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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

“Självklart att en VD ska äga en stor andel själv”, anser Stina Lindh Hök som är 

VD för börsnoterade fastighetsbolaget Nyfosa och prisad bland de mäktigaste 

kvinnorna i Sveriges näringsliv (Triches, 2022). Ett välkänt begrepp bland 

investerare kopplat till ett stort VD-ägande är den så kallade pilotskolan. 

Begreppets innebörd är att VD:n kan ses som en pilot som styr flygplanet, eller 

bolaget, och passagerarna ombord anses vara övriga aktieägare. För att kunna 

betraktas följa pilotskolan måste VD:n äga en betydande del i det bolag den styr 

över (Aktiekunskap, 2021). Att en VD äger en stor andel av de utestående aktierna 

i bolaget skapar tillförlitlighet för bolagets framtidsvisioner och ger ett signalvärde 

till övriga aktieägare att den tror på bolaget. När VD:n äger en betydande del ökar 

det incitamenten att generera aktieägarvärde eftersom VD:n också gynnas av en 

stigande aktiekurs (Avanza, 2018).  

Om en VD väljer att ta in externt kapital och göra det möjligt för fler aktörer att bli 

delägare i bolaget går det att antingen noteras på en huvudmarknad eller listas på 

en mindre, alternativ marknad. Det som främst skiljer alternativa marknader relativt 

huvudmarknader är de lägre kostnaderna, samt de lägre kraven på redovisning och 

rapportering (Nasdaq, u.å.b). I Sverige följer bolag på huvudmarknader IFRS 

genom EU-reglering medan bolag på alternativa marknader vanligtvis följer BFN:s 

regelverk (Marton et al., 2020). För att listas på den alternativa marknaden Nasdaq 

First North Stockholm är det exempelvis lägre krav på redovisningsstandard och 

rapporteringsfrekvens samt inget krav på finansiell historik, jämfört med Nasdaq 

Stockholm som är en huvudmarknad (Nasdaq, 2021). För bolag listade på 

alternativa marknader har VD:n generellt sett större chans att inneha en större 

ägarandel eftersom bolagets marknadsvärde oftast är lägre (Avanza, u.å.a). 

Beroende på marknadsplatsens krav och VD:ns chans till större ägande kan VD:ns 

ägarandel ha en annorlunda påverkan på bolagets prestation. Det skapar således ett 

intresse i att undersöka vad för påverkan VD:ns ägarandel har på företagets 

prestation på en alternativ marknadsplats, vilket är relativt outforskat. 
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1.2 Problematisering 

Insynspersoner som exempelvis en VD har ett informationsövertag gentemot övriga 

marknadsaktörer gällande bolaget den styr över. Den ojämna 

informationsfördelningen mellan VD:n och övriga aktieägare brukar kallas 

informationsasymmetri och kan leda fram till ett agentproblem enligt Jensen och 

Meckling (1976). De syftar på den intressekonflikt som kan uppstå i relationen 

mellan VD:n och övriga aktieägare då VD:n väljer att agera i självintresse istället 

för att maximera värdet för aktieägarna. De övriga aktieägarna är medvetna om att 

VD:n innehar mer information och därför kan ett stort ägande hos VD:n vara ett 

signalvärde till övriga aktieägare att VD:n tror på bolaget den styr över. Ett stort 

ägande hos VD:n skapar även incitament att jobba hårdare eftersom bolagets 

prestation även påverkar VD:ns privatekonomi i form av aktieägande i bolaget 

(Jensen & Meckling, 1976). Om bolaget presterar bättre i form av vinstgenerering 

borde aktien i sin tur följa därefter, allt annat lika (Nasdaq, u.å.a). Ägarandelen 

skulle därav kunna vara en väsentlig faktor att ta hänsyn till vid analys av potentiella 

aktieinvesteringar.  

I en studie gjord av Lilienfeld-Toal och Ruenzi (2014) undersöktes VD:ns ägande 

och företagets prestation i form av aktiekursutveckling hos 1500 bolag på S&P och 

fann ett positivt, signifikant samband. Resultatet visade att bolag med ett stort VD-

ägande skapar starka incitament som leder till en bättre företagsprestation i den 

underliggande verksamheten, vilket i sin tur enligt studien leder till en positiv 

påverkan i form av abnormal avkastning. Aktien överpresterar därmed marknaden 

eftersom incitamenten omedelbart inte reflekteras i aktiekursen. 

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på vikten av VD-ägande när det 

kommer till företagets prestation. 

Historiskt sett har sambandet mellan VD:ns ägande och företagets prestation 

undersökts på olika sätt i flertalet studier. I slutet av 1980-talet undersökte Morck 

et al. (1988) sambandet mellan företagsledningens ägarandel och företagets 

prestation hos 371 Fortune 500-bolag och fann ett icke-monotont signifikant 

samband. Företagsledningens ägarandel mättes i detta fall som det sammanlagda 

ägandet hos alla styrelsemedlemmar som hade ett ägande över 0,2 procent. 
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Resultatet visar ett icke-monotont samband mellan företagsprestationen och 

ägarandelen hos styrelsen. VD:ns ägande påverkade företagsprestationen positivt 

upp till en viss ägarandel, för att sedan påverka prestationen negativt, och till slut 

positivt igen. Ett liknande samband gick dessutom att se på företagens toppchefer 

som enskild grupp, men även hos styrelsemedlemmarna exklusive toppchefer.  

Ungefär 10 år senare identifierade Griffith (1999) ett liknande icke-monotont 

signifikant samband när han undersökte VD:ns ägarandel och företagets prestation 

för totalt 969 bolag. Av dessa var 673 bolag listade på New York Stock Exchange, 

medan 29 var listade på American Stock Exchange, och 267 var onoterade bolag. 

