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Sammanfattning 
 
Sedan 30-talet har många stora svenska företag kontrollerats av investmentbolag i ett 
pyramidliknande kontrollägarsystem. Även de företag som inte ingår i en pyramid ägs 
ofta av en stark kontrollägare, 90 % av Sveriges börsnoterade bolag karaktäriseras av 
detta. Sverige är det enda land i världen som tillåter alla slags metoder som separerar 
kontroll och ägande. 
 
Vi presenterar i vår uppsats teorier och lärobokskunskaper som behandlar dynamiken 
inom utdelnings- och kapitalstruktursprocessen och dess påverkan på ett företags 
marknadsvärde. Som en naturlig följd av detta presenterar vi också lite färskare material 
från svenska forskare där hypoteser om överkapitalisering och överinvestering bland 
svenska noterade företag behandlas. En utgångspunkt i undersökningen är en 
forskningsrapport skriven av Martin Holmén, Uppsala Universitet, och Peter Högfeldt, 
Handelshögskolan i Stockholm, 2005, samt Ekonomirådets rapport ”Ägarmakt och 
omvandling” (Tson Söderström (red.) 2003) som lägger särskilt fokus på företag som 
ingår i ett pyramidägande samt de som har en väldigt stark ägarkoncentration. De 
behandlar bland annat frågan om dessa företag gör överinvesteringar. 
 
Vi har som syfte att göra en kvalitativ undersökning av svenska börsnoterade bolag 
utifrån skillnader i ägarstrukturen, det vill säga om företaget har spritt ägande eller en 
stark kontrollägare alternativt kontrollägargrupp. Vi söker en djupare förklaring bakom 
detta fenomen och därför har vi valt att göra en kvalitativ studie där vi intervjuat fem 
börsnoterade svenska företag som alla representerar olika storlekar varav tre av dem har 
starka kontrollägare och två har en väldigt spridd ägarstruktur. Ett av bolagen vi 
intervjuat ingår i ett pyramidägande. Vi har på ett deduktivt tillvägagångssätt sökt teorier 
inom ämnena utdelning, kapitalstruktur och överinvesteringar. Vår ambition är att skapa 
oss en bild av hur beslut om utdelning, återinvesteringar och kapitalstruktur växer fram 
hos företag med olika ägarstruktur. 
 
 
Genom undersökningen har vi kunnat se att det finns skillnader mellan de båda 
ägarstrukturerna beträffande kapitalstruktur och utdelningspolitik men även likheter. 
Kapitalstrukturen ägnas större intresse och arbete hos de företag med spritt ägande, vilket 
kan ha en förklaring i hotet om uppköp eller övertagande. Agerandet hos alla företag 
gällande kapitalstrukturen stämmer bäst med den så kallade ”Trade-off”-teorin. 
Utdelningspolitiken påverkas av ägarstrukturen, där de med koncentrerat ägande verkar 
vilja ha möjligheten till bibehållen kontroll över kapitalet, detta visar sig i lägre 
utdelningsmål. Alla företag såg utdelningspolitiken som ett sätt att signalera till sina 
aktieägare. De flesta ansåg också att soliditeten i företaget prioriterades framför 
utdelningsmålen. Ingen av de teorier som vi presenterar här angående pyramidägda bolag 
verkar stämma överrens med de svar vi fick från respondenten från det pyramidägda 
företaget. 
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1. Inledning 
 
 
Här presenterar vi en bakgrund till ämnet som behandlas i uppsatsen och en 
problemdiskussion som berättigar dess existens. Vi avslutar kapitlet med en 
problemformulering, syfte och avgränsning. 
 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Intresset för ämnet som vi skriver om, uppkom då medierna för en tid sedan rapporterade 
att det finns många höjda röster gällande alldeles för stora utdelningar från företagen. 
Vissa hade åsikten att alldeles för lite kapital återinvesterades i företagen. Vi blev nyfikna 
på varför det var på detta sätt och började leta teorier som skulle förklara hur företagen 
resonerar vid utdelningsbeslut. Vi vill sedan se om dessa teorier kan appliceras på det 
enskilda företaget.  
 
I de anglosaxiska länderna, USA och Storbritannien, ser oftast ägarstrukturen bland de 
större bolagen ut på ett annat sätt än i Sverige. De har ett marknadsbaserat system som 
bygger på spritt ägande, i Sverige har vi ett så kallat kontrollägarsystem som är ett mer 
koncentrerat ägande (Tson Söderström (red.) 2003). I de marknadsbaserade systemen 
förlitar man sig mer på att företagsledningen skall styra företagen och se till att 
marknadsvärdet optimeras. Det finns en mängd incitamentavtal för att detta ska ske på ett 
tillförlitligt sätt. Kontrollägarsystemet separerar kontrollmakten och kapitalmakten på 
olika sätt. Pyramidägande och röstvärdesdifferentiering är vanligt förekommande bland 
svenska bolag (Tson Söderström (red.) 2003). Med pyramidägande menas att ett bolag, 
ofta ett investmentbolag (A i figur 1), äger och kontrollerar ett antal företag (B i figur 1). 
Dessa företag äger i sin tur kontrollen i ett antal andra företag (C i figur 1), som en 
pyramid. Företag A kommer genom sitt ägande i B att endast äga 25 % av kapitalet i C 
men ha full kontroll i C då de kontrollerar B till fullo. 

Figur 1: Exempel på pyramidägande 
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Detta leder till att de som besitter kontrollen i företaget inte för den skull äger den största 
delen av kapitalet. Sveriges kontrollstruktur är en av de högst separerade i världen. Denna 
klyfta mellan kontroll och ägande kan skapa motsättningar då särintressen kan 
uppkomma eftersom det blir en konflikt mellan röst och kapital (Tson Söderström (red.) 
2003). 
 
De anglosaxiska länderna präglas också av att det finns ett större minoritetsskydd i form 
av bestämmelser som ser till att inte privata intressen hos företagsledningen går före 
minoritetsägarnas intresse. Innan minoritetsskyddet förstärktes präglades också dessa 
länder av ett mer koncentrerat ägande. Tson Söderström (red. 2003) påpekar dock att om 
minoritetsskyddet blir för starkt så kan det hindra att ett företag sköts optimalt då det blir 
ekonomiskt ointressant för ledningen när privatvärdet för dessa begränsats allt för 
mycket. Lagom är bäst.  
 
De två övergripande corporate governance-systemen i världen, det marknadsbaserade och 
kontrollägarssystemet, medför både för och nackdelar och det är svårt att säga att den ena 
är bättre än den andra. Det har dock visat sig att det svenska systemet med 
kontrollägarsystem är som bäst i en stabil ekonomi (Tson Söderström (red.) 2003). Det 
kan sägas att detta system rör sig lite trögare vilket passar bra vid just en stabil ekonomi. 
Det finns tre olika sorters sätt att separera kontroll och ägande, dessa är: pyramidägande, 
korsvist ägande och röstdifferentierade aktier. Sverige är det enda land som tillåter alla 
tre metoderna vilket säkerligen bidragit till den starka klyftan mellan kontroll och ägande 
specifikt för Sverige. Endast 10 % av de börsnoterade bolagen i Sverige har spritt ägande, 
resterande 90 % har en väl definierad aktieägare eller aktieägargrupp (Tson Söderström 
(red.) 2003) (Fristedt & Sundqvist 2007). 
 
Sveriges pyramidägande har sin början på 1930-talet då Sveriges hamnade i en djup 
finansiell kris som utlöstes av Ivar Kreugers självmord. Hans högt belånade imperium av 
stora företag kollapsade och de nya ägarna blev de storbanker som hade finansierat hans 
riskfyllda projekt (Holmén & Högfeldt 2005). 1934 förbjöds direkt bankägande och 
investmentbolagen växte fram som kontrollinstrument (Tson Söderström (red.) 2003). På 
detta sätt kunde bankerna fortsätta att behålla kontrollen över de stora bolagen, och 
genom att använda detta pyramidägande samt röstvärdesdifferentierade aktier så kunde 
även företagen fortsätta att växa med bibehållen kontroll (Tson Söderström (red.) 2003). 
När det gällde röstvärdesdifferentiering var det de tidigare Krueger-kontrollerade 
bolagen, exempelvis Electrolux, Ericsson och SKF, som utnyttjade detta till max. En 
typisk A-aktie hade en röst medan en B-aktie endast hade 1/1000 röst, dock med lika 
utdelningsrättigheter. Ericsson var det sista bolaget att ge upp denna stora skillnad i 
rösträtt, vilket skedde 2004. Detta historiska händelseförlopp har lett fram till att Sveriges 
idag största börsnoterade bolag ingår i ett pyramidägande, där antingen en bank eller en 
familj kontrollerar ett investmentbolag som i sin tur är de största kontrollägarna i 
företaget (Holmén & Högfeldt 2005). 
 
Denna struktur med pyramidägande har kommit att föredras i Sverige då bankerna 
diversifierar sina låneportföljer och på så sätt kan garantera företagens överlevnad som en 
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grupp, ett företag kan gå i konkurs utan att automatiskt dra med sig allihop i fallet. Detta 
var viktigt eftersom Sverige först genomgick en finansiell kris i början av 1920-talet och 
sen upplevde Krueger-kraschen 1932. Landet blev starkt påmint om hur känsliga stora 
exportfirmor var gentemot växlingsräntor och volatila utländska förhållanden (Holmén & 
Högfeldt 2005). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Vi vill här beskriva lite av de problem men också fördelar som kommer med corporate 
governance och dess olika former. OMX skriver på sin hemsida (omxgroup.se 2007-05-
17) att corporate governance, eller bolagsstyrning, “handlar om ett beslutssystem genom 
vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget”. Tson Söderström (red. 2003) tar i 
ekonomirådets rapport ”Ägarmakt och omvandling” upp corporate governance som en 
källa till samhällsproblem när det inte sköts på rätt sätt.  
 
Kontrollägarsystemet kan ge upphov till samhällsekonomiska problem då de som besitter 
kontrollen endast har bidragit med en ytterst liten del av kapitalet till bolagen längst ned i 
pyramiden. I och med att Sverige har ett väl använt system av röstvärdesdifferentierade 
aktier, vanligtvis kallat A- och B-aktier, så förstärker det effekten. De mest kända av 
investmentbolagen är Investor som ägs av Wallenbergssfären, Kinnevik som kontrolleras 
av Stenbeckssfären och Industrivärden som ligger under Handelsbankssfären. Tson 
Söderström (red. 2003) skriver vidare att det existerar ett triangeldrama med aktörerna: 
kontrollägare, minoritetsägare och företagsledning. Han menar att frågan kretsar kring 
vilken av kontrollägare och företagsledning som är bäst på att skapa mervärde i företaget 
och för alla dess intressenter, där minoritetsägarna ingår. Det samhällsekonomiska 
problemet ligger häri att man vill undvika att kontrollägare alternativt företagsledningen 
främjar sina privata intressen framför att maximera företagets marknadsvärde. En stor 
anledning till att de som kontrollerar bolaget kan ägna sig åt detta, genom exempelvis 
olönsamma investeringar, är för att de inte satsat särskilt mycket kapital i företaget, de 
har helt enkelt inte mycket att förlora (Holmén & Högfeldt 2005). 
 
I vår undersökning vill vi undersöka företagsstyrningsformen där det finns starka 
kontrollägare. Dessa kan genom eventuella överinvesteringar främja sina egna intressen 
vilket påverkar minoritetsägarna på ett negativt sätt, i form av bland annat minskad 
utdelning och ineffektiva investeringar. Överinvestering bidrar till att den optimala 
kapitalstrukturen rubbas vilket påverkar företagets skattekostnader. Privata intressen hos 
kontrollägarna bidrar också till att ineffektiva investeringar görs för de återinvesterade 
pengarna vilket bidrar till att minoritetsägarna kräver rabatt på det egna kapitalet. Studier 
har visat att aktier i ett investmentbolag endast värderas till 75 % av marknadsvärdet 
jämfört med om man skulle hålla samma portfölj som investmentbolaget direkt på 
marknaden (Holmén & Högfeldt 2005). Detta blir en ond cirkel då rabatten gör att det 
blir dyrt för företaget med externt eget kapital (nyemissioner1), vilket i sin tur bidrar till 
att återinvesteringar, alternativt lån från låneinstitut, blir billigare. Att undvika skatter och 
                                                 
1 En nyemission är ett sätt att öka företagets egna kapital genom att erbjuda aktieägarna nyemitterade aktier 
mot kontant betalning (Thomason et al. 2006). 
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att behålla kontrollen över kapitalet är två andra faktorer som enligt Högfeldt och 
Holmén (2005) spelar in, det sistnämnda är av högst privat intresse. Frågan blir vad som 
är det starkaste skälet för företagen att göra dessa överinvesteringar. Hur resonerar 
kontrollägarna vid en eventuell överinvestering, är makten över pengarna så viktigt att 
företagets bästa åsidosätts i form av ett minskat värde på marknaden då aktierna 
rabatteras. 

 

1.3 Problemformulering 
 

 Vilken utdelningspolitik och diskussion om kapitalstruktur förs hos företag med 
koncentrerat ägande respektive företag med spritt ägande?  

 Vilka faktorer påverkar besluten?  
 Hur ser företaget till sina minoritetsägare och deras krav? 
 Används utdelningsbesluten som ett signalsystem till aktieägarna? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att undersöka om utdelningspolitik och kapitalstruktur påverkas 
av ägarstrukturen och om dessa i så fall har andra effekter på företagen i form av 
överkapitalisering eller utförande av privatvärde av kontroll. 
 

