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Abstract 

This paper analyzes the dividend policy of family firms during the years 2004-2014. The 

study is divided in two stages. The first stage aims to answer the question whether family 

firms have higher dividends than non – family firms. Stage two investigates whether active 

ownership affects the dividends in family firms. Our paper consists of a comprehensive 

survey of firms that were listed on the Nasdaq OMX Stockholm Large, Mid- and Small Cap 

in the spring 2015. We find no evidence that the average dividends are higher in family firms, 

something that previous studies have shown. However, active ownership tends to affect the 

dividends in family firms, where more family members in the firm's board of directors or 

management lead to a higher level of dividends. The latter result is in line with the agent -

principal theory, where a high degree of active ownership means lower agency costs, which 

in turn gives rise to higher dividends. 

 

Keywords: Family firms; dividend policy; ownership structure 

 

Sammandrag 

Följande studie analyserar utdelningspolitiken hos familjeföretag under åren 2004-2014. 

Studien är uppdelad i två steg. Första steget syftar till att svara på frågan om familjeföretag 

har en högre utdelningsnivå än icke-familjeföretag. Steg två undersöker huruvida ett aktivt 

ägande påverkar utdelningarna hos familjeföretag. Studien baseras på en totalundersökning 

av företag som under våren 2015 var noterade på Nasdaq OMX Stockholms Large-, Mid- och 

Small-Cap. Vi finner inga belägg för att den genomsnittliga utdelningen är högre hos 

familjeföretag, något som tidigare studier har gjort. Dock ser vi hur aktivt ägande påverkar 

utdelningarna, där fler familjemedlemmar i verksamhetens styrande organ i genomsnitt 

innebär en högre grad av utdelning. Det senare resultatet ligger i linje med agent-principal 

teorin, där en hög grad av aktivt ägande innebär lägre agentkostnader som i sin tur ger 

upphov till högre utdelningar. 

  

Nyckelord: Familjeföretag; utdelningspolitik; ägarstruktur 
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1. Inledning 

1.1 Utdelningspolitik i familjeägda företag 

Svenska familjeföretag är en viktig stomme i Sveriges ekonomi. Familjeföretag står för tre 

fjärdedelar av Sveriges företag. Vidare utgör dessa cirka en femtedel av Sveriges BNP. Trots 

deras betydelse är svenska familjeföretag inte tillfredsställt kartlagda (Agebjörn, 2011). 

Familjeföretag kan drivas oavsett storlek, Bonniers och Spendrups är exempel på detta. 

Gemensamt för familjeföretag, oavsett bransch, storlek eller geografiskt läge, är att de är en 

kombination av den sociala institutionen familjen och den ekonomiska institutionen av ett 

företag. Detta gör att frågor som exempelvis generationsskifte eller andra händelser som 

påverkar familjen reflekteras inom företagskulturen på ett helt annat sätt än hos andra företag. 

Familjemedlemmar som arbetar inom företaget har lättare att fatta obekväma beslut och 

ifrågasätta rådande förhållanden på ett annat sätt än andra inom ledningen. Detta förklaras 

med att en familj är mindre benägen att avskeda en familjemedlem (ESBRI, 1997). En större 

förståelse för de karaktäristiska dragen hos familjeföretag i Sverige skulle medföra en större 

förståelse av Sveriges näringsliv. 

Studier över företagsprestation i USA och Storbritannien visar att familjeföretag presterar 

bättre än övriga företag. Detta gäller framförallt om aktivt ägarskap råder, det vill säga att 

familjemedlemmar finns i företagets styrande organ (Anderson & Reeb, 2003, Poutziouris 

m.fl., 2015). 

Företag som presterar bra och går med vinst har en rad olika val. Dessa val kan exempelvis 

handla om att genomföra återköp av aktier, investera i olika projekt eller belöna aktieägare i 

form av utdelningar. I situationer som dessa uppkommer det dessutom frågor som handlar om 

hur stor del av överskottet som ska investeras alternativt delas ut. Om ett företag ska 

genomföra en utbetalning kvarstår frågan om återköp av aktier eller en utdelning skall 

tillämpas. När väl detta är bestämt ska även företaget besluta om vilken metod som ska 

användas vid en eventuell utbetalning; utdelning eller återköp av aktier (Brealey m.fl., 2011). 

Utdelningars tillämpning har under lång tid varit en debatterad fråga för företag. Publika 

företag i alla marknadsekonomier har sedan länge delat ut stor del av vinsten till ägare. 

Samtidigt är utdelningar något som har förbryllat många då det inte är självklart varför 

investerare ska kräva kontanta utdelningar (von Eije & Magginson, 2008). Baker och Powell 

(1999) poängterar dock att frågor rörande utdelningspolitik i ett företag är av central 

betydelse för ledningen då många anser att detta påverkar företagsvärdet. Vidare har annan 

forskning ifrågasatt varför utdelningar genomförs överhuvudtaget. Miller och Modigliani 

(1961) ifrågasatte redan på 1960-talet syftet med utdelningar, även Black (1976) lyfte upp 

detta och pekar på faktorer som till exempel transaktionskostnader och skatter som leder till 

frågan varför företag genomför utdelningar. Enligt en studie av Isakov och Weisskopf (2015), 

är den genomsnittliga utdelningen i Schweiz högre hos familjeföretag än hos övriga företag. 

De menar på att agentkostnader är mindre hos familjeföretag, speciellt de som har aktiva 
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familjemedlemmar inom verksamheten. Författarna påstår även att förhållandet kan förklaras 

genom att familjen vill bibehålla ett gott rykte och att utdelningar är deras sätt att generera en 

inkomst. 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Sedan 1950-talet har forskningen försett oss med modeller som syftar till att förklara de 

mönster som går att urskilja i hur företag betalar ut sina medel. Merparten av dessa studier 

innehåller en tydlig separation mellan ledning och ägande varvid företag ägs av ett stort antal 

mindre aktieägare (Jensen & Meckling, 1976, Lintner, 1956, Miller & Modigliani, 1961). 

Senare forskning har dock visat att detta inte är den vanligaste ägarstrukturen för företag. 

Faccio och Lang (2002) har till exempel visat att i Europa är det vanligare med företag som 

har en kontrollerande aktieägare. Därutöver framgår det att den vanligaste typen av 

kontrollerande aktieägare är familjer (De Angelo m.fl., 2009). Karaktäristiskt för ett 

familjeföretag är förekomsten av dess familjs integrering i företaget (Kowalewski m.fl. 

2010). Integrering leder till ett förhållande med en mindre tydlig separation mellan ledning 

och ägande. Detta för att ägaren ofta förekommer i ledningen, där familjen har ett så kallat 

aktivt ägande. 

Endast ett fåtal studier har undersökt utdelningspolitiken hos familjeägda börsnoterade 

företag tidigare. Isakov och Weisskopfs studie nämndes tidigare, Yoshikawa och Rasheed 

(2010) har undersökt den Japanska marknaden och kommer fram till att familjeägda företag 

har en högre utdelningsandel än icke-familjeägda företag. Chen m.fl. (2005) finner också ett 

litet samband mellan familjers ägande och mindre företags utdelningar i Hong Kong. 

Författarna menar därutöver att det råder en viss motsättning mellan rådande akademisk 

litteratur och marknadsaktörer när det kommer till utdelningar hos företag med koncentrerat 

ägande. De förklarar att forskningen tenderar att associera stora utdelningar med frigörande 

av agentproblem. Detta står i viss kontrast med hur olika finansiella medier har sett stora 

utdelningar från företag med koncentrerat ägande som ett tecken på suboptimalt beteende, det 

vill säga att de kontrollerande aktieägarna använder utdelningarna som ett sätt att utvinna 

resurser från företaget. Detta gäller främst företag som befinner sig i en miljö där 

utomstående investerare har ett svagare rättsskydd (Chen m.fl., 2005)1.Studier på tyska 

företag, Eurozonen med flera visar på samma relation mellan familjeföretag och hög grad av 

utdelning (Pindado m.fl., 2012, Schmid m.fl., 2010, Setia-Atmaja m.fl., 2009). Med detta 

som bakgrund, och det faktum att ingen har studerat detta närmare på den svenska 

marknaden, anser vi att det skulle vara av intresse att studera utdelningspolitiken hos svenska 

familjeägda företag. Specifikt vill vi fokusera på två aspekter, dels hur skillnader mellan 

familjeföretag och övriga kan te sig gällande hur mycket företag delar ut till sina ägare, och 

                                                           
1
 Ett talande exempel är det ryska oljeföretaget Sibneft, som under 2001 sålde och köpte tillbaka deras andelar i 

företaget. Sibneft köpte tillbaka aktierna precis innan en stor utdelning på cirka 150 miljoner dollar skulle 

genomföras – vilket var betydligt mer än företaget påstods ha tjänat på affären - och affären kritiserades på 

grund av hållningslös bolagsstyrning (Chen m.fl., 2005). 
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dels hur ett aktivt ägande kan påverka utdelningen hos familjeföretag. Genom att studera 

utdelningar och ägarstruktur hos svenska börsföretag, har vi för avsikt att undersöka om 

eventuella skillnader och resultat kan förklaras med hjälp av agent-principal-teorin. 

