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Sammandrag 

Ägarstruktur har konstaterats vara en viktig del i ett bolags styrmekanism och det har sedan 

länge pågått en debatt kring vad som karakteriserar en optimal ägarstruktur. Ägarskapet sägs 

ha en varierad grad av påverkan beroende på typ av dominant ägare.  Vi undersöker hur två av 

de största ägartyperna, familjeägande och institutionellt ägande, påverkar ett bolags 

värdeskapande när de anses vara dominanta ägare. Urvalet består av 216 icke finansiella bolag 

listade på Stockholmsbörsen mellan 2010–2015. Resultatet undersöks genom en  

OLS-regression och visar att både familjeägande och institutionellt ägande har ett positivt 

samband med ett bolags värdeskapande. Undersökningen studerar även huruvida graden av 

ägarkoncentration, användandet av röstdifferentierade aktier och aktivt familjeägande påverkar 

ett bolags värdeskapande.  

 

Nyckelord; ägarstruktur, dominant ägare, familjeägande, institutionellt ägande, 

värdeskapande, lönsamhet 
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1. Inledning      

Det har pågått en debatt kring vad som karaktäriserar en optimal ägarstruktur sedan Berle och 

Means presenterade sin studie om ägarkoncetration 1932. Ägarstruktur har konstaterats vara en 

viktig del i ett bolags styrmekanism och kan påverka olika delar av bolagets verksamhet och 

prestation. Teorin menar att ägarskap har en varierad grad av påverkan på̊ ett bolags prestation 

beroende på typ av dominant ägare. (Filatotchev och Wright, 2011) 

      

Den europeiska marknaden i allmänhet och den svenska marknaden i synnerhet utmärker sig 

genom en hög grad av ägarkoncentration (Bjuggren et al., 2007b). Vanligtvis är den största 

ägaren, det vill säga den dominerande ägaren, i svenska bolag en familj eller institution. Det 

institutionella ägandet uppgår till cirka 20 procent1 av den svenska aktiemarknaden. Samtidigt 

finns det en lång tradition av familjeägande i Sverige och nära hälften av alla bolag på 

Stockholmsbörsen är familjekontrollerade (Faccio och Lang, 2002). Enligt Faccio och Lang 

(2002), Cronqvist och Nilsson (2003) och Bjuggren et al. (2007b) beror den stora andelen 

familjekontrollerade företag på användandet av mekanismer för att separera rätten till 

kassaflöden och kontroll; korsägande, ask i ask ägande och röstdifferentierade aktier. Dessa gör 

det möjligt för ägaren att behålla den operativa kontrollen trots att denne äger en mindre del av 

totala antalet aktier. Trots att den svenska marknaden till stor del består av dominanta 

familjeägare anser Bjuggren et al. (2007b) att den svenska marknaden är präglad av strukturella 

förändringar där ägarkoncentrationen minskar och, institutionella och utländska investerare blir 

alltmer betydelsefulla.  

      

Forskning kring förhållandet mellan ägande och bolagens förmåga att skapa värde har givit 

varierande resultat. Undersökningar på den amerikanska marknaden (Anderson och Reeb, 

2003), västeuropeiska marknaden (Maury, 2005) och svenska marknaden (Hamberg et al., 

2013) visar alla på ett positivt samband mellan familjeägande och ett bolags värdeskapande. 

Sambandet kan förklaras genom att familjeägda bolag anses ha en längre investeringshorisont 

vilket bidrar till effektiva investeringar (James, 1999) samt att deras monetära och 

känslomässiga engagemang ger unika incitament till att aktivt kontrollera och påverka bolagen. 

Dessutom är agentkostnader vanligtvis mindre i familjeägda bolag eftersom relationen mellan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Institutionellt ägande utgör i detta fall medlemmarna i Institutionella Ägares Förening (IÄF). 
Källa: Ds 2016:32. Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser.	  



	  

	   2 

ägare och ledning är starkare (Fama och Jensen, 1983). Samtidigt som viss forskning talar för 

en positiv korrelation mellan familjeägande och värdeskapande visar Oreland (2007), i motsats 

till Hamberg et al. (2013), att familjeägda bolag presterar sämre än företag med en spridd 

ägarbild på den svenska marknaden. Även Morck et al. (2000) visar på samma resultat i en 

studie av kanadensiska bolag.  

     

Utöver familjeägande har institutionella investerare visat sig vara en inflytelserik grupp i listade 

bolags ägarstruktur då de har möjlighet att påverka ledningens strategiska beslut genom sin 

expertis (Grossman och Hart, 1980). Genom sitt ägarskap har de möjlighet att minska 

agentkostnader och såldes även skapa stora värden (Bjuggren et al., 2007b; Shleifer och Vishny, 

1986). Bjuggren et al. för resonemanget vidare och predikterar att institutionella investerare 

kan tänkas minska de problem som beskrivs av Berle och Means (1932) i samband med 

separationen av ägande och kontroll som tillkommer med en spridd ägarbild. Trots att externa 

investerare har starka argument att minska ledningens opportunism (Shleifer och Vishny, 1986; 

Urban, 2015) finns det en tro om att institutionella investerare saknar tillräckligt med incitament 

för att aktivt vara med och påverka bolagets riktning. Ledningens förmåga att agera till sin egen 

fördel i kombination med att institutionerna lider av samma agentproblem och brist på 

incitament mot sina aktieägare som bolagen de äger, kan tänkas göra att den disciplinära 

effekten på ledningen förlorar sin betydelse (Bjuggren et al., 2007b).  	  

	   	   	    

Anledningen till att tidigare forskning varierar kan bero på att författarna definierat variablerna 

olika och att modellerna de använt varierar mellan studierna. Avsaknaden av studier som 

behandlar både familjeägande och institutionellt ägande i kombination med ägartypernas 

likheter i form av långsiktighet och riskbenägenhet gör det intressant att studera dessa 

gemensamt. Syftet med den här studien är därför att undersöka om dominanta ägare, i form av 

familjer eller institutioner, påverkar bolagens värdeskapande.      

1.2 Disposition      

Resterande delen av uppsatsen disponeras enligt följande; I kapitel två utvecklas den teoretiska 

referensramen och med stöd från tidigare forskning presenteras undersökningens hypoteser. 

Kapitel tre presenterar och motiverar uppsatsens metod och i fjärde kapitlet presenteras och 

analyseras resultatet med stöd av den teoretiska referensramen. I det femte och avslutande 

kapitlet summeras undersökningen i ett antal slutsatser samt diskuteras förslag till vidare 

forskning.   
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2. Teori     

Ägarstruktur är en viktig del i ett bolags styrmekanism och kan påverka olika delar av bolagets 

verksamhet och prestation. Ägarskap har en varierad grad av påverkan på ett bolags prestation 

beroende på typ av dominant ägare (Filatotchev och Wright, 2011). Den dominerande ägaren, 

det vill säga den största ägaren, sägs vara i en unik situation eftersom denne kan övervaka och 

kontrollera verksamheten samtidigt som denne anses ha betydande inflytande över 

förvaltningen av bolaget (Muller-Kahle, 2015).     

2.1 Agent principal teorin      

Agent principal problemet uppstår vid en separation av ägande och kontroll inom ett företag. 

En intressekonflikt mellan ägare “principal” och ledning “agent” uppkommer vilket skapar 

organisatoriska problem. Ett enmansföretag ger inte upphov till någon agentkostnad eftersom 

inga intressekonflikter kan uppstå mellan ledning och ägare (Ang et al., 2000). Jensen och 

Meckling (1979) menar att problemet och kostnaden uppkommer när ledningen har ett annat 

intresse än aktieägarna och således inte fattar beslut i enlighet med aktieägarnas intressen. 

Denna diskrepans motverkas genom att ge ledningen incitament att handla å aktieägarnas 

intressen.  

      

Ang et al., (2000) menar att agentkostnader i börsbolag framförallt uppkommer av två olika 

anledningar. Den första anledningen är att ledningen fattar felaktiga investeringsbeslut; 

investerar inte i det mest attraktiva investeringarna eftersom de har andra incitament än att 

maximera avkastningen för aktieägarna. Den andra anledningen till att agentkostnader ofta 

uppstår är att ledningen spenderar oskäliga summor för egen vinning. Agentkostnader är 

vanligtvis mindre i familjeägda bolag eftersom relationen mellan ägare och ledning är starkare 

(Fama och Jensen, 1983). Det finns också argument för att institutioner genom sitt ägarskap har 

möjlighet att minska agentkostnader då de kan hjälpa ledningen att fatta bättre beslut (Bjuggren 

et al., 2007b; Shleifer och Vishny, 1986).      
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2.2 Familjeägande 

2.2.1 Familjeägandets positiva effekt på ett bolags värdeskapande    

Familjeägande är vanligt i börsnoterade bolag världen över (Burkart et al., 2003). Anderson 

och Reeb (2003) finner att en tredjedel av bolagen på S&P 500 är familjeägda. I Sverige finns 

en lång tradition av familjeägande och nära hälften av alla bolag på Stockholmsbörsen är 

familjekontrollerade (Faccio och Lang, 2002). Demsetz och Lehn (1985) finner stöd för att det 

kan vara fördelaktigt att kombinera ägarskap och kontroll och på så sätt kan risken för att 

företagsledning använder bolagets tillgångar för egen vinning minskas. Familjeföretag 

associeras historiskt med en hög grad av närvaro och kontroll vilket ger dem en extraordinär 

möjlighet att påverka och övervaka bolaget. Utöver denna aspekt anses familjer även ha en 

längre investeringshorisont, vilket leder till effektivare investeringar (James, 1999). Aktieägare 

med längre investeringshorisont kan mildra incitamenten för chefer att ta kortsiktiga 

investeringsbeslut (Stein, 1989). För att behålla kontrollen i familjeägda bolag i Sverige idag är 

det vanligt att använda sig av röstdifferentierade aktier. Det innebär att aktiens rösträtt och 

andelen investerat kapital separeras. En ägare kan på så sätt behålla kontrollen över bolaget 

trots att denne ägare en mindre del av totalt antal aktier (Bjuggren et al., 2007a; Cronqvist och 

Nilsson, 2003). 