1.5 Avgränsning 
 
När vi sökte företag som skulle passa i vår undersökning så tittade vi efter extremer. Det 
innebär att vi explicit sökte företag där det antingen var starkt koncentrerat ägande eller 
väldigt spritt ägande. Vi satte också en begränsning angående antalet företag som vi ville 
intervjua till maximalt sex stycken där brist på tid och resurser var huvudorsaken.  
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1.6 Disposition 

Inledning 
Här presenterar vi en bakgrund till ämnet som behandlas i uppsatsen och 
en problemdiskussion som skall ackrediterar dess existens. Vi avslutar 

kapitlet med en problemformulering, syfte och avgränsning.  

 

Metod 
Vi beskriver i denna sektion hur vi har gått tillväga i vår undersökning och 

vilka för- och nackdelar det finns med vår metodik. 

 

 

 

Teori 
Här vill vi sammanfatta en del av de teorier som finns inom ämnet. Dessa 

ska ligga till grund för vår undersökning och kommer sedan att knytas 
samman med empirin i analysen. 

Empiri 
Detta kapitel syftar till att sammanfatta det viktigaste vi fick fram genom 

våra intervjuer. Detta är våra primärdata. 

Analys 
I detta avsnitt ska vi knyta samman det vi kommit fram till i våra intervjuer 

med de teorier som vi presenterat inom ämnet. 

 

Slutsats 
Vi presenterar här de slutsatser vi kan dra från den kvalitativa undersökning 

vi gjort med utgång från problemformuleringen och syftet presenterade i 
inledningskapitlet. 

 

 
Figur 2: Disposition av uppsatsen 
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2. Metod 
 
 
Vi beskriver i denna sektion hur vi har gått tillväga i vår undersökning och vilka för- och 
nackdelar det finns med vår metodik. 
 

 

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi har undersökt fem börsnoterade svenska 
företag. Valet av en kvalitativ metod bygger på att vi vill få en djupare förståelse för 
ämnet vi valt. Tidigare studier som gjorts inom ämnet, bland annat av Holmén och 
Högfeldt (2005), har varit kvantitativa. De har upptäckt ett fenomen inom svenskt 
företagande och vår intention är att titta närmre på de enskilda företagen för att se om vi 
kan verifiera eller falsifiera dessa teser. Eftersom vi söker en förståelse och en djupare 
inblick så är den kvalitativa metoden det definitivt bästa sättet att gå till väga. Vi är inte 
ute efter att dra några generella slutsatser utan är mer intresserade av att se djupare på hur 
några särskilda företag resonerar (Björklund & Paulsson 2003). En kvantitativ ansats 
skulle inte kunna erbjuda oss de förklaringar som vi är ute efter, dessutom finns risken att 
vi bara upprepar något som tidigare redan gjorts. Den kvantitativa metoden är kritiserad 
eftersom den anses göra människor till objekt och skapa ett avstånd mellan den som utför 
undersökningen och det som står i fokus för denna. I motsats står den kvalitativa ansatsen 
som ser till enskilda individers uppfattning vilket skapar en närhet (Jacobsen 2002).  
 

2.2 Induktivt eller deduktivt arbetssätt 
 
Det induktiva arbetssättet går till på det sätt att empiri först samlas in, för att sedan 
användas till att formulera teorier (Björklund & Paulsson 2003). Början av vår studie 
arbetades fram på ett induktivt sätt då vi först uppmärksammade ett fenomen för att sedan 
leta teorier utifrån det. Den studie ni nu har framför er är dock framarbetad på ett 
deduktivt tillvägagångssätt. Det innebär att vi utgår ifrån teorierna för att sedan söka i 
empirin och försöka verifiera dessa. Jacobsen (2002) skriver att den deduktiva ansatsen 
har kritiserats på grund av att den är starkt begränsad och att forskare endast funnit det de 
letat efter. Vi tar ingen ställning till huruvida detta är sant eller inte. 
 

2.3 Primär- eller sekundärdata 
 
I en undersökning är det idealiskt att använda både primär- och sekundärdata. Primärdata 
innebär information som insamlas för första gången i syfte att användas för en särskild 
problemställning. Primärdatan tas direkt från personer eller grupper av personer 
(Jacobsen 2002). De intervjuer vi har genomfört blir vår primärdata. Sekundärdata är den 
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information som är insamlad av andra. Ofta är denna information insamlad för andra 
ändamål än det syfte vi har med vår undersökning. Det viktiga, oavsett vilken data som 
används, är att vara kritisk till källorna och dess relevans (Jacobsen 2002). Den 
sekundärdata vi använder oss av är vetenskapliga artiklar, fackböcker samt en och annan 
elektronisk källa. 

 

2.4 Urval 
 
Urvalet vid en kvalitativ undersökning bygger på avsikten med undersökningen. Vi måste 
alltså först fundera på vilken slags information vi vill få ut. Den form som vi använder 
oss av kallar Jacobsen (2002 sid. 200) för ”Det typiska”. Detta innebär att vi, efter vår 
förhandsuppfattning, väljer ut enheter som vi anser vara representativa för vår 
undersökning (Jacobsen 2002). Vårt urval grundar sig i den förhandsuppfattning att de 
företag som skall ingå i vår studie måste ha en väl definierad ägarstruktur. Cirka hälften 
skall ha en stark kontrollägare, eller kontrollägargrupp, och den andra hälften ett tydligt 
spritt ägande. Minst ett av företagen skulle ingå i ett pyramidägande. I Renneboog och 
Trojanowskis (2005) artikel ”Control Structures and Payout Policy” så anser de att en 
röstandel på 20 % skapar en effektiv kontroll över företaget. Vi har använt detta som ett 
krav då vi valt företag med koncentrerat ägande, majoritetsägaren måste alltså besitta mer 
än 20 % av röstandelen. Företagen skall också ha aktier som handlas på en 
andrahandsmarknad. Utifrån dessa kriterier så ringde vi ett 30-tal företag. Information om 
varje företag och dess ägarstruktur hittade vi i tidskriften ”Ägarna och makten” (Fristedt 
& Sundqvist 2007) och på Avanzas hemsida (avanza.se 2007-04-17) från OMX Nordiska 
börsens Small- och Large cap-lista2. Av alla vi ringde så var ca hälften intresserade av att 
få frågorna skickade till sig för att senare besluta om de hade möjlighet att delta. Efter 
mail-kontakt med de kvarvarande företagen så var fem stycken beredda att ställa upp på 
en intervju.  
 
Vi valde de två listorna då vi vill få en spridning i storleken på företagen eftersom det är 
intressant att se hur fenomenet som vi undersöker uttrycker sig beroende på 
företagsstorlek och ägarstruktur. Tidskriften ”Ägarna och makten” (Fristedt & Sundqvist 
2007) gav oss ett bra underlag i sökandet efter ett företag som ingår i ett pyramidägande 
eftersom svenska sådana företag lätt kan identifieras där. 
 
De tre företag med koncentrerat ägande som vi fick kontakt med var MSC Konsult, från 
small-cap listan, HL Display, också från small-cap listan och ett Större Företag från 
Large-Cap listan som önskar vara anonymt genom uppsatsen. Det sistnämnda företaget är 
pyramidägt. De två företagen med spritt ägande är JM och TietoEnator, båda från Large-
cap listan. 

                                                 
2 Small cap-listan består av börsnoterade företag med ett börsvärde under 150 miljoner euro. Large cap-
listan omfattar företag med ett börsvärde som överstiger 1 miljard euro. Ordet ”cap” kommer från 
engelskans ”market capitalization” (börsvärde) (ne.se 2007-05-31). 

 7



2.5 Trovärdighet 
 
Trovärdigheten i en undersökning måste alltid beaktas och ifrågasättas. För att mäta 
trovärdigheten bör de tre aspekterna validitet, reliabilitet och objektivitet användas. För 
att bedöma om det som mäts verkligen var det som var avsett att mätas tittar man på 
validiteten (Björklund & Paulsson 2003). I vår undersökning vill vi titta på företag med 
olika ägarstrukturer. Detta är en offentlig uppgift och oavsett vilket resultat vi får fram 
har vi ändå mätt det vi från början tänkt oss. Företagen i vårt urval har alla tydliga 
ägarstrukturer. Reliabiliteten avser tillförlitligheten i mätningsinstrumenten och ser till 
om vi skulle få samma svar ifall en identisk studie skulle genomföras igen (Björklund & 
Paulsson 2003). Reliabiliteten i vår studie är svår att bedöma. För det första så är det en 
kvalitativ studie som ser till respondenternas subjektiva uppfattning, dessutom var det 
svårt att bedöma hur representativa våra respondenter var för sina företag när det gällde 
att svara på de frågor vi ställde. Alla som deltog i vår undersökning var ekonomichefer 
eller motsvarande på sina respektive företag. Vissa frågor var lättare för dem att svara på 
än andra och vi hade kanske fått ett annat resultat i vår studie om respondenterna hade 
haft en annan befattning i företaget. Vi hade exempelvis kunnat intervjua 
styrelseledamöter, vilket möjligtvis kunnat ge ännu djupare förståelse av beslutsprocessen 
i sig, då de antagligen har en närmre kontakt med ägarna. Vad gäller objektiviteten så har 
vi gått in med en inställning att vi skall försöka vara neutrala gentemot eventuella 
slutresultat och förväntningar. Detta är nog en av de svåraste utmaningarna vid alla 
undersökningar. Våra respondenters svar är subjektiva åsikter och kan inte ses 
representativa för andra än de själva. 
 

2.6 Intervju 
 
Tre av de intervjuer vi gjorde skedde ansikte mot ansikte med våra respondenter och två 
skedde över telefon. Vår intention var att alla intervjuer skulle ske med fysisk närvaro av 
både oss och respondenten, men på grund av resurs- och tidsbegränsningar var detta svårt 
att uppnå. Fördelar med att fysiskt vara på plats är att det lättare uppstår en förtrolig 
stämning och personlig kontakt. Det är också lättare, vid en önskan om fördjupning av 
svar, att upptäcka om det finns en gräns där intervjupersonen känner sig besvärad 
(Jacobsen 2002). En telefonintervju kan ha fördelen att man får en minskad så kallad 
intervjuareffekt. Intervjuareffekten uppstår när intervjuarens sätt att framträda påverkar 
uppgiftslämnarens svar. Risken för effekten är som störst vid en besöksintervju (Jacobsen 
2002). Vår åsikt är att de intervjuer som skedde på plats med intervjupersonerna gav en 
bättre diskussion, de blev därmed mer omslutande. 
 
Vi valde att genomföra öppna individuella intervjuer med en viss grad av strukturering. 
Den öppna intervjun passar bäst när få enheter undersöks och när vi är intresserade av en 
särskild individs tolkningar av ett visst fenomen (Jacobsen 2002). Vi gjorde en 
förstrukturering där vi bestämde oss för vilka ämnen vi särskilt skulle koncentrera oss på 
under intervjun. Våra intervjupersoner fick möjligheten att resonera öppet kring de 
förvalda ämnena. Det finns kritik kring denna förstrukturering eftersom det av vissa anses 
vara en begränsning av datainsamlingen och att den kvalitativa metoden ifrågasätts. De 
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motargument som finns menar på att datan utan denna strukturering skulle bli omöjlig att 
hantera på grund av komplexiteten som skulle uppstå. Vissa hävdar också att det 
omedvetet alltid görs en viss förstrukturering (Jacobsen 2002). Undersökaren kan välja 
att antingen vara öppen eller dölja sin avsikt om frågorna som ställs kan vara känsliga för 
intervjupersonen. Vi valde att vara helt öppna vad gällde avsikten med vårt arbete då vi 
ansåg att det var viktigt för våra respondenter att veta bakgrunden för att enklare kunna 
besvara våra frågor. Vi skickade också de frågor vi skulle ställa under intervjun i förväg 
via mail. Avsikten var att våra respondenter skulle hinna förbereda sig och att vi på det 
sättet skulle få bättre och mer genomtänkta svar. 
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 3. Teori 
 
 
Här vill vi sammanfatta en del av de teorier som finns i ämnet. Dessa ska ligga till grund 
för vår undersökning och kommer sedan att knytas samman med empirin. 
 

 

3.1 Pyramidägande i Sverige 
 
I Sverige är det vanligt med pyramidägande som ett sätt att utöva kontroll över ett annat 
företag utan att behöva tillskjuta en större mängd kapital (Holmén & Högfeldt 2005). Det 
som är speciellt i Sveriges fall är att det är det enda landet som även tillåter två andra 
instrument utöver pyramidägande för att separera kontroll och ägande. Dessa två är 
korsvist ägande samt röstvärdesdifferentierade aktier, vanligtvis kallat A- och B-aktier. 
För att ta ett exempel så tillåter USA endast röstvärdesdifferentierade aktier som 
kontrollinstrument. Men även det har varit omdiskuterat. Mestadels så har New York-
börsen förbjudit denna företeelse (Tson Söderström (red.) 2003). Holmén och Högfeldt 
(2005) skriver att det finns en politisk acceptans till pyramidägande i Sverige, vilket är 
grunden för att det överhuvudtaget skall kunna existera. Tson Söderström (red. 2003) 
beskriver på liknande sätt hur pyramidägandet stöds av vad han kallar järntriangeln, vilka 
består av statsmakten, kontrollägarna och de fackliga organisationerna. Detta blir tydligt 
när tre klausuler i Sveriges Rikes lag (2007) underlättar för ägarna att behålla kontrollen 
om dessa införs i bolagsordningen. Den första är Samtyckesförbehåll som innebär att 
resterande aktieägare måste ge sitt samtycke innan aktierna kan säljas (Aktiebolagslagen 
SFS 2005:551). Den andra klausulen handlar om Förköpsförbehåll som genom att skrivas 
in i bolagsordningen ger de redan befintliga aktieägarna rätten att i första hand bli 
tillfrågade vid försäljning av aktier (Aktiebolagslagen SFS 2005:551). 
Hembudsförbehållet ger de befintliga aktieägarna rätten att köpa tillbaka redan sålda 
aktier inom två månader (Aktiebolagslagen SFS 2005:551).  
 