Resonemanget leder till följande frågor: 

(i) Har familjeföretag högre utdelningar än övriga företag? 

(ii) Finns det en skillnad mellan familjeföretag som har ett aktivt ägande och de som inte har 

aktivt ägande rörande utdelningar? 

1.3 Disposition 

I kapitel 1 presenterades en introduktion kring ämnet, där en redogörande bakgrund lade 

grund till problemformulering, syfte och frågeställning. Resterande del av studien är 

strukturerad på följande sätt; Kapitel 2 behandlar den teoretiska bakgrund som berör 

förhållandet mellan principal-agent-teorin, familjeägda företag och utdelningar. Studiens 

variabler definieras och motiveras sedan i kapitel 3. I kapitel 4 kommer den metod som ligger 

till grund för studien att presenteras. Här finner vi bland annat beskrivning av data och 

redogörelse för svarsbortfall. I kapitel 5 redovisas sedan resultat och analys. Kapitel 6 består 

av en sammanfattning av studien, samt förslag på framtida studier inom ämnet. 

Utöver det som nämns i föregående stycke ska det tilläggas att för att besvara 

frågeställningen på ett konsekvent sätt, kommer två steg att urskiljas i studien. Steg ett 

fokuserar på att undersöka skillnaden mellan familjeföretag och övriga gällande utdelningar. 

Steg två fokuserar senare endast på familjeföretag och undersöker huruvida familjens 

integrering i företagets styrelse och ledning påverkar utdelningen. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Principal-agent-relation och agentkostnader 

Principal-agent-relationen är den relation som är under ett kontrakt där en eller flera individer 

(principalen(erna)) beordrar en eller flera andra individer (agenten(erna)) att genomföra ett 

antal uppgifter åt principalens vägnar. Principalen använder sin makt som ägare av kontraktet 

att delegera dessa uppgifter till agenten. Teorin förutsätter att individer är nyttomaximerare, 

det vill säga att varje individ är ute efter att maximera sin belöning, varför det finns 

incitament att tro att agenten inte alltid kommer att agera i linje med principalens intresse. 

Principalen kan minska avvikelsen från sitt intresse genom att skapa incitament för agenten 

och därigenom styra denna. Detta kan dock skapa övervakningsskostnader. Vid vissa fall kan 

principalen styra agenten genom att skapa en förbindelsekostnad. Denna är konstruerad så att 

agenten erhåller betalning som kompensation för att genomföra handlingar som inte skadar 

principalen, men om de handlingar agenten genomför skadar principalen, kompenseras 

principalen genom att få en betalning av agenten. Det är med andra ord, för principalen, 

praktiskt omöjligt att styra agenten till en nollsummekostnad, utan det är istället en fråga om 

att finna en optimal balans mellan säkerhet och kostnad för att agenten skall agera i 

principalens intresse. Det är med stor sannolikhet som det kommer att finnas en skillnad 

mellan agentens beslut och det beslut som skulle maximera principalens välfärd. Denna 

skillnad i likvida medel betecknas som residualförlust för principalen. Summan av dessa tre 

kostnader definierar agent-kostnaden: (1) övervakningsskostnaden, (2) förbindelsekostnaden 

och (3) residualförlusten (Jensen & Meckling, 1976). 

Företag som är familjeägda bör, baserat på tidigare studier; (Poutziouris m.fl., 2015, 

Anderson & Reeb, 2003, Isakov & Weisskopf, 2015), ha mindre agentkostnader då dessa 

företag oftare har sociala relationer med “agenter” inom företaget och framförallt om 

familjemedlemmar är integrerade inom verksamheten i fråga. 

Relationen mellan företagsledare och aktieägare kan alltså präglas av motstridiga intressen 

som kan leda till kostnader för företaget. I situationer där företag har fria kassaflöden kan 

problem uppstå. Jensen (1986) definierar det fria kassaflödet som det kassaflöde som finns i 

företaget utöver det som krävs för att finansiera alla projekt med positiva nettonuvärden som 

är diskonterade mot en korrekt kapitalkostnad. Författaren menar att problemet som uppstår 

när företaget genererar stora mängder fria kassaflöden är hur företagsledare ska motiveras att 

frigöra dessa. Risken är istället att ledare investerar i projekt där det finns en sannolikhet att 

kapitalkostnaden överstiger den förväntade avkastningen. Denis och McConnel (2003) samt 

Durnev m.fl. (2004) visar också i sina studier att agentproblem sammankopplade med fria 

kassaflöden är högst påtagliga i exempelvis USA. Jensen (1986) menar vidare att ledare har 

incitament att behålla de fria kassaflödena. Anledningen är att de då får möjlighet att använda 

resurserna till att finansiera projekt som istället för att gynna principalen, gynnar själva 
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agenten. I sammanhang som dessa anses höga utdelningar vara ett effektivt sätt att minska 

fria kassaflöden som i sin tur minskar de kostnader som förknippas med agentproblem. 

I företag som till exempel har en kontrollerande aktieägare bör dessa agentproblem, enligt 

tidigare resonemang, vara lägre då en huvudägare har starkare incitament att kontrollera 

ledarna. Detta får även medhåll från andra studier som menar att den koncentrerade 

ägarstrukturen och dess kontroll över ledningen är faktorer som bör minska agentproblem. 

(Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Kowalewski m.fl. (2010) hävdar även att 

ett lands företagsklimat och lagar kan spela en roll i hur effektivt ett koncentrerat ägande kan 

minimera agentproblem. Författarna undersöker förhållandena i Polen och påpekar till 

exempel att ett land med svagare bolagsstyrning, vilket brukar kännetecknas av ett 

koncentrerat ägande, kan minimera problem i högre utsträckning på grund av potentiellt lägre 

övervakningskostnader. 

Chen m.fl. (2005) visar ett resultat som tyder på att familjer med kontrollerande innehav 

använder utdelningar som ett sätt att utvinna resurser från företag de kontrollerar. Detta 

mönster förekommer speciellt i små företag som är föremål för mindre granskning från 

utomstående investerare. Beteendet som beskrivs är enligt författarna en tänkbar förklaring 

till varför mindre familjeföretag har högre utdelningar. Resultatet är dock även förenligt med 

en alternativ förklaring.  Det positiva sambandet som observeras i mindre företag kan 

förklaras med att utomstående investerare väntar sig en potentiell tvångsinlösen
2
 från den 

kontrollerande familjen. Detta resulterar i att utomstående investerare kräver större 

utdelningar för att kompensera risken för tvångsinlösen. Mönstret urskiljs främst i företag där 

agentkostnader är högre eftersom högre agentkostnader respresenterar en större risk för 

tvångsinlösen (Chen m.fl., 2005). 

Det finns även ytterligare studier som visar på att familjeägande kan öka agentproblem. 

Sacristan-Navarro m.fl. (2011) diskuterar till exempel hur konflikter kan uppstå när familjer 

skyddar sina egna intressen framför övriga ägares. Enligt Isakov och Weisskopf (2015) står 

speciellt familjeföretag inför dessa problem då familjen befinner sig i en situation där de kan 

framföra idéer och påverka företaget på ett sådant sätt att det främjar familjens intresse. Detta 

kan resultera i missbruk av företagets medel och i värsta fall skada minoritetsägarna. 

2.2 Utdelningspolitik som verktyg för familjeinkomst 

Isakov och Weisskopf (2015) finner belägg i sin studie att familjeföretag betalar en högre 

utdelning för att tillfredsställa familjemedlemmars behov av en inkomst. Detta ses som en 

alternativ förklaring vid sidan av agent-principal-teorin. Författarna argumenterar att 

resultaten beror på (1) att familjemedlemmar har en betydande mängd av deras personliga 

förmögenhet investerad i företaget, och (2) familjen vill bibehålla kontroll över företaget 

under en längre tid och är därför inte benägen att sälja sina tillgångar för att frigöra likvida 

                                                           
2
 Tvångsinlösen av aktier är en rättighet enligt lag för större aktieägare att köpa ut mindre aktieägare ur ett 

företag. 
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medel. Detta gör att behovet av en inkomst inte tillfredsställs om familjemedlemmen ifråga 

inte har någon bisysselsättning.  

Enligt Isakov och Weisskopf (2015) ökar behovet av utdelningar med ett ökat behov av 

inkomst. Detta innebär att om antalet familjemedlemmar ökar som är involverade i ägandet 

av företaget, ökar även behovet av en inkomst och därigenom behovet av utdelning. De antog 

även att äldre familjeföretag har fler familjemedlemmar och att detta skulle förklara att äldre 

företag har högre utdelningar. 

Kritiken mot antagandet att ett företag ger ut högre utdelningar vid högre ålder på grund av 

att behovet av en inkomst hos familjemedlemmar ökar, består av uppfattningen att äldre 

företag generellt betalar en högre utdelning av andra anledningar än just familjemedlemmars 

behov av en inkomst. Avkastningen på tillgångarna i äldre företag är lägre, relativt mot 

yngre, vilket kan förklara att äldre företag har en högre grad av utdelning (Anderson & Reeb, 

2003, Poutziouris  m.fl., 2015). 