      

Sedan Berle och Means (1932) visade att koncentrerat ägande har en positiv effekt på ett bolags 

värdering har debatten kring en optimal ägarstruktur pågått. Det har lett diskussionen vidare till 

vikten av vilken typ av ägare som har den operativa kontrollen och hur det kan tänkas påverka 

ett bolags värdeskapande. Något som varit återkommande är forskningen kring familjeägda 

bolag då både deras monetära och känslomässiga engagemang torde ge unika incitament till att 

aktivt influera bolaget. Det råder delade meningar kring i vilken riktning familjeägande 

påverkar bolagets värdeskapande. Flertalet forskare har funnit stöd för ett positivt samband 

mellan familjeägande och ett bolagets värdeskapande (Anderson och Reeb, 2003; Hamberg et 

al., 2013; Maury, 2004). Anderson och Reeb (2003) menar att sambandet till en början är 

positivt, ju högre koncentration av ägande hos familjen desto bättre avkastning och 

värdeskapande genererar bolaget. Sambandet visas sedan avta vid en ägarkoncentration över 

30 procent. En alltför hög koncentration av familjeägande, över 60 procent, ger en sämre 

avkastning hos ett familjeägt bolag jämfört med andra bolag. Resultatet kan liknas med de 

samband som Holderness och Sheehan (1988) presenterar, familjeägda företag som äger mer 

än 50 procent presterar sämre än företag med en mer spridd ägarbild. I kontrast finner Hamberg 
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et al. (2013) att förhållandet mellan familjeägande och värdeskapande är konstant positivt, ju 

högre koncentration av familjeägande desto bättre avkastning genererar bolaget. 

  

I Maurys undersökning (2005) finner man ett icke linjärt samband likt Anderson och Reeb 

(2003). Maury (2005) finner att om ägaren är aktiv i den löpande verksamheten, på någon av 

de två högsta positionerna, ökar lönsamheten men inte värderingen på bolaget. Både Andersson 

och Reeb (2003) och Maury (2005) menar att lönsamheten ökar när en familjemedlem arbetar 

som VD. Villalonga och Amit (2006) menar dock att familjeföretag enbart presterar bättre när 

en familjemedlem är VD eller styrelseordförande. Den positiva effekten förklaras bland annat 

genom att en familjemedlem på en aktiv position inom bolaget har en bättre förståelse för 

bolaget. Även Hamberg et al. (2013) poängterar att ägarens grad av engagemang är en 

betydande faktor för bolagets prestation. 

      

Familjeägandets positiva effekt på ett bolags värdeskapande förklaras i många fall av att det 

reducerar agentkostnader mellan ägare och ledning. Litteraturen lyfter även fram vikten av 

grundarens närvaro i bolaget och hur det speglas positivt i företagens värdering på grund av 

deras hängivenhet och incitament till att agera långsiktigt i investeringsbeslut (Anderson och 

Reeb, 2003; Hamberg et al., 2013; Maury, 2005; Villalonga och Amit, 2006). Vidare förmodas 

en kombination av förmågan att kontrollera ledningen och en större kunskap om bolaget ge 

grundarägda familjeföretag fördelar (Hamberg et al., 2013). Trots påvisad positiv effekt av 

familjeägande är konsekvenserna inte enbart positiva. Shleifer och Vishny (1997) menar att 

familjeägande ger upphov till konflikter mellan minoritetsägare och den kontrollerade familjen. 

Familjeägande kan skada minoritetsägare när ägarkoncentrationen är hög (Anderson och Reeb, 

2003; Maury, 2005), speciellt genom risken för att ägarfamiljen tar ofördelaktiga beslut för 

minoritetsägare när transparensen är låg (Maury, 2005). 

2.1.2 Familjeägandets negativa effekt på ett bolags värdeskapande      

Trots att många studier finner ett positivt samband mellan familjeägande och deras förmåga att 

skapa värde för företaget, finns det andra studier som finner stöd för motsatsen. Morck et al. 

(2000) finner i en studie på den kanadensiska marknaden att familjeägande är en organisatorisk 

form som leder till dålig prestation hos bolag. De visar att familjeföretag som gått i arv presterar 

sämre än jämförbara bolag. Pérez-González (2006) finner liknande resultat, när VDn har nära 

sammankoppling med ägarfamiljen är bolagets prestation sämre. Förhållandet stämmer 

däremot inte om VDn inte har någon koppling till ägarfamiljen. 
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Cronqvist och Nilsson (2003) har i sin tur studerat den svenska marknaden och funnit ett 

negativt samband mellan företag som använder sig av röstdifferentierade aktier och ett bolags 

värde. De finner även att familjeägda företag använder sig av röstdifferentierade aktier  

1,5–2 gånger mer än andra företag och att användandet av dessa kontrollmekanismer bidrar till 

att ägarna har mindre incitament att använda sig av värdemaximerande strategier. Cronqvist 

och Nilsson (2003) menar på att resultaten i undersökningen tyder på att agentkostnader är 

högre för att kontrollera minoritetsägande. Vidare har Bjuggren et al. (2007a) gjort en liknande 

studie där de finner att de negativa effekterna av användandet av röstdifferentierade aktier 

överväger de positiva effekterna av familjeägande.  

 

Oreland (2007) finner i sin undersökning på den svenska marknaden att familjeägda företag 

drivs på ett annat sätt än företag med spridd ägarbild samt att familjeägda bolag är mindre 

effektiva och presterar sämre. Anledningen till att familjeföretagen presterar sämre tros vara på 

grund av användandet av röstdifferentierade aktier och att de har makt att styra över företagets 

VD position. På så sätt kan arvingar till grundarna få inträda rollen som VD, trots eventuell 

brist på kunskap och ledarskapsförmåga. Även denna typ av konflikt kan förklaras som en 

agentkostnad. Huvudorsaken till förekomsten av agentkostnader tros vara när en arvinge 

tillträder en inflytelserik position i bolaget och tar okvalificerade beslut. Även Pérez- González 

(2006) för ett liknande resonemang i sin undersökning.  

      

Trots motstridiga resultat menar flertalet forskare på att familjeägande har en positiv effekt på 

ett bolags värdeskapande, vilket mynnar ut i studiens första hypotes: 

      

H1: Dominant familjeägande har ett positiv samband med ett bolags värdeskapande.

      

2.3 Institutionellt ägande      

Det finns flera typer av institutionella ägare så som investmentbolag, oberoende 

investeringsrådgivare, pensionsfonder, försäkringsbolag och banker (Chen et al., 2007; Cornett 

et al., 2007). Det råder ingen konsensus i vilken mån närvaron av dessa institutionella 

investerare påverkar företagens värdeskapande. I en rapport har OECD (2011) ifrågasatt 

institutionella ägares roll i sättet de granskar portföljerna. För det första lider de av samma 

agentproblem, moral hazard och brist på incitament som de bolag de äger (Bjuggren et al., 
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2007b). För det andra så är institutionella investerare mer benägna att sälja sina andelar i 

företaget som ett sätt att utöva sitt inflytande (Hedlund, 1985). För det tredje så har debatten 

kring den ökande andelen passivt förvaltade fonder skapat frågetecken kring effekten det får på 

bolagsstyrningen. I USA har andelen passivt förvaltade aktiefonder tredubblats under perioden 

1998 och 2014. De breda portföljerna gör det svårt för institutionerna att aktivt vara med och 

påverka ledningen i strategiska beslut (Appel et la., 2016; Bjuggren et al., 2007b). Trots detta 

pratas det om institutionella ägares disciplinära effekt på ledningen och att de har starka 

incitament till att vara informerade, engagerade ägare (Grossman och Hart, 1980; Shleifer och 

Vishny, 1986). Bjuggren et al. (2007b) har studerat olika ägarkategoriers inflytande på 

investeringsbeslut och värdeskapande. I de fall där ägarna har svaga incitament till att utöva 

kontroll över ledningen, ofta associerade med institutionella investerare, väger den disciplinära 

effekten upp. De finner ett positivt samband mellan institutionellt ägande och bolagens 

värdeskapande. Framförallt finner de en negativ effekt på avkastningen associerat med 

användandet av röstdifferentierade aktier.  