Figur 3 visar hur SHB-sfären var uppbyggd i början av 2007. Denna pyramid 
representeras av alla tre kontrollinstrument: Pyramidägande, korsvist ägande samt 
röstvärdesdifferentierade aktier. Svenska pyramider är ”grunda”, jämfört med andra 
länder som exempelvis Italien3, och består oftast bara av 2-3 nivåer. Dock så förstärks 
separationen mellan ägande och kontroll genom röstvärdesdifferentierade aktier vilket 
skapar en hävstångseffekt. Över hälften av alla bolag på Stockholmsbörsen har 
röstvärdesdifferentierade aktier och över 90 % av företagen har en stark aktieägare eller 
aktieägargrupp. Visserligen ägs ganska få bolag på börsen av pyramider men värdet av 
dessa utgör en väldigt hög andel av börsens totala värde (Tson Söderström (red.) 2003). 
 
                                                 
3 Italien kan ha upp till 10 nivåer i sina pyramider. Där är detta system väl utvecklat, vilket är en effekt att 
röstvärdesdifferentiering inte tillåts på många håll i Europa (Tson Söderström (red.) 2003). 
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Figur 3: SHB-sfären (Fristedt & Sundqvist 2007 sid. 43) 
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3.2 Marknadsbaserat eller kontrollägarsystem 
 
Oavsett om det marknadsbaserade systemet används, som i de anglosaxiska länderna, 
eller om man har kontrollägarsystem som i de nordiska länderna, medför detta både för 
och nackdelar. Tson Söderström (red. 2003) menar att det finns ett så kallat triangeldrama 
mellan kontrollaktieägare, minoritetsägare och företagsledning. I det marknadsbaserade 
systemet är ägande spritt och bestämmanderätten axlas av företagsledningen, i 
kontrollägarsystemet ligger bestämmanderätten hos kontrollägarna. Oavsett vilket system 
som brukas så finns alltid risken att de med största kontrollposten utnyttjar denna för 
privatvärdet av kontroll på bekostnad av minoritetsägarna. Tson Söderström (red. 2003, 
sid. 27) definierar privatvärdet av kontroll som ”den nytta kontrollägarna får av 
företaget utöver den finansiella avkastning som tillfaller alla aktieägare på lika villkor”. 
Då kontrollägarna fattar sina beslut grundat på privata intressen kan detta leda till 
samhällsekonomiskt felaktiga beslut och inte till en maximering av företagets 
marknadsvärde. Vidare ur det samhällsekonomiska perspektivet så maximeras företagets 
marknadsvärde när alla företagets intressenter nytta maximeras. Tson Söderström rapport 
(red. 2003) ser dock en skillnad mellan aktieägarna och de andra intressenterna. De 
menar att aktieägarna som en helhet inte kommer ifrån sitt ansvar och skulle de inte 
kunna påverka sin egen situation och ges inflytande skulle aktierna till slut bli värdelösa. 
De andra intressenterna kan som de uttrycker sig ”rösta med fötterna”, det vill säga de 
kan alltid vända sig någon annanstans om de inte är nöjda. 

 

3.2.1 Minoritetsskydd 
 
Minoritetsägarna kan skyddas genom att ha ett så kallat starkt minoritetsskydd, men det 
kan också bidra till att privatvärdet av kontroll helt försvinner. Om det försvinner kan det 
ta bort incitamenten, i form av privata ekonomiska intressen, till att styra företaget (Tson 
Söderström (red.) 2003). Rent samhällsekonomiskt måste det uppstå en balans mellan 
privatvärdet av kontroll och minoritetsskyddet för att motivera både kontrollägarna och 
minoritetsägarna. Å ena sidan ska privatvärdet ge incitament till kontrollägarna att inte 
bara fullfölja de uppgifter som kan härledas till deras kapitalinsats, och å andra sidan 
skall detta privatvärde inte utövas på bekostnad av minoritetsägarna. Det lagstadgade 
minoritetsintresset är i Sverige rätt svagt utåt sett men det förstärks av skatteeffekter som 
påverkar kontrollägarnas beslut (Tson Söderström (red.) 2003).  
 

3.2.2 Skatten som minoritetsskydd 
 
Holmén och Högfeldt (2005) menar i sin rapport att det snarare är skattesystemet än det 
lagliga skyddet av minoritetsägarna som ser till att investmentbolagen inte gör privata 
ekonomiska vinningar, dock stöder detta system en alltför hög återinvesteringsgrad. 
Skattesystemet i Sverige ser till att eventuella utdelningar mellan bolagen passerar rakt 
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igenom pyramiden och ut till aktieägarna, detta skall förhindra att investmentbolagen 
uppmuntrar till extra höga utdelningar för egen vinnings skull. Tre exempel på detta är att 
investmentbolagen inte behöver betala skatt om:  

 all utdelning från portföljbolagen går direkt till aktieägarna  
 reavinster från finansiella instrument återinvesteras eller om  
 stiftelsen som står högst upp i pyramiden ger 90 % av sina tilldelade utdelningar 

till välgörenhet. (Holmén & Högfeldt 2005) 
 Det anses att denna beskattning skall gynna långsiktighet och därigenom även tillväxten 
i ekonomin genom att låsa kapital i företagen (Tson Söderström (red.) 2003). Holmén och 
Högfeldt (2005) menar att denna skatteffekt är en av orsakerna till att portföljföretagen 
blir överkapitaliserade. 
 

3.3 Privatvärde av kontroll 
 
En annan orsak, utöver skattesystemet, till överkapitaliseringen är enligt Holmén och 
Högfeldt (2005) kontrollskäl. De skriver att den primära orsaken till pyramidägande för 
investmentbolagen är att få kontroll över stora bolags kassaflöden genom en liten 
investering. Detta är en relativ billig källa till kapital med lägre och inte lika tuffa 
avkastningskrav jämfört med marknaden för externt eget kapital. Klyftan mellan kontroll 
och ägande är deras instrument för att uppnå detta. Överkapitaliseringen som uppstår till 
följd av skatteeffekterna och investmentbolagens kontrollskäl leder i sin tur till 
överinvesteringar då det inte uppfyller några avkastningskrav att bara sitta på en massa 
kontanter (Holmén & Högfeldt 2005). Den goda tillgången på billig intern finansiering 
bidrar också till överinvesteringarna (Tson Söderström (red.) 2003). 
 
Kontrollägarnas privatvärde av kontroll influerar besluten om investeringar vilket enligt 
Tson Söderström (red. 2003) leder till effektivitetsförluster vid val av investeringsprojekt 
och finansieringsbeslut. Kontrollägarna bär förluster i proportion till sin kapitalandel 
vilket gör att de kan ta sig an prestigeprojekt och riskfyllda projekt med hög status. De 
tänker kanske inte i första hand på projektets effekt på framtida vinster inom företaget. 
Även olönsamma investeringar kan fortsätta stödjas genom subventioneringar från andra 
verksamhetsgrenar av sentimentala skäl. Effektivitetsförlusten kommer att ha negativa 
effekter på samhällsekonomin när allokeringen av resurser inte maximeras. Dock så 
kommer detta inte att ske på bekostnad av minoritetsägarna eftersom dessa kommer att 
kräva en kompensation i form av en rabatt då kapitalet inte används till endast det syftet 
att skapa högsta möjliga avkastning (Tson Söderström (red.) 2003).   
 

3.3.1 Pyramidrabatt 
 
Holmén och Högfeldt (2005) talar först och främst om den rabatt4 investerarna kräver 
som åligger investmentbolagen. De har kommit fram till att portföljfirmorna är belagda 

                                                 
4 På grund av bra bokföringslagar, liten korruption, hög pressfrihet och en bra granskning så är rabatten på 
eget kapital i Sverige högre än i de anglosaxiska länderna (Holmén & Högfeldt 2005). 
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med en rabatt på cirka 10 % och att investmentbolagens rabatt ligger på cirka 25 %. Den 
totala pyramidiala rabatten på eget kapital ligger över 30 %. Om man investerar i ett 
investmentbolag så tillkommer kostnader jämfört med att hålla bolagets portfölj direkt på 
marknaden. Holmén och Högfeldts (2005) första tes handlade om att det skulle 
förekomma så kallad ”Tunneling” eller ”Corporate Stealing” inom pyramiderna vilket 
skulle leda till rabatterna. Det innebär att de yttersta kontrollägarna flyttar resurser från 
firmor där de har små kassaflödesrättigheter till de bolag där de har stora 
kassaflödesrättigheter, alltså uppåt i pyramiden. Författarna kom dock fram till att det 
inom svenska bolag istället sker det motsatta, för mycket kapital behålls i bolaget. De 
menar att rabatterna hos investmentbolagen kan härledas till tre olika orsaker. Den första 
är de privata ekonomiska fördelarna som ägare och ledning tar sig5, en andra anledning är 
administrations- och representationskostnader. Den tredje och, enligt Holmén och 
Högfeldt (2005), största anledningen till rabatten på investmentbolagen är de 
överinvesteringskostnader som uppkommer av ineffektiva återinvesteringar av vinster. 
Kostnader och förluster härledda till överinvesteringar bärs av kapitalägarna snarare än 
kontrollägarna och det är detta investerarna kräver kompensation för. Rabatten ökar när 
separationen mellan kontroll och kapital ökar. Detta driver en kil mellan externt och 
internt eget kapital vilket i sin tur påverkar företagets finansierings- och 
investeringsbeslut då kostnaden för internt eget kapital minskar i takt med klyftan 
(Holmén & Högfeldt 2005). Det är inte pyramidägandet i sig eller de 
röstvärdesdifferentierade aktierna som direkt påverkar rabatten. Holmén och Högfeldt 
(2005) länkar rabatten på investmentbolagen till pyramidägandet genom de ineffektiva 
investerings- och finansieringsbeslut som görs. Besluten påverkas i sin tur av 
överkapitaliseringen som sker på grund av skatte- och kontrollskäl. 
 

3.3.2 Belåningsgrad hos företag med starka kontrollägare 
 
Beroende på tillväxtfasen i företaget så kommer belåningsgraden att se olika ut. 
Kontrollägarna i ett företag med låg tillväxtpotential kommer att ha god tillgång till 
internt eget kapital, vilket på grund av rabatten är billigare än det externa egna kapitalet. 
Detta företag kommer enligt Tson Söderström (red. 2003) att ha en lägre 
skuldsättningsgrad än genomsnittet. Befinner sig företaget istället i en fas med hög 
tillväxtpotential kommer inte tillgången på ett internt eget kapital att vara så stort. I detta 
fall kommer kontrollägarna att föredra lånefinansiering då de vill undvika att späda ut 
kontrollen, skuldsättningsgraden kommer här att bli högre än genomsnittet (Tson 
Söderström (red.) 2003). Holmén och Högfeldt (2005) skriver att 
investmentkontrollerade bolag ofta befinner sig i en mogen bransch med låg 
tillväxtpotential, de har också observerat att företag inom en pyramidsfär har i 
medelvärde en lägre belåningsgrad än övriga företag. Detta stämmer väl överens med det 
resonemang som Tson Söderström (red. 2003) för.  
 

                                                 
5 I Sverige så är de ekonomiska privata fördelar som ägarna tar sig bland de lägsta i världen (Holmén & 
Högfeldt 2005). 
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3.4 Kapitalstruktur 
 
Ett företags kapitalstruktur är förenklat uppbyggt av eget kapital och skulder och 
avvägningen dessa emellan är kritisk. De olika finansieringssätten har olika kostnader 
men medför också olika risker för företaget. Kombinationen av eget kapital och skulder 
skall anpassas till den grad då företaget har ett så högt värde som möjligt på marknaden 
och en minimerad kapitalkostnad (Ross et al. 2004). 
 