Behovet av en inkomst bör även minska om familjen har ett aktivt ägande av företaget, detta 

förklaras av att familjemedlemmen då har en sysselsättning som genererar en inkomst. Det är 

heller inte bevisat att måttet för antalet familjemedlemmar som äger aktier i ett företag direkt 

kan kopplas till behovet av en inkomst. Fler faktorer som exempelvis respektive ägares 

civilstatus, boende och utgifter, bör påverka individens behov av inkomst. Det är svårt att tro 

att antalet familjemedlemmar ensamt kan representera detta som mått. 

Svårigheten att direkt kunna mäta behovet av inkomst gör att denna teoretiska förklaring blir 

mycket problematisk att empiriskt testa. Antagandena som Isakov och Weisskopf gjorde i sin 

studie 2015 är vågade och det är mycket svårt att kunna hävda att det de mäter de facto är det 

de analyserar. Trots att denna förklaring är relativt ny i sammanhanget och behövs empiriskt 

testas väljer vi i denna studie att utesluta denna teori mot bakgrund att måttet och 

antagandena är för svaga. 
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3. Definitioner 

3.1 Definition av familjeföretaget 

Tidigare studier har haft olika definitioner av familjeföretaget och det finns ingen generell 

tillämpad definition. En del studier har utgått från grundarna av ett företag och att ett företag 

är ett familjeföretag om det finns en eller flera familjemedlemmar kvar som ägare (Villalonga 

& Amit 2006, Anderson & Reeb, 2003) eller verksamma i företagets ledning (Miller m.fl., 

2007). Andra studier har utgått från att definiera ett familjeföretag som ett företag där den 

största ägaren har en viss andel röster och att denna ägare är en familj, Maury (2006) föreslår 

10 procent medan Faccio och Lang (2002) föreslår 20 procent. Bloch och Kremp (2002) 

undersöker den franska ägarstrukturen och ägarnas rösträtt. Där påvisas att de röstblock 

(röster kontrollerade av en individ eller en grupp av individer som handlar enhetligt) med 

störst makt har i genomsnitt 29,4 procent medan typvärdet av röstblock är mellan 10 och 20 

procent. I likhet med Isakov och Weisskopf (2015) har vi valt att definiera familjeföretaget 

som ett företag vars ägare är en familj som äger minst 20 procent av dess rösträtter. 

Sverige och Österrike är i särklass de två länder i Europa som har störst andel Dual-Class 

Shares, det vill säga aktier av olika slag där en A-aktie ger mer röster än en B-aktie (Faccio & 

Lang 2002). Detta medför att kontroll kan erhållas i ett företag utan att lika mycket kapital i 

verksamheten finansieras av intressenten. Det kan antas att detta starkt påverkar familjer att 

erhålla röstblock hos företag utan att själva “äga” kapitalet direkt investerat i verksamheten 

(Hagelin m.fl., 2004). Att Dual-Class Shares är vanligt i Sverige gör att antagandet om att 

familjeföretag har stark kontroll i sina verksamheter blir mer troligt. Detta bevisas av Faccio 

och Lang (2002) där medelvärdet av rösträtter kontrollerade i Sverige är 30,96 procent och 

medianen 24,90 procent. Valet att använda 20 procent för kontroll i definitionen av 

familjeföretaget motiveras ytterligare av detta faktum. 

Det är av intresse att undersöka om familjen är direkt integrerad i verksamheten (Miller m.fl., 

2007, Anderson & Reeb 2003, Poutziouris m.fl., 2015), framför allt ur ett principal-agent 

teoretiskt perspektiv. För att undersöka detta kommer vi även att ta hänsyn till aktivt ägande. 

Aktivt ägande syftar till att familjen har minst en familjemedlem inom verksamhetens ledning 

och/eller styrelse (Maury, 2006).  

För att inte resultatet skall bli missvisande krävs det att inte endast begränsa undersökningen 

till den största ägaren (Villalonga & Amit, 2006). Det finns exempel där den enskilt största 

ägaren äger mindre än 20 procent av andelen röster, men att denna har en eller flera 

familjemedlemmar som tillsammans äger mer än 20 procent. Detta kräver därför ett 

antagande att en familj agerar enhetligt. 

En viktig aspekt för studiens trovärdighet är hur vi behandlar investmentbolag och stiftelser 

som äger mer än 20 procent av rösterna i ett annat företag, där huvudägaren i dessa 

investmentbolag och stiftelser är en familj. Vi har resonerat på så sätt att om en familj innehar 
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mer än 20 procent av rösterna i ett investmentbolag som i sin tur äger ett företag där 

innehavet överstiger 20 procent, då räknas även det sistnämnda företaget som ett 

familjeföretag. Detta gör vi för att vara konsekventa i hur vi definierar ett familjeföretag. För 

att förtydliga detta resonemang kan vi ta L.E Lundbergföretagen AB som exempel, där 

Fredrik Lundberg inklusive bolag innehar närmare 90 procent av rösterna. L.E 

Lundbergföretagen AB äger i sin tur cirka 60 procent av rösterna i Holmen, enligt vår linje 

definieras således Holmen som ett familjeföretag. Vidare kan även ett exempel gällande 

stiftelser tas upp. Stiftelsen Foundation Asset Management äger närmare 30 procent av 

rösterna i skogsföretaget Stora Enso, denna stiftelse ägs i sin tur till 100 procent av de tre 

största Wallenbergstiftelserna, där alla alltså är knutna till familjen Wallenberg. Stora Enso är 

följaktligen ett familjeföretag enligt vår definition. 

Figur 1: Definitionsmodell - Tillvägagångsätt att definiera familjeföretaget 

  

Figurförklaring: Först undersöks observationen om det finns en eller en grupp ägare som har minst 20 procent av ett 

företags rösträtt, finns det ej klassas observationen som spritt ägande. Om observationen har en ägare eller en grupp av ägare 

som har minst 20 procent undersöks om ägaren eller gruppen av ägare är en familj, är ägaren/ägarna inte en familj klassas 

ägaren som annan stor ägare. De observationer som har en ägare eller en grupp av ägare med minst 20 procent av företagets 

rösträtter och vars ägare eller grupp av ägare är en familj är ett familjeföretag. De observationen som ej har en ägare eller en 

grupp av ägare som minst har 20 procent av rösträtterna eller har en ägare eller grupp av ägare som har minst 20 procent men 

inte är en familj klassas som ej familjeföretag. 

Vid observationer som inte uppfyller kraven för att definieras som familjeföretag klassas de 

som ej familjeföretag. När företag har två eller fler ägare, som är en familj, med mer än 20 

procent av rösterna kommer den familj med flest röster att utses som familjeföretagets familj. 

Om en observation över tid pendlar mellan två eller flera familjer som familjeföretagets 

familj kommer även det tas till hänsyn. Vid observation där en familj äger under 20 procent 

anses den vara ej familjeföretag. Observationer med flera familjer som enskilt innehar under 
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20 procent, antas ej vara en enhetligt agerande grupp och kommer därför inte att klassificeras 

som ett familjeföretag. Är den största ägaren över 20 procent inte en familj och det heller inte 

finns någon familj med över 20 procent av rösträtterna är detta en “annan stor ägare”. Annan 

stor ägare är en ägare med minst 20 procent av rösträtterna som inte kan kopplas till en fysisk 

person (exempelvis stiftelser utan koppling eller fond3). Definitionen gäller endast på 

årsbasis, vilket medför att ett observerat företag år 1 kan klassas som familjeföretag medans 

år 2 kan klassas som ett ej familjeföretag. Detta för att ägarstrukturen i ett företag antas kunna 

förändras. 

3.2 Definition av aktivt ägande 

Aktivt ägande är detsamma som en eller flera familjemedlemmar integrerade i företagets 

styrelse eller ledning. Observera att samma person kan ha poster i båda organen, om så är 

fallet vid observationen, kommer personer med två poster beräknas endast som en individ. 

Det kan även vara svårt att hitta belägg för vilka som ingår i en familj om observationerna har 

flera olika efternamn. Detta kan vara en källa för snedvridenhet i resultatet. 

I denna studie kommer aktivt ägande mätas kvantitativt, det vill säga att aktivt ägande är ett 

absolut mått. Alternativet skulle kunna vara att mäta aktivt ägande i relativ term i förhållande 

till totala antalet styrelsemedlemmar och ledningsmedlemmar. Sedan delas familjeföretagen 

in i undergrupper beroende på hur många aktiva familjemedlemmar de har i verksamheten. 

Detta för att undersöka eventuell skillnad för respektive frekvens av aktivt ägande. 

