer ineffektiv ägarform i den svenska kontexten där 
möjligheterna till kontroll minskar till följd av ökat lagligt skydd för minoritetsägare och de 
nya finansieringsformer som globaliseringen medför (Henrekson & Jakobsson, 2012).  

Grundat i konstaterande av Maury (2006) och La Porta et al (2002) angående kontextens 
betydelse för agentproblematiken samt de presenterade teoretiska resonemang om 
familjeägandets negativa påverkan på företagsvärdet (James, 1999) tillsammans med 
resonemang angående dess positiva påverkan på företagsvärdet (Chu, 2011; Anderson & 
Reeb, 2003), växer en hypotes fram för att testa rådande teori i den svenska kontexten. Vi ser 
att agentproblem potentiellt sett kan minska med familjeföretags närvaro, men också att dessa 
under vissa förutsättningar kan öka (Villalonga & Amit, 2006). Huruvida denna effekt är 
större än de potentiella problem som kan uppstå mellan storägare och minoritetsägare då 
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familjen anställer en familjemedlem i ledande befattning är dock en öppen fråga. Detta 
konstaterande, tillsammans med Henrekson & Jakobssons (2012) resonemang kring 
ledningens svaga ställning i Sverige gör nedan hypotes relevant att undersöka. Denna kan ses 
som en kompromiss av ovan motstridig teori och skilda studieresultat.  

H1: Ingen skillnad i företagsvärde kan observeras för aktiva respektive icke-aktiva 
familjeföretag. 

3.5 Separation av ägarskap och kontroll - kontrolldiversifiering 
Det koncentrerade ägarskapet i form av storägare i bolag kan innebära en resursförbrukning 
som inte är gynnsam för bolaget, eftersom ägare potentiellt sett skulle kunna använda 
företagets resurser för egen vinning snarare än att använda dessa till gynnsamma projekt inom 
bolaget (Demsetz, 1983). Kontrollen som ett koncentrat ägarskap innebär anses viktigt för 
ägaren som inte tillämpar ett diversifierat ägande eftersom det innebär en möjlighet att 
påverka bolagsbeslut för att gynna personliga incitament, på bekostnad av minoritetsägarna 
(Selarka, 2005). Ett koncentrerat ägarskap med storägare kan således innebära nackdelar för 
minoritetsägarna, och oftare så i de fall där en separation mellan ägarskap och kontroll 
återfinns (Andres, 2008). Andres (2008) poängterar att storägarens möjlighet att påverka i 
bolag, jämfört med minoritetsägaren, är påtaglig och understryker att storägaren inte bara 
besitter incitament för att påverka bolaget, utan även har makten att kunna påverka. 
Henrekson & Jakobsson (2012) erbjuder följande förklaring till de eventuella följderna av ett 
kontrollerande ägarskap. Författarna menar att globaliseringen av aktie – och 
finansieringsmarknaden är speciellt ogynnsam mot storägare med stora gap mellan 
kontrollrätter och kapitalinnehav i Sverige. Ett dilemma uppstår då finansiering av expansion 
och investeringar aktualiseras. Att finansiera dessa med vinstmedel och således minskade 
utdelningar som följd tenderar att minska företagets marknadsvärdering. Alternativet är 
nyemission vilket får följden att storägarens kontroll minskar. Storägaren står alltså inför valet 
att undvika investeringar vilket får negativa förmögenhetskonsekvenser eller minska 
kontrollen vilket i längden kan minska såväl den privata nyttan som den ekonomiska 
(Henreksson & Jakobsson, 2012).  

I börsnoterade bolag är det vanligt att ägarskapet och kontrollen behandlas separat (Andres, 
2008). Almeida & Wolfenzon (2006) förklarar hur familjeägare ofta organiserar dess 
kontrollutövande genom aktier med olika rösträtt samt pyramid-ägarskap. Just 
pyramidägarskap sker genom att familjen kontrollerar ett bolag, som i sin tur kontrollerar ett 
annat bolag som i sin tur har kontroll över ett bolag och på så sätt genom indirekt ägande 
erhåller en viss säkrad andel av kassaflödena. Denna typ av pyramid-ägarskap, där ägarskapet 
separeras från rösträtten, kan vara fördelaktig för familjen i de situationer där en hög grad av 
kontroll eftersträvas (Almeida & Wolfenzon, 2006). Däremot menar Villalonga & Amit 
(2006) samt Claessens et al. (2002) att kontrolldiversifiering i bolag genom olika 
kontrollmekanismer, såsom aktier med olika rösträtt samt pyramidägande, har en negativ 
påverkan på företagsvärdet och således påverkar de minoritetsägare som inte har möjlighet att 
ta del av storägarens privata vinning.  
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Även La porta et al. (2002) menar att ägarskapet och kontrollen, i form av koncentration av 
ägare, är ett vanligt förekommande fenomen på olika marknader runt om i världen. La porta et 
al. (2002) belyser att storägaren genom dess kontroll besitter en möjlighet att missgynna olika 
övriga intressenter i den mån som lagen tillåter. Shleifer & Wolfenson (2002) menar att det är 
just det lagliga skyddet, genom lagar och regleringar, som bidrar till huruvida olika 
ägargrupper gynnas samt missgynnas av olika kontrollmekanismer. Resonemanget styrks av 
Maury (2006) som förklarar att familje-styrning som effektiv styrform inte avspeglas i 
företagsvärdet då det lagliga skyddet är lågt, vilket tolkas som att lönsamheten inte når fram 
till minoritetsägarna (Maury, 2006). Vidare menar Maury (2006) att det lagliga skyddets 
påverkan på lönsamheten gynnar såväl familjeägare som minoritetsägare, i och med 
effektiviseringar som det aktiva familjeägarskapet innebär och som således avspeglas i 
bolagsvärderingen. 

Enligt Burkhart & Lee (2008) menar förespråkarna för aktier med lika rösträtt att 
tillämpningen bidrar till bra företagsstyrning. Att använda aktier där en röst avspeglar en aktie 
anses vara ett rättvist instrument att använda främst i förhandlingar om uppköp, eftersom det 
innebär att kontrollen tillgivits den mest effektiva uppköpsgruppen. Eftersom det även 
begränsar ägarnas rösträtt och dess möjlighet till personliga ekonomiska vinningar bidrar 
modellen till värdemaximerande åtgärder (Burkhart & Lee, 2008). Samtidigt som fördelar kan 
identifieras påpekar dock Burkhart & Lee (2008) att nackdelar kan återfinnas eftersom aktier 
med olika rösträtt potentiellt sett kan möjliggöra för enstaka ägare att utöva kontroll över 
ledning med syfte att gynna alla aktieägare. Burkhart & Lee (2008) poängterar dock, liksom 
bland andra Demzets (1983), att kontrollmekanismen ofta leder till ägarens agerande för eget 
syfte snarare än för bolagets bästa produktiva utveckling. 

Nenova (2003) konstaterar att användandet av aktier som möjliggör för kontroll genom relativ 
röstandel gentemot kapitalandel är en viktig faktor för analys av företagsvärdet, men menar 
att mekanismen kan anses ha stor variation i betydelse beroende på vilket land som undersöks. 
För länder som exempelvis Frankrike och Italien är aktier med större rösträtt i högre grad 
representativt för det totala marknadsvärdet, än i exempelvis de skandinaviska länderna. 
Värdet av att använda aktier med olika rösträtt är en viktig parameter i diskussionen om 
bolagsstyrning och även gällande skyddandet av minoritetsägare. Faktorer som bidrar till att 
förklara användandet återfinns i bland annat lagar och regleringar, och värdet av användandet 
med aktier med olika rösträtt är förhållandevis lågt i länder med strängare lagar och 
regleringar (Nenova, 2003).  

Sverige är ett land där kontrollerande ägarskap fortfarande är den helt dominerande formen av 
ägarskap samtidigt som regleringar som skyddar minoriteten är starka. Detta talar för att 
incitamenten för kontrollerande ägarskap i Sverige är små, då möjligheterna för personlig 
nyttomaximering på grund av att regleringar är små (Henrekson & Jakobsson, 2012). 
Henrekson & Jakobsson (2012) menar att en av förklaringarna till att denna kontrollmodell 
ändå dominerar kan vara den höga status de kontrollerande familjerna håller i samhället. 

En tydlig nedgång i användandet av olika aktiekategorier på Stockholmsbörsen kan 
observeras från sent 90-tal, men under 2000-talet (t.o.m 2010) har nivån legat stabilt kring 
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50% av de registrerade bolagen trots ovan nämnd problematik (Henrekson & Jakobsson, 
2012, s.215). Bland de svenska börsbolagen med ett familjeägande återfinns alltså en vanligt 
förekommande kontrollmekanism - aktier med olika rösträtt (La Porta et al, 2002; Cronqvist 
& Nilsson, 2003). Kontrollmekanismen innebär en möjlighet för familjen och även andra 
typer av storägare att, genom en begränsad kapitalandel relativt till röstandel, kontrollera 
minoritetsägarna. Eftersom kontrollmekanismen innebär en begränsad negativ kapitaleffekt 
för storägaren, samtidigt som ägaren kan åtnjutas större personlig vinning av kontrollen, 
uppstår ett agentproblem mellan de olika ägargrupperna (La Porta et al, 2002; Cronqvist & 
Nilsson, 2003). Ett resultat av detta kan vara att marknaden, bland andra potentiella 
minoritetsägare, värderar företaget lägre på grund av risken för detta problem (La Porta et al, 
2002). Cronqvist & Nilsson (2003) konstaterar även att kontrollmekanism kan användas av 
storägaren i de fall denne känner att dess kontrollutövande hotas, oavsett om bolagets 
marknadsvärde drabbas negativt eller inte.  

Genom den svenskbaserade studien av Cronqvist & Nilsson (2003), som studerar 
kontrollerande storägare med högre röstandel än kapitalandel, visas att det kontrollerande 
ägarskapet i kombination med användandet av aktier med olika rösträtt är vanligast 
förekommande i familjeföretag och även bidrar till en lägre bolagsvärdering. En bidragande 
faktor till värderingen är att dessa bolag har en lägre räntabilitet på totala tillgångar än bolag 
utan kontrollerande ägare. Att räntabiliteten på totala tillgångar är lägre anses bland annat 
bero på den kontrollerande ägarens bidrag till att inte genomföra optimala investeringar för 
bolaget samt en tendens att hålla kvar vid kontrollen av bolaget för länge genom att stå emot 
uppköp (Cronqvist & Nilsson, 2003). Cronqvist & Nilsson (2003) finner emellertid inte, 
såsom La Porta et al (2002) förutsäger, att det är skillnaden i rösträtt mot kapitalandel som har 
betydelse för bolagsvärdet. Ett ökat kapitalandelsgap visar inte på någon signifikant skillnad i 
företagsvärde. Förekomsten av aktier med olika röstandel menar Cronqvist & Nilsson (2003) 
snarare har en indirekt påverkan på företagsvärdet genom att dessa möjliggör en högre grad 
av kontroll till lägre kapitalandel. Det är snarare denna högre grad av kontroll som bidrar 
direkt till ett minskat företagsvärde i Cronqvist & Nilssons (2003) studie. Just tendensen att 
stå emot uppköp konstateras också i en senare studie utförd i Sverige av Holmén & 
Nivorozhkin (2007) som undersöker relationen mellan användandet av aktier med olika 
rösträtt och risken för så kallade takeovers. Av studien drar Holmén & Nivorozhkin (2007) 
slutsatsen att de icke överförbara privata fördelarna som separationen av ägarskap och 
kontroll genom aktier med olika rösträtt möjliggör bidrar till ett lägre värde i 
familjekontrollerade företag då sannolikheten för värdehöjande ägarförändringar minskar.  