3.4.1 Kapitalstrukturen på en perfekt marknad 
 
1958 visade två forskare, Franco Modigliani och Merton Miller, att marknadsvärdet på ett 
företag inte påverkas av kapitalstrukturen. Dock gäller detta bara under omständigheter 
med en perfekt marknad (Brealey et al. 2007). Berk och DeMarzo (2007) beskriver tre 
huvudaspekter som representerar en perfekt marknad. Den första aspekten är att 
investerare och företag kan handla med värdepapper på en konkurrensutsatt marknad till 
priser som representerar objektets framtida kassaflöde. Den andra aspekten handlar om 
att inga skatter, transaktionskostnader eller utfärdandekostnader finns kopplade till 
handlandet med värdepapper. Aspekt nummer tre säger att företagets finansiella beslut 
inte förändrar kassaflödet genererat av dess investeringar, inte heller avslöjar det någon 
ny information om dem. Även då dessa antaganden är orealistiska lägger de en bra grund 
när man tittar på kapitalstrukturens roll inom corporate finance. Modilgliani och Miller 
har två propositioner som sammanfattar vad de kommit fram till. Propositionerna lyder:  
 

”In a perfect capital market, the total value of a firm is equal to the market value of the 
total cash flows generated by its assets and is not affected by its choice of capital 

structure.” 
(Berk et al. 2007 sid. 432) 

 
“The cost of capital of levered equity is equal to the cost of capital of unlevered equity 

plus a premium that is proportional to the market value dept-equity ratio” 
(Berk et al. 2007 sid. 438) 

 
Dessa två propositioner kan enkelt förklaras med ”The conservation of value principle” 
som säger att när en perfekt marknad råder så varken tillför eller bortför finansiella 
transaktioner något värde till företaget. Transaktionerna kommer istället att omfördela 
risken och med det också avkastningen. Ett företag som ökar sin belåningsgrad skaffar 
sig skyldigheter gentemot långivarna eftersom dessa måste ha sin återbetalning innan det 
ens kan bli aktuellt att tänka på en utdelning till aktieägarna. Denna ökade risk för 
aktieägarna gör att de kräver en högre avkastning på det egna kapitalet vilket 
kompenserar för det billigare lånet. Företagets WACC (Weighted Average Cost of 
Capital)6 kommer att vara oberoende av kapitalstrukturen och därmed också vara den 

                                                 
6 Ett företags Weighted Average Cost of Capital (WACC), i fortsättningen även kallad den vägda 
genomsnittliga kapitalkostnaden, är den minsta möjliga avkastningen vid investering i ett riskfyllt projekt 
(Brealey et al. 2007). 
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samma som kostnaden för eget kapital om de hade varit obelånat. Det är också svaret på 
varför lån inte bara väljs då det är billigare, den minskade kostnaden på lånet kommer 
inte att märkas i den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden (Berk & DeMarzo 2007). 
MM:s (Modigliani & Miller) propositioner är omdiskuterade på grund av att det inte 
existerar en perfekt marknad, men MM:s teori kan förklaras med Newtons upptäckt om 
gravitationen. Newton upptäckte att alla kroppar oavsett storlek faller lika fort i vakuum, 
på samma sätt skall inte kapitalstrukturen påverka värdet på företaget i en perfekt 
marknad. Dock kommer luftmotståndet att bromsa vissa kroppar mer än andra och på 
samma sätt kommer friktioner på kapitalmarknaden göra att kapitalstrukturen ändå i 
slutändan påverkar företagets värde. Ser man till MM:s propositioner så menar de att den 
sanna rollen hos ett företags finansiella policy ligger i att kunna hantera skatter och 
transaktionskostnader som är delar av den finansiella marknadens imperfektion (Berk & 
DeMarzo 2007). 
 

3.4.2 Kapitalstruktur på en imperfekt marknad 
 
På den marknaden där värdepapper handlas förekommer skatt. Skatten betalas först efter 
att räntekostnaderna betalas vilket medför att kostnaden för lånet reducerar den skatt som 
företaget måste betala. Detta kallas för skattelättnaden för lån och är ett incitament för 
företagen att ta mer lån. Denna skattelättnad kan beräknas genom att ta skattesatsen 
gånger räntebetalningarna (Berk & DeMarzo 2007). Det finns två olika sätt att mäta 
belåningsgraden på, antingen genom den räntebärande skulden genom eget kapital, så 
kallad gearing, eller skulden som en del av det totala värdet på företaget, belåningsgraden 
(Levy 1998). När skatt finns med i bilden kommer MM:s proposition I att förändras lite. 
Det totala värdet på det belånade företaget kommer nu att överskrida värdet på företaget 
om det hade varit obelånat. Den värdeökning som sker är nuvärdet av skattelättnaden på 
lånet i all evighet. På grund av denna skattelättnad kommer den vägda 
genomsnittskostnaden för kapital att sjunka när belåningsgraden ökar (Berk & DeMarzo 
2007). Eftersom den vägda genomsnittskostnaden för kapital är den diskonteringsräntan 
som används vid beräkning av kassaflöden, och de framtida kassaflödena är de som 
bestämmer värdet på företaget, kommer en minskad diskonteringsränta att öka värdet på 
företaget (Ross et al. 2003).  
 
Skattelättnaden ökar i samma takt som belåningsgraden vilket teoretiskt skulle innebära 
att företagen skulle vinna på att hela tiden öka belåningsgraden. Dock sker inte detta i 
verkligheten eftersom företagen tenderar att ha lägre belåningsgrad än väntat. Varför 
väljer företagen att hellre betala skatt än att maximera värdet för sina aktieägare? 
Räntebetalningar är en skyldighet som företagen har gentemot sina långivare och kan de 
inte uppfylla dessa uppkommer en finansiell kris. Konkurser är kostsamma och detta 
avspeglas i kapitalstrukturen (Berk & DeMarzo 2007). Kostnaden för en eventuell 
bankrutt förekommer i både indirekt och direkt form. De direkta kostnaderna är framför 
allt juridiska och administrativa kostnader i samband med konkursen och de indirekta är 
svårigheterna med att bedriva ett företag som är i finansiell kris (Brealey et al. 2007). 
Kostnaden för en eventuell konkurs påverkar värdet på de tillgångar som senare skall 
tillfalla aktieägarna. Ju större den överhängande risken är desto större värdefall på 
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tillgångarna, och ju större belåningsgrad desto större risk (Berk & DeMarzo 2007). 
Skattelättnaden på lån måste vägas mot den kostnad som uppkommer av risken för en 
finansiell kris och det är detta som ”Trade-off”-teorin behandlar. Den säger att det totala 
värdet på ett belånat företag är firmans värde utan lån plus nuvärdet av skattelättnaden på 
lån minus kostnaden för en eventuell finansiell kris. 
 
VBelånat = VObelånat + Nuvärde(skattelättnad) - Nuvärde(kostnad finansiell kris)  
(Berk & DeMarzo 2007 sid. 501)  
 
Ett företag som har en låg sannolikhet att hamna i finansiell kris kan pressa 
belåningsgraden längre eftersom värdet på företaget inte kommer att börja sjunka. Figur 4 
beskriver ett företags optimala belåningsgrad beroende på om de har stor risk för 
finansiell kris eller inte. Ju lägre risk för finansiell kris desto högre kan belåningsgraden 
pressas. 
 

igur 4: Optimal belåningsgrad (Berk & DeMarzo 2007 sid. 502) 

3.4.3 Pecking Order Theory 

he Pecking Order Theory menar att skatter och finansiell kris inte är lika viktigt i valet 

                                                

F
  

 
T
av kapitalstruktur som företagsledningens prioritering av interna medel över externa 
medel vid finansieringsbeslut. Tanken är att teorin skall förklara saker som ”trade-off”-
teorin inte kan förklara, exempelvis varför stora stabila företag med höga vinster tenderar 
att låna minst. Teorin säger att interna medel föredras eftersom dessa kan lyftas utan att 
några signaler7 sänds som kan sänka aktiepriset. Vidare kommer lån att föredras framför 
nyemissioner, om externa medel måste användas, då det är mindre sannolikhet att 
aktieägarna tolkar det som ett dåligt omen (Brealey et al. 2007). Grunden till 
resonemanget bygger på asymmetrisk information. Om företagsledningen vet mer än 
investerarna kommer en nyemission göras när företagsledningen tror att aktien är 
övervärderad, alltså då de har en pessimistisk syn på framtiden. Om företagsledningen 

 
7 Se vidare i avsnitt 3.5.4 Utdelning som signalsystem. 
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istället tror att aktien är undervärderad, och ledningen är positiv om framtiden, kommer 
ingen nyemission att ske. Investerare kommer att tolka en nyemission som ett negativt 
budskap vilket kommer att driva ned aktiepriset. Allt detta undviks genom att 
finansiering sker med interna medel och i andra hand lån. Sist av allt väljs en nyemission 
(Brealey et al. 2007). 

 

3.5 Utdelningspolitik 

tt företag kan välja att dela med sig av vinsten till sina aktieägare, två exempel på detta 

3.5.1 Utdelningspolitik på en perfekt marknad 

odigliani och Miller kom 1961 med en artikel som menade att ett företags 

”In perfect capital markets, holding fixed the investment policy of a firm, the firm´s 

De förklarar propositionen med att oavsett hur mycket kassaflöde företaget har så kan de 

3.5.2 Utdelningspolitik på en imperfekt marknad 

recis som med kapitalstrukturen kommer utdelningspolitiken endast att påverkas av 

 
E
är genom utdelningar eller återköp av aktier. I detta läge är det viktigt att veta hur valet av 
utdelningspolitik och storleken på denna påverkar företagets marknadsvärde (Brealey et 
al. 2007).  

 
M
utdelningspolitik inte påverkar ett företags aktiepris på en perfekt marknad. Deras 
proposition löd: 
 

choice of dividend policy is irrelevant and does not affect the initial share price”. 
(Berk & DeMarzo 2007 sid. 540) 

 

välja att dela ut mindre och använda återstående kapital till återköp av aktier. Alternativt 
kan de dela ut mer genom att skaffa mer likvida medel genom nyemissioner. Återköp och 
försäljning är transaktioner med ett nettonuvärde som är noll, därför kommer de inte ha 
någon effekt på det initiala aktiepriset (Berk & DeMarzo 2007). Sammanfattande kan 
sägas att sättet en utdelning görs på, genom återköp eller vanliga utdelningar, inte 
påverkar aktiepriset men storleken på densamma gör det. 
 

 
P
friktioner som uppstår på en imperfekt marknad (Berk & DeMarzo 2007). Typiska 
friktioner är skatt eller transaktionskostnader (Levy 1998). Om skatten på utdelningar 
överskrider skatten på reavinster, så kommer ett företag som återköper sina aktier istället 
för att dela ut, vinna på att återköpa eftersom skattebesparingen ökar värdet på företaget. 
Med utgångspunkt i detta så skulle det optimala vara att inte dela ut någonting alls. 
Faktumet att företaget ändå delar ut även då de förlorar pengar, på grund av skatten, 
kallas för ”The Dividend Puzzle” (Berk & DeMarzo 2007). Brav et al. (2005) visar i en 
studie bland 384 ekonomichefer att skatten inte är en dominerande faktor när 
utdelningspolitiken bestäms. Författarna har tagit del av en undersökning som gjordes 
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efter att skatten sänkts på utdelningar i USA 2003, den visar att endast skatten är 
marginellt viktig för vissa. Lite mindre än hälften av deras respondenter sa att skatten 
gjorde att de föredrar återköp av aktier framför en utdelning. 
 

3.5.3 Optimal utdelningspolitik 

arför skiljer sig olika företag åt när det gäller utdelningsgraden? Levy (1998) menar att 

Tson Söderströms (red. 2003) rapport skriver han att det kan uppstå en likviditetsrisk i 

3.5.4 Utdelning som signalsystem 

edningen har oftast mer information angående ett företags förväntade framtida 

tyngre än ord, därför blir det en starkare effekt av utdelningsförändringar (Levy 1998).  

 
V
det måste finnas en optimal utdelningspolitik eftersom det på en imperfekt marknad 
påverkar företagets värde, och där företaget maximerar sitt värde måste 
utdelningspolitiken vara optimal. Författaren menar också att om det föreligger en 
begränsning vid emittering av nya aktier, som i fallet där en kontrollägare minskar antalet 
emitterade aktier på grund av risken för utspädning av kontroll, så kommer 
utdelningspolitiken och investeringar att vara direkt länkade, vilket gör utdelningspolitik 
ytterst relevant (Levy 1998). ”The Managerial Entrenchment Theory of Payout Policy” 
säger att då företagsledare kan ha andra motiv än aktieägarna så kan utdelningen bli 
lidande eftersom densamme bara är villig att dela ut när den blir pressad av investerarna. 
Det kan leda till kostnader på grund av för mycket kassaflöde i företaget. Dessa kostnader 
kan exempelvis vara ineffektiva projekt och allmänt slöseri (Berk & DeMarzo 2007).   
 
I 
företaget om det slussas ut för mycket kapital på marknaden. Aktieägarna kanske 
uppskattar denna gest men andra intressenters intressen sätts på spel eftersom det inte 
kommer finnas någon försäkring om att det finansiella kapitalet verkligen finns till hands 
om det skulle behövas. Kapitalstrukturen avgör hur strama de finansiella tyglarna är. 
Både för mycket och för lite kassaflöde i företaget skapar en kostnad. Renneboog och 
Trojanowski (2005) har i sin studie kommit fram till att starka kontrollägare eller 
kontrollägargrupper försvagar kopplingen mellan vinster och utdelning, en koppling som 
i vanliga fall är viktig. Kontrollägarna verkar ha insett att likviditeten kan bli ansträngd 
av allt för generösa utdelningar. De verkar hellre ta kostnaden med ett fritt kassaflöde än 
risken för underinvestering. Författarna skriver också att Moh´d et al. (1995) har hittat 
tecken på att det i USA förekommer högre utdelningsgrader hos företag med spritt 
ägande, men också hos de företag som har institutioner som starka kontrollägare. I 
motsats till detta skriver Renneboog och Trojanowski (2005) att Zeckhauser och Pound 
(1990) ej hittat någon skillnad mellan företag med starka kontrollägare och företag med 
spritt ägande gällande skillnader i utdelning. 
 