Figur 2: Definitionsmodell - Tillvägagångssätt för att urskilja familjeföretagen och aktivt 

ägande  

 

 

3.3 Motivering för användning av utdelningar 

Under de senaste årtiondena har återköp av aktier blivit alltmer vanligt förekommande 

(Isakov & Weisskopf, 2015). Von Eije och Magginson (2008) studerade detta och kommer i 

sin studie fram till att samtidigt som utdelningar minskar har storskaliga återköp av aktier 

                                                           
3
 Dunkerintressenten - största ägare (~55%) av Trelleborg AB och är en ägar- stiftelse och -fond som inte kan 

kopplas till en fysiskt levande person. Syftet med Dunkerintressenten är att följa och utveckla Trelleborg AB. 
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ökat i Europa. Fama och French dokumenterade redan 2001 att under 1990-talet började 

amerikanska företag att distribuera ut sina medel till aktieägarna genom återköp snarare än 

genom utdelningar, detta ledde följaktligen till att andelen företag som genomförde 

utdelningar minskade drastiskt. Dock har andra studier visat på ett annat mönster i Sverige. 

Jansson och Larsson-Olaison (2010) undersöker bland annat hur skillnader i bolagsstyrning 

kan påverka hur svenska företag genomför återköp av aktier. Författarna kommer fram till att 

mönstret som tidigare har urskiljts i till exempel USA inte finns i Sverige. Resultaten 

indikerar att Svenska företag inte genomför återköp i syfte att distribuera de fria kassaflödena 

som ett sätt att “dela ut” pengar till aktieägare och att de därmed inte är ett substitut för 

utdelningar. Vidare visar undersökningen att företag som saknar en dominerande 

kontrollerande aktieägare använder återköp för att öka skuldsättningsgraden. Detta står i 

kontrast med andra svenska företag, där förekomsten av en dominerande kontrollerande 

aktieägare i många fall verkar minska benägenheten för ett företag att genomföra återköp av 

aktier (Jansson & Larsson-Olaison, 2010). 

Med tanke på att de trender och mönster som har urskiljts i till exempel USA och länder i 

Europa gällande aktieåterköp inte har påträffats i Sverige, och det faktum att återköpen inte 

bedrivs i syftet att distribuera fria kassaflöden, kommer vi endast att fokusera på 

utdelningsandelen hos de svenska företagen. 

3.4 Definition av måttet utdelning 

För att mäta utdelningen hos företagen kommer denna studie att mäta andelen utdelningar per 

aktie av nettoresultatet per aktie. Detta resonemang ligger i linje med andra studier där de 

undersöker de relativa utdelningarna, se till exempel Chen m.fl. (2005) samt Isakov och 

Weisskopf (2015), och kommer därmed att möjliggöra en ökad jämförbarhet med liknande 

studier som har utförts på andra marknader. Ett relativt mått motverkar även snedvridning av 

resultatet, något som utdelningar i absoluta tal skulle kunna medföra till följd av företags 

olika storlek (Hellström, 2009). Själva måttet heter Dividend Payout per Share (utbetalning 

per aktie) och det är ett mått bestående av utdelning per aktie (Dividend per Share) dividerat 

med företagets resultat per aktie (Earning per Share) som sedan multipliceras med hundra för 

att måttet skall vara i procentenheter. Måttet finns att tillgå genom databasen Thomson 

Reuters Datastream. 

 

Ekvation 1: Utdelning, i relation mot nettoresultatet, per aktie 
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4. Metod 

4.1 Data och statistikmetod 

Insamlad data har erhållits genom två tillvägagångssätt. Dessa var (i) företagens enskilda 

årsredovisningar samt (ii) genom databasen Thomson Reuters Datastream4. Genom 

företagens enskilda årsredovisningar har data för att klassificera om företaget är ett 

familjeföretag eller ej insamlats samt om det råder aktivt ägande eller inte, det vill säga om 

det fanns någon inom familjen som satt i styrelsen eller ledningen. Företagens 

årsredovisningar hämtades i första hand genom hemsidan bolagsfakta.se. För att få fram 

information kring utdelningsnivån har sedan Datastream använts. Företag som ingår i 

populationen var registrerade på Nasdaq OMX Stockholm. De observationer som 

inkluderades i undersökningen hämtades från börslistor5 tillgängliga på Nasdaq OMX:s 

Stockhoms hemsida (2015-04-15, 2015-05-04), detta innebär att det endast finns med företag 

som var noterade på Stockholmsbörsen under våren 2015. Ingen hänsyn har således tagits till 

företag som har avnoterats under den aktuella perioden, då dessa inte kan kartläggas. 

Samtliga observationer ordnades initialt i Microsoft Excel 2013. Där infogades samtliga 

observationer med följande variabler; företagsnamn, år, företagstyp6, antal 

familjemedlemmar7 samt utdelningsandelen (Dividend payout per share). Excelfilen 

transformerades sedan till statistikprogrammet MiniTab 17. Väl i statistikprogrammet 

sorterades svarsbortfallet ifrån materialet, för att inte interfera med undersökningen.  

Eftersom att denna studies material täcker hela populationen8 (totalundersökning) är 

inferensen mycket enkel (Nordberg, 2004), då materialet tillåter studien att uttala sig om 

populationen förutsatt att inga mätfel har genomförts. Det finns argument att istället göra ett 

stickprovsurval, då ett sådant var mindre tidskrävande. Men eftersom det har varit möjligt att 

genomföra en totalundersökning, och att det dessutom har eliminerat ett antal antaganden9 

som statistiskteori medför, genomfördes en undersökning på hela populationen. 

Undersökningens steg krävde två separata tester för att besvara frågorna om det finns en 

skillnad mellan dem aktuella grupperna. De aktuella parametermåtten som materialet visar är 

förvisso representativa för populationen, men eftersom ett signifikanstest eftersöktes för att 

visa undersökningens styrka valdes envägs ANOVA av medelvärdet för utdelningsmåttet. 

ANOVA tillåter jämförandet av två eller fler grupper, något som exempelvis ett t-test inte 

gör. ANOVA-testet var möjligt då (i) hela populationen var representativ för underlaget, (ii) 

                                                           
4
 Thomson Reuters Datastream kommer i fortsättningen att refereras enbart till Datastream. 

5
 Börslistan över företagen finns tillgänglig i studiens bilaga. 

6
 Företagstyp kodades till; ej familjeföretag = 0, familjeföretag = 1 . 

7
 För ej familjeföretag markerades värdet med * (stjärna), för att de per definition inte kan ha aktiva 

familjemedlemmar. 
8
 Svenska aktiebolag i Large-, Mid- och Small-cap samt delar utdelning under tidsperioden 2004-2014. 

9
 Exempel från OSU, stratifierat- och systematiskt- urval kräver antaganden om normalfördelning. 
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måttet utdelning är kvantitativ samt att (iii) gruppernas standardavvikelser10 var någorlunda 

lika. 

4.2 Beskrivning av data 

Studien består av en totalundersökning under perioden 2004-2014. Företagen har 

egenskaperna; (i) registrerade på Stockholmsbörsen under våren 2015, (ii) är ett aktiebolag, 

(iii) har bedrivit verksamhet under minst ett år under tidsrummet, (iv) är av klassen Large-, 

Mid- eller Small Cap, och (v) har utdelning11. Tidsrummet motiveras för att dels innehålla 

data som är så nära nutid som möjligt och dels för att ge utrymme för att skatta medelvärdet 

av utdelningen. Observera att aktiebolag som inte har någon utdelning under perioden inte 

uppfyller definitionen för populationen. Dessa exkluderades från undersökningen (se 

svarsbortfall). Exempel på studier som har gjort annorlunda är den australiska studien (Setia-

Atmaja m.fl., 2009). Denna studie har en definition av populationen som även inkluderar de 

företag som (juridiskt) kan dela ut men väljer att inte göra detta. Inkluderingen medförde att 

de kan notera fler nollvärden av utdelningen på sina observationer. 

Observationerna delades inledningsvis in i två grupper, dessa var; familjeföretag (se tidigare 

definition) och ej familjeföretag (företag som ej uppfyller definitionskravet för att klassas 

som ett familjeföretag).  Genomförandet av studien delades upp i två steg. Steg ett var vid 

uppdelningen av företag som betalar utdelning i de två grupperna (se figur 3). Steg två var 

vid uppdelningen av gruppen familjeföretag i undergrupper (se figur 4).  

Figur 3: Steg 1 -  Observationsgrupper 

 

Det fanns ingen information att hämta som visar proportionerna för familjeföretag12 i 

populationen. Undersökningen fördelade därför frekvensen i de två observationsgrupperna 

utifrån den faktiska proportionen av totala antalet observationer. Detta var möjligt då denna 

studie är en totalundersökning och stratifierat urval inte krävdes. 