 

Likt familjeägare kan institutionella ägare tänkas ha låg riskbenägenhet eftersom de förvaltar 

pengar åt en tredje part (Bjuggren et al., 2007b; Hedlund, 1985). OECD (2011) hävdar att trots 

att institutionella investerare köper och säljer aktier frekvent leder institutionellt ägande till en 

långsiktighet som i slutändan ger incitament att påverka ledningen i försök att leda bolaget i en 

positiv riktning. Cronqvist och Nilsson (2003) menar dock att institutionella ägare inte är lika 

känslomässigt involverade i företaget utan att deras primära mål är värdemaximering och 

kapitalavkastning (Shleifer och Vishny, 1986). Cronqvist och Nilsson (2003) anser också, i 

linje med Hedlund (1985), att institutionella ägare är mer benägna att sälja sina andelar i ett 

försök att utöva sitt inflytande. Detta lyfter även fram problematiken i att förstå kausaliteten 

mellan ägarandelar och värdeskapande, vad Demsetz och Lehn (1985) lyfter fram som ett 

endogenitetsproblem. Likväl som ägarna kan påverka bolagets prestation kan också bolagets 

förmåga, eller oförmåga, att prestera påverka ägarandelarna i bolaget (Demsetz och Lehn, 

1985). 

      

Chen et al. (2007) argumenterar för att oberoende institutioner med en långsiktig 

investeringshorisont har en positiv påverkan på utfallet vid förvärv då de hjälper ledningen att 

fatta bättre beslut. De finner stöd för att institutioner väljer att övervaka bolagen framför att 

handla aktier för kortsiktiga vinster och att detta samband stärks allt eftersom innehavet blir 

större. Likt Chen et al. (2007) finner Cornett et al. (2007) ett signifikant samband mellan 
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bolagens värdeskapande och antalet aktier ägt av institutioner. Cornett et al. (2007) delar upp 

institutionerna i två kategorier. Den ena kategorin består av institutioner som inte drar sig för 

att sätta press på bolaget och som inte heller har någon inbunden relation med bolaget, vilket 

exemplifieras som investmentbolag, oberoende investeringsrådgivare och pensionsfonder. Den 

andra kategorin består av institutioner som drar sig för att pressa bolaget då de är mer måna om 

att behålla en affärsmässigt god relation till företaget, dessa exemplifieras som försäkringsbolag 

och banker. Cornett et al. (2007) finner att den första kategorin institutioner är mer troliga att 

övervaka och påverka ledningen i beslut som i slutändan leder till bättre lönsamhet för bolaget. 

Vidare anser Cornett et al. (2007) att sambandet är starkast för institutioner som är ute efter 

kortsiktiga vinster eftersom de skulle ha mer incitament att påverka ledningen. Chen et al. 

(2007) lyfter å andra sidan fram att det positiva sambandet mellan institutionellt ägande och 

bolagens värdeskapande bygger på långsiktighet. 

      

Bhattacharya och Graham (2009) gör en liknande studie i Finland där de undersöker det 

institutionella ägandet. De finner inget signifikant samband mellan bolagens värdeskapande 

och det institutionella ägandet. Vidare undersöker de även användandet av röstdifferentierade 

aktier för vilket de finner ett negativt samband med ett bolags värdeskapande. På samma sätt 

som Cornett et al. (2007) delar de upp institutionerna i två kategorier. Resultatet går i linje med 

Cornett et al. då dem finner att de institutioner som inte drar sig för att sätta press på bolaget i 

genomsnitt har en större positiv effekt på bolagets prestation. Bhattacharya och Graham (2009) 

föreslår också, i likhet med Demsetz och Lehn (1985), att det finns ett endogenitetsproblem 

mellan institutionellt ägande och bolagens avkastning.  

      

Den tidigare forskningen rörande institutionellt ägande behandlar framförallt sambandet mellan 

graden av institutionellt ägande och bolagens avkastning. Den här studien gräver djupare i de 

fall där institutionella ägare klassas som dominanta. Sambanden har i tidigare studier visat sig 

vara starkare för bolag med hög koncentration av institutionellt ägande. Med bakgrund av detta 

blir vår andra hypotes: 

      

H2: Dominant institutionellt ägande har ett positivt samband med ett bolags 

värdeskapande. 
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3. Metod 

3.1 Introduktion till metod 

Uppsatsen baseras på en kvantitativ studie vars resultat av sekundärdata beskrivs och analyseras 

i statistikprogrammet SPSS. För att besvara frågeställningen utförs univariata test och multipla 

regressionsanalyser genom “Ordinary Least-Squares” (OLS). Valet att använda sig av OLS-

regressioner grundar sig i att liknande studier har använt sig av denna metod (Cornett et al., 

2007; Cronqvist och Nilsson, 2003; Hamberg et al., 2013; Villalonga och Amit, 2006). 

Analysmetoderna prövar skillnaden mellan familjeägda, institutionellt ägda samt övriga bolag 

och med hjälp av dessa metoder avgörs om det råder någon skillnad mellan grupperna eller om 

det beror på slumpmässig variation.       

3.2 Urval, avgränsning och datainsamling      

Studiens urval begränsas till de 303 bolag som är eller har varit noterade på Stockholmsbörsens 

small- mid- eller large cap lista under perioden 2010–2015. Avgränsningen till börsbolag har 

gjorts på grund av tillgänglighet på information samt att ett marknadsvärde krävs för beräkning 

av nyckeltal såsom price-to-book (P/B). I likhet med tidigare studier (Anderson och Reeb, 2003; 

Hamberg et al., 2013; Maury, 2006) har vi valt att exkludera finansiella bolag, däribland banker, 

investmentbolag och fastighetsbolag. Dessa bolag skiljer sig anmärkningsvärt från andra bolag, 

till exempel genom kapitalstrukturen, och det är inte är lämpligt att göra denna typ av jämförelse 

med dessa bolag. Vidare har begränsning gjorts till enbart företag som har sitt säte i Sverige på 

grund av tillgängligheten på information. Dessutom har några bortfall uppstått där antingen 

finansielldata eller ägardata inte lyckats återfinnas. Totalt antal bolag i studien är därmed 216 

stycken. Vidare har några av bolagen inte funnits på Stockholmsbörsen under hela perioden 

och således blir antalet observationer totalt 1086 stycken. Till vår kännedom har ingen 

gemensam studie gjorts på den svenska marknaden där man undersöker och jämför i vilken 

mån familjeägda bolag och institutionellt ägda bolag påverkar bolagens värdeskapande. Nedan 

i Tabell 3.2 summeras och redovisas studiens bortfall.   
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Tabell 3.2 
Studiens bortfall 

Totalt antal bolag 303 

         Varav finansiella bolag 48 

         Varav bolag med säte i utlandet 31 

         Varav bolag där finansiell- eller ägardata saknas  8 

Totalt antal bolag i studien 216 

           

Finansiella data samlas in från Thomson Reuters databas Eikon och ägardata samlas in från 

ägardatabaserna Holdings och SIS Ägarservice. Data kompletteras med information från 

årsredovisningar där det behövs. Vi utgår från data som samlats in på årsbasis vid den sista 

dagen på räkenskapsåret. I vissa fall behöver vi gå tillbaka flera steg för att hitta den största 

ägaren i bolaget och ge dess ägarbild rätt definition. Ägarbilden i svenska bolag är normalt sett 

transparent men trots detta menar Fristedt och Sundqvist (2009) att det exakta ägarförhållandet 

är dolt. Investerare kan skydda sin identitet genom bulvaner eller andelar i utlandsregistrerade 

bolag där insynen inte är lika öppen. Trots denna osäkerhetsfaktor påverkar det inte vår 

undersökning nämnvärt då vi fokuserar på den största ägaren i varje bolag. Den ägaren är oftast 

angiven eftersom en ägare som äger minst fem procent av kapitalet eller rösterna måste anmäla 

detta till bolaget och finansinspektionen (Fi, 2017). 

3.3 Modeller      

Vi utgår från de tre varianter av Modell ett, M1a, M1b och M1c, som beskrivs nedan. 