 
L
kassaflöde än aktieägarna. Utdelningspolitiken kan bli ett sätt att signalera om denna 
framtidstro, en ökad utdelning antyder en god utsikt för företaget. Tanken är att denna 
gest skall öka efterfrågan på aktien och därmed priset, vilket leder till ett ökat 
företagsvärde. En text i en årsredovisning är inte lika övertygande, handlingar väger 
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Det finns en företeelse som kallas för ”Dividend Smoothing” som utgör exempel på att 

tdelningar är mycket mindre volatila än intäkterna. John Litner (1956) förklarade detta 

aget ökat vinsten exceptionellt mycket kan företaget välja att istället 
r att höja den ordinarie utdelningen ge ut en extra utdelning eller genomföra återköp av 

u
med att företagsledarna först och främst tror att investerare föredrar stabila utdelningar 
med ihållande tillväxt, men att de också önskar hålla ett långsiktigt mål med utdelning 
som en del av vinsten. Till följd av det så kommer företagen endast att höja utdelningen 
när de ser en långsiktig utdelning av de framtida vinsterna och en sänkning av utdelningar 
kommer endast att ske som en allra sista utväg (Berk & DeMarzo 2007). I Bravs et al. 
(2005) studie visar de att 90 % av företagen försöker jämna ut utdelningen år för år. I 
stort sett alla sa att både utdelningar och återköp skvallrar om företagsledningens 
framtidstro. Studien visade också att företagen uttrycker en stark ovilja mot 
nedskärningar i utdelningen, men att utdelningen alltid kommer i andra hand efter 
likviditetsbehovet.  
 
Under år då ett föret
fö
aktier. Detta signalerar att det endast handlar om en engångsföreteelse, men att man gärna 
vill dela med sig av vinsten till sina aktieägare (Levy 1998).  
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4. Empiri 
 
 
Kapitel syftar till att sammanfatta det viktigaste vi fick fram genom våra intervjuer. Detta 
är vår primärdata. Frågorna som vi ställde finns presenterade i sin helhet i bilaga 1. 
 

 

4.1 Intervjuer 
 
De personer och företag vi har intervjuat består av följande: 
 
Koncentrerat ägande: 
Jenny Kjelvik på MSC Konsult, arbetar som Ekonomichef och med HR.  
Yvonne Cedergren på HL display, arbetar som ekonomichef. 
Anonym person, arbetar som ekonomiassistent, på ett Större företag som ingår i en av de 
större sfärerna, alltså pyramidägt. 
 
Spritt ägande:  
Peter Kindstrand på JM, arbetar som ekonomichef. 
Björn Sandberg på TietoEnator, har titeln Vice President Group Controller. 
 

4.2 Företagspresentation 
 
MSC Konsult AB - grundades 1987 av Muazzam Choudhury och sysselsätter omkring 
45 personer. De finns på Small cap-listan på OMX Nordiska börsen. De är ett IT-
tjänsteföretag och har verksamhetsutveckling, systemutveckling och förvaltning, drift och 
infrastruktur samt utbildning som inriktning (msc.se 2007-05-21). Deras största ägare 
Muazzam Choudhury, som även är VD för företaget, har 64,5 % av rösterna och äger 27 
% av kapitalet (MSC Årsredovisning 2006).  
 
HL Display AB - grundades 1954 och hade 947 anställda vid 2006 års slut. De hittas på 
Small cap-listan på OMX Nordiska börsen. HL Display är leverantörer av produkter och 
lösningar för butikskommunikation och varuexponering till detaljhandeln. Den största 
ägaren är Familjen Remius som har 60,6 % av rösterna och äger 31,3 % av kapitalet. HL 
Display köptes 1986 ut från investmentbolaget Parcon av Anders och Lis Remius. Anders 
och Lis Remius sitter nu som styrelseordförande respektive styrelseledamot i företaget. 
 
Det Större företaget – De har begärt att vara anonyma. En av de större sfärerna är den 
största ägaren och äger en tredjedel av rösterna och en tiondel av kapitalet. 
 
JM AB – grundades 1945 som John Mattson Byggnads AB och har i nuläget 2200 
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medarbetare. De ligger på Large cap-listan på OMX Nordiska börsen. De är 
projektutvecklare av bostäder och bostadsområden med tyngdpunkt på storstadsområden 
och universitetsorter (jm.se 2007-05-21). Robur fonder och AFA försäkringar är de 
största ägarna med 9,3 % respektive 8,4 % av aktierna (JM Årsredovisning 2006). 
 
TietoEnator AB – Grundades 1999 vid en sammanslagning av finska Tieto (1968) och 
svenska Enator (1995). De har omkring 16 000 anställda och finns på OMX Nordiska 
börsens Large Cap-lista. De utvecklar IT-lösningar och är med bakom uppbyggnaden av 
ett effektivare informationssamhälle (tietoenator.se 2007-05-21). De största aktieägarna 
är Didner & Gerge Aktiefond som har 3,1 % ägarandel, Roburs fonder som har 2,0 % och 
AMF Pensionsförsäkringar som äger 2,0 % av aktierna (TietoEnator Årsöversikt 2006). 
 

4.3 Intervjusvar 
 
Vi kommer här att presentera våra respondenters svar på de frågor vi ställde. Vi 
behandlar svaren efter vilken ägarstruktur företagen har. Svaren från de med koncentrerat 
ägande presenteras först och sedan de med spritt ägande.  

 

4.3.1 Påverkan i arbetet av ägarna 
 
Vi frågade våra intervjupersoner i fall de påverkas i sitt arbete av ägarna och i så fall på 
vilka sätt? 
 
MSC konsult ansåg definitivt att arbetet i företaget påverkas av ägarna då den största 
kontrollägaren sitter som styrelseledamot samt VD i bolaget. Även en annan stark ägare 
sitter som styrelseledamot. Ägarna är aktiva och bestämmer på alla plan. Även HL 
Display har huvudägare representerade i styrelsen, vår intervjuperson ansåg dock inte att 
de påverkade det dagliga arbetet men att de står för en vägledning i företaget. Större 
strategiska frågor och större investeringsbeslut bestäms av ägarna genom sin 
styrelserepresentation. Det Större företaget som ingår i ett pyramidägande gav oss inget 
direkt svar men antydde att de påverkade stora beslut genom sitt deltagande i styrelsen 
och att det i sin tur genomsyrar arbetet.  
 
JM tyckte inte att de påverkades direkt av ägarna, på grund av den spridda ägarkulturen. 
Dock så menade vår respondent att ägarna indirekt påverkar arbetet genom de krav som 
ställs på avkastningen. TietoEnator ansåg inte heller att de påverkas i arbetet av sina 
ägare eftersom de har ett väldigt spritt ägande samt att deras större ägare är fonder och 
ideella föreningar. Det finns ingen dominerande ägare och inget aktivt ägarskap utövas. 
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4.3.2 Beslut om investeringar och återinvesterade medel 
 
Frågan löd hos vem investerings- och återinvesteringsbesluten huvudsakligen ligger. Vi 
poängterade för alla svarande att det var de större investeringarna som vi pratade om. 
 
Hos MSC, liksom hos alla de andra respondenterna, ligger de stora investeringsbesluten 
hos styrelsen. MSC menar att ägaren självklart har ett stort inflytande i styrelsen men att 
de jobbar som en grupp för att komma fram till beslut, de ville också poängtera att de har 
en extern styrelseordförande. HL Display har en gräns när det gäller investeringens 
storlek om den skall gå upp till styrelsebeslut eller om det är ett beslut för ledningen. 
Dock så menar de att inga förslag går uppifrån och ned, de investeringar man vill göra 
beslutas först av ledningen för att sedan skickas upp till styrelsen för ett slutligt beslut. I 
de allra flesta fall så går styrelsen på ledningens linje. Det Större företagets 
beslutsprocess går till på samma sätt, de menar att eftersom de största ägarna finns 
representerade i styrelsen så har de ju ett inflytande över det som beslutas, men även här 
så menar de att besluten börjar ett steg ned.  
 
JM har en beslutskedja i företaget där frågan vandrar uppåt från en enskild region som tar 
fram ett förslag om förvärv. Detta förslag behandlas sedan i koncernledningen för att 
sedan gå upp till styrelsen för beslut. Styrelsen tar bara snabba beslut, det 
bolagsledningen lägger fram som förslag klubbas som allra mest igenom. Rent formellt 
sett så är det ju VD:n som har all makt då han fått den tilldelad av styrelsen enligt 
aktiebolagslagen. TietoEnator följer samma regelverk som de flesta andra vad gäller 
beslutsprocessen. 
 

4.3.3 Finansiering av investeringar 
 
Vad för slags finansieringsmedel föredrar våra respondenter vid investeringar?. Vi gav 
dem alternativen internt eget kapital (återinvesterade medel), externt eget kapital 
(nyemissioner) samt lån. 
 
MSC menar att det beror lite på investeringens storlek. Vid stora investeringar kan en 
kombination av kontanter och nyemission vara aktuellt. Det som är nackdelarna med 
nyemissionerna enligt MSC är att det sprider ägarskapet och försämrar P/E-talet8. Dock 
så föredrar de nyemissioner framför lån. HL Display menar att det beror på hur 
kapitalstrukturen ser ut vid tillfället när investeringsbeslutet tas. De föredrar egna medel, 
alltså internt eget kapital då soliditet och likviditet ligger på en hög nivå. Eftersom både 
soliditeten och återinvesteringsgraden har varit bra de senaste åren så har en nyemission 
inte varit aktuell. Ibland väljer de dock mellan lån och leasing, detta anser de vara ett lite 
svårare beslut. De arbetar med att samla likviditeten för investeringar och utveckling. Det 
                                                 
8 P/E-talet är ett nyckeltal som används för att avgöra om en aktie är över- eller undervärderad. Det 
beräknas genom att ta ett företags marknadsvärde på eget kapital genom dess vinst (Berk & DeMarzo 
2007). 
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Större företaget finansierar sina projekt med kundernas egna pengar genom 
förskottsbetalning. Vid utvecklingsprojekt såsom investeringar i mark och liknande så 
menar vår respondent att den delen som är finansierat med kundernas egna pengar 
fungerar som en säkerhet för eventuella lån.  
 
JM finansierar sina investeringar efter de egenskaper som projektet har. Exempelvis i 
fallet med en bostadsfastighet belägen i Stockholm, som är uthyrd, så behövs oerhört lite 
eget kapital på grund av den låga risken. Om det istället handlar om en 
exploateringsfastighet, som exempelvis mark utan en översiktsplan, kan det krävas 
oerhört mycket eget kapital då de inte kan se något omedelbart kassaflöde från tillgången 
och risken är stor. Denna syn försöker de applicera på hela JM koncernen, vilket innebär 
att inte bara kassan styr förvärven av tillgångar. Vår respondent sammanfattar det hela 
med att det optimala är en blandning av lånat och eget kapital. TietoEnator menar på att 
ifall de har ett kassaflöde som räcker för en investering så är just det interna medlen de 
optimala vid finansiering. Dock ser de till att gearingen ligger på en bra nivå och den styr 
valet av finansieringsmedel. 
 

4.3.4 Aktieägarnas avkastningskrav 
 
Vi frågade om hur företagen ser till att tillgodose aktieägarnas avkastningskrav i 
investeringsbeslut och även vilken diskonteringsränta som används i kalkylerna. 
 
MSC tittar mycket på vad lönsamheten blir och ser till den långsiktiga avkastningen, det 
som väger tungt i investeringar är sunt förnuft. De tittar på sitt egna P/E-tal och vad 
företaget vid ett eventuellt förvärv har för P/E-tal. Vår respondent menade att en 
diskonteringsränta (WACC) inte är av stor betydelse för dem eftersom det är svårt att sia 
om framtida prognoser. De gör en nuvärdesberäkning för att ha en jämförelse. Som 
minimum kräver de 10 % i vinstmarginal. HL Display använder sig av flera modeller för 
att räkna ut avkastningen och dessa diskonteras med en diskonteringsränta (WACC). 
Dock så menar de att de inte förvärvar bara för att avkasta rent, det finns andra 
dynamiska effekter att ta hänsyn till då de oftast inte gör företagsförvärv utan mer 
maskininvesteringar. Marknadsprognosen är viktig vad gäller typ av produkt och 
efterfrågan på marknaden. Återbetalningstiden kan ligga till grund för beslutet. 
Respondenten menar att både de dynamiska effekterna och aktieägarnas avkastningskrav 
ingår i investeringsunderlaget. Den person vi pratade med på det Större företaget var inte 
i position att kunna svara på detta utan hänvisade enbart till styrelsen. 
 
JM sätter explicita krav på diskonteringsräntan i de kalkyler de använder vid 
investeringsbeslut, diskonteringskraven måste ligga i nivå för att klara av aktieägarnas 
avkastningskrav. För dem ligger inte avgörandet i en procent hit eller dit, vilket innebär 
att de försöker normalt att ligga mycket högre än marginalen. Detta grundar sig i den 
enorma risken vid en investering, i och med att kassaflödet kan ligga sex till tio år framåt 
i tiden. JM räknar med att deras aktieägare har ett avkastningskrav på 8-9 % 
(Årsredovisningen). TietoEnator har en systematik kring sina investeringar där de är 
konsekventa kring vilka nyckeltal och modeller de följer. De fokuserar också på att ha en 

 24



positiv avkastning på sina investeringar. Beroende på vilken räntemiljö investeringen 
befinner sig i så påverkar det vilken diskonteringsränta de skall använda. TietoEnator 
agerar i olika länder vilket medför att bolag och kunder kan befinna sig i helt olika 
ekonomier. 
 

4.3.5 Kapitalstrukturen i företagen 
 
Vi frågade företagen vad som är optimal kapitalstruktur för dem. De fick också frågan 
om de aktivt arbetar med kapitalstrukturen och ifall densamma påverkar 
återinvesteringsbesluten. 
 