Maury (2006) undersöker summan av röstandel subtraherat med kapitalandel men finner 
ingen signifikant påverkan på företagsvärde då denna skillnad ökar. En förklaring till detta 
uteblivna samband menar Maury (2006) kan vara att problemen med de minskade 
ekonomiska incitamenten som en skev fördelning av rösträtt mot kapitalandel utgör främst 
gör sig gällande i kontexter där aktieägarskyddet är svagt och inte i lika stor utsträckning i de 
västeuropeiska länder studien utförs. Villalonga & Amit (2006) finner dock motsatsen. 
Villalonga & Amit (2006) observerar dels att användandet av kontrollmekanismer är betydligt 
vanligare i familjeföretag än icke-familjeföretag och att att skillnaden i röst mot kapitalandel 
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samt användandet av kontrollmekanismer båda har en signifikant negativ påverkan på 
företagsvärdet.  Resultatet menar Villalonga & Amit (2006) är intressant då sambandet 
observerats i USA där minoritetsskyddet är förhållandevis högt. Villalonga & Amit (2006) 
jämför med länder som exempelvis Sverige och Cronqvist & Nilssons (2003) studie där 
investerarskyddet är lägre än i USA men det negativa sambandet inte kan påvisas. Den 
negativa påverkan graden av skillnad i rösträtt mot kapitalandel har på företagsvärdet 
bekräftar dock tidigare studier utförda på den amerikanska marknaden (Villalonga & Amit, 
2006). 

Den relativa skillnaden i rösträtt mot kapitalandel anses enligt teoretiska resonemang av 
Burkhart & Lee (2008), Demsetz (1983) samt La porta et al. (2002) ha en negativ påverkan på 
företagsvärdet. Utifrån dessa teoretiska bidrag samt genom konstaterandet avseende 
kontrolldiversifieringens popularitet i Sverige (Cronqvist & Nilsson, 2003; Henrekson & 
Jakobsson, 2011), tillsammans med resonemanget för kontextens betydelse för 
undanträngning av minoritetsägare (La porta et al, 2002; Shleifer & Wolfenson, 2001; samt 
Maury, 2006) blir det intressant att undersöka nedan hypotes som lutar sig mot Villalonga & 
Amit (2006) resultat. Detta trots att effekten inte visat sig signifikant på företagsvärdet då 
graden av kontrolldiversifiering undersökts i Sverige (Cronqvist & Nilsson, 2003) samt i flera 
europeiska länder (Maury, 2006).  

H2: Graden av kontrolldiversifiering är negativt korrelerat med företagsvärde.  

3.6 Andra parametrar som kan förklara värderingen av familjeföretag 
En förklaring som presenteras av Andersson & Reeb (2003) i deras dokumentationer om 
familjen som effektiv ägarstruktur är att de familjeföretag med sämre prospekt skulle kunna 
tendera att sälja av sitt innehav till förmån för andra, eventuellt mer effektiva ägare, i högre 
grad än andra familjeägda företag. Detta skulle kunna vara en delförklaring till varför 
Anderson & Reeb (2003) finner ett positivt samband mellan företagsvärde och 
familjekontroll. Anderson & Reeb (2003) menar att denna omvända kausalitet, där 
företagsvärdet i stället påverkan ägarstrukturen, måste tas i beaktning vid en analys av 
familjeägandets eventuella påverkan på företagsvärdet.  

Demzets & Lehn (1985) påpekar att fördelar med familjeägandet kan identifieras eftersom 
denna typ av ägare ofta besitter på unika egenskaper såsom inflytande, historisk närvaro och 
ofta stora odiversifierade kapitalinnehav. Såväl James (1999) som Anderson & Reeb (2003) 
påpekar dessutom hur familjer som storägare anses vara långsiktiga investerare, vilket är en 
viktig egenskap som möjliggör för bolaget att genomföra långsiktigt gynnsamma 
investeringar. Ett ytterligare resonemang som talar för familjeägandet förs av Anderson & 
Reeb (2003) vilka konstaterar att minoritetsägare inte behöver bekostas av ett familjeägande. 
Snarare bör familjeägandet och dess kombination med familjemedlem i ledningen ses som en 
effektiv styrform (Anderson & Reeb, 2003). Detta konstaterar Anderson & Reeb (2003) efter 
att ha testat rådande teori som indikerade att familj och storägarstruktur skulle vara en 
ineffektiv ägarstruktur på grund av de höga agentkostnader som antas vara en följd av bland 
annat undanträngning av minoritetsägare, agentproblem II. Bilden av familjen som effektiv 
ägare bekräftas av Villalonga & Amit (2006) samt Maury (2006). Anderson & Reeb (2003) 
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påpekar även att det är viktigt för familjeägda företag att prioritera lönsamhet för att 
upprätthålla ett gott rykte för ägarfamiljen.  

Enligt Andres (2008) är ett koncentrerat ägarskap med familj som storägare fördelaktigt i 
jämförelse med såväl bolag med spritt ägarskap, som ett koncentrerat ägarskap där 
huvudägare inte är familj. Vidare kan det aktiva familjeägandets påverkan på företagsvärdet 
antas vara beroende av huruvida det är en grundarfamilj eller en icke-grundarfamilj, och 
familjeägandet anses endast fördelaktigt när grundarfamiljen fortfarande är aktiva i bolaget, 
antingen inom styrelse eller ledningsgrupp (Andres, 2008). 

Vidare är frågan om storleken på ägarens innehav i bolaget central för diskussionen av 
familjeföretagets eventuella påverkan på företagsvärde (Maury, 2006). Både Andersson & 
Reeb (2003), Villalonga & Amit (2006) och Maury (2006) observerar ett icke linjärt samband, 
där de positiva effekterna av familjeägandet avtar med större röst- och kapitalinnehav. En 
förklaring till detta som Maury (2006) erbjuder är att agentproblem II ökar då storägarens 
kontroll ökar.  

3.7 Icke-familj som storägare 
I kontrast till familjen som storägare kan även storägare identifieras i form av en bank, en 
investeringsfond eller annan typ av institution (Villalonga & Amit, 2006). Cronqvist & 
Nilsson (2003) nämner även hur företag med diversifierat ägarskap, och ingen tydlig 
storägare, kan identifieras i börsbolag. De bolag som förknippas med ovan nämnda 
ägarstrukturer menar Villalonga & Amit (2006) i större grad vara förknippat med 
agentproblem 1, eftersom denna typ av storägare inte har personliga intressen att ta hänsyn till 
genom dess ägarskap och därmed inte lika stora personliga incitament att övervaka ledningen. 
Vidare menar Cronqvist & Nilsson (2003) att denna typ av bolag ofta är styrt av en 
yrkesprofessionell individ som främst strävar efter värdemaximering i det bolag som det äger 
(Cronqvist & Nilsson, 2003). 

Institutioner som ägare anses ofta, i likhet med familjeägare, vara långsiktiga ägare (Dong & 
Ozkan, 2007). Dong & Ozkan (2007) konstaterar att institutioner ofta engageras aktivt i olika 
bolagsfrågor och på så sätt bidrar med effektiv övervakning och god disciplin. Vidare 
förklarar Dong & Ozkan (2007) att institutionen som ägare ofta vill skapa incitamentsprogram 
för ledning med syfte att uppnå ökat ägarvärde. För bolag där institutioner är långsiktiga 
storägare ses det institutionella ägarskapet som positivt för bolagets värdeutveckling, eftersom 
exempelvis den informationsasymmetri som kan uppstå mellan ägare och ledning begränsas 
genom incitamentsprogram (Elyasiani & Jingyi, 2010). Representativt för institutionella ägare 
är dess begränsade investeringsvilja i bolag som använder aktier med olika rösträtt som en 
kontrollmekanism (Li, Ortiz-Molina & Zhao, 2008). 

För att sammanfatta denna referensram kan konstateras att de teoretiska förklaringarna kring 
den eventuella koppling det familjeägda företaget har till företagsvärdet ofta berör de olika 
agentproblemen som blir aktuella mellan ägare och ledning samt mellan olika ägargrupper. 
Cronqvist & Nilsson (2003) berör agentproblematiken mellan familjeägare och 
minoritetsägare, och menar att problematiken som uppstår genom att separera det finansiella 



	  
	  

15	  

ägandet och kontrollen hos storägaren, kan illustreras av en lägre värdering av 
familjeföretaget än av det icke-familjeägda företaget. Familjeägarskapet behöver däremot inte 
enbart innebära en problematik, vilket James (1999) samt Anderson & reeb (2003) konstaterar 
genom att poängtera hur familjeägare anses vara långsiktiga investerare, med egenskaper som 
möjliggör för bolaget att genomföra långsiktiga investeringar. Å andra sidan tyder teoretiska 
resonemang av Burkhart & Lee (2008) liksom Demzets (1983) på att familjeägandet ofta 
leder till agerande utifrån egen vinning, med ett agerande som inte nödvändigtvis gynnar 
bolagets värdeutveckling. Dessa resonemang relateras till hur Villalonga & Amit (2006) samt 
Dong & Ozkan (2007) belyser andra ägartyper/institutionella ägare som effektiva ägare, med 
betoning på institutionella ägares begränsade incitament till opportunistiskt agerande 
gentemot minoritetsägare samt den institutionella ägarens bidrag till effektiv bolagsstyrning. 
Villalonga & Amit (2006) finner, likt Anderson & Reeb (2003) ett positivt samband mellan 
företagsvärde och familjeägare definierat som grundare i den amerikanska kontexten. Maury 
(2006) finner också detta samband för en bredare definition av familjeägda bolag i den 
västeuropeiska kontexten då familjeägda bolag jämförs med bolag med andra typer av 
kontrollerande ägare. För den svenska kontexten finner vi Cronqvist & Nilssons (2003) studie 
som i motsats till ovan resultat visar på ett negativt samband mellan familjeägda företag och 
företagsvärde. Med bakgrund i teorin om agentproblematiken i familjeägda företag och de 
resultat som framkommit i den svenska kontexten formulerar vi således nedan hypotes. 