                                                           
10

 Se respektive tabell för testen. 
11

 Egenskapen utdelning har ett företag om denna har minst ett utdelningstillfälle under tidsrummet. Ett företag 

kan alltså ha ett utdelningstillfälle under tidsrummet men ändå klassas som ett företag som delar ut. Företag som 

inte har någon utdelning under tidsrummet klassas som ett företag som ej delar ut. Anledningen till definitionen 

är att det inte finns ett allmänt begrepp som definierar ett företag som har utdelning. Vår definition gör även 

begreppet aktuellt för studiens tidsrum. 
12

 Det finns underlag som stödjer att proportionen är mellan 60-75 procent familjeföretag, men dessa underlag 

har en svagare och mer diffus definition på familjeföretaget. 
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Börslistorna omfattade totalt 270 företag. Eftersom undersökningen behandlar 

observationerna per företagsår och att enligt vår definition kan ett företag år 1 vara ett 

familjeföretag och år 2 vara ej ett familjeföretag refererar denna studie inte till antalet företag 

utan antalet företagsår (samma förhållande gäller för aktivt ägande då ett företag år 1 kan 

sakna aktivt ägarskap och år 2 ha ett aktivt ägande). Detta motiveras med att en redovisning i 

antal företag skulle blivit missvisande då dubbelräkning ofta uppkommer. Efter 

svarsbortfall13 består undersökningen totalt av 1034 företagsår. För studiens första steg 

delades dessa 1034 företagsår i två grupper (se figur 3) och i det slutliga steget delades 

gruppen familjeföretag (579 företagsår) i totalt fyra undergrupper (se figur 4). 

Figur 4: Steg 2 - Undergrupper till familjeföretag 

 

Figurförklaring: Gruppen familjeföretag delas upp i undergrupper utefter antalet familjemedlemmar som är aktiva i 

verksamheten. Totalt delas företag in i fyra undergrupper. Företag med 0 familjemedlemmar saknar aktivt ägande. Företag 

med 1-3 familjemedlemmar har ett aktivt ägande. Det största påträffade antalet familjemedlemmar för ett företag är 3. 

4.3 Svarsbortfall 

Observationer som inte gav ut utdelning under den undersökta perioden och/eller inte var 

registrerade på den svenska marknaden enligt Datastream är per automatik uteslutna. Data för 

undersökningen hämtades från företags årsredovisningar för att undersöka om företaget i 

fråga (1) är ett familjeföretag och (2) om det råder aktivt ägande. Årsredovisningarna erhölls i 

första hand från bolagsfakta.se för att sedan studeras. Den data som berör företagens 

utdelningar  hämtades genom Datastream.  Företag som ej har sin information per år i denna 

databas var bortfall då dessa inte har kunnat tas till hänsyn. Denna studie har alltså stött på tre 

typer av svarsbortfall; (i) svårtillgängliga årsredovisningar, (ii) Datastream har ej haft tillgång 

till specifikt företag och år, samt (iii) definitionsbortfall då företaget ej delat ut något under 

perioden. Nedan redovisas svarsbortfallet i en tabell. 

 

                                                           
13

 Totalt 1258 företagsår minus ett bortfall om 224 
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Tabell 1: Svarsbortfall 

 Ej 

Tillgänglig 

Ej 

Utdelning 

Totalt 

Familjeföretag 27 37 64/28,6% 

Ej 

Familjeföretag 

41 119 160/71,4% 

Totalt 68/30,4% 156/69,6% 224/100% 

 

Figurförklaring: Svarsbortfall redovisas per företagsår. För totalt visas den 

absoluta frekvensen och sedan den relativa mot totala antalet bortfall. 

Observera att svårtillgängliga årsredovisningar ej redovisas då dessa inte kan 

uppskattas. 

Exkluderingen av dessa observationer var nödvändig för en korrekt undersökning av studiens 

population. De företag som ej delar ut kunde inte ingå då dessa inte ingick i populationen. 

Skulle dessa inkluderas skulle materialet inte vara representativt för populationen, utan denna 

skulle då behövas omdefinieras. Inkluderas de utan medvetenhet, skulle dessa eventuellt 

påverka resultatet. Vid nollvärde på utdelningsmåttet skulle dessa observationer sänka 

medelvärdet i samtliga grupper. Eftersom att flertalet av bortfallen var av ej familjeföretag är 

det mycket troligt att detta skulle medföra att gruppen ej familjeföretags punktskattningar 

skulle sänkts mer i relation mot familjeföretag. Detta skulle kunna ha visat en skillnad som 

egentligen inte funnits i populationen. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Företagstypens inverkan på företagets utdelning 

För att testa om utdelningen är mer generös hos gruppen familjeföretag, än hos övriga, 

genomfördes en hypotesprövning. Nollhypotesen var att medelvärdet av studiens mått på 

utdelning var ställd till lika mellan de två grupperna. Mothypotesen var att medelvärdet 

skiljer sig mellan grupperna. Signifikansnivån var 5 procent för att erhålla ett 

konfidensintervall med 95 procent säkerhet. Frekvensen, som redovisas i tabellen nedan, var 

579 företagsår i gruppen familjeföretag och 455 företagsår i gruppen ej familjeföretag. Totala 

antalet företagsår var 1034. 

Tabell 2: Envägs ANOVA - Genomsnittlig utdelning per företagstyp 

Metod 

 

H0: Medelvärdet är lika i de två grupperna 

H1: Medelvärdet är inte lika i de två grupperna 

 

Signifikansnivå: α = 0,05 

 

Variansen antas vara lika.  

 

Faktor information 

 

Företagstyp är antingen (1) Familjeföretag eller (2) Ej Familjeföretag 

 

Analys av Varians 

Källa  DF Adj SS Adj MS F-värde P-värde 

Familjetyp  1 1160 1159,6 1,55 0,213 

Error  1032 769842 746,0   

Total  1033 771001    

Modellsummering 

S R-sq R-sq (adj) R-sq (pred) 

27,3125 0,15% 0,05% 0,00% 

Genomsnittlig Utdelning* på basis av Företagstyp 

Företagstyp  N Medelvärde Standardavvikelse 95% 

Konfidensintervall 

Familjeföretag  579 36,62 27,80 (34,39; 38,84) 

Ej 

Familjeföretag 

 455 34,48 26,68 (31,97; 37,00) 

  Polad standardavvikelse =  27,3125 

 

Tabellförklaring: * Måttet för utdelning är måttet Dividend Payout per Share, för vidare förklaring se definitionen av måttet 

i stycke 3.2 
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Testet av medelvärdet kan inte statistiskt säkerställa att en faktisk skillnad finns mellan de två 

grupperna. Detta trots att gruppernas punktskattningar föreslår att en skillnad existerar (36,62 

mot 34,48 procentenheter, se tabell 2). Punkskattningarna kan dock inte signifikant testas 

vilket gör det omöjligt att testa deras styrka. Därför är konfidensintervallen mer lämpliga att 

dra slutsatser utifrån. Vid lägre grader av konfidens (lägre än 90 procent) kan det inte påvisas 

att en skillnad mellan familjeföretag och ej familjeföretag föreligger gällande inverkan på 

utdelningen. Resultatet testades även genom att fördela underlaget på årsbasis, men även 

detta kan inte fastslå att den ena gruppen i genomsnitt ger ut en högre grad av utdelning i 

relation till sitt nettoresultatet. Nedan redovisas en grafisk beskrivning av konfidensintervallet 

för de två grupperna. 

Graf 1: Konfidensintervall - Genomsnittlig utdelning per företagstyp 

 

Grafförklaring: Grafen visar två 95 procentiga konfidensintervall för den genomsnittliga utdelningen (Dividend 

Payout per Share) för de två grupperna Familjeföretag och Ej Familjeföretag. Konfidensintervallet redovisas 

numeriskt i tillhörande tabell. Variabeln Dividend Payout per Share redovisas i procent (se avsnitt 3.3). 

Resultatet från denna studie skiljer sig från tidigare studier som undersökt skillnaden i 

utdelning mellan familjeföretag och övriga företag (se; Isakov & Weisskopf, 2015, 

Yoshikawa & Rasheed, 2010, Chen m.fl., 2005, Pindado m.fl., 2012, Schmid m.fl., 2010, 

Setia-Atmaja m.fl., 2009). Dessa studier visar alla på att familjeföretag i mer eller mindre 

utsträckning har högre utdelningar. Resultatet i vår studie kan däremot inte påvisa att det 

föreligger en skillnad mellan grupperna, detta implicerar att företagen antingen beter sig på 

ett liknande sätt oavsett ägarstruktur eller att det finns andra aspekter som spelar in, något 

som kommer att analyseras vidare. 
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Den observerade skillnaden mellan vår studie och andra studier kan ha flera förklaringar, till 

exempel kan definitionen av vad ett familjeföretag är påverka resultatet. Exempelvis 

använder Pindado m.fl (2012) gränsen 10 procent av rösträtterna för deras undersökning som 

visar att familjeföretag har en högre grad av utdelning jämfört med övriga. Definitionen av 

populationen som påverkar definitionsbortfallen kan även påverka, exempelvis om denna 

studie efterliknat den australiensiska undersökningen (Setia-Atmaja m.fl., 2009) som 

inkluderat de företag som inte delar ut. En ytterligare aspekt som kan påverka resultatet är 

närvaron av en annan stor aktieägare i familjeföretag. Det är inte omöjligt att förvänta sig att 

en institutionell ägare som innehar 19 procent av rösterna, kan vara med och påverka beslut i 

liknande utsträckning som en familj som har 21 procent av rösterna. Inte helt olika scenarion 

som dessa har förekommit i studien. Närvaron av en annan stor aktieägare utgör således 

ytterligare en styrmekanism som kan interferera i den större ägarens intressen. 