Mer specifikt har författaren med hjälp av en regressionsanalys undersökt 

sambandet mellan företagets prestation och storleken på ägandet hos VD:n, hela 

företagsledningen och företagsledningen exklusive VD:n. Analysen visar att 

företagets prestation påverkas positivt upp till en viss nivå av ägande hos VD:n, för 

att sedan påverkas negativt, och till slut påverkas positivt igen från en viss 

ägarandel. Ett liknande samband går dessutom att se på hela företagsledningen som 

enskild grupp, men även hos företagsledningen exklusive VD:n. Slutligen visade 

det sig också att VD:ns ägande enskilt hade störst påverkan på företagets prestation. 

Därefter under senare 2010-tal har bland annat följande tre studier gjorts på ämnet. 

Zhao och Liu (2017) analyserade sambandet mellan ledningens ägande och 

företagets prestation i Kina. Studien innefattar data från 2024 bolag noterade på 

börserna i Shanghai och Shenzhen mellan åren 2014 och 2016. Resultatet visade att 

det fanns ett positivt signifikant samband mellan ledningens ägande och företagets 

prestation vid en låg nivå av ägarskap. När författarna kontrollerade för 

tidsaspekten visade sig sambandet dock ha en inverterad u-form. Det innebär att 

företagsvärdet påverkas negativt vid en ökning av ledningens ägarandel från en låg 

nivå, men efter en viss nivå av ägande påverkas företagsvärdet positivt i takt med 

att ägarandelen stiger.  

Bhagat och Bolton (2019) analyserade bolagsstyrning och företagsprestation 

mellan åren 2003 och 2016. Resultatet visade att direktörernas aktieägande i de 

flesta fall hade ett positivt samband med företagens framtida prestation. Författarna 

undersökte också en enskild subgrupp i form av de 100 största finansiella 
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institutionerna i USA runt år 2008. Bankdirektörernas aktieägande visade sig ha ett 

positivt samband med bankernas framtida prestation. Därtill hade ägandet ett 

negativt samband med bankens framtida risk.  

Kim och Kiymaz (2021) studerade VD:ns påverkan på företagsvärdet på en 

tillväxtmarknad. Författarna analyserade data från 997 indiska bolag mellan åren 

2010 och 2015. Resultatet visade att företag med en VD som är grundare har ett 

lägre företagsvärde och lägre lönsamhet än företag där VD:n inte är grundare. Efter 

applicering av olika kontrollvariabler i undersökningen kunde författarna även se 

att högt belånade företag, samt mindre bolag har ett lägre företagsvärde. De kunde 

dessutom se en högre prestation hos bolag med mycket forskning och utveckling. 

Gällande VD:ns karaktärsdrag visade studiens resultat bland annat att bolag med 

äldre VD:s presterar bättre och att bolag med högutbildade VD:s presterar sämre. 

Resultaten från den tidigare forskning som presenterats visar att sambandet mellan 

VD:ns ägarandel och företagets prestation kan se ut på olika sätt. Studien gjord av 

Lilienfeld-Toal och Ruenzi (2014) resulterade i att VD:ns ägande påverkar 

företagets prestation positivt medan Morck et al. (1988) och Griffith (1999) fann 

att VD:ns ägarandel påverkar företagets prestation positivt upp till en viss nivå. En 

större ägarandel utöver denna nivå påverkar därefter företagets prestation negativt 

ner till en viss nivå, för att sedan påverka positivt igen. Likt Morck et al. (1988) och 

Griffith (1999) fann också Zhao och Liu (2017) ett positivt samband mellan ägande 

hos ledningen och företagets prestation upp till en viss ägarandel. Även Bhagat och 

Bolton (2019) kunde se att direktörers aktieägande ofta hade ett positivt samband 

med företagens framtida prestation. Slutligen kan VD:ns olika karaktärsdrag ha 

olika påverkan på företagsvärdet enligt Kim och Kiymaz (2021). 

Dessa typer av studier är främst utförda på större huvudmarknader och är relativt 

outforskat både i Sverige och internationellt när det kommer till alternativa 

marknader, vilket styrker studiens relevans. I Sverige har sambandet exempelvis 

studerats av Hansen och Sunesson (2014) på en huvudmarknad och kommit fram 

till ett positivt stigande samband. I kapitlet om vidare forskning föreslås det att en 

liknande studie skulle kunna genomföras på en annan marknad utifrån dess lagar 

och regler. Hansen och Sunesson (2014) understryker även det som vi tidigare 
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nämnt om att sambandet möjligtvis skulle kunna se annorlunda ut på alternativa 

marknader eftersom de generellt sett innefattar bolag med mindre marknadsvärde 

och lägre krav, och VD:n har en större chans att äga en större andel. Med hänsyn 

tagen till tidigare studier och förslag på framtida forskning förväntas den här studien 

bidra med ny kunskap kring vad VD:ns ägarandel har för påverkan på företagets 

prestation på en alternativ marknad.  

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att bidra med ny kunskap kring vad VD:ns 

ägarandel har för påverkan på företagets prestation hos bolag listade på en 

alternativ marknad.  

1.4 Problemställning 

Vad har VD:ns ägande för påverkan på företagets prestation på en alternativ 

marknad?  
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2. Teoretisk referensram 

På en värdepappersmarknad råder bland annat informationsasymmetri och 

agentproblem. Det finns också delade meningar kring marknadens effektivitet och 

huruvida det är möjligt att överprestera marknaden över tid. I följande avsnitt lyfts 

relevanta teorier och begrepp fram som stöd för studien. 