H3: Familjeföretag är signifikant lägre värderade än icke-familjeföretag 

Hypotes 1 och 3 kommer att undersökas för olika definitioner av familjeföretag vilket vi berör 
i nedan avsnitt. 
 
4. Undersökningens variabler - operationalisering  
 
4.1 Familjeägt företag 
Ett problem att ta ställning till i studier om familjeföretagens påverkan på företagsvärdering är 
själva definitionen av familjeföretag. I de undersökningar vi presenterat ovan verkar inte 
finnas någon samstämmig tolkning av detta begrepp. Bland andra Villalonga & Amit (2008) 
samt Anderson & Reeb (2003) definierar familjeföretag som bolag där grundaren eller 
släktingar alternativt arvingar till denne har kvar ägarandelar i alternativt leder företaget. 
Maury (2006) definierar, likt Cronqvist & Nilsson (2003), familjeföretag som ett företag där 
den största ägaren är en familj och innehar en viss röstandel. Cronqvist och Nilsson (2003) 
utgår från 25% röstandel och menar att detta är tillräckligt för att räknas som kontrollerande 
ägare. Villalonga & Amit (2008) definierar familjekontroll utifrån en gräns om 5% röstandel, 
men kontrollerar också för resultaten mot en gräns om 20%. Vi kommer i denna undersökning 
konsekvent utgå från den största ägaren och har i likhet med bland andra Villalonga & Amit 
(2008) valt den senare gränsen, 20%. Detta kan ses som en kompromiss mellan den högre 
gräns (25% och uppåt) som är vanligare i svenska studier samt de lägre gränser som i större 
del figurerar i amerikanska studier. Detta kan också motiveras av att förekomsten av storägare 
är vanligare i Sverige än i USA vilket framkommit ovan. I ett första led gör vi alltså skillnad 
på företag vars största ägare äger minst 20% av rösterna. 
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Distinktionen mellan grundarfamilj och icke grundarfamilj anser vi vara av stor vikt i vår 
undersökning då vi vill testa sambandet i en förhoppning att kunna dra relevanta slutsatser i 
jämförelser med såväl svenska studier som amerikanska. Därför kommer vi använda oss av 
två variabler för begreppet familjeägt företag, närmare bestämt familjeägt företag och 
grundarägt företag, där definitionen familjeägt företag inrymmer både grundare och icke 
grundare. Såsom grundare räknar vi, likt Villalonga & Amit (2006), den person eller de 
personer som startat upp företaget eller haft stort inflytande i ett företags tidiga utveckling och 
framgång. Som grundare räknas också arvingar och övriga personer med stark koppling till 
grundaren. 
 
Vidare är begreppet familjeägt företag inte avhängigt på den enskilt största ägaren. Vi 
summerar likt Villalonga & Amit (2006) ägarandelar från samtliga familjemedlemmar. 
Därutöver räknar vi även in ägarkonstellationer under familjedefinitionen där en privatperson 
eller familjs andel i ett bolag ägs indirekt genom investmentbolag, stiftelser och genom olika 
bolag, även kallat pyramidägarskap. Detta skapar i sin tur visst utrymme för tolkningar vilket 
behandlas i avsnittet ansats och metod.  
 
4.2 Ledaraktivt företag 
För att kunna besvara H1 gör vi även en distinktion mellan familjeägda bolag som är aktiva i 
ledningen mot de som inte är aktiva. I denna undersökning kommer aktiva definieras som 
företag vars VD och/eller styrelseordförande är en representant ur ägarfamiljen. Vi kommer 
dock inte följa Villalonga & Amits (2006) val att göra skillnad på vilket generationsled denna 
person representerar.  
 
4.3 Röst-kapital 
Uppdelningen och användandet av aktier med olika rösträtt är föremål för undersökning i 
Cronqvist & Nilsson, (2003); Villalonga & Amit (2006); Anderson & Reeb (2003) samt 
Maury (2006). La porta et al (2002), som erbjuder en matematisk förklaring till sambandet 
mellan diversifieringen av rösträtt och kapital och påverkan på värderingen av företag menar 
att agentproblem mellan storägare och minoritetsägare ökar med graden av skillnad i 
kapitalandel mot rösträtt. Minskad relativ kapitalandel minskar också storägarens ekonomiska 
incitament att agera i enighet med övriga aktieägares intressen. I likhet med Cronqvist & 
Nilsson (2003), Maury (2006), Anderson & Reeb (2003) och Villalonga & Amit (2006) 
definierar vi en variabel som mäter skillnaden i röst- mot kapitalandel genom att subtrahera 
kapitalandel i procent från röstandel i procent för den största ägaren. I övrigt förekommer i 
litteraturen variabler för storägarens övriga kontrollmekanismer, däribland pyramidägarskap 
(Cronqvist & Nilsson, 2003; Villalonga & Amit, 2006). Vi kontrollerar för detta indirekt 
genom att, i vår datainsamling, inkludera olika former av ägarskap om detta kan kopplas till 
en och samma källa. Ett exempel på detta är Wallenbergssfärens ägande i olika bolag som 
ofta är indirekt genom olika stiftelser och investmentbolag etc. Dock har vi valt att utelämna 
eventuella övriga kontrollmekanismer såsom röstavtal som Villalonga & Amit (2006), 
Cronqvist & Nilsson (2003) använder sig av. Detta gör vi för att bibehålla reliabiliteten i 
undersökningen då dessa variabler troligtvis ser mycket olika ut i olika kontexter och företag, 
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är svåra att insamla och sedermera bedöma. Vi hoppas på detta sätt bibehålla undersökningens 
överskådlighet och trovärdighet trots att detta innebär en viss begränsning i jämförelsen med 
refererade studier.  
 
4.4 Tobins-Q 
Syftet med vår studie är att undersöka familjeföretagens eventuella påverkan på 
företagsvärdet. Likt Villalonga & Amit (2006); Cronqvist & Nilsson (2003); Maury (2006) 
och Anderson & Reeb (2003) använder vi Tobins-Q som beroende variabel för att mäta 
företagsvärdet. Maury (2006) förklarar variabeln som förhållandet mellan ett företags 
marknadsvärde och alternativkostnaden av dess tillgångar och tolkar detta vidare som ett 
mätinstrument för företagsvärde uppskalat på dess tillgångar. Vi väljer denna som vår primära 
variabel för att kunna jämföra våra resultat med ovan nämnda studier på ett tillförlitligt sätt. 
Tobins-Q anser vi lämpar sig väl för den population vi valt att undersöka då denna består av 
företag av varierande storlek och en relativ variabel beroende av storleken på företaget därav 
ger en mer jämförbar bild än ett absolut nyckeltal såsom aktiepris eller liknande. Såsom 
Cronqvist & Nilsson (2003) räknar vi fram Tobins-Q genom att det totala börsvärdet adderas 
med totala skulder för att sedan divideras med totala tillgångar. För aktier som inte delas ut på 
börsmarknaden och således saknar ett värde tilldelas dessa samma värde som övriga aktier 
vilket följer den logik Villalonga & Amit (2006) använder sig av i värderingen av börsvärdet. 
Detta innebär att alla aktier tilldelas samma värde. Anderson & Reeb (2003) förbiser dessa 
aktier och värderar således dessa till noll. Cronqvist & Nilsson (2003) värderar dessa 2-10% 
högre än övriga aktier. Villalonga & Amit (2006) menar att dessa tillvägagångssätt innebär en 
under - respektive övervärdering av aktierna.  
 
4.5 ROA 
Variabeln ROA syftar på det engelska begreppet return on assets och kan översättas till 
räntabilitet på totalt kapital. Måttet är en produkt av rörelseresultatet dividerat med totala 
tillgångar och används av både Maury (2006) och Anderson & Reeb (2003) för att kontrollera 
de observerade företagens lönsamhet snarare än värdering. Som vi visar i empiriavsnittet finns 
en viss samvariation mellan dessa båda värderingsmått och det kan argumenteras för att ROA 
intuitivt bör ha en stark koppling till börsvärdet och således Tobins-Q på lång sikt. Av ovan 
nämnda anledningar inkluderas även ROA som beroende variabel vid undersökningen av 
observationerna. Denna kommer, som visas i avsnittet resultat och analys, även användas för 
att kontrollera för undersökningens validitet. 
 
Ovan variabler samt ytterligare kontrollvariabler presenteras i sammanfattad form i Bilaga 3 – 
tabell 1.  
 
5. Metod 

5.1 Ansats och undersökningsmetod  
Undersökningen genomförs genom en kvantitativ studie baserad på insamling av 
sekundärdata, och en deduktiv ansats används för att testa rådande teori i en svensk kontext. 
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Bryman & Bell (2013) menar att kvantitativ forskning innebär ett deduktivt synsätt och att 
forskningen syftar till teoriprövning.  
 
För undersökningen riktas fokus mot de börsnoterade bolagens finansiella information samt 
ägarstrukturens uppbyggnad i dessa bolag, där ägarstrukturen avseende familj samt icke-
familj och grundare samt icke-grundare betecknas med “dummy-variabler”. Detta innebär att 
ägarstrukturens variabler genom undersökningen endast kan anta värdet 0 eller 1.  
 
Allwood (2012) förklarar att en kvantitativ undersökningsmetod innebär en möjlighet att 
generalisera resultatet för hela populationen. Med bakgrund mot detta väljs den kvantitativa 
metoden för att ett uttalande angående populationen skall kunna göras. Det bör nämnas att 
generaliseringen av resultatet är hänförligt enbart till den population som valts.  
 
Enligt Bryman & Bell (2013) anses urvalet ha betydelse för huruvida uttalande angående 
icke-undersökta objekt kan göras, och att generalisera resultatet mot icke-undersökta objekt 
bör göras med försiktighet. Stock & Watson (2013) konstaterar också hur kvantitativa studier 
kommer variera beroende på undersökningsmaterial, och menar att kvantitativa studier bör 
kombineras av såväl numeriska val, som mått för att mäta de numeriska valens precision. 
Villalonga & Amit (2006) samt Anderson & Reeb (2003) förklarar att såväl ägarkontrollen 
som familjeägarens eventuella närvaro i bolagsledningen är variabler som påverkar 
företagsvärdet. Eftersom ett flertal variabler kan förklara företagsvärdet väljer vi att använda 
en multipel regressionsanalys med OLS-estimator, vilket enligt Stock & Watson (2013) 
innebär att en förklaring till den beroende variabeln påverkas av ett flertal oberoende 
variabler. OLS-regression anses vara den dominerande metoden som används bland såväl 
ekonomer och statistiker som inom samhällsvetenskapen i stort, och med metoden beräknas 
regressionskoefficienter för att estimera en regressionslinje så nära den observerade datan som 
möjligt (Stock & Watson, 2013). Gemensamt för forskare som Villalonga & Amit (2006) 
samt Demsetz & Lehn (1985) är deras användande av multipel OLS-regressionsanalys för att 
undersöka en liknande forskningsfråga. Dessa faktorer tillsammans med OLS-modellens 
karaktär och tillämpbarhet, anser vi OLS-modellen vara ett lämpligt tillvägagångssätt för 
genomförandet av vår undersökning.  
 