Tidigare nämndes studien av Chen m.fl. (2005), där en tolkning av resultatet visade att 

kontrollerande familjer i mindre företag använde utdelningarna som ett sätt att utvinna 

resurser från företag de kontrollerar. Detta är, enligt författarna, en tänkbar förklaring till 

varför utdelningarna är högre i mindre företag. Förhållandet kan förklaras som ett 

suboptimalt beteende, där ägare exploaterar mindre företag som normalt sett är föremål för 

mindre granskning från utomstående investerare. Utefter detta resonemang, kan det tänkas att 

de mindre företagen i Sverige, jämfört med företag från Hong Kong, möjligen är föremål för 

en striktare granskning från utomstående investerare. Om detta resonemang stämmer, kan 

striktare granskning och möjligtvis bättre kontrollsystem leda till att “utvinnandet” av 

resurser inte förekommer i samma utsträckning i Sverige. Detta kan då vara en bidragande 

faktor till att vi inte kan påvisa en skillnad i utdelningar. 

En stor skillnad mellan utländska studier är att i Sverige är det möjligt att ha en hög grad av 

rösträtt utan att ha lika ägande av kapital, det skulle kunna vara en faktor som förklarar 

skillnaden. Ytterligare aspekter tar bland annat Kowalewski m.fl. (2010) upp. De studerar 

förhållandena i Polen och hänvisar till outvecklad bolagsstyrning och en allmänt tydlig 

separation mellan ägande och ledning som kan förklara skillnader mellan familjeföretag och 

övriga företag. Med detta som bakgrund, är det ett rimligt antagande att Sveriges tankegångar 

och bestämmelser kring hur företag skall styras och ägas skiljer sig gentemot andra länder. 

Detta skulle då kunna vara en bidragande förklaring till skillnaden mellan vår studie och 

andra studier som visar att familjeföretag har högre utdelningar. Sedan finns risken att ett typ-

II fel har gjorts, det vill säga att nollhypotesen felaktigt accepteras trotts att den är falsk. 

Punkskattningar föreslår detta. 
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Att utdelningen, i relation till nettoresultatet, skall skilja sig mellan de två grupperna är inte 

självklart, trots att tidigare studier föreslår detta. Det är möjligt att själva klassificeringen av 

ett företag, gällande om det är av typen familjeföretag eller ej, inte har en betydande inverkan 

på ett företags utdelning. Denna studie har inte kunnat fastslå att en skillnad finns mellan de 

två grupperna under tidsperioden 2004-2014. På grund av detta tidsrum kan resultatet varken 

påvisa eller motbevisa att aktuell relation kommer att vara densamma i framtiden lika så 

innan 2004. 

(i) Har familjeföretag högre utdelningar än övriga företag? 

Nej. Denna studie kan inte visa att en skillnad finns mellan familjeföretag och övriga företag 

gällande graden av utdelning i relation till nettoresultatet. 

5.2 Aktivt ägandes inverkan på familjeföretagets utdelning 

För att testa om utdelningen hos familjeföretag påverkas av familjens aktiva ägande 

genomfördes en hypotesprövning. Familjeföretagen delades in i fyra grupper beroende på 

antalet familjemedlemmar som var aktiva i styrelsen och/eller ledningen. Dessa var 0, där 

inga familjemedlemmar från företagets familj var aktiva, 1, där en familjemedlem var aktivt 

samt, grupp 2 och 3, där två var aktiva respektive tre. Nollhypotesen var att medelvärdet av 

studiens mått på utdelning var lika i samtliga fyra grupper. Mothypotesen var att minst en av 

grupperna skilde sig mot de andra. Frekvensen, som redovisas i tabellen nedan, var 99 för 

grupp 0, 336 för grupp 1, 126 för grupp 2 och 18 för grupp 3. Frekvensen är i antal företagsår 

och totala antalet företagsår var 579. 
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Tabell 3: Envägs ANOVA - Genomsnittlig utdelning per aktivt ägande för familjeföretag 

Metod 

 

H0: Medelvärdet är lika i samtliga grupper 

H1: Medelvärdet skiljer sig i minst en av grupperna 

 

Signifikansnivå: α = 0,1 

 

Variansen antas vara lika.  

 

Faktor information 

 

Aktivt Ägande representeras av antal familjemedlemmar i styrelsen och/eller ledningen. 

Frekvensen är antingen; 0, 1, 2 eller 3, antal familjemedlemmar. 

 

Analys av Varians 

Källa  DF Adj SS Adj MS F-värde P-värde 

Aktivt 

Ägande 

 3 12445 4148,2 5,49 0,001 

Error  575 434212 755,2   

Total  578 446656    

Modellsummering 

S R-sq R-sq (adj) R-sq (pred) 

27,48 2,79% 2,28% 1,53% 

Genomsnittlig Utdelning* på basis av Aktivt Ägande 

Aktivt 

Ägande
1 

 N Medelvärde Standardavvikelse 90% 

Konfidensintervall 

0  99 29,00 25,19 (24,45; 33,55) 

1  336 36,76 27,84 (34,29; 39,23) 

2  126 39,72 28,70 (35,69; 43,76) 

3  18 54,06 23,55 (43,39; 64,73) 

  Polad standardavvikelse = 27,48 

 

Tabellförklaring: * Måttet för utdelning är måttet Dividend Payout per Share, för vidare förklaring se definitionen av 

måttet i stycke 3.2 . 1 Aktivt Ägande är antalet familjemedlemmar aktiva i ledningen och/eller styrelsen vid tidpunkten 

för observationen. För vidare förklaring se definitionen av Aktivt Ägande i stycke 3.1. 

Initialt genomfördes testet med en konfidensnivå om 95 procent. Detta kunde inte visa på en 

stark skillnad mellan inget aktivt ägande och 1 aktivt ägande. Vid denna konfidensnivå 

hamnade dessa två grupper inom samma intervall och kan därför inte statistiskt säkerställas. 

Dock kunde skillnaden mellan inget aktivt ägande och 2 aktivt ägande statistiskt bevisas vid 
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95 procent. Efter övervägande med grund i gruppernas punktskattningar beslutades att en 

konfidensnivå på 90 procent var tillfredställande för studien. Detta kan statistiskt säkerställa 

en skillnad mellan inget aktivt ägande och 1 aktivt ägande. Testet av medelvärdet är 

signifikant för att minst en grupps medelvärde avviker från de andra, då p-värdet är 0,001. 

Med 90 procent säkerhet kan denna studie statistiskt visa att den genomsnittliga utdelningen, 

i relation till nettoresultatet, påverkas av frekvensen av aktivt ägande. Konfidensintervallen 

för grupp 0 och 1 täcker inte varandra, vilket gör det möjligt att konstatera att den 

genomsnittliga utdelningen är större för familjeföretag med en aktiv familjemedlem än hos 

familjeföretag utan någon aktivt familjemedlem. Detta förhållande gäller för familjeföretag 

med egenskaperna: svenska aktiebolag i Larg-,Mid- och Small-cap, under perioden 2004 till 

2014. Samma förhållande råder mellan grupp 0 och 2 och grupp 0 och 3, som mellan grupp 0 

och grupp 1. Testets punktskattningar föreslår att med varje aktiv familjemedlem ökar graden 

av utdelning i relation till nettoresultatet, dock kan en skillnad mellan grupp 1 och 2 inte 

statistiskt bevisas utifrån en konfidensnivå om 90 procent. Resultatet visar en skillnad mellan 

grupp 3 mot grupp 0 och 1, men inte 2, men denna skillnad bör dock ses med försiktighet då 

grupp 3 endast innehåller 18 företagsår och inte uppnår den centrala gränsvärdesatsen(n≥30). 

Nedan redovisas en graf för att åskådliggöra de fyra gruppernas konfidensintervall (se graf 2, 

s. 26). Kritik mot valda konfidensnivå är att den inte innebär sådan stark säkerhet som en 

högre grad skulle medföra. Risken finns att ett typ I fel har gjorts, det vill säga att 

nollhypotesen felaktigt har förkastas fast att den är sann. Punkskattningarna föreslår dock ej 

detta. 

Förklaringsgraden på relationen mellan aktivt ägarskap och utdelning, i relation till 

nettoresultatet är mycket lågt (2,79%), vilket är en stark indikator på att aktivt ägande själv 

inte helt kan förklara utdelningen. P-värdet försäkrar dock att aktivt ägande är en signifikant 

faktor. 

Relationen mellan utdelningsmåttet och aktivt ägande i denna studie stödjer agent-principal 

teorin. Alltså att företag där ägare har en styrande befattning i genomsnitt har en högre grad 

av utdelning. Resonemanget som följer är; aktivt ägande leder till mindre agenkostnader, 

mindre agentkostnader leder till större utrymme för utdelning, en större grad av utdelning 

kommer att ges ut förutsatt att lönsamma investeringar finansierats. Resultatet tyder på denna 

kausalitet.  