2.1 Arbitrageteori och Effektiva marknadshypotesen 

Ett fundamentalt begrepp inom finansvärlden är arbitrage, som innebär att två 

identiska tillgångar köps och säljs för olika priser på två olika marknader till 

fördelaktiga prisskillnader (Shleifer och Vishny, 1997). Baserat på 

arbitragemöjligheter tog Ross (1976) fram en modell för att estimera förväntad 

avkastning, kallad arbitrage pricing theory som utvecklades utifrån teorin om lagen 

om ett pris (Lamont och Thaler, 2003). 

När det inte finns några arbitragemöjligheter på marknaden brukar man säga att 

lagen om ett pris gäller. Enligt lagen måste alla identiska tillgångar ha identiska 

priser (Lamont och Thaler, 2003). I ett marknadstillstånd när lagen inte gäller går 

det att riskfritt utnyttja felprissättningen och när tillräckligt många arbitrage-

investerare utnyttjar en sådan situation försvinner arbitrage-möjligheten fort. En 

marknad utan dessa arbitrage-möjligheter brukar sägas vara effektiv (Byström, 

2020). 

Den effektiva marknadshypotesen säger att marknaden är effektiv om priserna fullt 

ut speglar all tillgänglig information. All tillgänglig information kan definieras 

genom tre olika nivåer: historisk information, publik information och 

insiderinformation. I sin tur kopplas dessa till olika grader av marknadseffektivitet: 

svag, halvstark och stark. Svag effektivitet innebär att all historisk information är 

prissatt i marknaden, halvstark effektivitet reflekterar all publik information och 

stark effektivitet återspeglar all information, även insiderinformation (Fama, 1970). 

När ny information publiceras, sprids den direkt och reflekteras i marknadspriserna 

utan fördröjning. Eftersom det inte går att förutspå när ny information kommer 

publiceras menar Malkiel (2003) att prisförändringar på marknaden måste vara 
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oförutsägbara och slumpmässiga. Då all tillgänglig information återspeglas i 

priserna kan även en oinformerad aktör på marknaden uppnå liknande avkastning 

som professionella investerare (Malkiel, 2003). I en marknad med stark effektivitet 

kan inte ens insynspersoner såsom en VD förutse framtida prisrörelser. Ifall 

marknaden är effektiv eller inte finns det delade åsikter om. Många professionella 

inom finansvärlden skulle dock försiktigt hålla med om att marknaden troligtvis har 

en svag, eller möjligtvis halvstark effektivitet (Byström, 2020). 

2.2 Agentteorin 

När olika parters intressen inte överensstämmer och bolagschefer sätter sitt 

självintresse före övriga aktieägares brukar man säga att det finns ett agentproblem 

(Jensen & Meckling, 1976). Jensen och Meckling (1976) beskriver 

agentproblematiken som en intressekonflikt där en eller flera personer (principaler) 

vill få en person (agenten) att arbeta i dess intresse. I ett stort företag kan agenten 

antingen vara VD:n eller ledningsgruppen medan principalerna kan vara 

aktieägarna. Sådana konflikter kan generera agentkostnader som Jensen och 

Meckling (1976) definierar som principalens kostnad för övervakning, kostnader 

för att binda agenten på ett kontrakt och alternativkostnaden som kan uppstå när 

agenten tar beslut som inte gynnar företaget.  

Agentteorin grundar sig i att alla parter är nyttomaximerande utifrån egna 

preferenser och därför riskerar företaget att förbises när agenten agerar i 

självintresse. Principalen kommer utgå ifrån att arbetet som delegerats agenten 

kommer att utföras så att företagets avkastning maximeras, medan agenten agerar 

för att maximera egen avkastning och framtida karriärmöjligheter. I modellen som 

Jensen och Meckling (1976) presenterar kan det utläsas att ju större VD:ns ägande 

är desto mindre är risken för agentproblem eftersom den personliga visionen hos 

VD:n blir mer överensstämmande med företagets och därmed aktieägarnas 

målsättning. 

En intressekonflikt som skapar agentkostnader kan uppstå när det föreligger en 

osäkerhet gällande intressen och information mellan flera parter. En ojämn 

informationsfördelning innebär att ena parten har ett informationsövertag, vilket 
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kallas informationsasymmetri (Jensen & Meckling, 1976). Teorin om 

informationsasymmetri togs ursprungligen fram av George Akerlof som noterade 

en möjlig problematik vid affärer där köparen värderar säljarens samtliga produkter 

lika oavsett kvalitetsskillnad i den underliggande varan (Akerlof, 1970). 

Exempelvis kan köparen vara en utomstående person som vill köpa aktier i ett bolag 

och väljer att endast ta hänsyn till aktiepriset och saknar information kring den 

underliggande verksamheten.  

Det kan medföra problem kring adverse selection och moral hazard när köparen 

utan tillräcklig information riskerar att investera i ett bolag som inte delar dens 

intresse. För att motverka problematiken kan VD:n exempelvis använda sig av 

signaleringsteori som enligt Connelly et al. (2011) kan beskrivas som en process 

där signaleraren skickar signaler i form av information till mottagaren i form av 

utomstående personer. Denna process kan exempelvis liknas vid en VD som visar 

sin tilltro till bolaget den styr över genom att signalera att den tror på bolaget genom 

att inneha ett betydande aktieinnehav. VD:n kan också dela med sig av information 

om bolaget som underlättar för köparen att välja det bolag som främst 

överensstämmer med dens intresse (Akerlof, 1970). 