Ett vanligt begrepp rörande multipel regressionsanalys är det engelska uttrycket ”omitted 
variable bias”, vilket Stock & Watson (2013) förklarar som den snedvridning som 
uppkommer i en OLS-estimator bland annat då en eller fler variabler utelämnas ur 
regressionen. För att undvika denna snedvridning i vår regression måste hänsyn tas till 
variabler som kan antas korrelera med exempelvis familjeägande och som därutöver har en 
inverkan på den beroende variabeln. Om vi antar, vilket också teorin visar, att exempelvis 
rösträtt i förhållande till kapital samvarierar med familjeägande och dessutom har en påverkan 
på den beroende variabeln, måste variabeln för rösträtt i förhållande till kapital finnas med i 
regressionsmodellen. 

Variabler har valts baserat på teoretiska resonemang och tidigare forskning på området samt 
datamaterialets tillgänglighet för undersökningen. De utvalda variablerna är därmed inte valda 
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för att ge oss ett resultat med högst förklaringsgrad (så kallat R2-värde). Vi ämnar inte 
förklara allt som kan tänkas påverka våra beroende variabler, utan snarare det specifika 
samband våra oberoende variabler har med de beroende variablerna, vilket hämtas ur teorin. 
Detta styrks av Stock & Watson (2013) resonemang som belyser att den individuella expertis 
undersökaren har för området och forskningsfrågan är viktig, samtidigt som matematiska 
utgångspunkter inte är tillräckliga för att motivera val av variabler. 
 
Det kan argumenteras för att ett enkelt deskriptivt T-test, med syftet att undersöka om det kan 
observeras en signifikant skillnad mellan två variabler, eventuellt hade varit en alternativ 
statistisk undersökningsmetod för vår undersökning.  Eftersom hypoteserna i denna uppsats 
syftar till att undersöka huruvida samband mellan flera olika variabler föreligger anser vi att 
multipel regressionsanalys är en mer lämplig undersökningsmetod. 
 
För att undersökningen skall uppnå hög validitet är det viktigt att mäta de samband 
undersökningen faktiskt syftar till att mäta (Bryman & Bell, 2013). I vårt fall påverkas 
validiteten delvis av de variabler, oberoende såväl som beroende, vi väljer för att förklara 
sambanden vi syftar till att undersöka. Då vi ämnar säga något om ägar- och 
ledningsstrukturens påverkan på företagsvärdet i den specifika svenska kontexten, och därmed 
jämför våra resultat med andra undersökningar, är det viktigt att de variabler vi använder oss 
av är så lika tidigare forskning (både i Sverige och utomlands) som möjligt men samtidigt 
också är tillämpliga för datainsamling i Sverige. Dessa krav är i vissa fall konkurrerande och 
följden av detta kan bli att resultatet säger något om skillnaden i definitioner och variabler 
snarare än skillnader i den undersökta kontexten. Vidare kan problem kring omvänd 
kausalitet, vilket Villalonga & Amit (2006), Maury (2006) Anderson & Reeb (2003) och 
Cronqvist & Nilsson (2003) kontrollerar för, innebära brister i validiteten. Long et al (2000) 
beskriver att validitetsproblem kan uppstå i kvantitativa studier i och med de kvantitativa 
studiernas fokus på att uppnå reliabilitet. Validitetsproblemen berörs djupare i avsnittet 
känslighetsanalys där de analyserade resultaten testas med alternativa statistiska metoder.  
 
5.2 Urval 
Urvalsramen för undersökningen baseras på bolag som under perioden 2013–2015 någon 
gång kan observeras bland de 100 största bolagen på Stockholmsbörsen, sett till 
marknadsvärde. Urvalsmetoden liknar den som används av Villalonga & Amit (2006) och 
Anderson & Reeb (2003) som båda väljer att samla data för de 500 största amerikanska 
bolagen, dock med hänsyn till begränsningarna av vår tillgång till ett välarbetat datamaterial 
samt tid till undersökningen. Vi har valt att undersöka den specifika svenska kontexten då det, 
till vår kännedom, saknas liknande studier på området gjorda i Sverige. Därutöver vill vi bidra 
till en uppdaterad bild av de svenska familjeföretagen, varför vi valt att undersöka en 
tidsperiod nära nutid. I övrigt har vi gjort urvalet baserat på de olikheter som kan observeras i 
den svenska kontra den amerikanska kontexten, där de flesta studier på området bedrivs. Vi 
finner det intressant att undersöka de olika definitionerna av familjeföretag som observerats i 
en och samma undersökningsmiljö, den svenska. Den svenska kontexten är också ett relevant 
undersökningsområde eftersom aktier med olika rösträtt som kontrollmekanism är vanligt 
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förekommande, och information/data är trovärdig samt lättillgänglig (Cronqvist & Nilsson, 
2003). 
 
Rensat för bristfälliga data utgörs vårt urval av 91 bolag och 254 årsobservationer, en för 
varje företag och år då dessa varit noterade på Stockholmsbörsen. Finansiella bolag 
exkluderas av Maury (2006), Villalonga & Amit (2006), Cronqvist & Nilsson (2003) samt 
Anderson & Reeb (2003), varför vi gör detsamma.  Eftersom syftet med undersökningen är att 
undersöka den specifika svenska kontexten har företag på Stockholmsbörsen som inte är 
svenska uteslutits. I enstaka fall har dock dessa inkluderats i urvalet då företaget haft en tydlig 
koppling till Sverige genom grundare eller liknande. Ett exempel på detta är företaget 
Millicom vars verksamhet bedrivs till stora delar i Afrika samt Sydamerika och dessutom inte 
grundats i Sverige. En av förgrundsfigurerna och grundarna var dock Jan Stenbäck, en 
framträdande person i den svenska finansvärlden. Detta samt det faktum att familjen 
fortfarande är aktiv ägare i företaget bedömer vi är motiv nog att klassa företaget som svenskt. 
I övrigt inkluderar vi enbart företag de år dessa varit noterade på börsen för att 
observationerna ska vara jämförbara sett till den beroende variabeln Tobins-Q som delvis 
bygger på börsvärde. Detta får konsekvensen att stora och betydelsefulla men onoterade 
företag, såsom IKEA, utesluts från undersökningen. Därutöver innebär detta i ett fåtal fall att 
företag som noterats/avnoterats under perioden enbart undersöks under tiden som noterat 
bolag trots att företaget varit aktivt före/efter detta.  
 
Eftersom generaliseringen av resultatet är hänförligt enbart till den population som valts kan 
vi, i motsats till om vi gjort ett slumpmässigt urval av hela den svenska börsen (population), 
enbart uttala oss om topp 100 svenska bolag på Stockholmsbörsen. Därutöver är 
generaliseringen av denna population begränsad av det antal år vi undersöker. Det kan 
argumenteras för att tidsspannet är kort och tillfälliga konjunkturförändringar eller händelser i 
vissa branscher kan snedvrida resultatet och därmed påverka undersökningens 
generaliserbarhet över tid, vilket också påverkar validiteten. 
 
5.3 Datainsamling 
För att identifiera bolagen i urvalet och dess relevanta variabler, har information inhämtats 
från Nasdaq-omxnordic, aktiespararna samt bolagens årsredovisningar och i vissa fall 
affärstidskrifter. Bland urvalet återfinns bolag som varit börsnoterade under hela 
observationsperioden, samt bolag som noterats eller avnoterats under perioden. Valet av 
undersökningsmaterial och tillgången till datamaterialet samt i viss mån tidshorisonten bidrar 
till undersökningens reliabilitet. Bryman & Bell (2013) förklarar reliabiliteten som 
pålitligheten i de mätningar som genomförs, och menar att pålitligheten påverkas exempelvis 
av måttets stabilitet över tid. En god reliabilitet innebär också att testet är oberoende av vem 
som utför detta. Bryman & Bell (2013) förklarar även begreppet intern reliabilitet och menar 
att samma variabler, för olika undersökningsobjekt, måste vara jämförbara. För vår 
undersökning har i vissa fall bedömningar gjorts gällande familjevariabeln, Vi räknar 
exempelvis ihop de båda Securitas-storägarna Douglas-familjens samt Melker Schörlings 
aktieinnehav då vi bedömer dessa falla in under kategorin familjesfär då Melker Schörling i 
affärspress bland annat benämns som Carl Douglas ”adept”. Dessa subjektiva bedömningar 
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påverkar i viss mån reliabiliteten negativt då det är möjligt att denna bedömning skiljer sig 
mellan olika forskare. Användandet av en officiell databas hade förenklat detta arbete och 
eventuellt ökat reliabiliteten i vår undersökning. Vidare kan argumenteras mot trovärdigheten 
i jämförelser med studier såsom Villalonga & Amit (2006) då som exempel variabeln 
ledaraktivt familjeföretag definieras annorlunda i vår studie. 
 
5.4 Litteratur och referenshantering 
För att vidhålla undersökningens trovärdighet har löpande enbart refererats till vetenskapligt 
granskade artiklar och, undantagsvis, välrenommerade undervisningspublikationer avsedda 
för högskoleutbildning. För att bibehålla en röd tråd och överskådlighet har vi valt att 
koncentrera studiet av familjeföretag kring Anderson & Reebs (2003), Villalonga & Amit 
(2006), Cronqvist & Nilsson (2003) och Maurys (2006) artiklar. Dessa är utvalda dels på 
grund av dess relevans sett till fokuset för vår undersökning och dels då de har stor 
genomslagskraft i form av citering och referering. I övrigt kompletteras dessa med ett antal 
studier för att bredda och ytterligare styrka trovärdigheten i vår undersökning.  
 
6. Empiri 
 
En kortfattad statistik genomgång av de insamlade årsobservationerna presenteras nedan för 
att ge en överblick. Därefter analyseras data i multipla regressionsmodeller under avsnitt 
resultat och analys för att vi ska kunna svara på undersökningens hypoteser.  
 