MSC har inte koncentrerat sitt arbete på kapitalstrukturen. De har ett stort bundet kapital 
och har inte behov av att låna. MSC har de senaste åren haft förlustavdrag och betalar 
därför ingen skatt på vinst. Kapitalstrukturen påverkar återinvesteringsbesluten på det sätt 
att soliditeten är viktigare än utdelning. Styrelsen har en skyldighet att se till att de 
utdelningar som görs är förenliga med att företaget kan möta de långsiktiga kraven. HL 
Display har ett mål med soliditeten att den skall ligga runt 30-50 %. De senaste åren har 
den legat lite högre än önskat. Vid arbetet med att försöka optimera kapitalstrukturen så 
jobbar de med att få en bättre lånestruktur för att kunna utnyttja de likvida medlen bättre. 
Vår respondent antyder att en lite högre lånegrad kan önskas. Det Större företaget har 
ingen procentsats utan verkar sätta upp en summa som det egna kapitalet bör uppgå till. 
För 2007 skall denna summa ligga på XX miljarder kronor, vilket är en bedömning som 
styrelsen gör. Det aktiva arbetet som görs för att optimera kapitalstrukturen ligger i att 
lägga utdelningen på en bra nivå. Vår respondent kan inte svara på om det är viktigare att 
hålla en hög soliditet än att dela ut till aktieägarna. 
 
JM har ett mål med sin soliditet på 35 %. De har lagt sig på den nivån för att den typen av 
verksamhet de idag bedriver inte skall behöva mer eget kapital än så. I 2006 års 
årsbokslut så redovisar JM en soliditet på 43 %, de menar att den verkliga soliditeten är 
mycket högre för att den siffran inte tar hänsyn till marknadsvärdet på 
exploateringsfastigheterna. Detta anser de vara lite för mycket kapital och de har också 
gjort inlösen av aktier för att försöka hålla kapitalstrukturen på en bra nivå. De jobbar 
väldigt hårt med dessa frågor och vår respondent tror att man är mer angelägen att jobba 
med kapitalstrukturen när man inte har en dominerande ägare. En icke väl skött 
kapitalstruktur kan leda till att kursen blir felvärderad och då finns risken för uppköp. En 
annan risk med en misskött kapitalstruktur är en för stor kassa, vilket kan leda till 
felaktiga beslut om investeringar på grund av att de har så mycket kapital över. De 
försöker ha en optimal kapitalstruktur därför att kostnaden för eget kapital är så hög. Den 
optimala kapitalstrukturen för TietoEnator är att gearingen skall ligga på 40 %. Detta är 
deras mest påtagliga styrparameter och deras viktigaste nyckeltal, den styr 
balansräkningen. De vill inte säga att detta kan ses som en soliditet utan mer som en 
hävstång. Gearingen styr i vilken utsträckning de skickar tillbaka kapital till aktieägarna 
eftersom den styr överlikviditeten. Skuldsidan är relativt liten så de anser inte att de aktivt 
behöver arbeta med det. De arbetar snarare med de stora påverkbara posterna och 
framförallt kundfordringar. Deras soliditet låg på 46 % år 2006, men det finns ingen 
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intern diskussion kring den. De anser att kapitalstrukturen är viktigare än att hålla 
utdelningsnivån till aktieägarna. Det krävs för att hålla en balans i företaget.  
 

4.3.6 Utdelningspolitik 
 
Vi frågade företagen om de har en utdelningspolitik och i så fall hur den är utarbetad. 
 
MSC har en policy att de skall dela ut 30 % av vinsten till sina aktieägare. Styrelsen 
bedömer först ifall bolaget behöver kapital för framtida investeringar och sedan gör de en 
bedömning om soliditeten och kapitalstrukturen. HL Display har en utdelningspolitik som 
säger att en viss andel av vinsten skall delas ut varje år. I deras årsredovisning för år 2006 
så är denna andel satt till 30-50 % av vinsten efter skatt. Det Större företaget har under de 
senaste åren haft en utdelningspolicy på 50 % av vinsten.  
 
JM anger en utdelningspolicy på 50 % av vinsten efter skatt över en konjunkturcykel. 
Bolagets finansiella ställning äventyras inte, den är heligare än utdelningen. Det är därför 
är det skrivet att denna procentsats skall vara ett genomsnitt över konjunkturcykeln. 
Utdelningsgraden för år 2006 låg på 27 %, dock är inte den inlösen som gjorts beaktad i 
denna siffra. De har löst in aktier för 1 miljard under år 2006. TietoEnator har en 
utdelningspolicy som säger att de skall dela ut i princip 50 % av vinsten på årsbasis. 
Denna policy är styrande, det som skulle kunna påverka den är ifall kassalikviditeten 
skulle ändras kraftigt av någon anledning, eller om ett större förvärv görs så att de är 
tvungna att hålla inne med utdelningar. 
 

4.3.7 Beskattning och ägarkontakt vid utdelningsbeslut 
 
Respondenterna fick frågan om beskattningen av utdelningen någonsin påverkar deras 
utdelningsbeslut och om de inför dessa utdelningsbeslut har några kontakter med ägarna 
och hur i så fall dessa går till. 
 
Storleken på MSC:s utdelningar påverkas inte av beskattningen anser de. Hos MSC är det 
styrelsen som ser till vad de har för möjligheter att dela ut. HL Display anser inte heller 
att beskattningen på något sätt påverkar bedömandet om utdelningens storlek. Styrelsen 
är de som fattar beslut om vilken utdelning som ska föreslås på bolagsstämman. 
Ledningen är inte med och fattar beslut om utdelning överhuvudtaget. De menar att 
ägarna tar det slutgiltiga beslutet eftersom det är de som sitter i bolagsstämman. En 
bolagsstämma ändrar sällan ett styrelseförslag. Det Större företaget kan inte svara på 
utifall beskattningen påverkar storleken på utdelningen. De större aktieägarna finns 
representerade i styrelsen och har därmed mycket att säga till om eftersom de har ganska 
mycket av rösterna. Småaktieägarna tillfrågas inte vid besluten. 
 
Hos JM har skatten påverkan på utdelningsbesluten när det gäller mycket stora belopp, då 
är inlösen mer optimalt. Inlösen beskattas som en reavinst och eventuella förluster kan 
därför kvittas, vilket inte går vid utdelning. Det är även mer optimalt hanteringsmässigt 
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vid inlösen av stora belopp. JM anser inte att de har någon direkt kontakt med ägarna 
inför ett utdelningsbeslut. Handlar det om mindre belopp så är utdelningar mer intressant. 
Valet mellan inlösen och utdelning är också lite av en modefråga. Rent praktiskt så 
förbereder ledningen ärendena om utdelningsbeslut och de gör en analys av hur 
kapitalstrukturen ser ut och vilket utrymme som finns. Sen förs en diskussion med 
styrelsen och inte ägarna. TietoEnator tycker inte att beskattningen påverkar storleken på 
utdelningen utan de håller sig till sin utdelningspolicy. Vår respondent är ganska klar på 
att det inte finns någon kontakt med ägarna vid beslut om utdelning. De menar att en 
sådan kontakt skulle innebära en komplicerad procedur. 
 

4.3.8 Utdelning som signalsystem 
 
Företagen fick frågan utifall de använder sin utdelning för att signalera till sina aktieägare 
angående företagets framtida utsikter. 
 
MSC håller sig till sin utdelningspolicy och vill gynna aktieägarna, om de har en 
överlikviditet, så delar de ut extrautdelningar. De senaste två åren har MSC haft 
extrautdelningar utöver de 30 % som utgör deras ordinära utdelning. På frågan om de vill 
locka nya aktieägare får vi inget direkt svar utan de menar bara att det är positivt med en 
direkt bra avkastning. HL Display tycker att det är viktigt att hålla en jämn nivå på 
utdelningen. Det året de hade en förlust så minskade de inte utdelningen utan höll den 
oförändrad. De betalar också ut utdelning för att ge en signal om bolagets finansiella 
status. Detta är en förräntning på aktieägarnas satsade kapital samtidigt som det är en 
signal till aktiemarknaden om vad företaget tror om fortsättningen. Det Större företaget 
anser att det är viktigt att hålla en stabil utdelning. De använder sig av extrautdelningar 
om möjligt för att ge något extra till aktieägarna. De anger även att extrautdelningen 
fungerar som ett signalinstrument och att de är mer försiktiga när det gäller fluktuationer i 
den ordinarie utdelningen.  
 
JM tror att det är önskvärt att man försöker hålla en jämn, något stigande nivå på 
utdelningarna, om verksamheten utvecklas positivt. De tittar också mycket på 
marknadens förväntningar och vad analytiker tror om resultatutfall och utdelning. De 
försöker att ligga rätt i förhållande till förväntningarna. När det gäller inlösen är det en 
tydlig signal om felaktig kapitalstruktur, då företaget sitter på alldeles för mycket kapital 
som de inte kan återinvestera på ett effektivt sätt. De tycker att det är en självklarhet att 
det återspeglas i utdelningsbesluten om vad man tror om framtiden. TietoEnator anser att 
det gäller att vara förutsägbara när det gäller utdelningsnivå så att de inte överraskar 
ägarna och aktiemarknaden med en förändrad policy. Utdelningspolicyn påverkar 
aktiekursen och ur det avseendet är inte en stor oväntad förändring särskilt bra. 
Respondenten säger att utifall de inte hade haft utdelningspolicyn så hade de kanske 
hamnat i en situation där utdelningen hade fungerat som ett signalsystem.  
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4.3.9 Olika intressenters nytta vid utdelningsbeslut 
 
Frågan vi ställde var, vid utdelningsbeslut, hur våra företag ser till aktieägarnas och andra 
intressenters och nytta. 
 
MSC säger att intressenter såsom bankerna är intresserade av att företaget är sunt och 
ekonomiskt stabilt. De får inte äventyra stabiliteten med utdelningar vilket de för övrigt 
inte får lov till, styrelsen har en skyldighet att se till att alla utdelningar är förenliga med 
att företaget kan möta de långsiktiga kraven. För MSC är frågan inte aktuell eftersom de 
inte har långa banklån, inte ens checkkredit. HL Display använder sig av en lånemodell 
och de är skyldiga att hålla en viss kapitalstruktur så att de uppfyller de lägstanivåer på 
egen finansiering som de lovat sina långivare. De anser sig ha en väl tilltagen marginal på 
denna front i dagsläget. Det Större företaget nämner enbart att långivarna är intresserade 
av kapitalstrukturen vid eventuella lån.  
 
JM ser indirekt till sina fordringsägare och andra intressenter genom att styrelsen gör en 
bedömning om utdelningen så att den inte äventyrar bolagets förmåga att betala sina 
fordringsägare på lång sikt. Vid ett utdelningsbeslut skall styrelsen komma med ett 
(skriftligt) yttrande om detta. Vår respondent menar att man endast indirekt ser till de 
andra intressenterna genom att inte äventyra deras möjlighet att få betalt från bolaget. Det 
är framförallt aktieägarnas nytta de ser till. TietoEnator ser inte de andra intressenterna 
som något bekymmer i dagsläget. Om de skulle hamna i ett trängt läge med ett svagare 
cash-flow så är det möjligt att långivarna skulle vilja föra en diskussion för att påverka 
soliditeten. De kanske inte vill att företaget använder sig av en sådan aggressiv gearing 
och utdelningspolitik.  
 

4.3.10 A- och B-aktieägare 
 
Till de företagen med koncentrerat ägande ställde vi frågan om de ansåg att A-
aktieägarna skulle vara mindre intresserade av utdelning än övriga. Till de företagen med 
spritt ägande var frågan om det fanns ett medvetet val att inte ha röstvärdesdifferentierade 
aktier. 
 
MSC anser att de två ägare som har A-aktier är lika intresserade som övriga av 
utdelningar. Vår respondent menar att storägarna istället har en fördel av utdelningarna 
då det är ett sätt att få värde för de pengar de investerar i bolaget. Det är ett sätt att få 
inkomst med en lägre skattesats, jämfört med inkomstbeskattningen som är högre (vår 
anmärkning). Utdelningen påverkar inte heller makten även då kapitalet försvinner från 
bolaget. HL Display tycker att det framgår tydligt att A-aktieägarna är mindre 
intresserade av utdelning än övriga. Det märks genom att de gärna lägger sig i den lägre 
delen av spannet vid diskussioner om utdelning (det har en utdelningspolicy på 30-50% 
av vinst efter skatt). Andra stora ägare vill ha mer. På det Större företaget så skulle de 
inte ha märkt någon skillnad. 
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På JM så tror de idag att investerare hellre vill ha en koppling mellan hur många aktier 
som ägs och vilket inflytande de har, det kapital som riskeras. Systemet med 
röstvärdesdifferentiering har kritiserats hårt internationellt och vill någon starta upp nytt i 
dagsläget så är det inte så lätt att börja med olika röster för olika aktier. De hade tidigare 
Skanska som storägare och hade vid den tidpunkten röstvärdesdifferentierade aktier. Vår 
respondent trodde att de hade gått in i bolaget med avsikt att förvärva det men aldrig 
lyckades. De låg kvar några år mer som en finansiell placering. Skanska valde tillslut att 
stämpla ned värdet på sina A-aktier. I övrigt så anses det att det är mer aktieägarnas fråga 
och inte själva företagets fråga om aktierna skall ha olika röstvärde. TietoEnator ska inte 
ha haft röstvärdesdifferentierade aktier sen sammanslagningen av Tieto och Enator. Men 
vår respondent har inget svar på varför det är så.  
 