2.3 Management entrenchment 

Shleifer och Vishny (1989) beskriver hur företagsledare kan förankra sig genom att 

göra sig kostsamma att ersätta för att kunna utnyttja sin position. Deras studie visar 

att en chef med ett betydande ägande har särskilda incitament att utföra handlingar 

som gynnar den själv, istället för att maximera värdet till aktieägarna. Exempelvis 

kan det handla om resursallokering i form av kompetens. Chefen kan välja att 

investera i ny kompetens och placera den nära sig själv även fast den skulle göra 

mer nytta på en annan position. Sådana investeringar kan göra det kostsamt för 

företaget att ersätta chefen. Genom att chefen blir mer värdefull kan den göra 

anspråk på större kompensation, exempelvis i form av lön. Enligt Morck et al. 

(1988) finns risken att en chef med hög lön och mycket makt agerar i självintresse 

och fokuserar på personliga förmåner före övriga ägares intresse.  
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Jensen och Meckling (1976) som fann ett linjärt samband mellan VD:ns ägande och 

företagets prestation förklarade att ju större ägandet är, desto mindre är risken för 

agentproblem och själviskt beteende. De syftade på att VD:ns intresse blir 

överensstämmande med övriga ägares. Både Morck et al. (1988) och Griffith (1999) 

fann däremot ett icke-monotont samband mellan företagets prestation och 

toppchefernas ägarandelar. Likt Jensen och Meckling (1976) menade även Morck 

et al. (1988) och Griffith (1999) att en tolkning av resultatet skulle kunna vara att 

en ökning av företagsprestationen i samband med en ökning av ägandet hos 

toppcheferna, speglar att chefernas intressen överensstämmer med övriga 

aktieägares. I kontrast till studien gjord av Jensen och Meckling (1976) fann både 

Morck et al. (1988) och Griffith (1999) att företagsprestationen påverkas negativt 

efter en viss nivå av ägande, vilket möjligtvis kan förklaras av management 

entrenchment. 

2.4 Huvudmarknader och alternativa marknader 

Följande stycke är refererat från Busch (2018) om inget annat anges. Regulated 

markets och multilateral trading facilities (MTF:s) väldigt snarlika definitioner i 

MiFID II-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive II) som gäller för 

de finansiella marknaderna i Europa. I praktiken representerar de även liknande 

handelsfunktionalitet. Den huvudsakliga skillnaden är att driften av en MTF klassas 

som en investeringsaktivitet, vilket innebär att operatören av MTF:n ska följa 

reglerna som gäller för värdepappersföretag. Regulated markets följer däremot 

andra regler som gäller för just regulated markets eftersom det inte räknas som en 

investeringsverksamhet att driva dessa marknader. 

Den främsta skillnaden mellan reglerade marknader och MTF:er är att på reglerade 

marknader ställs det högre krav på de noterade bolagen, men även på hur 

marknadensplatsen bedriver bevakning av handeln. De höga kraven på en reglerad 

marknad medför ofta höga kostnader för bolagen, vilket kan göra det svårare för 

mindre bolag att noteras. MTF:er ställer exempelvis lägre krav på 

informationsgivning, vilket i sin tur gör att investerare erfordras att i större 

utsträckning själva söka information om bolagen (Nasdaq, u.å.b). Ett exempel på 
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en reglerad marknad i Sverige är OMX Nordic Exchange Stockholm, medan 

Nasdaq First North Stockholm är ett exempel på en svensk MTF (Avanza, u.å.b). 

Framöver kommer regulated markets benämnas huvudmarknader och MTF:er 

benämnas alternativa marknader. 

2.5 VD:ns relativa ägande 

Tidigare studier visar att VD:ns relativa ägande har stor påverkan på företagets 

prestation, men resultaten skiljer sig en del. Enligt Lilienfeld-Toal och Ruenzi 

(2014) presterar de bolag med högst relativa VD-ägande bäst på aktiemarknaden. 

De menar att ju högre det procentuella ägandet är hos bolagets VD, desto mer 

ökar incitamenten att öka bolagets värde vilket bidrar till ett positivt samband. 

Jensen och Meckling (1976) fann ett liknande samband som visar att företagets 

prestation ökar i linje med att det relativa ägandet ökar. Enligt Griffith (1999), 

Morck et al. (1988), Bhagat och Bolton (2019), samt Zhao och Liu (2017) ökar 

företagets prestation däremot endast upp till en viss nivå innan den börjar avta och 

sjunka. Utifrån diskrepansen har följande hypotes utformats. 

Hypotes 1: VD:ns relativa ägande har en positiv påverkan på företagets 

prestation på en alternativ marknad. 

2.6 Grundare 

Det finns en oenighet bland tidigare forskning kring VD:ns påverkan på företagets 

prestation, när VD:n också är grundare. I en studie gjord på den amerikanska 

aktiemarknaden kring förhållandet mellan VD:n som grundare och företagets 

prestation redovisas ett positivt kausalsamband. Resultatet förklaras genom att 

VD:s som också är grundare möjligtvis värderar framgång och kontroll i bolaget 

högre än icke-grundare och skulle aldrig lämna bolaget i “dåligt skick”, vilket tyder 

på att de har en större vilja att nyttomaximera bolagets prestation (Adams et al., 

2009). I kontrast mot ovan nämnd studie, påvisar Kim och Kiymaz (2021) att bolag 

där VD:n är grundare har lägre lönsamhet och lägre företagsvärde än bolag där 

VD:n inte är grundare. Utifrån oenigheterna har följande hypotes utformats. 
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Hypotes 2: VD:ns relativa ägande har en positiv effekt på företagets prestation 

på en alternativ marknad om VD:n också är grundare. 