Datamaterialet innehållande 254 årsobservationer av 91 olika börsnoterade bolag har 
genomgående en stor spridning av de undersökta nyckeltalen. De beroende variablerna 
Tobins-Q och ROA sammanfattas nedan; 
 
Tobins-Q  
Genomsnitt Median Min  Max  Standardavvikelse 
2,19348 1,651757 0,60  21,1  2,285558 
 
ROA 
Genomsnitt Median Min  Max  Standardavvikelse 
9,66%  7,81%  -34,15% 52,25% 0,0907756 
 
Även hos dessa variabler finner vi en stor spridning. Noterbart är att medianen hos både 
Tobins-Q och ROA är mindre än medelvärdet. Detta tyder på en snedvriden fördelning med 
en lång högersvans vilket eventuellt kan få konsekvenser för senare tolkning av resultaten. 
Hanteringen av dessa skeva fördelningar kan ta sig olika former. Maury (2006) väljer 
exempelvis att minska extremvärdenas påverkan på data genom att exkludera observationer 
under den femte percentilen och över den nittiofemte percentilen. Vi kommer i avsnittet 
känslighetsanalys kontrollera för extremvärden. 
 
Vad gäller undersökningens förklarande variabler är de fördelade enligt följande. Av de 254 
årsobservationerna består 154 st av familjeägda företag (FAM) vilket utgör 60,6% av alla 
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observationer. Vidare är 49,4% av dessa, eller 30% av samtliga observationer, grundare. Av 
de företag som klassificeras som familjeägda är 53,9% aktiva sådana. Vad gäller grundare är 
dessa aktiva i större grad då 69,7% kan räknas som aktiva. Genomsnittligt Tobins-Q för 
familjeägda företag är 2,028, för grundare 1,966 och icke-familjeföretag 2,448. För variabeln 
röst-kapital (RK) är den genomsnittliga skillnaden mellan röst och kapital 11,59 för hela 
populationen. För familjeföretag finner vi ett högre snitt, 15,39, och vid en beräkning av 
snittet för motsatsen till familjeägda företag blir resultatet enbart 5,74.  
 
För att få ut mer av den insamlade datan och sedermera testa de hypoteser undersökningen 
bygger på kommer vi i resultat och analys att ställa upp ett antal multipla regressionsmodeller. 
För att öka tillförlitligheten i dessa kontrolleras genom nedan korrelationsmatris för eventuell 
multikollinearitet, vilket kan förklaras som problemet att hålla isär effekter av två eller flera 
förklarande variabler som är starkt korrelerade (Stock & Watsson, 2013). En nämnd tumregel 
som gäller kontroll av detta är en korrelation mellan två variabler om 0,8.  
 
TABELL 2 - Korrelationsmatris  
 

 
 

 
Som vi kan se i ovan tabell verkar inte föreligga någon större risk för multikollinearitet. Den 
starkaste korrelationen finner vi i kombinationen rörelseresultat och tillgångar, dock inte 
heller över den gräns där detta anses innebära nämnda problem. I övrigt kan noteras att det 
verkar föreligga en viss korrelation mellan ROA och Tobins-Q.  
 
7. Resultat och analys  
 
Resultat H1 

H1: Ingen skillnad i företagsvärde kan observeras för aktiva respektive icke-aktiva 
familjeföretag. 
 

TobinsQ ROA FAM GRUND. AKTIV RK Ti l lväxt Ti l lg. Rres Skulds .g.

TobinsQ 1.0000

ROA 0.5653 1.0000

FAM -‐0.0899 0.0621 1.0000

GRUNDARE -‐0.0653 0.0400 0.5265 1.0000

AKTIV -‐0.0531 0.0619 0.5614 0.5163 1.0000

RK 0.0094 -‐0.0417 0.3665 0.2707 0.2322 1.0000

Ti l lväxt 0.2061 0.0756 -‐0.1038 -‐0.0304 -‐0.0315 -‐0.0519 1.0000

Ti l lgångar -‐0.1671 -‐0.1327 -‐0.1760 -‐0.0789 -‐0.1098 -‐0.0064 -‐0.0213 1.0000

Rres -‐0.0496 0.1705 -‐0.0456 0.0826 0.0208 0.0411 0.0105 0.7840 1.0000

Skuldsgrad -‐0.2476 -‐0.2625 -‐0.0656 -‐0.0651 -‐0.1212 -‐0.1163 -‐0.0402 0.0519 -‐0.1653 1.0000
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För att testa H1 ställer vi upp regressionsmodeller med variabeln AKTIV som 
förklaringsvariabel samt TobinsQ och ROA som beroende variabler. Därutöver inkluderas ett 
antal kontrollvariabler i ett försök att undvika bias och därmed öka validiteten i 
undersökningen.  
 
Som vi kan observera för Regressionsmodell A1 nedan har variabeln AKTIV en signifikant 
(95%) negativ påverkan på TobinsQ. Detta innebär att vi till 95% sannolikhet kan förutsäga 
TobinsQ för de observationer där ledningen (VD/Styrelseordförande) har en aktiv 
familjemedlem, ceteris paribus, genom att ange ett värde som är 0,522 lägre än medelvärdet 
för samtliga observationer. Referenskategorin, och således de observationer variabeln aktiv 
jämförs med, är alla företag som inte kategoriseras som aktivt ledda - dvs alla andra 
familjeföretag samt alla icke-familjeföretag. För att utröna huruvida effekten kvarstår då 
denna i stället jämförs med företag utan en familjeägare inkluderas variabeln FAMEJAKTIV i 
regression A2 (bilaga 1). Effekten kvarstår, nu på en signifikansnivå om 90%.  
 
 
 
RegA1 

 
 

 

 

Vidare testar vi sambandet isolerat till grundarägda företag och får som regression A3 (bilaga 
1) visar ett liknande resultat som för A1, ett signifikant negativt samband på 95% 
signifikansnivå. Vi kan alltså konstatera att aktivt ledda företag har en signifikant negativ 
påverkan på TobinsQ. Detta konstaterande ger dock inte grund att förkasta mothypotesen. För 
detta krävs en jämförelse med referenskategorin som innefattar icke-aktiva familjeföretag 
vilket visas i följande regression.  
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RegA4 

 

Då sambandet testas mot referenskategorin familj som inte är ledaraktiv går inte att 
signifikant fastställa någon påverkan på TobinsQ. Detsamma konstateras för aktiva 
grundarfamiljer (RegA5 – bilaga 1). Vid ytterligare kontroll av skillnaden nämnd i H1 prövar 
vi ovan regression med ROA som beroende variabel (regA6 – bilaga 1), vilken bekräftar 
tidigare observation.  

I övrigt kan konstateras att de årsvariabler som inkluderats i regressionerna inte påvisar någon 
signifikant påverkan på TobinsQ vilket tyder på att eventuella konjunktursvängningar eller 
andra eventuellt slumpmässiga förändringar kopplade till observationsperioden inte är 
förklaringen till sambandet. I övrigt har sambandet kontrollerats för skillnader i bolagens 
storlek dels som en del av TobinsQ och dels genom tillgångar som kontrollvariabler. Det kan 
också konstateras att storleken samt skuldsättningsgraden är de variabler som har det 
tydligaste sambandet med den beroende variabeln medan sambandet till variabeln tillväxt, 
som kan tänkas ha ett starkt positivt samband med marknadens värdering av företag, inte har 
en signifikant påverkan på Tobins-Q.  

Sammanfattningsvis förkastar vi mothypotesen för test av samband med TobinsQ och ROA 
som beroende variabler. Detta innebär att det inte går att statistiskt säkerställa en skillnad i 
företagsvärde eller lönsamhet för aktiva respektive icke aktiva familjeföretag vilket H1 säger.  

Analys H1 
Kring vårt resultat kan ett antal slutsatser dras. För det första har vi inte gjort skillnad på 
generationsled likt Villalonga & Amit (2006), vilket gör att jämförelsen inte är helt 
tillförlitlig. Det kan mycket väl vara så att aktiva grundare av första generation ger ett högre 
värde på Tobins-Q även i vårt urval, och att den potentiella skillnaden utraderas av en 
genomsnittlig påverkan räknat på aktiva ur första och andra generation. Vi finner heller ingen 
skillnad i ROA som i Maurys (2006) undersökning, vilket tyder på att aktiva familjeföretag 
inte är lönsammare än motsatsen. Maury (2006) menar att aktivt familjeägande bidrar till en 
ökad effektivt som avspeglas i lönsamheten, och vårt resultat skiljer sig från Maurys (2006) 
konstaterande. I agentteoretiska termer kan detta resultat möjligen tolkas som att det aktiva 
ägarskapet bland familjeägda företag är behäftat med agentkostnader genom agentproblem II, 
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men inte till den grad att dessa är större eller mindre än den potentiella positiva inverkan en 
minskad intressekonflikt har mellan ägare och ledning.  

 
Det går också att argumentera för att det obefintliga sambandet har sin förklaring i den svaga 
ställning ledningen har i den svenska kontexten (Henrekson & Jakobsson, 2012) och att det 
således är ägaren snarare än ledningen som är avgörande i fråga om agentkostnader. Det skall 
dock sägas att detta likväl kan vara resultatet av olika undersökningsvariabler, kontexter och 
tidsspann som gör att en jämförelse med tidigare studier blir svårtydda. 

Resultat H2 

H2: Kontrolldiversifiering är negativt korrelerat med företagsvärde. 
 
Vår definition av kontrolldiversifiering är röstandel subtraherat med resultatandel. 
Medelvärdet av denna summa är som presenterades i empirin betydligt högre för familjeägda 
företag. Huruvida variabeln RK, och således kontrolldiversifiering, har en påverkan på 
företagsvärdet undersöks genom nedan regressioner.  
 
Som vi kan se är effekten av RK signifikant negativ (95%) då denna kontrolleras för mot 
ROA (RegB2). Ingen effekt kan dock tydas vid analys av TobinsQ (RegB1). Vid ytterligare 
kontroll av RK mot ROA (RegB3 – bilaga 1) då variabeln FAM, vilken kan antas ha viss 
samvariation med RK och därmed bör inkluderas för att undvika eventuell bias, inkluderas 
som kontrollvariabel är sambandet inte längre statistiskt signifikant. Dock ser vi i RegB4 
(bilaga 1) att sambandet håller vid kontroll enbart för familjeföretag. Denna regression 
erbjuder därutöver en betydligt starkare förklaringsgrad (R2).  
 

 

RegB1
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 RegB2 

 
 
 
Sammanfattningsvis kan vi tyda ett negativt samband mellan RK och ROA men inte 
tillräckligt starkt för att förkasta mothypotes sett till hela populationen. Det går alltså inte att 
statistiskt fastställa, varken till 95 eller 90% sannolikhet, att det finns ett negativt samband 
mellan RK och företagsvärde eller lönsamhet. Dock kan vi förkasta mothypotesen på 
signifikansnivå 90% då sambandet testas för en population bestående av familjeföretag.  
 