Modellerna och dess variabler bygger på tidigare forskning och likt Cornett et al. (2007), 

Cronqvist och Nilsson (2003), Hamberg et al. (2013) samt Villalonga och Amit (2006), testas 

modellerna genom en OLS-regression. P/B, ROA och ROIC är beroende variabler och 

skuldsättningsgrad, storlek, ålder, kassaflödet från investeringsverksamheten (CAPEX) i 

relation till totala tillgångar, forskning och utveckling (FOU) i relation till omsättning samt 

dummyvariablerna dominant familjeägt (FÄ) och dominant institutionellt ägt (IÄ) är oberoende 

variabler. Modellerna kontrollerar även eventuell variation mellan industri och för varje år som 

sambandet testas. För att testa om dominant familjeägande och dominant institutionellt ägande 

har en effekt på bolagens värdeskapande studerar vi dummyvariablerna för respektive 

ägarkategori. En positiv koefficient betyder att det finns fördelar med denna typ av ägare som 

överväger nackdelarna. 
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𝑀1𝑎:	  	  	  𝑅𝑂𝐴)* 	  = 	  𝛽- + 𝛽/𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑)* + 	  𝛽< ln 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 )* + 	  𝛽A ln Å𝑙𝑑𝑒𝑟
)*
+ 	  𝛽C

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 )*

 

         	  	  +	  𝛽J
KLM

LNOä))P*PQ )*
+ 	  𝛾/𝐹Ä)* + 	  𝛾<𝐼Ä)* + 	  𝛾AÅ𝑟)* + 	  𝛾C𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖)* 

 

𝑀1𝑏:	  	  	  	  
𝑃
𝐵)*

	  = 	  𝛽- + 𝛽/𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑)* + 	  𝛽< ln 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 )* + 	  𝛽A ln Å𝑙𝑑𝑒𝑟
)*
+ 	  𝛽C

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 )*

 

         	  	  	  +	  𝛽J
KLM

LNOä))P*PQ )*
+ 	  𝛾/𝐹Ä)* + 	  𝛾<𝐼Ä)* + 	  𝛾AÅ𝑟)* + 	  𝛾C𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖)* 

 

𝑀1𝑐:	  	  	  𝑅𝑂𝐼𝐶)* 	  = 	  𝛽- + 𝛽/𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑)* + 	  𝛽< ln 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 )* + 	  𝛽A ln Å𝑙𝑑𝑒𝑟
)*
+ 	  𝛽C

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 )*

 

          	  +	  𝛽J
KLM

LNOä))P*PQ )*
+ 	  𝛾/𝐹Ä)* + 	  𝛾<𝐼Ä)* + 	  𝛾AÅ𝑟)* + 	  𝛾C𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖)* 

 
    

Utöver regressionsanalysen genomförs en univariat analys där skillnaderna i medelvärdet testas 

för familjeägda bolag, institutionellt ägda bolag samt övriga bolag för alla beroende variabler 

för att se om dessa signifikant skiljer sig åt. På så sätt kan vi få en ytterligare indikation huruvida 

det råder någon skillnad mellan dominant institutionellt ägande och övrigt ägande samt 

dominant familjeägande och övrigt ägande. Nackdelen med detta test är att det inte tar hänsyn 

till variationer mellan industri eller år.  

 

För att studera sambanden ytterligare utökas den ursprungliga modellen, Modell ett, med 

ytterligare två variabler, aktivt familjeägande i Modell två och användandet av 

röstdifferentierade aktier i Modell tre. Tidigare forskning anser att aktivt ägande kan ha 

betydelse för bolagets förmåga att skapa värde (Anderson och Reeb, 2003; Maurys, 2005; 

Villalonga och Amit, 2006). Användandet av röstdifferentierade aktier anses också ha en 

betydande effekt på ett bolags värdeskapande (Bhattacharya och Graham, 2009; Cronqvist och 

Nilsson, 2003; Villalonga och Amit, 2006). För att testa dessa två faktorer gör Modell två (M2a 

och M2b) en distinktion mellan aktivt familjeägande och icke aktivt familjeägande och Modell 

tre (M3a och M3b) tar hänsyn till användandet av röstdifferentierade aktier. I Tabell 3.3 i 

appendix beskrivs fördelningen av användandet av röstdifferentierade aktier och vi finner att 

46 procent av bolagen i studien använder sig av röstdifferentierade aktier där 65 procent av 

dessa är familjeägda och 35 procent är institutionellt ägda. Detta bekräftar tidigare studier som 

menar att familjeägda företag använder sig av röstdifferentierade aktier i större utsträckning än 

vad andra bolag gör. I Modell fyra (M4a och M4b) testas avslutningsvis huruvida graden av 

ägarkoncentration påverkar bolagens värdeskapande. Modell fyra ersätter dummyvariablerna 

dominant familjeägt (FÄ) och dominant institutionellt ägt (IÄ) med en dummyvariabel för varje 
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intervall av ägarkoncentration och på så vis testar vi om det råder någon skillnad i 

värdeskapande mellan dessa intervall.  

3.4 Operationalisering 

3.4.1 Variabler 

De variabler som används för att beskriva hur väl bolagen presterar mäts genom price-to-book 

(PB), avkastning på totala tillgångar (ROA) samt avkastningen på investerat kapital (ROIC). 

Anderson och Reeb (2003), Cronqvist och Nilsson (2003), Demsetz och Villalonga (2001), 

Maury (2006) och Hamberg et al. (2013) använder sig alla av Tobins Q som ett värderingsmått. 

Tobins Q beräknas genom att dela marknadsvärdet på skulder och eget kapital genom det 

bokförda värdet på skulder och eget kapital. Enligt effektiva räntemetoden värderas skulder till 

upplupet anskaffningsvärde och den beräknade värdeförändringen redovisas som ränteintäkt 

(räntekostnad) i resultaträkningen, varför marknadsvärdet på skulder är detsamma som det 

bokförda värdet.  Således behöver endast hänsyn tas till värderingen på eget kapital. I likhet 

med Hamberg et al. (2013) och Maury (2006), som definierar Tobins Q som det bokförda värdet 

av totala tillgångar minus det bokförda värdet på eget kapital plus börsvärdet för att sedan dela 

allt detta med det bokförda värdet av totala tillgångar, använder vi oss av nyckeltalet price-to-

book (P/B). Price-to-book är kvoten mellan börsvärdet och bokfört värde på eget kapital.  

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠	  𝑄 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	  𝑝å	  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝑏ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡	  𝑣ä𝑟𝑑𝑒	  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟	  𝑜𝑐ℎ	  𝑒𝑔𝑒𝑡	  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

 

→	  
𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡	  𝑣ä𝑟𝑑𝑒	  𝑒𝑔𝑒𝑡	  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
×1	   → 	  

𝑃
𝐵

 

 

Demsetz och Villalonga (2001) anser att Tobins Q är ett framåtblickande värderingsmått som 

bygger på marknadens förväntningar på bolaget och dess prissättning på immateriella 

tillgångar. Studier som tidigare gjorts har även använt sig av redovisningsbaserade 

lönsamhetsmått som i motsats till Tobins Q anses vara bakåtblickande (Anderson och Reeb, 

2003; Cronqvist och Nilsson, 2003; Hamberg et al., 2013; Maury, 2006). Ett nyckeltal som 

återkommer i litteraturen är avkastning på totala tillgångar (ROA). Definitionen av nyckeltalet 

skiljer sig dock åt mellan författarna på så sätt att de valt att använda sig av olika vinstmått i 

täljaren. Anderson och Reeb (2003) och Oreland (2007) använder sig av EBITDA medan 

Maury (2006) använder sig av EBIT. Både EBITDA och EBIT bortser från bolagets val av 



	  

	   13 

kapitalstruktur samt skattesats. I linje med Maury använder vi oss av ROA med rörelseresultatet 

(EBIT) i täljaren.   

𝑅𝑂𝐴 =
Å𝑟𝑒𝑡𝑠	  𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡	  𝑎𝑣	  𝑓ö𝑟𝑟𝑎	  å𝑟𝑒𝑡𝑠	  𝑜𝑐ℎ	  å𝑟𝑒𝑡𝑠	  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

För företag som har betydande tillgångar, vilka inte används aktivt i bolaget, eller som har 

väldigt stor kassa kan ROA bli missvisande. Hamberg et al. (2013) har i deras studie valt att 

använda sig av nyckeltalet avkastning på operativt kapital (RNOA) som ett mer direkt mått på 

bolagens lönsamhet. I likhet med Hamberg et al. (2013) använder vi oss av ett tredje mått som 

till skillnad från ROA inte blir snedvridet på grund av det finansiella kapitalet. Ur en 

investerares perspektiv är det intressant att jämföra avkastning på investerat kapital (ROIC) 

eftersom detta, likt RNOA, ger en bättre indikation på hur väl ett företag använder sig av det 

operativa kapitalet. ROIC fokuserar endast på företagets löpande verksamhet och de tillgångar 

som är i drift. ROIC beräknas som rörelseresultatet före skatt genom kapitalet som krävs för 

driva den löpande verksamheten. Databasen Eikon definierar ROIC enligt följande:  

 
𝑅𝑂𝐼𝐶 = 

Å𝑟𝑒𝑡𝑠	  𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡	  𝑎𝑣	  å𝑟𝑒𝑡𝑠	  𝑜𝑐ℎ	  𝑓ö𝑟𝑟𝑎	  å𝑟𝑒𝑡𝑠	   𝑒𝑔𝑒𝑡	  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎	  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔	  𝑑𝑒𝑙	  𝑎𝑣	  𝑙å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎	  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

 

 

De förklarande variablerna vi använder är skuldsättningsgrad, storlek, ålder, forskning och 

utveckling genom total omsättning och, kassaflödet från investeringsverksamheten (CAPEX) 

genom totala tillgångar. Vi har valt att använda oss av dessa variabler då de varit återkommande 

i tidigare forskning (Anderson och Reeb, 2003; Hamberg et al., 2013; Maury, 2005; Oreland, 