2.7 Företagstyp 

Företagsprestationen kan skilja sig beroende på om bolaget erbjuder en produkt 

eller en tjänst. I en undersökning gjord på företag på Nya Zeeland visade det sig att 

den genomsnittliga företagsprestationen är relativt jämn mellan de båda 

företagstyperna (Gray et al., 2002). Däremot jämförde Rath (2018) prestationen 

mellan tillverkande företag och tjänsteföretag i Indien, där resultatet visade en 

bättre prestation i form av tillväxt i total faktorproduktivitet hos tjänsteföretag. 

Tillväxten hos tjänsteföretagen kunde främst förklaras av teknisk förändring. I en 

studie gjord av Wernerfelt och Montgomery (1988) undersöktes hur olika variabler 

påverkade ett företags prestation, där bransch visade sig ha störst påverkan. Mackey 

(2008) fann å andra sidan att branschvariabeln hade en svag påverkan på företagets 

prestation när han undersökte VD:ns påverkan på företagets prestation på S&P:s 

samtliga index. Utifrån dessa undersökningar har följande hypotes utformats. 

Hypotes 3: VD:ns relativa ägande har en större effekt på företagets prestation i 

tjänsteföretag på en alternativ marknad. 

2.8 Teorisammanfattning och undersökningsmodell 

Den här studien utgår ifrån en halvstark effektivitet som enligt Fama (1970) innebär 

att marknadens priser reflekterar all publik information. Om VD:n ser till att den 

underliggande verksamheten presterar bra kommer det visas i bolagets finansiella 

räkenskaper och därefter reflekteras i bolagets prestation på marknaden. På 

alternativa marknader relativt huvudmarknader är det lägre krav på exempelvis 

rapportering vilket skulle kunna innebära en viss informationsasymmetri och därav 

en svagare effektivitet. Om en VD innehar en stark position i ett företag kan det 

påverka företagets prestation både positivt och negativt eftersom intresset inte alltid 

överensstämmer med övriga ägares (Jensen och Meckling, 1976; Shleifer och 

Vishny, 1989). 
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Utifrån ovan nämnda teorier, samt tidigare forskning kring sambandet mellan 

VD:ns ägande och företagets prestation har hypoteser framställts. Hypoteserna 

förväntas visa hur företagets prestation påverkas av olika variabler på en alternativ 

marknad. Baserat på hypoteserna har följande undersökningsmodell tagits fram för 

att illustrera hur undersökningen är utformad. 

Figur 1.  

 

Undersökningsmodell 

Kommentar. En illustration av författarna på hur samtliga teorier och hypoteser sammankopplas. 
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3. Metod 

Metodavsnittet beskriver och förklarar studiens avstamp i vetenskapen och de 

tillvägagångssätt som använts under studiens gång. Nedan följer en genomgång av 

kopplingarna till den vetenskapliga metoden och genomförandet i den empiriska 

metoden. 

3.1 Forskningsfilosofi 

Enligt Bryman och Bell (2021) är de flesta forskare överens om att vetenskapen 

inom den positivistiska filosofin har ett objektivt synsätt, vilket den här studien 

utgår ifrån vid hanteringen av stora mängder siffermässiga data. Inom positivismen 

appliceras även teorier för att skapa hypoteser som testas för att besvara befintliga 

teorier (Bryman & Bell, 2021). Utifrån studiens syfte och problemställning har 

hypoteser framställts och prövats genom statistiska analyser, vilket 

överensstämmer väl med positivistisk forskningsfilosofi. Utöver positivism finns 

även hermeneutik som handlar om humanistisk vetenskap. Medan positivism 

baseras på statistiska undersökningar med stora mängder kvantitativa data, grundar 

sig hermeneutik på analys av kvalitativa data vilket inte lämpar sig för den här 

undersökningen (Nehls, 2021).  

3.2 Forskningsansats 

Den här studien formar och testar hypoteser med avstamp i befintlig teori vilket 

enligt Bryman och Bell (2021) innebär att man utgår från en deduktiv ansats. 

Problemställningen är utformad på ett sätt som gör det lämpligt att använda sig av 

befintliga teorier som tillämpats i liknande studier. Därav lämpar sig inte ett 

induktivt synsätt där man istället angriper teorin som ett resultat av forskning. I 

vissa fall är det svårt att koppla forskning till någon av de två nämnda 

forskningsansatserna och enligt Bryman och Bell (2021) brukar då ansatsen 

benämnas som abduktiv.  
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3.3 Forskningsmetod 

Med avseende på den positivistiska forskningsfilosofin och den deduktiva 

forskningsansatsen kan den här studien kopplas till den kvantitativa forskningen. 

Data analyseras utifrån specifika variabler som prövas hypotetiskt, vilket präglar 

kvantitativ forskning (Denscombe, 2016; Lind, 2019). Studien grundar sig i en stor 

mängd data för att på så sätt kunna dra generella slutsatser. Enligt Denscombe 

(2016) präglas kvantitativ forskning av storskaliga undersökningar som med största 

sannolikhet gör att resultaten blir mer tillförlitliga och generaliserbara, vilket den 

här studien vill åstadkomma. I kontrast till denna typ av forskning finns även 

kvalitativa studier som kännetecknas av småskaligheten och den djupgående 

förståelsen kring det specifika forskningsämnet (Denscombe, 2016). Denna typ av 

forskning associeras med personliga tolkningar av ord och visuella bilder där 

forskaren har ett större inflytande med egna personliga övertygelser och värderingar 

(Denscombe, 2016).  Den kvalitativa forskningsmetoden är inte lämpad för den här 

typen av studie eftersom studien eftersträvar generaliserbarheten före den 

djupgående förståelsen. 

3.4 Arkivstudie 

Denna studie avser behandla digitala texter i form av webbsidor och elektroniska 

databaser, vilket enligt Baum (2005) är material som kan analyseras i arkivstudier. 