4.3.11 Spritt vs. koncentrerat ägande 
 
Den sista frågan vi ställde var om vad företagen såg för för- och nackdelar med spritt 
alternativt koncentrerat ägande. Vi frågade också om de hade något i övrigt att tillägga. 
 
MSC tycker att det finns både för och nackdelar med koncentrerat ägande. Korta 
beslutsvägar och lätt att förankra är två av de fördelar de nämnde. En nackdel kan vara att 
för mycket makt koncentrerat på ett ställe, ibland kan det vara mer fördelaktigt med en 
mer utspridd maktfördelning. HL Display ansåg att det var mest fördelar med ett 
koncentrerat ägande. Lätt att få ägarnas åsikt och vägledning var två av argumenten för 
det. De menar att med ett spritt ägande så kan guidning och styrning saknas. En nackdel 
skulle vara att det rent egoistiskt skulle kunna vara svårt att driva en idé i ledningen som 
ägarna inte gillar, därmed måste man vara duktig på att motivera sina beslut. I övrigt så 
vill de tillägga att även då de har väldigt starka A-aktieägare så märks ingenting gällande 
överinvestering utan snarare tvärtom. Då de hade samma VD som huvudägare så gick 
heller inte privatvärde av kontroll före företagets värde eftersom värdet för företaget 
skulle vara viktigt för de här personerna, det är nästan som att det är deras egna pengar så 
de är väldigt försiktiga. Det Större företagets respondent tror att vid koncentrerat ägande 
så är ägarna mer kunniga och engagerade i bolaget. Ett antagande vid spritt ägande är att 
det skulle vara lättare att locka till sig fler ägare och att det skulle bli en högre omsättning 
på aktierna. 
 
JM tror att bolaget får en mer självständig ställning om det är ett spritt ägande, men en 
nackdel kan vara att mer arbete tvingas läggas ner på de olika ägarkonstellationerna som 
förändras över tiden. De såg en koncentrerad ägarkultur som en garant för 
självständigheten om förtroendet finns. En dominerande ägare som förstår verksamheten 
är positivt då tunga beslut kan förankras. I övrigt så ville vår respondent tillägga att ett 
problem för deras företag var värdeuppgången på den största tillgången de har, 
exploateringsfastigheter, vilket gör att det skiljer sig mycket åt mellan det bokförda 
värdet och det verkliga värdet. Det kan leda till att räkenskaperna säger att det inte finns 
något kapital även om kapitalstrukturen säger tvärtom. TietoEnator ser inte det spridda 
ägandet som någon nackdel i sitt fall eftersom de är så etablerade på marknaden och har 
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en stark finansiell ställning. Den nackdel som finns skulle vara att de är exponerade för 
förvärv av en stor extern spelare och de tror att de säkerligen finns på ett antal företags 
förvärvslistor. Vår respondent tror att aktieägarna kan se dessa potentiella förvärv som en 
krydda på aktien då den kan drivas upp vid ett eventuellt uppköp, men de ser inte det som 
något hot. Spritt ägande kan vara en nackdel i ett mindre företag eftersom det innebär en 
exponering och en svaghet, starka ägare i ryggen kan ge skydd och kapitaltillskott. 
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5. Analys 
 
 
I detta avsnitt ska vi knyta samman det vi kommit fram till i våra intervjuer med de 
teorier som vi presenterat inom ämnet. 
 
 
Tson Söderström (red. 2003) beskriver hur det är svårt att hålla balansen mellan 
företagets maximering av marknadsvärdet och de styrandes privatvärde av kontroll. 
Oavsett om det är en företagsledning som styr företaget, vid spritt ägande, eller om det är 
ägarna själva som styr vid koncentrerat ägande, så måste privatvärdet av kontroll vara 
tillräckligt stort för att de styrande fortfarande skall vara intresserade av makten (Tson 
Söderström (red.) 2003). Både Tson Söderström (red. 2003) och Holmén och Högfeldt 
(2005) menar att det i fallet av starka kontrollägare föreligger ett privatvärde av kontroll i 
form av kontroll över kapitalet. Det skulle kunna leda till en överkapitalisering av 
bolaget.  
 
Vi kunde mer eller mindre se att ägarna har stort inflytande över de beslut som tas inom 
de företag som har koncentrerat ägande. MSC framträdde som det företag där ägarna 
definitivt påverkar det dagliga arbetet. HL Display och Det Större Företaget menade att 
ägarna enbart vid större beslut påverkar företaget genom sin representation i styrelsen. 
Bolagen med spritt ägande, alltså JM och TietoEnator, var båda klara med att de inte 
påverkades direkt av ägarna. 
 
Tson Söderström (red. 2003) ser en skillnad mellan aktieägarna och de andra 
intressenterna till företaget. Han skriver att aktieägarna som grupp inte kommer undan 
sitt ansvar medan de andra intressenterna lätt kan vända sig någon annanstans. Vi kan se 
att företagen vi intervjuat uppfyller övriga intressenters krav utöver aktieägarna på ett sätt 
att de inte äventyrar, i detta fall, långivarnas möjlighet att få betalt. HL Display har en väl 
tilltagen marginal gällande den lägstanivån de lovat sina långivare. MSC:s intressenter 
vill se att de har en sund och stabil ekonomi. Det Större företaget håller en kapitalstruktur 
som långivarna kräver. JM och TietoEnator är lika noggranna, dock så påpekar JM att det 
framförallt är aktieägarnas nytta de ser till. TietoEnator bekymras inte av de andra 
intressenterna i dagsläget. Vi kan se att inget av företagen gör mer än vad de behöver för 
sina långivare. 
 
 Tson Söderström (red. 2003) skriver vidare att om inte aktieägarna kan påverka sin 
situation eller ges inflytande så blir aktierna värdelösa. Vi frågade våra respondenter hur 
de tar aktieägarna i beaktande vid investeringsbeslut. MSC menade att en 
diskonteringsränta (WACC) anpassad efter sina aktieägares avkastningskrav inte var av 
större betydelse då det är svårt att sia om framtida prognoser, men att den självklart 
användes vid nuvärdesberäkningar för att ha som jämförelse. De har en vinstmarginal på 
minst 10 %. HL Display tyckte inte heller att diskonteringsräntan (WACC) skulle stå i 
fokus. De ansåg att mer dynamiska effekter av en investering, som produkt och 
efterfrågan, var viktigare. Det Större företaget gav inget svar. JM har explicita krav på 
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diskonteringsräntan vid investeringsbeslut, de ligger normalt mycket högre än 
marginalen. TietoEnator fokuserar också på avkastningen. Vår uppfattning är att de 
företag med spritt ägande, JM och TietoEnator, verkar arbeta mer mot sina aktieägare än 
företagen med koncentrerat ägande.  
 
Teorierna säger att det egna kapitalet och skulderna skall kombineras på ett sätt som 
skapar ett maximerat marknadsvärde och en minimerad kapitalkostnad. De olika 
finansieringssätten har olika inneboende risker och kostnader (Ross et al. 2004). MSC 
hävdar själva att de inte arbetar aktivt med kapitalstrukturen vilket verifieras av att deras 
soliditet ligger på 70 % (MSC årsredovisning 2006) vilket de anser vara lite för högt. 
Visserligen har de förlustavdrag vilket innebär att de inte betalar skatt på vinsten, därför 
har de inte något motiv att ta mer lån eftersom det ändå inte innebär någon skattelättnad. 
Vi kan alltså inte konstatera att det skulle vara de starka kontrollägarna som är 
anledningen till den höga soliditeten, att de inte betalar någon skatt på vinsten verkar ha 
en större inverkan i valet av kapitalstruktur. I och med storleken på deras egna kapital så 
har de inte behov av att låna enligt deras egna utsagor. Vid större investeringar så 
kombineras gärna kassa med nyemissioner. Vi tolkar detta som att lån ligger långt ned 
gällande deras prioriteringar. HL Display redovisade en soliditet på 44,2 % (HL Display 
Bokslutskommuniké 2006) vilket ligger inom ramen för deras mål. I motsats till MSC så 
arbetar HL Display aktivt med att försöka optimera kapitalstrukturen. De önskar en lite 
högre lånegrad vilket styrker vår tes om en ökad skattelättnad genom lån. Vad gäller val 
av finansieringsmedel föredrar HL Display internt eget kapital så länge soliditet och 
likviditet ligger på en hög nivå. Vår respondent ville gärna poängtera att eftersom 
huvudägaren också satt som VD så var dennes privatvärde av kontroll densamma som att 
maximera företagets värde. Någon överinvestering skulle heller inte ha märkts utan att 
det snarare var tvärtom. Det Större företaget som ingår i en pyramid sätter varje år en 
summa på hur stort det egna kapitalet skall vara, de arbetar inte med någon procentsats. 
Vilken slags finansiering de föredrar fick vi inte svar på. Deras årsbokslut (2006) vittnar 
om att de hade en soliditet på 27 %.  
 
De båda företagen med spritt ägande är lika på det sättet att båda arbetar hårt med sin 
kapitalstruktur. Vår respondent på JM, som har ett soliditetsmål på 35 % (JM 
Årsredovisning 2006), trodde också att man var mer benägen att jobba på 
kapitalstrukturen om man inte hade en dominerande ägare. Vi ser tydliga likheter i denna 
fråga hos både JM och TietoEnator. Tittar vi på alla fem företag kan vi ana att de små 
företagen med koncentrerat ägande, MSC och HL Display, tenderar att ha en högre 
soliditet och hellre använder sig av interna medel. Det Större företaget som också det har 
starka kontrollägare ligger närmre företagen med spritt ägande i soliditet. Då de var lite 
bristfälliga i sin information så är det svårt att jämföra.  
 
”Trade-off”-teorin menar att det totala värdet på ett belånat företag är lika stort som 
värdet på företaget obelånat plus nuvärdet av skattelättnaden på lån minus kostnaden för 
en eventuell finansiell kris (Berk & DeMarzo 2007). Detta innebär att ett företag med 
lägre risk för finansiell kris kan vara högre belånat. Detta kan förklara JM:s, HL Displays 
och det Större företagets låga soliditet, alla dessa sitter på större materiella tillgångar som 
tillåter större lån då de kan beviljas som säkerhet. Både TietoEnator och MSC är 
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konsultföretag, deras största tillgångar är humankapital vilket inte kan sättas som säkerhet 
vid ett låntagande. Det kan vara en förklaring till dess höga soliditet. 
 
Tson Söderström (red. 2003) menar att man hos företag med starka kontrollägare skall 
kunna se en låg skuldsättningsgrad om företagen befinner sig på en mogen marknad och 
en hög skuldsättningsgrad på en tillväxtmarknad. Detta för att alla bolag försöker undvika 
nyemissioner så långt det är möjligt. Denna teori stämmer väl överens med ”The Pecking 
Order Theory” (Brealey et al. 2007). Utifrån dessa teorier kan vi se att även då MSC och 
HL Display föredrar interna framför externa medel så är de inte främmande för 
nyemissioner. Det Större företaget har istället en väldigt låg soliditet och har ett system 
där investeringarna finansieras av kundernas pengar. De gånger som medel behöver lyftas 
så verkar det som att lån föredras. Detta säger emot de teorier som hävdar att 
investmentkontrollerade bolag som befinner sig på en mogen marknad skulle ha låg 
skuldsättningsgrad (Holmén & Högfeldt 2005). 
 
Skatter är en av de saker som skapar friktion på marknaden. Detta gör att företag kan 
gynnas i sitt val av utdelningspolitik beroende på hur skatten ser ut (Berk & DeMarzo 
2007). Dock så visar Brav et al. (2005) att skatten inte alls är en dominerande faktor vid 
val av utdelningspolitik. MSC, HL Display och TietoEnator är alla överrens om att 
skatten ej påverkar utdelningsbesluten. Återköp av aktier kan, om skatten på reavinsten 
understiger skatten på utdelning, ge en fördel till företag som utnyttjar det. I detta fall 
skulle det vara optimalt att inte dela ut någonting alls, det har observerats att företagen 
trots det ger utdelning. Denna motsägelse kallas för ”The Dividend Puzzle” (Berk & 
DeMarzo 2007). JM föredrar inlösen av aktier när det gäller mycket stora belopp rent 
skatte- och hanteringsmässigt, vid utdelningsbesluten. Vid en reavinst kan eventuella 
förluster kvittas och om så är fallet uppstår en skattelättnad.  
 
Holmén och Högfeldt (2005) skriver att det svenska skattesystemet som är pålagt 
pyramider gynnar en alltför hög återinvesteringsgrad. Med andra ord så skall 
utdelningsgraden bland portföljbolagen i pyramider vara lägre än i andra företag. ”The 
Managerial Entrenchment Theory” säger också att företag som har starka kontrollägare 
rent teoretiskt sett borde ha en lägre utdelningsgrad (Berk & DeMarzo 2007) då 
kontrollägarna hellre verkar ta kostnaden med ett alltför högt kassaflöde i företaget 
(Renneboog & Trojanowski 2005). Samma författare skriver också att Moh´d et al. 
(1995) skall ha hittat tecken på att det i USA förekommer högre utdelning hos företag 
med spritt ägande. Det Större företaget är ett portföljbolag i en pyramid och borde enligt 
teorierna ha en låg utdelningsgrad. I intervjun framkom det att de stora ägarna självklart 
är med och beslutar om utdelningens storlek genom sin representation i styrelsen. Vår 
respondent har inte märkt någon skillnad i A- och B-aktieägarnas intresse för utdelning. 
Det Större företaget har en utdelningspolitik som säger att de ska dela ut 50 % av vinsten 
vilket ligger i den övre skalan bland de företag vi intervjuat. Dessutom så delade de 
senast ut en extrautdelning. Inget av detta stämmer överens med de teorier om utdelning 
som vi har om pyramidbolag. 
 