Analys H2 
Vi finner, likt Cronqvist & Nilsson (2003) samt Maury (2006) ingen direkt påverkan på 
företagsvärdet mätt som Tobins-Q. Däremot är påverkan på lönsamheten mätt som ROA 
signifikant för familjepopulationen. Resultatet är intressant ur många aspekter. Dels kan vi 
tolka detta i likhet med Cronqvist & Nilsson (2003) som menar att skillnaden i röst- mot 
kapitalandel påverkar företagsvärdet indirekt genom att det möjliggör för storägare att få 
kontroll över företag till en relativt liten ekonomisk risk. Detta gäller dock förekomsten av 
kontrollmekanismer snarare än den skillnad som undersökts här. Om detta går bara att 
konstatera en direkt påverkan på lönsamheten för familjeföretag. Detta både stödjer och 
motsäger de teoretiska resonemangen (Claessens et al, 2002; Burkhart & Lee, 2008) kring 
separationen av kontroll och ägarskap och dess implikationer för företagsvärde och således 
minoritetsägare. I teorin möjliggör denna skillnad för ägare att agera utifrån privat nytta (La 
Porta et al, 2002) såsom exempelvis fortsatt kontroll (Cronqvist & Nilsson, 2003) genom att 
bland annat undvika, för minoriteten, lönsamma investeringar (Cronqvist & Nilsson, 2003; 
Henrekson & Jakobsson, 2012).  
 
Om teorin stämmer i praktiken anser vi att sambandet bör yttra sig för vår population både 
som negativ lönsamhet- och värdepåverkan vilket alltså inte är fallet. Vidare säger teorin att 
påverkan av denna kontrollmekanism på företagsvärdet delvis är beroende av kontexten i 
vilken företagen verkar. Paradoxalt nog observerar Villalonga & Amit (2006) en signifikant 
negativ effekt mellan företagsvärde och kontrolldiversifieringen för företag i den amerikanska 
kontexten där det lagliga minoritetsskyddet antas starkare än detsamma i de västeuropeiska 
länder för vilka denna, Cronqvist & Nilsson (2003) och Maurys (2006) studier utförts. En 
reflektion kring detta är att den amerikanska marknaden potentiellt reagerar starkare mot 
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förekomsten av kontrolldiversifiering än de västeuropeiska där förekomsten av detta är 
vanligare. Vi finner dock, med ovan analys, inte fog nog att ifrågasätta rådande teori på 
området. Vi har genom detta arbete gjort ett antagande om det svenska minoritetsskyddet som 
relativt starkt. Detta är dock inte kontrollerat för vilket också gör att eventuella jämförelser 
kan bli något missvisande. 
 
Resultat H3 
 
H3: Familjeföretag är signifikant lägre värderade än icke-familjeföretag. 
 
En första regression presenteras nedan för att undersöka hypotesen då familjeföretag 
definieras brett likt undersökning som tidigare utförts i Sverige (Cronqvist & Nilsson, 2003).  
 

  
 
 
 
RegC1 

 
 
Regressionsmodellen ovan visar att familjeföretagen har en signifikant (90%) negativ 
påverkan på företagsvärdet mätt i Tobins-Q vilket bekräftar hypotesen. Vi kan alltså förkasta 
mothypotesen till 90% sannolikhet. En bättre prediktion än medelvärdet av Tobins-Q för 
familjeföretag i jämförelse med icke familjeföretag, ceteris paribus, är 2,19348 (medelvärdet) 
– 0,6441269.  
 
Vidare vill vi undersöka sambandet då familjeföretag definieras grundare i likhet med 
Villalonga & Amit (2006) samt Anderson & Reeb (2003). Resultaten av detta presenteras 
nedan. 
 
Då familjeföretag definieras som grundare observeras ett negativt samband till 95% 
signifikansnivå. Detta jämförs med hela den övriga populationen, familjeföretag som inte är 
grundare inkluderat. Vi kan alltså även förkasta mothypotesen då familjeföretag definieras 
som grundare. 
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RegC2 

 
 
För att kunna jämföra grundare och icke-familj ställer vi upp ytterligare en regressionsmodell 
(RegC3 – bilaga 1) där GRUNDARE och FAMEJGRUNDARE utgör förklarande variabler. 
Vi kan då observera ett starkare negativt samband (-0,811), även här till 95% signifikansnivå. 
Här kan också observeras ett icke signifikant samband mellan FAMEJGRUNDARE och 
EJFAM vilket kan tolkas som att det negativa sambandet med Tobins-Q ska hänföras till 
grundarfamiljer snarare än icke-grundarfamiljer. Dock är skillnaden i Tobins-Q för 
grundarfamiljer respektive icke-grundarfamiljer inte signifikant enligt RegC4 (bilaga 1). Då 
beroende variabeln är ROA kan inget samband utläsas, vilket illustreras i RegC5 (bilaga 1).  
 
Analys H3 
Resultaten vi fått fram kring den, för undersökningen centrala hypotesen, stämmer överens 
med de teoretiska resonemangen kring familjen som kontrollägare och dess negativa effekt på 
företagsvärdet genom ökade agentproblem mellan de olika ägargrupperna (James, 1999). I 
likhet med Cronqvist & Nilsson (2003) finner vi ett signifikant negativt samband med Tobins-
Q för familjeägda bolag där familj definieras i bred bemärkelse. I motsats till Villalonga & 
Amit (2006) samt Anderson & Reebs (2003) resultat finner vi dessutom ett negativt samband 
då familjen definieras som grundare. Sambandet gäller alltså för grundare samt familjen sett 
ur ett bredare perspektiv. Det ska här nämnas att jämförbarheten mellan de olika 
undersökningarna begränsas något av det faktum att familjevariabeln trots ovan inte har en 
entydig definition genom alla studier bland annat vad gäller den procentuella gränsen för 
röstandel. Skillnaden i företagsvärde verkar grunda sig till stor del i de företag där 
ägarstrukturen innehåller en kontrollerande grundare snarare än de familjeägda bolag där den 
största ägaren inte är grundare.  
 
Enligt den teori som bidrar med en alternativ förklaring av familjeföretagens potentiella 
påverkan på företagsvärdet kan utläsas att familjeägare generellt och grundare specifikt bland 
annat bidrar med unik kompetens och långsiktighet i förhållande till övriga ägarformer. Detta 
är också delvis de förklaringar Villalonga & Amit (2006), Andersson & Reeb (2003) samt 
Maury (2006) erbjuder för att förklara familjens positiva inverkan på företagsvärdet. Vi finner 
det motsatta och en tolkning av detta är att de familjeföretag som inte klassas som grundare är 
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behäftade med mindre agentkostnader till följd av agentproblem II. Det kan resoneras kring 
att de olika finansfamiljerna som besitter en stor del av kapitalet och röststyrkan på den 
svenska börsen (Wallenbergssfären, Douglas-familjen etc.), och i de flesta av våra 
observationer klassas som familj men ej grundare, eventuellt skulle kunna liknas vid 
exempelvis institutioner snarare än familjer. Cronqvist & Nilssons (2003) konstaterande om 
den institutionelle ägaren som en yrkesprofessionell vinstmaximerare tillsammans med Dong 
& Ozkans (2007) reflektioner om institutionella ägaren som storägare, och de egenskaper det 
ofta innebär, är därmed enligt oss centralt för att skapa en förståelse för hur 
agentproblematiken bidrar till företagsvärdet beroende på vem storägaren är. Det kan 
argumenteras för att den institutionella ägaren genom incitamentsprogram (Dong & Ozkan, 
2007) samt genom stora möjligheter och incitament att övervaka minimerar agentproblem typ 
I. Samtidigt som det ofta diversifierade innehavet minimerar de motstridiga ägarintressena 
genom att sätta fokus vid värdemaximering snarare än personliga incitament. Det kan 
argumenteras för att de fördelar som anses föreligga då företag ägs av dess grundare 
överskuggas av de potentiella agentproblem denna ägarform innebär. Detta till följd av starka 
personliga incitament och dessutom stora möjligheter till ett agerande baserat på exempelvis 
ägarens kontrollbehov, vilket missgynnar minoritetsägarnas värdemaximerande intressen. Vi 
menar att de finansfamiljer som finns representerade i urvalet oftare kan tänkas agera utifrån 
vinstmaximering snarare än personliga agendor, jämfört med andra familjer, och att detta 
yttrar sig genom att dessa exempelvis anställer ledningspersoner baserat på kompetens snarare 
än släktband. Detta kan dock inte bekräftas i denna undersökning.  
 
Eftersom familjeföretag i vår studie visas ha en negativ påverkan på företagsvärde, i 
jämförelse med icke-familjeföretag, kan det argumenteras för att agentproblem I inte har 
samma relativa påverkan i en kontext som den svenska, relativt exempelvis den amerikanska. 
Detta då ledningens ställning i Sverige, och således möjlighet att agera opportunistiskt, är 
begränsad och där Stockholmsbörsen består till stor del av stora kontrollerande ägare som då 
har både möjligheter och incitament att övervaka ledning (Henrekson & Jakobsson, 2012). 
Den klassiska agentproblematiken mellan ägare och ledning bör enligt detta tänkesätt inte 
vara lika framträdande i den svenska kontexten. Enligt oss bör därför inte denna fördel, som 
anses vara en av de förklarande faktorerna till att grundarfamiljer värderas högre i exempelvis 
USA, vara av samma relativa fördel i Sverige. 
 
I övrigt vill vi också kommentera det obefintliga samband till lönsamhet som observerats i vår 
studie, till skillnad från exempelvis studien av Maury (2006). Rimligtvis borde de två 
nyckeltalen för lönsamhet och värde, ROA och Tobins-Q, följa varandra. Detta leder till ett 
ifrågasättande av undersökningens validitet. Dock ser vi sambandet till lönsamhet vid 
undersökning av variabeln för kontrolldiversifiering. Frågan kan ställas om detta ger en 
indirekt påverkan på familjeföretags värde, dels genom att denna möjliggör stora röstinnehav 
(Cronqvist & Nilsson, 2003) men också genom en indirekt, långsiktig korrelation mellan 
ROA och Tobins-Q.   
 
Den teoretiska slutsatsen av ovan resonemang är att agentkostnaderna som uppstår med 
problemen kring de olika ägargrupperna i familjeföretagen är större än de potentiella fördelar 
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som kan bli resultatet av en ökad ledningskontroll alternativt minimering av 
intressekonflikten mellan ägare och ledning. Agentproblem II kan således vara en av 
förklaringarna till ett lägre observerat företagsvärde i den svenska kontexten.  
 