Detta förhållande, utifrån resultatet, är stigande. För varje familjemedlem som tillkommer i 

ledningen eller styrelsen ökar utdelningsgraden. Detta förhållande föreslås av agent-principal 

teorin då förklaringen antas vara för att agentkostnaderna minskas. Familjeföretag utan någon 

aktiv familjemedlem i verksamhetens styrande organ betalar i genomsnitt utdelning mellan 

24,45-33,55 procent i relation mot nettoresultatet, detta ses till skillnad mot vad ett 

familjeföretag med en familjemedlem aktivt med styrande befattning, 34,29-39,23 procent. 

Skillnaden visar att en familj som ägare och med en aktiv familjemedlem har i genomsnitt en 
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högre utdelning än om familjen inte skulle ha en aktiv familjemedlem. Detta på grund av att 

relationen mellan ägaren(familjen) och agenten(familjemedlemmen) resulterar i en reducerad 

agentkostnad i relation till om agenten var någon annan än en familjemedlem. Detta 

förhållande gällande agent-principal kan teoretiskt vara möjligt i ej familjeföretag, 

exempelvis kan ett företag som inte är ett familjeföretag ha små agentkostnader genom 

exempelvis goda relationer och/eller goda styrsystem. Denna studie täcker dock inte agent-

principal-relationen för ej familjeföretag varför vi inte uttalar oss om relation hos dem. 

I kontrast till tidigare studier, som menar att familjeföretag i genomsnitt betalar en högre grad 

av utdelning än övriga företag, menar vi att det inte är själva klassificeringen, om företaget 

ifråga är ett familjeföretag eller ej, utan att det är det aktiva ägarskapet som har en inverkan 

på utdelningen. Att aktivt ägarskap är en faktor som påverkar hur familjeföretag agerar är i 

linje med arbeten som gjorts av; Poutziouris m.fl., (2015), Anderson och Reed, (2003), 

Isakov och Weisskopf, (2015), Fama och Jensen, (1983) samt Jensen och Meckling, (1976). 

Om graden av aktivt ägarskap är högt i en grupp bestående av familjeföretag är risken för en 

felaktig slutsatts, som syftar till att utdelningen beror på företagstypen, stor. Dock kan det 

tilläggas att tidigare studier har, till skillnad mot denna, genomförts främst utanför Sverige. 

Detta kan ha en inverkan på den skillnad som denna studie har i relation mot andra studier. 

Exempelvis kan lagstiftning, skatter och företagskultur vara faktorer som skapat skillnad. 

Denna studie har även brister i det avseendet att materialet är begränsad i tid. Resultatet visar 

på skillnad under det aktuella tidsrummet men tillåter endast skattningar av framtiden och 

tiden innan 2004. Det är inte omöjligt att föreslå att detta förhållande mellan aktivt ägarskap 

och utdelning skall vara det samma i framtiden, och innan 2004, men det kan inte detta 

material bevisa eller motbevisa. Skattningen av detta resultat föreslår dock att utdelning står i 

denna relation med aktivt ägande även i morgon. 
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Graf 2: Konfidensinterval - Genomsnittlig utdelning per aktivt ägande för familjeföretag 

 

 

Grafförklaring: Grafen visar fyra 90 procentiga konfidensintervall för den genomsnittliga utdelningen 

(Dividend Payout per Share) i relation till Aktivt Ägande. Konfidensintervallen redovisas numeriskt i 

tillhörande tabell. 

 

(ii) Finns det en skillnad mellan familjeföretag som har ett aktivt ägande och de som inte har 

aktivt ägande rörande utdelningar? 

Ja. Denna studie visar att familjer som har familjemedlemmar aktiva i verksamhetens ledning 

eller styrelse har i genomsnitt en högre grad av utdelning i relation till familjeföretag utan 

aktivt ägande. 
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6. Konklusion 

6.1 Slutsats 

Denna studie tillför nya bevis som berör utdelningspolitiken för familjeföretag. Studien är 

uppdelad i två steg. Steg ett undersöker gruppen familjeföretag och gruppen ej familjeföretag 

gällande utdelning. Steg två undersöker gruppen familjeföretag i undergrupper baserad på 

aktivt ägarskap gällande utdelning. Familjeföretag definieras som ett aktiebolag där en ägare 

(eller en grupp av ägare) innehar minst 20 procent av rösträtterna och är en familj. Utdelning 

ställs i relation till företagets nettoresultat och är per aktie. Perioden för undersökningarna är 

mellan 2004-2014 och berör registrerade aktiebolag på Nasdaq OMX i klasserna Large-,Mid- 

och Small Cap som betalar utdelning. Totalt innehåller studien 1034 företagsår 

(familjeföretag om 579 företagsår och ej familjeföretag om 455 företagsår). Vi finner att den 

genomsnittliga utdelningen inte kan skiljas pågrund av företagstyp, något som tidigare studier 

har gjort. Vi finner dock att en skillnad hos familjeföretag finns som är beroende på aktivt 

ägarskap och där fler familjemedlemmar i verksamhetens styrande organ innebär i 

genomsnitt en högre grad av utdelning. Resultatet finner belägg för agent-principal teorin, 

som förklarar förhållandet med att hög grad av aktivt ägande innebär lägre agentkostnader 

som i sin tur ger upphov till högre grad av utdelning. Denna studie bidrar till en ökad 

förståelse för Sveriges företag och är en del i ett försök att kartlägga familjeföretagens 

karaktäristiska drag. 

6.2 Fortsatta studier och begränsningar 

Denna studie undersöker utdelningarna hos familjeföretag under perioden 2004-2014. Då 

utdelningar kan antas variera över tid skulle det vara intressant med en liknande 

undersökning inom en överskådlig framtid. En sådan studie skulle bidra till ökad relevans och 

möjligtvis även bekräfta att våra slutsatser kring hur aktivt ägande påverkar utdelningarna 

även gäller över tid. Alternativt skulle en studie som återspeglar en längre tidsperiod också 

vara av intresse. Med längre tidspann får man till exempel med fler finansiella kriser och 

andra externa faktorer, samt i takt med att observationerna ökar, stärks empirin och resultatet 

sätts i ett större sammanhang. 

Branschens inverkan på utdelningen är något som denna studie inte tar hänsyn till. Det är inte 

helt orimligt att anta att olika branscher har olika grad av volatilitet och separata 

branschfaktorer. En uppdelning per bransch skulle medföra att utdelningen i relation till 

företagstypen och aktivt ägande mer ostört kan undersökas. Detta skulle komplettera denna 

studie.  

En aspekt som bör diskuteras framöver är återköpens roll. Denna studie har lämnat återköpen 

ute. Står Sverige inför en liknande utveckling som exempelvis den i USA, då är ett rimligt 

antagande att även återköpen bör tas med i beräkningarna när företags utbetalningar skall 

undersökas. En studie över familjeföretagens återköp av utestående aktier kan bidra med en 
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djupare förståelse om dessa och kan med enkelhet jämföras med denna studie, speciellt om 

aktivt ägande inkluderas som en faktor.  

Slutligen kan det konstateras att fortsatta studier bör ägna mer uppmärksamhet åt dem 

egenskaper som präglar familjeföretag när man bedömer effekterna av ägarstruktur och 

förhållanden mellan ägande och ledning och hur dessa står i relation till utdelningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Företagsurval 

Företag Lista 

 

Cavotec SA MID 

AAK AB LARGE 

 

CellaVision AB SMALL 

ABB Ltd LARGE 

 

Clas Ohlson AB MID 

Acando AB SMALL 

 

Cloetta AB MID 

Active Biotech AB MID 

 

Com Hem Holding AB LARGE 

AddNode Group AB SMALL 

 

Concentric AB MID 

Addtech AB MID 

 

Concordia Maritime AB SMALL 

Aerocrine AB SMALL 

 

Consilium AB SMALL 

Africa Oil Corp. LARGE 

 

Corem Property Group AB MID 

Alfa Laval AB LARGE 

 

C-RAD AB SMALL 

Allenex AB SMALL 

 

Creades AB MID 

AllTele Allmänna Svenska Telefonab SMALL 

 

CTT Systems AB SMALL 

Anoto Group AB SMALL 

 

Cybercom Group AB SMALL 

Arcam AB MID 

 

Dedicare AB SMALL 

Arctic Paper S.A. SMALL 

 

DGC One AB SMALL 

Arise AB SMALL 

 

Diös Fastigheter AB MID 

ASSA ABLOY AB LARGE 

 

DORO AB SMALL 

AstraZeneca PLC LARGE 

 

Duni AB MID 

Atlas Copco AB LARGE 

 

Duroc AB SMALL 

Atrium Ljungberg AB LARGE 

 

Dustin Group AB MID 

Autoliv Inc. SDB LARGE 

 

East Capital Explorer AB MID 

Avanza Bank Holding AB MID 

 

Elanders AB SMALL 

Avega Group AB SMALL 

 

Electra Gruppen AB SMALL 

Axfood AB LARGE 

 