MSC:s utdelningspolitik är att de ska dela ut 30 % av vinsten och HL Display har 
liknande med 30-50 % av vinsten. Det är de lägsta siffrorna i vår undersökning men de 

 33



säger inte heller hela sanningen. MSC gav i år en extrautdelning vilket gjorde att de hade 
en utdelningsgrad på 100 % för 2006. Dock så har båda företagen ändå en 
utdelningspolitik som har en lägre målsättning än övriga. HL Display säger dessutom att 
det är tydligt att A-aktieägarna (kontrollägarna) är mindre intresserade av utdelning än 
övriga, de väljer att lägga sig i det nedre spannet vid diskussioner om storleken av 
utdelningen. MSC däremot ansåg att kontrollägarna bara hade nytta av en stor utdelning 
då det är en billig inkomstkälla. Både JM och TietoEnator har en utdelningspolitik som 
ligger på 50 % av vinsten. Den skillnad som föreligger är att JM:s siffra är över en 
konjunkturcykel och TietoEnators på årsbasis. Ingen av dessa har heller någon kontakt 
med ägarna inför ett utdelningsbeslut, det skulle innebära en alldeles för komplicerad 
procedur. 
 
Då ledningen oftast har mer information om företaget så kan utdelning bli ett sätt att 
signalera om företagets framtida utsikter (Levy 1998). På grund av ”Dividend 
Smoothing”, som är namnet på fenomenet att utdelningar är mycket mindre volatila än 
vinsterna, så kommer företagen endast att höja utdelningen om de har en långsiktig 
positiv bild av det framtida kassaflödet. En eventuell sänkning av utdelningen sker endast 
som sista utväg (Berk & DeMarzo 2007). I Bravs et al. studie (2005) kommer de fram till 
att likviditetsbehovet alltid går före utdelningen. Om ett företag går med extra stor vinst 
något år så kan de utan att behöva rubba sin utdelningspolitik ge extrautdelningar. Det 
blir ett sätt att dela med sig av den goda vinsten utan att ge några insinuationer om 
framtida vinster (Levy 1998).  
 
Alla företag i vår studie tycker att det är viktigt att hålla en jämn utdelningsnivå men 
MSC, JM och TietoEnator uttrycker också att soliditeten kommer i första hand framför 
utdelningen. HL Display har inte kommenterat det och det Större företaget kunde inte 
svara på frågan om soliditeten var viktigare än utdelningsnivån. MSC och det Större 
företaget hade det senaste året extrautdelningar. MSC håller sig till sin utdelningspolitik 
och använder systemet med extrautdelningar om de har överlikviditet. Det Större 
företaget, som anser att det är viktigt att vara försiktiga med fluktuationer i utdelningen, 
använder extrautdelningen som ett signalinstrument. JM tycker att utdelningen är 
självklar som signalsystem. Samtidigt som det försöker hålla en jämn, något stigande, 
utdelning så tittar de också på vad marknaden förväntar sig av dem. På samma sätt så 
försöker också TietoEnator vara förutsägbara i sin utdelningspolitik och aktar sig för att 
överraska aktiemarknaden med en förändrad policy. Vår respondent menar att om de inte 
haft deras utdelningspolicy så hade utdelningen fungerat som ett signalsystem. Vi kan se 
att företagen i vår studie svarar mycket lika på dessa frågor. 
 
Tson Söderström (red. 2003) kan inte svara på om det marknadsbaserade (spridda) 
systemet eller kontrollägarsystemet är bäst. Han skriver dock att det verkar som att 
kontrollägarsystemet är bäst i en stabil ekonomi som rör sig lite trögare. När vi frågade 
företagen med koncentrerat ägande vad det fanns för fördelar med kontrollägarsystemet 
kunde vi konstatera att alla tre respondenter hade positiva åsikter som löd: ”engagerade i 
bolaget”, ”korta beslutsvägar”, ”lätt att förankra” och ”vägledning”. Det negativa som 
kom fram var: ”för mycket makt på ett ställe” och ”svårt att driva en idé i ledningen som 
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ägarna inte gillar”. JM tror att en dominerande ägare kan vara positivt att ha om den 
förstår verksamheten. 
 
Både TietoEnator och JM påpekade risken för uppköp när ett företag har ett spritt 
ägande. TietoEnator menade att det inte var en direkt hotbild men att möjligheten finns 
där. Den möjligheten kan också bidra till att aktien kryddas lite extra. Som nämnts 
tidigare så verkar bolagen med spritt ägande ha större benägenhet att jobba på 
kapitalstrukturen. En anledning till detta kan också vara att en för stor likviditet i ett 
bolag med spritt ägande kan locka till sig riskkapitalister som går in i företaget med 
kortsiktigt vinstintresse. Dessa kan lockas av att det finns mycket kapital att tömma 
bolaget på. TietoEnator tror att spritt ägande kan vara en nackdel i ett mindre företag 
eftersom det blir en exponering och en svaghet. Att ha starka ägare i ryggen kan ge skydd 
och kapitaltillskott. Dock tror JM att bolaget får en mer självständig ställning om det inte 
finns starka kontrollägare.  
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6. Slutsats 
 
 
Vi presenterar här de slutsatser vi kan dra från den kvalitativa undersökning vi gjort med 
utgång från problemformuleringen och syftet presenterade i inledningskapitlet. 
 
 
När det gäller beslutsprocessen i styrelsen så kan vi säga utifrån våra intervjusvar att 
kontrollägarna har en betydande maktposition i företagen med koncentrerat ägande och 
att det genomsyrar det dagliga arbetet, hur stor makten är eller hur den utövas har vi ej 
kunnat utröna.  
 
Företagen med spritt ägande var de som framstod som mest angelägna att hålla en så 
optimal kapitalstruktur som möjligt. I övrigt skiljer sig kapitalstrukturen åt bland 
företagen. Vi kan se en soliditet på hela 70 % hos MSC som kan tyda på en 
överinvestering, dock så har MSC de senaste åren haft förlustavdrag så vår hypotes är att 
den höga soliditeten beror på att de inte får någon skattelättnad av att ta mer lån. Det 
företag som låg närmast MSC var TietoEnator med en soliditet på 46 %. Dessa två är 
konsultföretag vilket gör att de sitter på mycket humankapital som ej går att belåna, det 
kan vara en anledning till den höga soliditeten. Det styrks av att HL Display som ligger i 
närheten av TietoEnator i soliditet uttryckte en önskan om att öka lånegraden. Våra 
resultat pekar på att ”Trade-off”-teorin är det som bäst förklarar våra företags ageranden 
gällande kapitalstrukturen. ”Pecking-order”-teorin får inget starkt stöd. Även om våra 
företag föredrar interna medel så är nyemissioner inte så främmande som teorin 
förespråkar.    
 
Alla företagen, oavsett om de har en spridd eller koncentrerad ägarstruktur, ser till att 
hålla en lägstanivå på soliditeten för sina långivares skull. Företagen med spritt ägande 
var också de som hade den starkaste viljan att se till sina aktieägare och deras 
avkastningskrav när det skall beslutas om investeringar. Vi kan se antydningar till att då 
det finns starka kontrollägare med i bilden så kommer andra faktorer utöver aktieägarnas 
avkastningskrav att spela roll vid investeringsbeslut. Ingen av våra respondenter med 
koncentrerat ägande (utöver det Större företaget som inte kunde svara) tyckte att 
diskonteringsräntan (WACC:en) var av huvudsaklig betydelse vid investeringsbeslut. Vår 
slutsats är att de med spritt ägande inte behöver brottas med balansen mellan privatvärde 
av kontroll och marknadsvärdesoptimering, vilket gör det lättare för dem att fokusera på 
alla intressenters krav på företaget. Företagen med koncentrerat ägande har denna balans 
att tänka på vilket gör att vi i våra intervjuer ser antydningar till att de gärna räknar in 
andra faktorer utöver aktieägarnas avkastningskrav i deras investeringskalkyler. 
 
Vi ser hos två av våra kontrollägda bolag, MSC och HL Display, en tendens till att vilja 
ha möjligheten att behålla kontrollen över kapitalet om det behövs. Båda har lågt satta 
utdelningsmål vilket gör det enklare för dem att kunna strypa utdelningen. MSC väljer att 
ha extrautdelningar, utifall de har överlikviditet, vilket är ett bra sätt att signalera att man 
i framtiden inte lovar höga utdelningar men att det för tillfället går bra. HL Display 

 36



uttrycker också att det är tydligt att kontrollägarna är mindre intresserade av utdelning än 
övriga. Detta stämmer med ”The managerial entrenchment theory” och Holmén och 
Högfeldts (2005) teorier om att starka kontrollägare vill behålla kontrollen över kapitalet. 
Det Större företaget som är pyramidägt passar inte in i några av de teorier om 
pyramidägda bolag som vi har presenterat här. Enligt teorierna skall de vara ett 
överkapitaliserat bolag med låga utdelningsgrader. Tvärtom så ser vi att det Större 
företaget har den lägsta soliditeten av alla våra undersökta bolag. De har också en lika 
hög utdelningspolitik som de med spritt ägande samt att de det senaste året har delat ut 
extrautdelningar.  
  
Precis som teorierna, samt Bravs et al. (2005) studie säger, visar alla företag i vår studie 
på en vilja att hålla en så jämn utdelningsnivå som möjligt, så kallad ”Dividend 
smoothing”. Tre av respondenterna tyckte att soliditeten ändå var viktigare än 
utdelningarna, vilket också stämmer väl överrens med tidigare studier. Övriga två gav 
inget svar. Företag tyckte också att det var en självklarhet att utdelningar fungerar som ett 
signalsystem. Alla hade dock lite olika sätt att uttrycka hur de använder utdelning 
alternativt återköp av aktier för att signalera till marknaden. Att skatten skulle ha någon 
betydelse för utdelningen stämmer i stora drag ej. JM valde återköp framför utdelning vid 
mycket stora belopp men där var skatten bara en del av förklaringen.  
 
Vad gäller frågan om det är bäst att ha spritt eller koncentrerat ägande så kan vi 
konstatera att alla hade positiva saker att säga om att ha starka kontrollägare. Vår åsikt 
går stick i stäv med det som vår respondent på TietoEnator uttryckte, att små bolag 
antagligen är gynnade av starka kontrollägare och att spritt ägande passar större 
etablerade företag. Båda ägarstrukturerna behövs antagligen ute på marknaden men att 
man får se till varje företag och dess position innan en bedömning kan göras om vad som 
passar just det bäst.  
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Bilaga: intervjuguide  
 
Vi gör ett examensarbete på Karlstads universitet inom företagsekonomi där vi har som 
syfte att undersöka svenska börsnoterade bolag utifrån skillnader i ägarstrukturen, dvs. 
om företaget har spritt ägande eller har någon stark huvudägare. En utgångspunkt i 
undersökningen är en forskningsrapport skriven av Martin Holmén, Uppsala Universitet, 
och Peter Högfeldt, Stockholm School of Economics, 2005. Den heter ”Pyramidal 
Discounts: Tunneling or Agency Costs?” och behandlar frågan om företag med en stor 
skillnad mellan kontroll och ägande gör överinvesteringar. Internationell vetenskaplig 
forskning visar dessutom att ägarstrukturen påverkar utdelningen och kapitalstruktur hos 
företag (se bland annat Becht et al., 2005). Vi söker en djupare förklaring bakom detta 
fenomen. Vår ambition är att skapa oss en bild hur beslut om utdelning, återinvesteringar 
och kapitalstruktur växer fram hos ert företag. Vilka är med och påverkar dessa beslut 
och på vilket sätt?   
 
Vi vore mycket tacksamma om ni ville hjälpa oss med denna undersökning och ställa upp 
på en del frågor angående detta ämne. Ert företag är intressant då det enligt oss har en 
koncentrerad ägarstruktur med starka kontrollägare. Som tack för att ni medverkar så får 
ni gärna ta del av vårt resultat. Vi erbjuder också den som vill anonymitet i uppsatsen. Vi 
presenterar nedan hur frågorna i huvudsak kommer att ställas med reservation för 
eventuella följdfrågor beroende på svaret. 
 
 
 
Nedan följer exempel på intervjufrågor vi skulle vilja ställa: 
 
Påverkas ni i ert arbete av ägarna? 
 
Hur påverkar beskattningen era utdelningsbeslut? 
 
Har ni några kontakter med ägarna inför ett utdelningsbeslut, och i så fall hur går dessa 
kontakter till? 
 
Vad föredrar ni för finansieringsmedel?  
 
Vid beslut om utdelning, är det bara aktieägarnas nytta man ser till eller beaktas också 
andra intressenter? 
 
Vad är en optimal kapitalstruktur för er? 
 
Förekommer det något arbete med att försöka optimera kapitalstrukturen? 
 
Påverkar någonsin kapitalstrukturen era återinvesteringsbeslut? 
 
Hos vem ligger huvudsakligen investeringsbesluten? 
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Märker ni att A-aktieägarna är mindre intresserad av utdelning än övriga? 
 
Vem/vilka bestämmer hur de återinvesterade medlen skall användas? 
 
Hur ser ni till att tillgodose aktieägarnas avkastningskrav i era investeringsbeslut? 
 
Ser ni någon fördel eller nackdelar med att ni har spritt ägande? 
 
 
AnnaKarin Sahlén 
Carl Hedström 
Karlstad Universitet 19/4-2007 
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