2007) på området och är tänkta att förklara variationen i P/B, ROA och ROIC. En 

sammanställning av beroende och oberoende variabler från tidigare studier finns i Tabell 3.4.1.a 

i appendix. Genom att basera valet av variabler på tidigare forskning kan vi lättare jämföra 

resultatet i vår studie med tidigare studiers resultat. Hur de valda variablerna beräknas beskrivs 

i Tabell 3.4.1.b.   
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Tabell 3.4.1.b 
Definition av förklarande variabler  

Skuldsättningsgrad (Långfristiga skulder + kortfristiga skulder + kortfristig del av långfristiga skulder) / 
(Eget kapital + Långfristiga skulder + kortfristiga skulder + kortfristig del av långfristiga 
skulder)  

Storlek Förra årets totala tillgångar 

Ålder Antal år sedan bolaget grundades 

CAPEX/Tillgångar Kassaflödet från investeringsverksamheten / Förra årets totala tillgångar 

FOU/Omsättning Kostnaden för forskning och utveckling / Omsättning 

 

För att studera om dominanta ägare i form av institutioner eller en familj påverkar bolagens 

värdeskapande används dummyvariablerna familjeägt och institutionellt ägt. Om ett bolag 

enligt vår definition anses vara institutionellt ägt (familjeägt) antar variabeln institutionellt ägt 

(familjeägt) 1. Om ett bolag inte har en dominant ägare i form av en familj eller institution, 

antar båda dummyvariablerna 0 och bolaget klassificeras som “övriga bolag” i denna 

undersökning. Båda dummyvariablerna kan inte anta värdet 1. I de få fall där bolaget enligt vår 

definition kan vara både institutionellt ägd och familjeägd väljs den ägarkategori med störst 

andel röster. För att testa Modell två och Modell tre använder vi oss även av en dummyvariabel 

som antar värdet 1 i de fall där familjeägandet är aktivt, en familjemedlem sitter som 

styrelseordförande eller som VD, och en dummyvariabel som antar värdet 1 i de fall ett bolag 

använder sig av röstdifferentierade aktier. 

3.4.2 Vad är dominant familjeägande? 

Tidigare forskning ger ingen entydig bild av effekterna av familjeägande då det visar på både 

positiva och negativa effekter på ett bolags prestation. Att forskningen visar på olika resultat 

kan delvis förklaras av att definitionen av familjeägande skiljer sig åt (Miller et. al., 2007). 

Maury (2005) och Faccio och Lang (2002) definierar familjeföretag som ett bolag som till 

största andel ägs av familj och som dessutom har en viss andel av rösterna. Villalonga och Amit 

(2006) och Anderson och Reeb (2003) menar å andra sidan att grundaren av bolaget bör tas i 

beaktning; har någon från grundarfamiljen kvar en ägarandel eller sitter med i ledningen 

definieras bolaget som familjeägt. Vi har valt att definiera ett bolag som dominant familjeägt i 

de fall då en eller flera personer i samma familj äger 20 procent eller mer av rösterna i ett 

företag, vilket är i enlighet med Maury (2005) och Faccio och Lang (2002). När en ägare har 
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20 procent av rösterna har denne ingen egen majoritet men ett betydande inflytande över den 

operativa verksamheten. Vidare anses, i linje med Maury (2005), ett bolag vara aktivt familjeägt 

när minst en familjemedlem sitter som VD alternativt styrelseordförande i bolaget.   

3.4.3 Vad är dominant institutionellt ägande?      

Institutionella investerare kan gemensamt beskrivas som en form av riskspridning för 

småsparare då de bidrar till en bättre avvägning mellan risk och avkastning jämfört med ett 

direkt innehav (Bjuggren et al., 2007b). Detta i kombination med institutionernas förmåga att 

absorbera och processa information är möjligt förklaringen till varför individer väljer att betala 

för den premie som förvaltningskostnaden innebär (Bjuggren et al., 2007b). Det finns ingen 

vedertagen definition av vad som anses vara en institutionell investerare. Davis och Steil (2001) 

beskriver en institutionell investerare som en specialiserad finansiell institution som kollektivt 

förvaltar sparande på uppdrag av andra investerare givet en accepterad risknivå, avkastning och 

inom en given tidsram. Bjuggren et al. (2007b) lyfter fram definitionens begränsning och 

föreslår en bredare begreppsförklaring där institutionella investerare agerar för att reducera 

transaktionskostnader mellan olika investerare och kapitalmarknaden. Vidare konkretiserar 

Bjuggren et al. (2007b) institutionella investerarna som banker, aktie- och pensionsfonder, 

stiftelser och försäkringsbolag. I likhet med Bjuggren et al. (2007b) beskriver Hedlund (1985) 

institutionella investerare som investmentbolag, stiftelser, försäkringsbolag, penning- och 

aktiefonder, akademiker, föreningar och samfund. 

      

Vi har valt att klassificera de institutionella ägarna på basis av medlemmarna i “Institutionella 

ägares förening” (IÄF). Detta är i enlighet med det Sundqvist och Fristedt (2009) utgår ifrån i 

sin årliga utgåva av “Ägarna och Makten” när de definierar institutionssfären. En lista över 

dessa institutioner återfinns i appendix i Tabell 3.4.3.a. Bolag klassificeras som dominant 

institutionellt ägda i de fall då minst 20 procent av rösterna bland de fem största ägarna 

kontrolleras av institutioner i IÄF. I Tabell 3.4.3.b finns en sammanställning av definitionerna 

av dominant familjeägande och dominant institutionellt ägande.  

Tabell 3.4.3.b 
Definition av förklarande variabler 

Familjeägt Bolag där en eller flera medlemmar i en familj kontrollerar 20 procent eller mer av 
röstandelarna 

Institutionellt 
ägt 

Bolag där minst 20 procent av rösterna bland de fem största ägarna kontrolleras av 
institutioner som är medlemmar i IÄF 
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3.4.4 Hur behandlas ask i ask ägande?  

Avgörande för studien är hur vi ska behandla ask i ask ägande, alltså bolag vars största ägare 

är ett bolag som i sin tur har en största ägare. I vissa fall har vi därför behövt gå tillbaka flera 

steg för att göra en rättvis bedömning av bolagets ägarbild. En stor del av våra observationer 

har en ägare av denna karaktär, varför denna definitionsfråga blir av betydelse. Några av dessa 

bolag, oftast investmentbolag, exempelvis Lundberg och Latour har en mycket stark 

familjekontroll genom en hög koncentration av ägande, 70 procent respektive 80 procent. Bolag 

som ägs av ett investmentbolag med liknande familjeägarkoncentration definieras därför som 

familjeägt. Detsamma gäller för bolag som ägs av exempelvis Kinnevik och Investor som är 

familjeägda med 44 procent respektive 43 procent av rösterna. Investmentbolagen 

Industrivärden och Bure Equity ägs enbart till ca 23 procent respektive 22 procent av en familj 

varför bolag med dessa som största ägare inte klassas som familjeägda. Vi ställer högre krav på 

ägarkoncentrationen för ask i ask ägande och dessa investmentbolag anses därför inte 

tillräckligt sammankopplade med sin huvudägarfamilj. Dessutom är dessa bolag, till skillnad 

från tidigare nämnda investmentbolag, inte grundade av huvudägarfamiljen. De stiftelser som 

är största ägare i bolag i vår studie har bedömts i enlighet med denna beskrivning för 

investmentbolagen.  

3.5 Bearbetning av data      

Datamaterialets fördelning måste undersökas för att kunna dra korrekta slutsatser från de 

statistiska tester som genomförs (Saunders et al., 2009:436). Ett antagande som görs vid dessa 

tester är att datamaterialet är normalfördelat, alltså jämt fördelad kring medelvärdet. Eftersom 

finansiella data sällan är normalfördelad måste vi säkerställa att fördelningen inte är skev eller 

med för hög kurtosis. Skevhet kan förekomma om materialet innehåller en hög andel 

extremvärden vilket resulterar i en snedvriden kurva.  En riktlinje brukar vara ett värde mellan 

-0,5 och 0,5. Kurtosis beskriver hur sannolika de extrema utfallen är och baseras på frekvensen 

av observationer kring medelvärdet. En riktlinje brukar vara ett värde mellan 1 och -1. För att 

begränsa utfallet som associeras med extremvärden använder vi oss av Winsorizing för 

skalerade värden vilket betyder att vi ersätter de mest extrema värdena vid den 5e och 95e 

percentilen samt att vi logaritmerar nominella värden. (Gujarati, 2003) 
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4. Empiriskt resultat 

4.1 Univariat analys 

Tabell 4.1.a 
Univariat analys 

Panel A Rådata 

 Familj Institution Övrigt 

 Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde Median 

ROA % 5,91 6,27 6,65 5,88 -1,44 4,26 

P/B 3,54 2,33 2,64 2,32 3,02 2,02 

ROIC % 
 

9,69 9,63 11,67 11.13 -2,56 5,73 

Skuldsättningsgrad % 29,03 30,54 23,19 19,40 23,79 20,35 

Storlek 14 777 896 1 708 100 3 396 259 1 831 000 15 610 265 10 58 050 

Ålder 51,59 29,00 41,47 23 50,25 28 

CAPEX/Totala tillgångar 3,4 2,08 3,36 1,28 3,87 1,69 

F&U/Omsättning 12,43 0,00 1,30 0,00 19,56 0,04 

Panel B Data efter Winsorizing (W) och logaritmering (LN)  