8. Känslighetstest 
 
Vilket tidigare berörts är validiteten i en undersökning viktig för att kunna dra korrekta och 
jämförbara slutsatser av det studerade sambandet. I samtliga studier vi refererat till som 
statistiskt undersöker kopplingen mellan ägarstrukturen generellt och familjeföretag specifikt 
med företagsvärde avslutar den huvudsakliga resultatpresentationen med ett avsnitt kallat 
robust- eller känslighetstest.  Detta för att undersöka validiteten i undersökningen genom att 
bland annat kontrollera för olika definitioner av undersökningens variabler, hantering av 
observerade extremvärden och applicering av en mängd olika test ur den statistiska 
verktygslådan på den insamlade datan.  
 
Ett återkommande område är hanteringen av extremvärden. Maury (2006) utesluter i sitt 
resultatavsnitt data med observerade värden på Tobins-Q under den 5:e percentilen och över 
den 95:e percentilen. Även Villalonga & Amit (2006) kontrollerar för extremvärden genom 
att i olika känslighetstest utesluta alla observationer med ett värde på Tobins-Q över 6, 8 
respektive 10. Anderson & Reeb (2003) kontrollerar i sin analys för extremvärdenas påverkan 
på data genom olika statistiska tekniker snarare än att utesluta dessa från undersökningen. Vid 
en granskning av de båda beroende variablerna i resultatavsnittet kunde konstateras att dessa 
troligtvis inte var normalfördelade på grund av extremvärden vilket visar sig i ett inte 
obetydligt högre medelvärde än median. Detta illustreras i figur 1 samt figur 2 (bilaga 2).  

Figur 1 
 Som vi kan se är fördelningen av Tobins-Q 
något skev varför det är intressant att 
ytterligare testa dess extremvärden. ROA 
däremot (figur 2 – bilaga 2) verkar relativt 
normalfördelad varför denna inte testas 
vidare. Som vi kan observera i figur 1 
verkar extremvärdena främst göra sig 
gällande höger om medelvärdet varför vi 
nedan undersöker sambandet vidare genom 
exkludering av de höga extremvärdena 
snarare än percentiler likt Maury (2006). 

Då observationer med värden för Tobins-Q över 10, likt Villalonga & Amit (2006), utesluts 
från undersökningen i undersökningens centrala regressioner ser vi följande. Resultatet i 
hypotes 1 står sig efter korrigering för extremvärden i RegA4 (Bilaga 2). Gällande H2 bygger 
bekräftandet av denna på undersökning av ROA vilken inte omfattas av 
extremvärdeskorrigering. Dock testar vi sambandet till Tobins-Q genom att ändra 
förutsättningarna i RegB1 (bilaga 2). Vi kan nu tyda en negativ effekt av RK på Tobins-Q, 
dock ej signifikant. Då samma metod appliceras för RegC1 är det signifikanta negativa 
sambandet som observerades i resultatet varken negativt eller signifikant (RegC1 - bilaga 2). 
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Vid begränsning av observationer över 15 (Tobins-Q) är dock resultatet fortfarande ett 
negativt samband om än ej signifikant. En uteslutning av extremvärden i de modeller där 
grundare fungerar som förklarande variabel verkar dock inte ha lika stor effekt. Efter 
uteslutning av värden högre än 10 är sambandet fortfarande negativt men inte signifikant. 
Signifikant är dock sambandet då restriktionen är värden på Tobins-Q över femton. 
Sambandet gäller däremot inte när grundare jämförs med icke-familj. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att de observerade extremvärdena har en stor inverkan på undersökningens 
resultat. Vi väljer dock att tolka detta konstaterande med försiktighet. Anledningen till att vi 
inte valde att begränsa datamaterialet i den ursprungliga undersökningen var att vi inte har fog 
nog att godtyckligt utesluta vissa observationer och behålla andra. Vad vi kan se har inga 
inmatningsfel skett och data bör därför tolkas som den är. Det kan argumenteras för att dessa 
”extrema” värden haft en betydligt mindre inverkan om urvalet varit större.  
 
Genom hela studien har robusta standardfel använts i regressionsmodellerna. Både Villalonga 
& Amit (2006) samt Anderson & Reeb (2003) använder sig av så kallat cluster standardfel för 
att kontrollera för eventuell seriekorrelation som kan bli resultatet av att samma företag har en 
liten eller obefintlig intern varians genom undersökningsperioden. Efter att ha kontrollerat för 
detta för alla de viktigaste regressionsmodellerna kan konstateras att den signifikans som 
tidigare observerats inte längre gör sig gällande i någon av modellerna.  
 
Vidare kan det vara intressant att likt Anderson & Reeb (2003) och Maury (2006) samt 
Cronqvist & Nilsson (2003) kontrollera för icke-linjäritet i de observerade sambanden. 
Därutöver kontrollerar Anderson & Reeb (2003) samt Maury (2006) för effekter isolerade till 
olika branscher. Eftersom vårt datamaterial varken innehåller bransch-klassificering eller 
uppdelning i olika röststyrka för de observerade företagen blir denna intressanta undersökning 
inte möjlig. Att utelämna detta kan ses som en begränsning, men det är också ett medvetet val 
för att koncentrera studien och således göra densamma mer lättillgänglig.  
 
Utöver detta kan det vara relevant att kontrollera för olika definitioner av exempelvis 
familjevariabeln samt de oberoende variablerna. Detta arbete anser vi dock som avklarat i och 
med att vi kontrollerat för två olika definitioner av familjeföretag (grundare och icke 
grundare) och dessutom kontrollerat alla modeller mot både Tobins-Q samt ROA. Dessutom 
har i undersökningen löpande inkluderats års-variabler vilka i sig fungerar som en slags 
känslighetskontroll och kan, som vi tidigare berört, i någon mån även täcka in förändringar i 
vissa branscher.   
 
Problemet kring omvänd kausalitet återkommer ofta i litteraturen om familjeföretagens 
påverkan på företagsvärdet. Maury (2006) argumenterar för att det finns anledning att tro att 
företagsvärdet i sin tur påverkar ägarstrukturen då exempelvis familjer eventuellt oftare sitter 
kvar vid makten i företag med bra framtidsutsikter. Maury (2006) och Villalonga & Amit 
(2006) kontrollerar för detta genom att använda sig av Heckmans modell. Anderson & Reeb 
(2003) och Cronqvist & Nilsson (2003) kontrollerar för detta genom att använda sig av 
Himmelberg et al. Ingen av nämnda författare konstaterar efter kontroll för omvänd kausalitet 
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att sådan föreligger till den grad undersökta samband bör förkastas. Av denna anledning nöjer 
vi oss med att konstatera det teoretiska resonemanget kring detta problem.  
 
Med anledning av den starka påverkan av extremvärden samt de icke-signifikanta samband 
som observeras med cluster standardfel drar vi slutsatsen att resultaten inte är robusta vilket 
således påverkar undersökningens validitet negativt. Det kan argumenteras för att dessa 
validitetsproblem eventuellt minskat med ett större urval.  
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9. Slutsatser 
 
Berle & Means (1932) lyfter fram en eventuell problematik mellan ägare och ledning i bolag 
när kontrollen separeras från ledarskapet, och Jensen & Meckling (1976) menar att 
informationsasymmetri möjliggör för agenten att agera utifrån egen agenda. Fama & Jensen 
(1983) anser att detta problem potentiellt kan minska med en familj som storägare. Villalonga 
& Amit (2006) samt Anderson & Reeb (2003) undersöker detta vidare genom att testa 
huruvida en aktiv respektive icke-aktiv familjeägare påverkar företagsvärdet, och båda finner 
en positiv påverkan på företagsvärdet under vissa förutsättningar. När aktiva familjeägda 
företag jämförs med icke-aktiva familjeföretag finner vi ingen skillnad beträffande 
företagsvärde. När det aktiva respektive icke-aktiva familjeföretaget vidare undersöks mot 
lönsamhet, finner vi inte heller någon skillnad. Att vi inte finner något samband vare sig 
gällande företagsvärdet eller ROA, kan som Henrekson & Jakobsson (2012) skriver, bero på 
att ledningen har en svag ställning i den svenska kontexten. Vi tolkar detta som att det är 
ägarstrukturen snarare än ledningen som blir avgörande i en diskussion om agentkostnader. 
 
I bolag med stora kontrollerande ägare, vilka är vanligt förekommande utanför den 
anglosaxiska kontexten (La porta et al, 2002), menar Shleifer & Vishny (1997), La porta et al. 
(2002) samt Burkhart & Lee (2008) att det huvudsakliga agentproblemet är det som uppstår 
mellan minoritetsägare och kontrollerande ägare. En vanligt förekommande mekanism för att 
erhålla kontroll över ett bolag till en relativt liten kapitalinsats är aktier med olika rösträtt 
(Cronqvist & Nilsson, 2003). Denna typ av kontrollutövande, som kontrolldiversifiering 
möjliggör, har potential att öka agentproblemen i takt med att personliga incitament ökar och 
kapitalandel samt det lagliga skyddet för minoritetsägaren minskar (La porta et al, 2002). 
Efter att ha undersökt kontrolldiversifieringen i den svenska kontexten, där vi genomgående 
antagit att det lagliga skyddet är starkt, finner vi ingen påverkan på företagsvärde. Däremot 
finner vi en negativ påverkan på lönsamheten för familjeägda företag, till skillnad från 
Cronqvist & Nilsson (2003) samt Maury (2006) som undersöker sambandet i en liknande 
kontext. Däremot finner Villalonga & Amit (2006), i en stark laglig kontext som USA, att 
kontrolldiversifieringen har en negativ påverkan på företagsvärde. Dessa resultat ser vi som 
något av en paradox, men anser inte ha fog nog att ifrågasätta rådande teori på området. 
 