Arkivstudier innefattar en mängd olika aktiviteter för att förenkla undersökningen 

av dokument och textmaterial. Den mest klassiska formen av arkivstudier är den 

som analyserar historiska dokument från relativt långt bak i tiden (Baum, 2005). 

För att uppfylla syftet med studien krävs en stor mängd siffermässiga data från 

finansiella databaser och webbsidor, vilket gör denna typ av studie särskilt relevant 

för undersökningen. 

3.5 Datainsamling 

Den finansiella databasen Infront, finansiella bolagsrapporter och investor 

relations-sidor har varit de främsta källorna för datainsamling i den mån det har 

funnits användbara data. Nätbanken Avanza har också använts som komplement 
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vid brist på information. Den data som samlats in består av balans- och 

resultaträkningar, VD:s relativa ägande och om den är grundare eller ej, samt 

information kring företagstypen. Huvudsakligen hänförs data till slutet av år 2021, 

men i de fall där årsrapporten för 2021 inte offentliggjorts har senast publicerade 

rapport använts som underlag. Enligt Hussey och Hussey (1997) kallas data som 

redan finns, så som böcker, publicerad statistik och årsrapporter från bolag, för 

sekundärdata. Den data som har samlats in i denna studie kännetecknas därmed av 

sekundärdata vilket lämpar sig väl eftersom avsikten är att utföra statistiska test 

utifrån historiska räkenskaper. Saunders et al. (2016) menar på att sekundärdata kan 

användas i arkivstudier, vilket stödjer denna studies val av data.  

3.5.1 Urval 

Data som använts i denna studie är från bolag som var listade på Nasdaq First North 

Stockholm under år 2021. Av totalt 446 aktier gjordes ett urval på 417 stycken, 

vilket innebär att 29 aktier sorterades bort av olika anledningar. Aktier som haft 

mer än ett aktieslag listat på marknaden valdes bort eftersom vi ansåg att ett bolag 

ska representera en aktie. Preferensaktier sorterades bort på grund av att vi ansåg 

att de inte gav en rättvis bild av bolagets marknadsvärde. Enstaka bolag som var 

handelsstoppade togs även bort med skäl av att aktiekursen och därmed 

marknadsvärdet stagnerat. Studien avser att undersöka data från år 2021 och 

därmed valdes även aktier bort som listades efter 31 december 2021. 

3.6 Operationalisering 

Ett viktigt inslag inom deduktion är att begrepp behöver operationaliseras för att 

kunna bli mätbara (Saunders et al. 2016). Den här studien angriper en deduktiv 

forskningsansats och därför har begreppen i form av variabler operationaliserats, 

eller rent av översatts, till de specifika mått som presenteras nedan. En variabel är 

en faktor med olika egenskaper som kan anta olika värden (Eggeby & Söderberg, 

1999). 
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3.6.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i undersökningen är företagets prestation, vilket innebär att 

företagets prestation är en konsekvens av en eller flera oberoende variabler 

(Bryman & Bell, 2021). Företagets prestation valdes att mätas i form av Tobin’s Q 

eftersom flera tidigare studier använt samma mått, bland annat Griffith (1999) och 

Morck et al. (1988), och det gör studien mer jämförbar med dessa. Tobin’s Q är en 

kvot mellan ett bolags marknadsvärde och återanskaffningsvärdet av dess 

tillgångar. Om kvoten är större än 1, det vill säga om marknadsvärdet överstiger 

återanskaffningsvärdet för bolagets tillgångar, värderar marknaden således bolagets 

tillgångar högre än tillgångarnas bokförda värde. En kvot under 1 innebär att 

marknaden värderar bolaget lägre eftersom marknadsvärdet understiger 

återanskaffningsvärdet av bolagets tillgångar (Lindenberg & Ross, 1981). 

Enligt Chung och Pruitt (1994) är beräkningen av Tobin’s Q, som behandlades av 

Lindenberg och Ross (1981), komplex att genomföra och därav utvecklade de en 

enklare version som kan ses som en approximation. Approximationen av Q visade 

sig kunna förklara minst 96,6 procent av variationen i Tobin’s Q. Den beroende 

variabeln i denna studie kommer därav mäta företagets prestation i form av en 

approximation av Tobin’s Q som fortsatt kommer betecknas Q. 

Enligt Chung och Pruitt (1994) kan approximationen av Q beräknas med följande 

formel:  

𝑄 =
𝑀𝑉𝐸 + 𝑃𝑆 + 𝐷𝐸𝐵𝑇

𝑇𝐴
 

𝑄 = Approximation av Tobin’s Q 

𝑀𝑉𝐸 = Marknadsvärdet 

𝑃𝑆 = Värdet av utestående preferensaktier 

𝐷𝐸𝐵𝑇 = Kortfristiga skulder - kortfristiga tillgångar + bokförda värdet på 

långfristiga skulder 

𝑇𝐴 = Totala tillgångar 
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3.6.2 Förklarande variabler 

De förklarande variablerna består av tre oberoende variabler och tre 

kontrollvariabler. VD:ns relativa ägande är en kvantitativ oberoende variabel som 

beräknas i procent medan grundare och företagstyp är kvalitativa oberoende 

variabler. De kvalitativa variablerna kvantifierades till dummyvariabler för att 

kunna användas i regressionsmodellen, vilket understöds av Körner och Wahlgren 

(2019). Kontrollvariablerna består av skuldsättningsgrad, räntabilitet på totalt 

kapital och marknadsvärde, vilka hålls konstanta för att undvika att sambandet 

mellan den beroende variabeln och de förklarande variablerna påverkas (Saunders 

et al., 2016). Nedan presenteras samtliga variabler. 