 Familj Institution Övrigt 

 Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde Median 

(W) ROA %  5,83 6,27 6,62 5,88 0,289 4,26 

(W) P/B 2,83 2,33 2,64 2,32 2,64 2,02 

(W) ROIC % 
 

9,40 9,63 11,64 11,13 0,85 5,73 

(W) Skuldsättningsgrad % 28,18 30,54 23,19 19,40 22,85 20,35 

(LN) Storlek 14,71 14,35 14,18 14,42 14,17 13,87 

(LN) Ålder 3,521 3,37 3,35 3,14 3,51 3,33 

(W) CAPEX/Totala tillgångar 3,05 2,08 2,18 1,28 2,82 1,69 

(W) F&U/Omsättning 1,79 0,00 1,30 0,00 5,25 0,04 

Antal observationer 519 68 499 

Andel % 48 6 46 
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Paneldata C Jämförelse av medelvärden  

 Familjeägande  
vs  

Icke Familjeägande 

Institutionellt ägande  
vs 

Icke Institutionellt 
ägande 

Familjeägande 
vs 

Institutionellt ägande 

 F-stat F-stat F-stat 

(W) ROA % 36,873*** 6,349** 0,765 

(W) P/B 6,057** 0,315 0,325 

(W) ROIC % 39,050*** 10,612*** 1,555 
 
Tabell 4.1.a presenterar deskriptiv statistik över urvalet. Panel A består av rådata och i Panel B beskrivs data efter 
Winsorizing och logaritmering av värden. Panel C presenterat en jämförelse av medelvärdet mellan de 
olika ägarkategorierna.  Urvalet består av 216 icke-finansiella bolag som varit noterade på Stockholmsbörsen mellan 
bokslutsåren 2010 till 2015, totalt 1086 observationer. Definitioner av variablerna återfinns i Tabell 3.4.1 och Tabell 
3.4.3. *,**,*** anger signifikans på 10 %, 5 % och 1 %-nivån.   
 

Tabell 4.1.a innehåller deskriptiv statistik för alla observationer i datasetet. Familjeägda bolag 

representerar 48 procent av observationerna, institutionellt ägda företag representerar 6 procent 

av observationerna och kategorin med de bolag som inte har en dominant ägare i form av dessa 

två kategorier representerar 46 procent av observationerna. Panel A redogör för medelvärde 

samt median för insamlad data för samtliga variabler i modellen. Skillnaden mellan 

medelvärdet och medianen är stor och beror på att data innehåller extremvärden. För att undvika 

ett snedvridet resultat används som tidigare nämnts Winsorizing för skalerade värden och 

logaritmering för nominella värden. Som Panel B visar gör detta att medelvärdet konvergerar 

mot medianen, detta förbättrar vår modell. I Panel C presenteras en jämförelse av 

ägarkategoriernas medelvärden och beskriver om skillnaden mellan dem är signifikant.  

 

I Panel C finner vi att institutionellt ägda bolag har högre ROA och ROIC än icke institutionellt 

ägda bolag, dock inte högre P/B. Resultatet visar även att familjeägda företag inte bara har 

högre ROA och ROIC utan även högre P/B än icke familjeägda bolag. Intressant för studien är 

att vi inte finner en signifikant skillnad mellan medelvärdet för varken ROA, ROIC eller P/B 

för familjeägda företag jämfört med institutionellt ägda företag. Det är dock viktigt att beakta 

att dessa värden inte är justerade efter år eller industri vilket möjligtvis har en viktig betydelse 

för resultatet. 
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Tabell 4.1.b presenterar en korrelationsmatris över undersökningens variabler. Urvalet består av 216 icke- 
finansiella bolag som varit noterade på Stockholmsbörsen mellan bokslutsåren 2010 till 2015, totalt ger urvalet 
1086 obeservationer. Samtliga variabler är Winsorized vid 5e och 95e percentilen för att korrigera för 
extremvärden. Definitioner av variablerna återfinns i Tabell 3.4.1 och Tabell 3.4.3. *,**,*** anger signifikans på 
10 %, 5 % och 1 %-nivån.  
 

Tabell 4.1.b beskriver korrelationen mellan alla variabler som testas. För att säkerställa att 

modellerna inte lider av multikollinearitetproblem görs VIF-tester. Trots att korrelationen 

mellan flertalet av de oberoende variablerna är signifikanta får vi mycket låga VIF-värden och 

vi kan således utesluta att de oberoende variablerna förklarar samma sak i den grad att det blir 

problematiskt. CAPEX är positivt korrelerad med ROA och ROIC men negativt korrelerad med 

P/B. FOU är negativt korrelerad med ROA och ROIC men positivt korrelerad med P/B. 

Skuldsättningsgraden är negativt korrelerad med ROA, ROIC och P/B. Storlek är positivt 

korrelerad med ROA och ROIC men negativt korrelerad med P/B. Ålder är positivt korrelerad 

med ROA och ROIC men negativt korrelerad med P/B. 

 

Korrelationen mellan ROA och ROIC är mycket hög varför de oberoende variablerna har 

liknande korrelation till dessa två lönsamhetsmått. Den starka korrelationen mellan ROA och 

Tabell 4.1.b 
Korrelationsmatris 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

ROA % (1) 1          

P/B (2) 0,07* 1         

ROIC % (3) 0,929** 0,167** 1        

Familjeägt (4) 0,181** 0,075* 0,187** 1       

Institutionellt ägt (5) 0,076* 0,017 0,099** -0,246** 1      

CAPEX/Totala tillgångar (6) 0,175** -0,056 0,178** 0,052 -0,075* 1     

F&U/Omsättning (7) -0,371** 0,251** -0,357** -0,187** -0,357** -0,156** 1    

Skuldsättningsgrad (8) -0,063* -0,207** -0,115** 0,103** -0,039** 0,134** -0,236** 1   

Storlek (9) 0,289** -0,06* 0,296** 0,109** 0,001 0,252** -0,225** 0,427** 1  

Ålder (10) 0,193** -0,164** 0,201** 0,009 -0,028 0,095** -0,191** 0,211** 0,448** 1 
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ROIC indikerar att det möjligtvis inte är nödvändigt att testa för båda variablerna. Korrelationen 

mellan ROA och P/B samt ROIC och P/B är dock låg.  

Tabell 4.1.c 
Industrier 

 Tillverkning Handel Tjänster 

 Medelvärde StDev Medelvärde StDev Medelvärde StDev 

ROA    1,86 15,11    3,91 11,47    6,96 8,13 

P/B    2,74 2,14    2,61 1,89    2,88 1,8 

ROIC 
 

   3,47 18,38    7,32 17,97    11,01 13,35 

Observationer 635 159 292 

   varav Familj 301 (58%) 73 (14%) 145 (28%) 

   varav Institution 27 (40%) 11 (16%) 30 (44%) 

   varav Övrigt 307 (62%) 75 (15%) 117 (23%) 

 
Tabell 4.1.c presenterar skillnaden i ROA, P/B och ROIC mellan varje industri. Urvalet består av 216 icke- 
finansiella bolag som varit noterade på Stockholmsbörsen mellan bokslutsåren 2010 till 2015, totalt ger urvalet 
1086 observationer. Samtliga variabler är Winsorized vid 5e och 95e percentilen för att korrigera för extremvärden. 
Definitioner av variablerna återfinns i Tabell 3.4.1 och Tabell 3.4.3.  
 

Tabell 4.1.c presenterar skillnaden i ROA, ROIC och P/B mellan varje industri. 

Tillverkningsindustrin har i genomsnitt lägre ROA och ROIC än handel och tjänster. Tjänster 

har överlägset högst genomsnittliga värden för ROA, ROIC och dessutom högst genomsnittligt 

P/B. Skillnaden mellan industrierna är signifikant på tio procents nivån för ROA och ROIC 

men inte P/B. Det som presenteras i Tabell 4.1.c är viktigt när vi beaktar den univariata analysen 

eftersom skillnaden i fördelning mellan respektive industri i varje grupp kan ha betydelse. 