Huruvida familjeägandet i bolag påverkar företagsvärdet, och om påverkan är positiv eller 
negativ, råder delade meningar om. Diskursen handlar inte sällan om de två agentproblemen 
där Fama & Jensen (1983) menar att familjeägda företag bidrar till att minska agentproblemet 
mellan ägare och ledning. Däremot menar Shleifer & Vishny (1997) att storägaren ofta agerar 
utifrån egen vinning, och därmed på bekostnad av minoritetsägarna. Demsetz & Lehn (1985) 
påpekar å andra sidan fördelar med familjeägandet som inte är kopplat till 
agentproblematiken, såsom inflytande och historisk närvaro. När den alternativa storägaren i 
form av en institution beaktas, menar Dong & Ozkan (2007) att samma agentproblematik inte 
uppstår då institutionen som ägare minskar problematik gentemot ledning med kontroll och 
incitament. Att institutionella ägare agerar utifrån personliga incitament och egen agenda är 
även sällan förekommande (Don & Ozkan, 2007). När hänsyn tas till ovan berörda 
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resonemang finner vi skäl att undersöka huruvida familjeägda företag värderas lägre än icke-
familjeägda företag. Resultaten visar att familjeägda företag är lägre värderade än icke-
familjeägda företag, och det visar sig att detta samband är starkast kopplat till de 
familjeföretag som klassificeras som grundare. Våra resultat skiljer sig från resultaten av 
Villalonga & Amit (2006) samt Anderson & Reeb (2003), och vi tolkar resultatet som att 
familjeägda företag, grundare som icke-grundare, är starkt förknippat med agentproblemet 
mellan storägare och minoritetsägare, där grundarna bär den större delen av dessa 
agentkostnader. Henrekson & Jakobsson (2012) menar att ledningens ställning i Sverige är 
traditionellt sett svag, och att ägarmodellen därför uppbyggd kring kontrollerande storägare. 
Med bakgrund i detta resonemang tolkar vi resultatet som att den klassiska 
agentproblematiken mellan ägare och ledning inte är lika framträdande i den svenska 
kontexten.  Vidare anser vi att denna fördel som ofta är förknippad med familjeföretag därför 
inte är av samma relativa fördel i Sverige som i andra länder, exempelvis USA, där modellen 
för ägarstrukturer ser annorlunda ut. Slutligen anser vi att agentproblemet mellan storägare 
och minoritetsägare kan vara en av förklaringarna till ett lägre observerat företagsvärde för 
familjeföretagen i den svenska kontexten. 
 
Det ska dock påpekas att undersökningens validitet går att ifrågasätta till följda av stor 
påverkan från observerade extremvärden och icke signifikanta samband då regressionerna 
testades för alternativa standardfel. Vidare kan konstateras att de variabler som används i 
undersökningen inte är allmängiltiga varför en jämförelse med andra studier inom och utanför 
Sverige försvåras. 
 
10. Bidrag och framtida forskning 
Vår studie bidrar med en uppdaterad bild av den svenska börsen gällande familjeföretag.  
 
Av undersökningen finner vi att rösträtt relativt till kapitalandel påverkar lönsamheten 
negativt, men inte företagsvärdet. Vi har inte funnit detta samband i refererade studier. Detta 
väcker frågor om detta resultat är slumpmässigt eller kanske resultatet av en kort tidshorisont i 
undersökningen. Vi anser det intressant att undersöka frågan vidare i den svenska kontexten, 
då den senaste undersökningen på området, enligt vår vetskap, utfördes 2003. Därutöver 
finner vi de motstridiga resultaten kring ROA och Tobins-Q som följer genom hela 
undersökningen intressant att studera vidare. Hur starkt är detta samband?  
 
Vi har vidare konstaterat att jämförbarheten viss mån inte är tillförlitlig bland annat till följd 
av att variabler definieras olika. Därför kan en undersökning med både större bredd i 
definitionerna och djup i undersökningen av dessa tänkas vara relevant. Vi föreslår en en 
sådan studie, som vidare omfattar olika världsdelar, för att på så vis komma kunna kontrollera 
för olika kontexter, definitioner och därmed urskilja resultat som baseras på den undersökta 
sakfrågan snarare än olikheter i undersökningsmetodiken. Vi föreslår också att mer fokus 
riktas kring ledningsfrågan och dess koppling till storägare i den svenska kontexten. Möjligen 
som ett svar på Villalonga & Amits (2006) studie.  
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De motstridiga resultaten kring lönsamhet och företagsvärdering samt undersökningens svaga 
validitet väcker också frågor om tidsaspekten i denna undersökning. Vi föreslår därför vidare 
forskning på området över en längre tidshorisont.  
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RegB4 

 

 

 

 RegC3 

 

RegC4 

 

  

ROA Coef. Std.	  Err. t P>t [95%	  Conf.Interval]

RK -‐.0008152 .0004324 -‐1.89 0.061 -‐.0016697 .0000393
Growth .0003874 .0055807 0.07 0.945 -‐.010642 .0114169
TotAssets -‐1.07e-‐12 1.71e-‐13 -‐6.25 0.000 -‐1.41e-‐12 -‐7.30e-‐13
Skuldsgrad -‐.0923378 .0330082 -‐2.80 0.006 -‐.1575734 -‐.0271022
Rres 9.61e-‐12 1.60e-‐12 6.02 0.000 6.45e-‐12 1.28e-‐11
_IYear_2014 -‐.0018202 .0152224 -‐0.12 0.905 -‐.0319049 .0282645
_IYear_2015 -‐.0098904 .0119806 -‐0.83 0.410 -‐.0335681 .0137874
_cons .1752354 .0281072 6.23 0.000 .1196859 .2307849
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  RegC5 

 

 

Bilaga 2 

Figur 2 

  

 RegA4 korrigerad för extremvärden (TobinsQ =<10)  
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 Reg B1 – Korrigerad för extremvärden (TobinsQ=<10)

 

 

 RegC1 – Korrigerad för extremvärden (TobinsQ=<10) 

 

TobinsQ Coef. Std.	  Err. t P>t [95%	  Conf.Interval]

AKTIV -‐.1506217 .1713941 -‐0.88 0.380 -‐.4882505 .1870072
EJFAM -‐.0978588 .2166734 -‐0.45 0.652 -‐.5246833 .3289656
RK -‐.0040072 .0063079 -‐0.64 0.526 -‐.0164331 .0084188
Growth .0372343 .080234 0.46 0.643 -‐.1208185 .1952872
TotAssets -‐6.37e-‐12 2.50e-‐12 -‐2.55 0.011 -‐1.13e-‐11 -‐1.46e-‐12
Skuldsgrad -‐1.031 .7037906 -‐1.46 0.144 -‐2.417395 .3553959
Rres 5.40e-‐11 3.38e-‐11 1.60 0.112 -‐1.27e-‐11 1.21e-‐10
_IYear_2014 -‐.0201506 .1893947 -‐0.11 0.915 -‐.3932387 .3529375
_IYear_2015 .1146763 .1978535 0.58 0.563 -‐.2750748 .5044275
_cons 2.720835 .4929998 5.52 0.000 1.749676 3.691994

TobinsQ Coef. Std.	  Err. t P>t [95%	  Conf.Interval]

FAM .0203724 .1836117 0.11 0.912 -‐.3413163 .3820611
RK -‐.0041516 .0063986 -‐0.65 0.517 -‐.016756 .0084528
Growth .0362893 .0796347 0.46 0.649 -‐.1205796 .1931581
TotAssets -‐6.29e-‐12 2.49e-‐12 -‐2.52 0.012 -‐1.12e-‐11 -‐1.38e-‐12
Skuldsgrad -‐1.006169 .699817 -‐1.44 0.152 -‐2.384708 .3723696
Rres 5.29e-‐11 3.41e-‐11 1.55 0.121 -‐1.42e-‐11 1.20e-‐10
_IYear_2014 -‐.0239987 .1902587 -‐0.13 0.900 -‐.398781 .3507837
_IYear_2015 .1083794 .1986555 0.55 0.586 -‐.2829433 .4997021
_cons 2.613018 .491658 5.31 0.000 1.644522 3.581513
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Bilaga 3 

 

T
abell 1

FA
M

D
um

m
yvariabel som

 antar värdet 1 då den observerade ägarstrukturen innefattar en fam
ilj m

ed m
inst 20%

 av 
rösterna som

 största ägare. Som
 fam

ilj räknas en eller flera, genom
 släktband eller annan stark koppling, privatpersoner 

som
 tillsam

m
ans innehar dessa 20%

. D
å dessa villkor inte är uppfyllda antar variabeln värdet 0.

A
K

TIV
D

um
m

yvariabel som
 antar värdet 1 då FA

M
 antar värdet 1 sam

t VD
 och/eller styrelseordföranden i företaget har en stark koppling 

till fam
iljen. 

GRU
N

D
A

RE
D

um
m

yvariabel som
 antar värdet 1 då FA

M
 antar värdet 1 sam

t fam
iljeägaren består av en eller flera personer som

 grundat eller
haft ett betydande inflytande på företagets tidiga utveckling, alternativt dennes/dessas arvingar. 

FA
M

EJGRU
N

D
A

RE
Specificering av tidigare variabler. A

ntar värdet 1 då villkoren för FA
M

 är uppfyllda m
en inte för GRU

N
D

A
RE.

FA
M
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K
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A

ntar värdet 1 då villkor för FA
M
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en inte för A
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TIV. 

GRU
N
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A

REEJA
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A

ntar värdet 1 då villkor för GRU
N

D
A

RE är uppfyllda m
en inte för A

K
TIV. 

GRU
N

D
A

REA
K

TIV
A

ntar värdet 1 då villkor för GRU
N

D
A

RE sam
t A

K
TIV är uppfyllda. 

RK
Grad av röst m

ot kapital i procent. Breäknas genom
 att kapitalandel subtraheras från röstandel för ägare m

ed m
inst 20%

 av rösterna. 
Tillväxt

K
ontrollvariabel som

 kan antas ha viss påverkan på TobinsQ
 och eventuellt sam

varierar m
ed fam

iljevariablerna. 
Beräknas genom

 föregående års om
sättning divideras m

ed årets om
sättning. 

Rres
Resultat före finansiella poster. 

Tillg
K

ontrollvariabel. Totala tillgångar. A
nvänds för att kontrollera för ett företags storlek vilket sam

varierar m
ed TobinsQ

 och
eventuellt har en sam

avriation m
ed fam

iljevariablerna sam
t RK

. 
Skuldsgrad

Skuldsättningsgrad. K
ontrollvariabel. Beräknas genom

 att skulder divideras m
ed tillgångar. H

ar troligtvis e stark koppling till 
TobinsQ

 då skuldsättningsgraden är en indikator på företagsrisk och antas vara negativt korrelerat m
ed börsvärdet. 

Å
r14

Å
rsdum

m
y som

 används för att kontrollera för eventuell årsspecifik påverkan på de beroende variablerna.  
D

enna jäm
för år 2014 m

ed referensår 2013. 
Å

r15
Å

rsdum
m

y som
 används för att kontrollera för eventuell årsspecifik påverkan på de beroende variablerna.  

D
enna jäm

för år 2015 m
ed referensår 2013. 

TobinsQ
Beroende variabel som

 beräknas genom
 att det totala börsvärdet adderas m

ed skulder vilket därefter divideras m
ed tillgångar.

A
ktier som

 inte delas ut tilldelas sam
m

a värde som
 övriga aktier varför dessa är inkluderade i det totala börsvärdet. 

RO
A

Rörelseresultat dividerat m
ed tillgångar. Beroende variabel som

 kan antas sam
varierar m

ed TobinsQ
 över lång tid.

D
enna används också i syfte att kontrollera undersökningens validitet. 