VD:ns relativa ägande 

Den här studien presenterar det relativa ägandet som den procentuella andelen av 

de utestående aktierna en VD har i slutet av år 2021. Tidigare studier är enade om 

att måttet är relevant för den här typen av undersökningar (Lilienfeld-Toal och 

Ruenzi, 2014; Jensen och Meckling, 1976; Griffith, 1999; Morck et al., 1988; 

Bhagat och Bolton, 2019; samt Zhao och Liu, 2017). 

Grundare 

Grundare är en kvalitativ dikotom variabel som enligt Eggeby och Söderberg 

(1999) kan omvandlas till en dummyvariabel för att kvantifieras och sedermera 

kunna användas i de statistiska testarna. Variabeln kodas 1 då bolagets VD är 

grundare och 0 då VD:n inte är grundare. Tidigare forskning är oense kring VD:ns 

påverkan på företagets prestation, när VD:n också är grundare. Det finns både 

studier som påvisar ett positivt kausalsamband, men också studier som påvisar att 

bolag där VD:n är grundare har lägre lönsamhet och lägre företagsvärde än bolag 

där VD:n inte är grundare (Adams et al., 2009; Kim och Kiymaz, 2021). 

Företagstyp 

Företagstyp är också en kvalitativ variabel och omvandlas därav till en 

dummyvariabel som kodas 1 då bolaget är ett tjänsteföretag och 0 då bolaget är ett 

producerande företag, vilket stöds av Eggeby och Söderberg (1999). Tidigare 
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forskning kring företagstyp uppvisar olika resultat, där Gray et al. (2002) fann att 

företagsprestationen är relativt jämn mellan de båda företagstyperna, medan Rath 

(2018) påträffade en bättre prestation hos tjänsteföretag.  

Skuldsättningsgrad  

I studien kontrolleras bland annat skuldsättningsgradens påverkan på sambandet. 

Skuldsättningsgrad är ett mått på företagets kapitalstyrka som visar hur skuldsatt 

ett företag är i förhållande till det egna kapitalet och beräknas på följande sätt enligt 

Marton et al. (2020): 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Räntabilitet på totalt kapital  

Ett annat mått som kontrolleras i studien är räntabilitet på totalt kapital. Det är ett 

lönsamhetsmått som enligt Marton et al. (2020) mäter avkastningen på hela 

balansräkningen. Räntabilitet på totalt kapital (ROA) används vanligtvis som ett 

mått på ett företags prestation och beräknas på följande sätt (CFI, u.å.b):  

𝑅𝑂𝐴 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Marknadsvärde  

Ytterligare en variabel som kan tänkas ha en påverkan på sambandet och därför 

kontrolleras i studien är marknadsvärde. Marknadsvärdet är det totala värdet av 

bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas på följande sätt enligt CFI 

(u.å.a):  

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟  
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3.7 Multipel regressionsanalys  

I den här studien har en multipel regressionsanalys tillämpats som metod för att 

undersöka vad VD:ns ägande har för påverkan på företagets prestation. Det är en 

vanligt förekommande statistisk metod som analyserar kausalsambandet mellan 

variabler som förutsätts vara mätta på en intervallskala (Eggeby & Söderberg, 

1999). I den multipla regressionsanalysen kan variationen i Q förklaras av de sex 

förklarande variablerna. En multipel regressionsanalys är att föredra i den här 

studien eftersom det anses föreligga ett kausalt samband. Genom analysen framgår 

det hur mycket Q förändras vid en förskjutning i en av de sex förklarande 

variablerna, givet att resterande fem variabler är konstanta. Eftersom modellen 

analyseras av sex förklarande variabler har den ett bättre förklaringsvärde och högre 

grad av realism än dem modeller med endast en förklarande variabel. Enligt Eggeby 

och Söderberg (1999) beror det på att verkligheten oftast beskrivs som multikausal 

där flera verkande faktorer urskiljs, istället för monokausal där endast en verkande 

faktor urskiljs. 

Med stöd från Eggeby och Söderberg (1999) kan formeln för studiens multipla 

regressionsanalys skrivas: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝑏5𝑋5 + 𝑏6𝑋6 + 𝑒 

𝑌 = Q. 

𝑋1 = VD:ns relativa ägande. 

𝑋2 = Grundare. 

𝑋3 = Företagstyp. 

𝑋4 = Skuldsättningsgrad. 

𝑋5 = Räntabilitet på totalt kapital. 

𝑋6 = Marknadsvärde. 

𝑎  = Ett konstant värde på 𝑌 när samtliga 𝑋 -värden är lika med noll. 
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𝑏 = Regressionskoefficienten som anger förändringen i 𝑌 när 𝑋 −

𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 förändras med en enhet. I en multipel regressionsanalys med sex 𝑏 -värden 

kan exempelvis 𝑏1  tolkas som förändringen i 𝑌 när 𝑋1  ökar med en enhet och 

𝑋2,  𝑋3,  𝑋4,  𝑋5 𝑜𝑐ℎ 𝑋6 är konstanta. Detsamma gäller för resterande 𝑏 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛  

när varje enskilt 𝑋 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ökar med en enhet. 

𝑒 = En residual som anger hur mycket det observerade värdet på 𝑌 avviker från vad 

modellen prognostiserar. 

Regressionsanalysen redovisar även en determinationskoefficient, 𝑅2, som är ett tal 

mellan 0 och 1 och anger den andel av den totala variationen i Q som kan hänföras 

till de sex förklarande variablerna. 