Exempelvis är 62 procent av alla övriga bolag i tillverkningsindustrin vilken har avsevärt lägre 

genomsnittlig ROA och ROIC, vilket därför kan vara en bidragande anledning till resultatet i 

den univariata analysen. OLS-regressionen tar dock hänsyn till detta varför det är viktigt att 

betrakta och jämföra både den univariata och multivariata analysen.  
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4.2 Multivariat analys  

Tabell 4.2.a 
Multivariat analys 

   

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 ROA % 
(M1a) 

P/B 
(M1b) 

ROIC % 
(M1c) 

ROA % 
(M2a) 

P/B 
(M2b) 

ROA % 
(M3a) 

P/B 
(M3b) 

Familjeägt (20%) 3,751 
*** 

0,579 
*** 

5,778 
*** 

2,776 
*** 

0,352 
*** 

2,892 
*** 

0,501 
*** 

Institutionellt ägt (20%) 4,654 
*** 

0,534 
** 

8,007 
*** 

4,791 
*** 

0,566 
** 

4,640 
*** 

0,529 
** 

Familjemedlem som Ordf. eller VD    2,686 
*** 

0,653 
***   

Röstdifferentierade aktier      3,065 
*** 

0,254 
** 

CAPEX/Totala tillgångar 0,407 
*** 

0,018 
*** 

0,576 
*** 

0,413 
*** 

0,082 
*** 

0,459 
*** 

0,087 
*** 

F&U/Omsättning -0,515 
*** 

0,084 
*** 

-0,713 
*** 

-0,513 
*** 

0,085 
*** 

-0,578 
*** 

0,086 
*** 

Skuldsättningsgrad -0,196 
*** 

-0,018 
*** 

-0,31 
*** 

-0,196 
*** 

-0,018 
*** 

-0,180 
*** 

-0,016 
*** 

Storlek 1,909 
*** 

0,097 
*** 

2,963 
*** 

1,901 
*** 

0,094 
** 

1,869 
*** 

0,083 
*** 

Ålder 1,165 
*** 

-0,333 
*** 

1,652 
*** 

0,862 
*** 

-0,315 
*** 

0,619 
*** 

-0,360 
*** 

(Konstant) -23,619 
*** 

2,755 
*** 

-36,647 
*** 

-23,939 
*** 

2,693 
*** 

-24,491 
*** 

2,910 
*** 

Industridummy Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Årsdummy Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

        

Justerat R-sqr 0,290 0,176 0,309 0,294 0,188 0,281 0,178 

Probability (F-test) 32,595 
*** 

17,499 
*** 

35,315 
*** 

31,299 
*** 

17,792 
*** 

29,221 
*** 

16,630 
*** 

 
Tabell 4.2.a presenterar resultatet över regressionsanalyserna. Urvalet består av 216 icke-finansiella bolag som 
varit noterade på Stockholmsbörsen mellan bokslutsåren 2010 till 2015, totalt ger urvalet 1086 observationer. Alla 
variabler som inte är logaritmerade är Winsorized vid 5e och 95e percentilen för att korrigera för extremvärden. 
Definitioner av variablerna återfinns i Tabell 3.4.1 och Tabell 3.4.3. *,**,*** anger signifikans på 10 %, 5 % och 
1 %-nivån.  
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Undersökningens huvudsyfte är att studera sambandet mellan ett bolags värdeskapande och 

dess ägarstruktur, resultaten presenteras i Tabell 4.2.a.Vi finner stöd för H1 och H2, det vill 

säga att det finns ett positivt samband mellan dominant familjeägande och ett bolags värde samt 

mellan dominant institutionellt ägande och ett bolags värde. Alla modeller som presenteras i 

Tabell 4.2.a är signifikanta och har en förklaringsgrad (justerat R-sqr) mellan 17,6 procent och 

30,9 procent. De positiva koefficienterna för dominant familjeägda och dominant institutionellt 

ägda bolag indikerar på att det finns fördelar med den här typen av ägare som överväger 

nackdelarna.  
 

Den multipla regressionsmodellen visar att dominant familjeägda bolag har en större positiv 

effekt på ett bolags värdeskapande än övriga bolag. Koefficienten för familjeägande är 

signifikant i samtliga regressioner och resultatet går därmed i linje med bland annat Anderson 

och Reeb (2003), Hamberg et al. (2013) och Maury (2005). Deras extraordinära möjlighet att 

påverka och övervaka bolaget kan tänkas förklara resultatet. Den positiva effekten kan 

dessutom bero på minskade agentkostnader som följd av familjeägares hängivenhet och 

förmåga att agera långsiktigt. Resultatet motsäger det Oreland (2007) och Morck et al. (2000) 

finner i sina studier där de menar att familjeägda bolag skulle prestera sämre bland annat på 

grund av dåliga investeringsbeslut som följd av okunnig ledning. Vi finner därmed stöd för vår 

första hypotes, att dominant familjeägda bolag har ett positivt samband med ett bolags 

värdeskapande.  

 

Utifrån resultatet i regressionen kan vi även konstatera att institutionellt ägda bolag har en större 

positiv effekt på ett bolags värdeskapande än övriga bolag. Koefficienten för institutionellt 

ägande är signifikant i alla de regressioner som genomförs. Chen et al. (2007) argumenterar för 

att oberoende institutioner med en långsiktig investeringshorisont har en positiv påverkan på 

utfallet vid förvärv då de hjälper ledningen att fatta bättre beslut. Även Shleifer och Vishny 

(1986) och OECD-rapporten (2011) lyfter fram institutionella investerares långsiktighet och att 

de har incitament till att påverka ledningen i försök att vägleda bolaget i en positiv riktning. 

Dessa teorier kring institutionella investerares roll i noterade bolags ägarstruktur kan tänkas 

förklara de minskade agentkostnaderna och den positiva effekten. Något som dock är viktigt att 

beakta är att institutionella investerare möjligtvis är mer benägna att sälja sina andelar i försök 

att utöva sitt inflytande (Hedlund, 1985) samt de endogenitetsproblem som kan tänkas 

snedvrida resultatet (Bhattacharya och Graham, 2009; Demsetz och Lehn, 1985). De positiva 

resultat som återfinns både i den univariata och multipla analysen kan alltså tänkas bero på att 
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institutionella investerare säljer av sina andelar i de bolag som inte lever upp till institutionernas 

lönsamhetskrav eller förväntningarna. Det faktum att institutionerna kan välja att sälja av sina 

andelar i bolaget kan dock tänkas bidra till den disciplinära effekt som tidigare forskning lyft 

fram. Resultatet stödjer vår andra hypotes att institutionellt ägda bolag har ett positivt samband 

med ett bolags värdeskapande.  

 

Eftersom tidigare forskning lyft fram vikten av aktivt ägande i familjeföretag är detta något vi 

testar för i Modell två. Villalonga och Amit (2006) menar att aktivt ägande kan vara helt 

avgörande för att familjeägda bolag presterar bättre än andra bolag. I linje med tidigare 

forskning visar studien att ett aktivt ägande har en positiv inverkan på bolagets prestation. 

Däremot är inte aktivt ägande en avgörande faktor för att familjeägande ska ha en positiv effekt 

på ett bolags värde.  Studiens resultat går därmed inte i linje med Orelands resultat (2007) som 

indikerar att det skulle vara negativt att ha en familjemedlem som VD och att de på så sätt skulle 

uppkomma oönskade agentkostnader.  

 

Bjuggren et al. (2007a), Bhattacharya och Graham (2009) samt Villalonga och Amit (2006) 

finner ett negativt samband med användandet av röstdifferentierade aktier varför vi även testar 

detta samband då det eventuellt har betydelse för variationen i studiens beroende variabler. 

Resultatet presenteras i Modell tre i Tabell 4.2. I motsats till tidigare studier finner vi ett positivt 

samband med användandet av röstdifferentierade aktier. Cronqvist och Nilsson (2003) finner 

inte variabeln för röstdifferentierade aktier signifikant men menar att användandet fortfarande 

har en indirekt påverkan på ett bolags värdeskapande genom att det ökar ägarkoncentrationen. 

De menar att bolag med hög ägarkoncentration presterar sämre och att det alltså inte är 

användandet av röstdifferentierade aktier per se som skapar de negativa associationerna. Vidare 

är det således intressant att studera resultatet för graden av ägarkoncentration.   

 

Vi testar sambandet, likt Chen et al. (2007), Bhattacharya och Graham (2009), Anderson och 

Reeb (2003) samt Holderness och Sheehan (1988), mellan grad av ägarkoncentration och 

värdeskapande både vad det gäller institutionellt ägande och familjeägande. Tidigare forskning 

finner ett positivt samband när det institutionella ägandet ökar medan det finns en motsättning 

i huruvida sambandet är positivt eller inte gällande graden av ägarkoncentration vid 

familjeägande. Regressionen i Modell fyra (se Tabell 4.2.b i appendix) stödjer tidigare 

forskning gällande graden av institutionellt ägande där vi finner att en högre grad av 

institutionellt ägande associeras med en bättre ROA och P/B. Intressant för studien är att bolag 
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med 20–30 procent institutionellt ägande har i genomsnitt sämre P/B än övriga bolag. Detta 

skulle kunna förklaras av att vid en lägre grad av institutionellt ägande är institutionernas 

ägande mer spritt och institutionerna har därför inte lika starka incitament till att påverka 

ledningen och bolaget. Vi finner inget konstant positivt samband för ROA vid olika nivåer av 

ägarkoncentration för familjeägda företag. Resultatet utmärker sig något vid ett ägande mellan 

40–50 procent då dummyvariabeln i synnerhet är positiv. Resultatet för P/B vid familjeägande 

visar å andra sidan att sambandet är som starkast vid ett ägande mellan 60–70 procent. 

Sammantaget har familjeägande alltid en positiv effekt på bolagets värde. Resultatet går i linje 

med Hamberg et al. (2013) och tyder därför inte på att en hög koncentration av familjeägande 

skulle skada minoritetsägare, vilket Anderson och Reeb (2003), Holderness och Sheehan (1988) 

och Maury (2005) menar.  