Electrolux, AB LARGE 

Axis AB LARGE 

 

Elekta AB ser. B LARGE 

B&B TOOLS AB MID 

 

Elos AB SMALL 

Bactiguard Holding AB MID 

 

Eltel AB MID 

BE Group AB SMALL 

 

Endomines AB SMALL 

Beijer Alma AB MID 

 

Enea AB SMALL 

Beijer Electronics AB SMALL 

 

Eniro AB MID 

Beijer Ref AB MID 

 

EnQuest plc  LARGE 

Bergs Timber AB SMALL 

 

Eolus Vind AB SMALL 

Besqab AB SMALL 

 

Episurf Medical AB SMALL 

Betsson AB LARGE 

 

Ericsson, Telefonab. L M LARGE 

Bilia AB MID 

 

Etrion corp. SMALL 

BillerudKorsnäs AB LARGE 

 

eWork Scandinavia AB SMALL 

BioGaia AB MID 

 

Fabege AB LARGE 

BioInvent International AB SMALL 

 

Fagerhult, AB MID 

Biotage AB SMALL 

 

Fast Partner AB MID 

Björn Borg AB SMALL 

 

Fastighets AB Balder LARGE 

Black Earth Farming Ltd. SDB SMALL 

 

Feelgood Svenska AB SMALL 

Black Pearl Resources Inc SDB MID 

 

Fenix Outdoor International AG MID 

Boliden AB LARGE 

 

Fingerprint Cards AB MID 

Bong AB SMALL 

 

FormPipe Software AB SMALL 

Boule Diagnostics AB SMALL 

 

G5 Entertainment AB SMALL 

BTS Group AB SMALL 

 

Getinge AB LARGE 

Bufab Holding AB MID 

 

Geveko, AB SMALL 

Bulten AB SMALL 

 

Global Health Partner AB SMALL 

Bure Equity AB MID 

 

Gränges AB MID 

Byggmax Group AB MID 

 

Gunnebo AB MID 

 

  



33 
 

Castellum AB LARGE 

 

Haldex AB MID 

Catena AB MID 

 

Havsfrun Investment AB SMALL 

Heba Fastighets AB MID 

 

Modern Times Group MTG AB LARGE 

Hemfosa Fastigheter AB MID 

 

MQ Holding AB SMALL 

Hemtex AB SMALL 

 

MSC Konsult AB SMALL 

Hennes & Mauritz AB, H & M LARGE 

 

MultiQ International AB SMALL 

Hexagon AB LARGE 

 

Munksjö Oyj MID 

HEXPOL AB LARGE 

 

Mycronic AB MID 

HiQ International AB MID 

 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB SMALL 

HMS Networks AB MID 

 

NCC AB LARGE 

Hoist Finance AB MID 

 

Nederman Holding AB MID 

Holmen AB LARGE 

 

Net Entertainment NE AB MID 

Hufvudstaden AB LARGE 

 

Net Insight AB SMALL 

Husqvarna AB LARGE 

 

NeuroVive Pharmaceutical AB SMALL 

I.A.R Systems Group AB SMALL 

 

New Wave Group AB MID 

ICA Gruppen AB LARGE 

 

NGEx Resources Inc MID 

Image Systems AB SMALL 

 

NIBE Industrier AB LARGE 

Industrial & Financial Systems AB MID 

 

Nobia AB LARGE 

Industrivärden, AB LARGE 

 

Nolato AB ser. B MID 

Indutrade AB LARGE 

 

Nordea Bank AB LARGE 

Intellecta AB SMALL 

 

Nordic Mines AB SMALL 

Intrum Justitia AB LARGE 

 

Nordic Service Partners Holding AB SMALL 

Investor AB LARGE 

 

Nordnet AB MID 

Inwido AB MID 

 

NOTE AB SMALL 

ITAB Shop Concept AB MID 

 

Novestra AB SMALL 

JM AB LARGE 

 

NOVOTEK AB SMALL 

KABE AB SMALL 

 

NP3 Fastigheter AB MID 

KappAhl AB MID 

 

Oasmia Pharmaceutical AB MID 

Karo Bio AB SMALL 

 

Odd Molly International AB SMALL 

Karolinska Development AB SMALL 

 

OEM International AB MID 

Kinnevik, Investment AB LARGE 

 

Opcon AB SMALL 

Klövern AB MID 

 

Opus Group AB MID 

Knowit AB SMALL 

 

Orexo AB MID 

Kungsleden AB MID 

 

Oriflame Cosmetics S.A, SDB LARGE 

Lagercrantz Group AB MID 

 

Ortivus AB SMALL 

Lammhults Design Group AB SMALL 

 

Oscar Properties Holding AB SMALL 

Latour, Investmentab LARGE 

 

PA Resources AB SMALL 

Lifco AB LARGE 

 

PartnerTech AB SMALL 

Lindab International AB MID 

 

Peab AB ser. B LARGE 

Loomis AB LARGE 

 

Platzer Fastigheter Holding AB MID 

Lucara Diamond Corp MID 

 

Poolia AB SMALL 

Lundbergföretagen AB LARGE 

 

Precise Biometrics AB SMALL 

Lundin Gold Inc. MID 

 

Prevas AB SMALL 

Lundin Mining Corporation SDB LARGE 

 

Pricer AB SMALL 

Lundin Petroleum AB LARGE 

 

Proact IT Group AB SMALL 

Malmbergs Elektriska AB SMALL 

 

Probi AB SMALL 

Meda AB LARGE 

 

Proffice AB MID 

Medivir AB MID 

 

ProfilGruppen AB SMALL 

Mekonomen AB MID 

 

Qliro Group AB MID 

Melker Schörling AB LARGE 

 

Ratos AB LARGE 

Micro Systemation AB SMALL 

 

RaySearch Laboratories AB SMALL 

Midsona AB SMALL 

 

Recipharm AB MID 
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Midway Holding AB SMALL 

 

Rederi AB Transatlantic SMALL 

Millicom International Cellular S.A. SDB LARGE 

 

Rejlers AB SMALL 

Moberg Pharma AB SMALL 

 

Venue Retail Group AB SMALL 

Rezidor Hotel Group AB MID 

 

Victoria Park AB MID 

RNB RETAIL AND BRANDS AB SMALL 

 

Wihlborgs Fastigheter AB MID 

Rottneros AB SMALL 

 

Vitec Software Group AB SMALL 

SAAB AB LARGE 

 

Vitrolife AB MID 

Sagax AB MID 

 

Volvo, AB LARGE 

Sandvik AB LARGE 

 

Vostok Nafta Investment Ltd, SDB MID 

SAS AB MID 

 

XANO Industri AB SMALL 

Scandi Standard AB MID 

 

ÅF AB MID 

Seamless Distribution AB SMALL 

 

Öresund, Investment AB MID 

SECTRA AB MID 

 

Unibet Group Plc MID 

Securitas AB LARGE 

 

Uniflex AB SMALL 

SEMAFO Inc. MID 

 

Wallenstam AB LARGE 

Semcon AB SMALL 

 

VBG GROUP AB MID 

Sensys Traffic AB SMALL 
 

 Shelton Petroleum AB SMALL 

   SinterCast AB SMALL 

   Skandinaviska Enskilda Banken LARGE 

   Skanska AB LARGE 

   SKF, AB LARGE 

   SkiStar AB MID 

   Softronic AB SMALL 

   SSAB AB LARGE 

   Stockwik Förvaltning AB SMALL 

   Stora Enso Oyj LARGE 

   Studsvik AB SMALL 

   SWECO AB MID 

   Swedbank AB LARGE 

   Svedbergs i Dalstorp AB SMALL 

   Swedish Match AB LARGE 

   Swedish Orphan Biovitrum AB LARGE 

   Swedol AB MID 

   Svenska Cellulosa AB SCA LARGE 

   Svenska Handelsbanken LARGE 

   Svolder AB SMALL 

   Systemair AB MID 

   Tele2 AB LARGE 

   TeliaSonera AB LARGE 

   Tethys Oil AB MID 

   Thule Group AB MID 

   Tieto Oyj LARGE 

   Traction AB SMALL 

   TradeDoubler AB SMALL 

   Transcom WorldWide AB MID 

   Transmode AB MID 

   Trelleborg AB LARGE 

   Tribona AB MID 

   Trigon Agri A/S SMALL 

   Troax Group AB MID 
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Bilaga 2: Heteroskedasticitet 

Denna bilaga visar punktdiagram
14

 för residualernas fördelning. Ökar eller minskar 

residualerna succesivt är det ett tecken på att heteroskedasticitet. 

Diagram b1 – Steg 1 

 

Diagrammet föreslår inte heteroskedasticitet för undersökningen utdelning per 

företagstyp(steg 1) 

Diagram b2 – Steg 2 

 

Diagrammet föreslår inte heteroskedasticitet för undersökningen utdelning för familjeföretag 

per aktivt ägande(steg 2) 

 

                                                           
14

 Punktdiagrammen är hämtade från statistikprogrammet MiniTab 17 och är en så kallad; Residual plot of 

Residual versus order  