 

Vid jämförelse med tidigare forskning är det viktigt att beakta att forskningen är bedriven på 

olika marknader under olika tidsperioder samt att valet av förklarande variabler skiljer sig åt. 

Detta påverkar troligtvis de olika studiernas resultat. Både Hamberg et al. (2013) och Oreland 

(2007) har undersökt den svenska marknaden men funnit två helt olika resultat. Hamberg et al. 

(2013) undersöker tidsperioden 2001–2010 medan Oreland (2007) studerar 1988–2001, vilket 

kan förklara skillnaden i resultaten samt varför vår studie stämmer mer överens med  

Hamberg et al.:s resultat (2013). Som tidigare nämnts kan även definitionerna av familjeägande 

och institutionellt ägande vara en förklaring till att resultatet mellan tidigare forskning och vår 

studie skiljer sig åt.  

 

Sammanfattningsvis finner studien stöd för H1 och H2. Ett aktivt familjeägande och 

användandet av röstdifferentierade aktier visas ha en ytterligare positiv effekt på ett bolags 

värdeskapande. En ökad grad av institutionellt ägande tycks ge en ökad positiv effekt på ett 

bolags värdeskapande. Någon liknande indikation finner vi inte för familjeägda bolag men 

resultatet visar att familjeägande alltid har en positiv påverkan på bolags värdeskapande.  
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5. Slutsats 

Studien undersöker effekten av dominant familjeägande och dominant institutionellt ägande på 

bolags värdeskapande i form av ROA, ROIC och P/B. Med ett urval på 1086 observationer med 

tillhörande ägarstruktur visar studien, som bygger på data mellan bokslutsåren 2010 och 2015, 

att både dominanta institutionella ägare och dominanta familjeägare ökar bolagens 

värdeskapande. Vi finner stöd för H1 och H2. Studiens resultat går i linje med de resultat som 

Anderson och Reeb (2003), Bjuggren et al. (2007b), Hamberg et al. (2013) och Maury (2005) 

presenterar.  

 

Den tidigare litteraturen lyfter fram vikten av aktivt ägande i familjeägda företag. Precis som 

Anderson och Reeb (2003), Hamberg et al. (2013), Maury (2005) samt Villalonga och Amit 

(2006) finner studien stöd för att aktivt ägande är av ekonomisk betydelse men det är dock inte 

avgörande för den positiva effekten associerat med familjeägande.  Effekten av användandet av 

röstdifferentierade aktier motsäger tidigare forskning (Bjuggren et al., 2007a; Villalonga och 

Amit, 2006) som finner en negativ effekt när bolag väljer att separera rätten till kassaflödet och 

kontroll. Studiens resultat tyder på att användandet av röstdifferentierade aktier har en positiv 

påverkan på bolagens värdeskapande. 

 

Chen et al. (2007) och Cornett et al. (2007) studerar sambandet mellan andelen aktier 

kontrollerade av institutionella investerare och finner en ökad positiv effekt allt eftersom 

innehavet blir större. Studiens resultat går i linje med tidigare forskning och tyder på en 

betydande positiv effekt när det institutionella ägandet ökar. Liknande studier har gjorts för 

familjeägande (Anderson och Reeb, 2003; Hamberg et al., 2013; Holderness och Sheehan, 

1988; Maury, 2005) där effekten av en ökad ägarkoncentration undersöks. Tidigare forskning 

divergerar då vissa (Hamberg et al., 2013) menar att sambandet är konstant positivt medan 

andra (Anderson och Reeb, 2003; Holderness och Sheehan, 1988; Maury, 2005) menar att 

effekten är avtagande efter en viss nivå av ägarkoncentration. Utifrån studiens resultat kan det 

konstateras att familjeägande alltid har en positiv effekt på lönsamheten och värderingen av 

bolaget men att det inte tycks finnas ett samband som kan antas vara linjärt eller icke-linjärt.  

 

Resultatet i studien påverkas av de gränsdragningar som gjorts samt valet av modell och dess 

variabler. Baserat på tidigare studier som gjorts på området undersöker studien ett linjärt 

samband, vilket nödvändigtvis inte är lämpligast för att testa det som undersöks. Det finns även 
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en risk att de valda variablerna inte är oberoende av varandra och att det således råder 

interaktion mellan förklarande variabler. Vidare undersöker studien sambandet mellan ägare 

och värdeskapande vid samma tidpunkt. Eftersom ett par av prestationsmåtten anses vara 

bakåtblickande är det möjligt att det torde sig lämpligare att mäta prestationen vid en senare 

tidpunkt än ägandet. På så vis kan då hänsyn tas till att ägarna har hunnit utöva sitt inflytande i 

organisationen. Avslutningsvis vore det intressant att vidare undersöka om dominanta ägare, 

utöver familjer och institutioner, påverkar bolagets värdeskapande och jämföra dessa med 

herrelösa bolag.  
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7. Appendix 

Tabell 3.3 
Användandet av röstdifferentierade aktier 

 Röstdifferentierade aktier Andel % 

Antal observationer 502 46 

  varav familj 336 65 

  varav institution 24 35 

  varav övrigt 142 28 

 
Tabell 3.3 presenterar resultatet för användandet av röstdifferentierade aktier. Urvalet består av 216 icke-
finansiella bolag som varit noterade på Stockholmsbörsen mellan bokslutsåren 2010 till 2015, totalt ger urvalet 
1086 observationer. Definitioner av variablerna återfinns i Tabell 3.4.1 och Tabell 3.4.3.  
 

Tabell 3.4.1.a 
Lista över beroende och oberoende variabler 

 

 Beroende variabler Oberoende variabler 
Anderson och Reeb (2003) ROA och Tobins Q FOU/Omsättning, 

Skuldsättningsgrad, storlek, ålder 
och volatilitet i aktiepriset 
 

Hamberg et al. (2013) RNOA och Tobins Q Storlek, ålder, volatilitet i 
aktiepriset, intensiteten av 
immateriella tillgångar 
 

Maury, (2005) ROA och Tobins Q Storlek, CAPEX/Omsättning, 
Försäljningstillväxt, 
Skuldsättningsgrad 
 

Oreland, (2007) Tobins Q Ålder, Storlek, ROA, 
Skuldsättningsgrad, 
Försäljning/Tillgångar, 
PPE/Tillgångar och 
CAPEX/Tillgångar 

 
Tabell 3.4.1.a presenterar en lista över de beroende och oberoende variabler som inkluderats i tidigare studier 
och som ligger till grund för de variabler som används i den här studien. 	  
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Tabell 3.4.3.a 
Lista över medlemmar i Institutionella Ägares Förening 2015 
AFA Försäkring 
Didner & Gerge 
Andra AP-fonden 
Fjärde AP-fonden 
Folksam Sak 
Första AP-fonden 
Lannebo Fonder 
Länsförsäkringar AB 
Nordea Fonder 
SEB Fonder 
Skandia Liv Kapitalförvaltning AB 
Swedbank Robur Fonder 
Tredje AP-fonden 

 
Tabell 3.4.3.a presenterar en lista över de institutioner som i denna studie klassas som institutionella investerare 
under 2015. Listan uppdateras och anpassats för respektive år då ett par av medlemmarna byts ut under den 
undersökta perioden. Källa: Ds 2016:32. Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. 
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Tabell 4.2.b 
Multivariat analys, storlek på röstandel 

 Modell 4 

 ROA% 
(M4a) 

P/B 
(M4b) 

20%≤ Familjägt <30% 3,218*** 0,653*** 

30%≤ Familjägt <40% 3,901*** 0,400* 

40%≤ Familjägt <50% 4,762*** 0,592** 

50%≤ Familjägt <60% 3,7** 0,441 

60%≤ Familjägt <70% 4,072** 1,048*** 

70%≤ Familjägt  3,632** 0,368 

20%≤ Institution ägt <30% 3,399* -0,471 

30%≤ Institution ägt 4,994** 0,892** 

   

CAPEX/Totala tillgångar 0,402*** 0,080*** 

F&U/Omsättning -0,507*** 0,085*** 

Skuldsättningsgrad -0,197*** -0,018*** 

Storlek 1,859*** 0,084** 

Ålder 0,830** -0,319*** 

(Konstant) -22,394*** 3,037*** 

Industridummy Ja Ja 

Årsdummy Ja Ja 

   

Justerat Rsqr 0,284 0,180 

Probability (F-test) 22,521*** 12,922*** 

 
Tabell 4.2.a presenterar resultatet över regressionsanalyser. Urvalet består av 216 icke-finansiella bolag som varit 
noterade på Stockholmsbörsen mellan bokslutsåren 2010 till 2015, totalt ger urvalet 1086 observationer. Samtliga 
variabler är Winsorized vid 5e och 95e percentilen för att korrigera för extremvärden. Definitioner av variablerna 
återfinns i Tabell 3.4.1 och Tabell 3.4.3. *,**,*** anger signifikans på 10 %, 5 % och 1 %-nivån.  
 

   

	  