Denna studie väljer att tillämpa en 95-procentig signifikansnivå vilket är den 

risknivå som accepteras för att kunna dra generella slutsatser från resultatet. Enligt 

Bryman och Bell (2021) ger signifikansen en indikation på hur stor sannolikheten 

är att resultaten kan generaliseras. För att kunna resonera kring signifikansen 

analyseras både koefficienternas p-värden och hela modellens p-värde. Den 95-

procentiga risknivån är den som vanligtvis godkänns eftersom resultatet i nittiofem 

fall av hundra kan generaliseras om p-värdena är lägre än 0,05, vilket även stöds av 

Bryman och Bell (2021). 

I den här studien testades multikollinearitet i förebyggande syfte innan 

genomförandet av den multipla regressionsanalysen eftersom dess förekomst alltid 

bör undersökas enligt Mansfield och Helms (1981). Enligt Daoud (2017) innebär 

multikollinearitet att vissa variabler som har en stark korrelation inte uppvisar 

någon signifikans fast än de egentligen kanske borde vara signifikanta. Med hjälp 

av en korrelationsmatris är det möjligt att undersöka på vilket sätt som de 

förklarande variablerna korrelerar och därav undvika multikollinearitet (Körner & 

Wahlgren, 2019). Korrelationen visar styrkan i sambandet mellan två variabler och 

hur de påverkas av varandra. Att endast förlita sig på korrelationen mellan 

variablerna menar dock Daoud (2017) inte är tillräckligt tillförlitligt eftersom 

bedömning kan vara subjektiv. För att upptäcka multikollinearitet i denna studies 

modell användes istället Variation Inflation Factor (VIF) och Tolerance Level. 
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Samtliga förklaringsvariabler i den här studien visade ett VIF-värde under 10 och 

en toleransnivå över 0,1, vilket indikerar att det inte föreligger multikollinearitet 

mellan variablerna i regressionen (Daoud, 2017; Shrestha 2020). 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Underlagets tillförlitlighet och trovärdighet kan enligt Lind (2019) förklaras genom 

begreppen validitet och reliabilitet. Studien har använt sig av mått och begrepp som 

är testade i tidigare granskad forskning och som kan tänkas ha en koppling till 

fenomenet som forskas kring, vilket enligt Lind (2019) stärker validiteten. Eftersom 

studien eftersträvar att kunna dra generella slutsatser på alternativa marknader är 

överförbarheten av betydande slag. Undersökningen baseras på ett representativt 

urval av bolag på Nasdaq First North Stockholm vilket enligt Bryman och Bell 

(2021) och Lind (2019) ökar generaliserbarheten och därmed sannolikheten att 

resultaten kan kopplas till andra alternativa marknader.  

Reliabiliteten i den här studien stärks av beprövade finansiella mått och statistiska 

test som behandlats i tidigare forskning, vilket enligt Lind (2019) medför att 

mätningen kan genomföras på nytt och redovisa identiska resultat. Insamlade 

siffermässiga data kommer främst från pålitliga källor i form av bolagens finansiella 

rapporter, vilket stödjer en god reliabilitet.  

Vid ställningstagande om studiens mått är reliabla kan hänsyn tas till följande tre 

faktorer: interbedömarreliabilitet, stabilitet och intern reliabilitet. 

Interbedömarreliabiliteten som enligt Bryman och Bell (2021) handlar om 

samstämmigheten i bedömares tolkningar, anses vara låg i denna studie eftersom 

de numeriska måtten generellt sett tolkas på samma objektiva sätt av alla. 

Stabiliteten som enligt Bryman och Bell (2021) handlar om hur stabilt ett mått är 

över tid, kan anses som stark eftersom studiens resultat inte skulle ge olika svar om 

undersökningen gjorts på nytt. Den interna reliabiliteten som enligt Bryman och 

Bell (2021) handlar om hur trovärdiga och konsekventa studiens mått är, anses vara 

god på grund av att studiens mått är välkända och har använts frekvent i tidigare 

studier som också genomfört en multipel regressionsanalys. 
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3.9 Källkritik 

Litteratursökningen genomfördes främst genom Högskolan Kristianstads 

sökningsmotor och Google Scholar för att hitta vetenskapligt granskade artiklar att 

använda i studien. I den mån vetenskapliga artiklar inte funnits eller varit 

applicerbara i en viss kontext, har litteratur eller webbsidor nyttjats. Siffermässiga 

data har främst inhämtats från Infront, bolagsrapporter och investor relations-sidor 

vilka anses vara källor med hög trovärdighet och kvalitet. Enligt Denscombe (2018) 

handlar det inte enbart om att finna väsentlig information om ämnet eller att 

beskriva innehållet i artiklar, utan att även kritiskt granska källorna. I denna studie 

har granskning av källor skett genomgående, där högkvalitativa källor alltid valts i 

första hand även om källor av lägre kvalitet delvis också använts vid enstaka 

tillfällen. 
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4. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras studiens resultat. Nedan följer först och 

främst en genomgång av den deskriptiva statistiken och regressionsmodellen för 

det insamlade materialet. Avslutningsvis testas hypoteser i analyseringen av 

materialet med hjälp av den teoretiska referensramen. 

4.1 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik möjliggör beskrivning och jämförelse mellan variabler 

(Saunders et al. 2016). Enligt Denscombe (2016) används den också för att 

sammanfatta och visa analysens fynd.  

Tabell 1. 

 

Deskriptiv statistik 

Variabeldata Medelvärde Median 

Högsta 

värde 

Lägsta 

värde Standardavvikelse Skevhet N 

Q 3,38 1,92 51,19 -0,57 5,22 5,28 417 

VD:ns 

ägande 
6,32 1,18 75,60 0,00 11,37 2,69 417 

Grundare 0,23 0,00 1,00 0,00 0,42 1,32 417 

Företagstyp 0,29 0,00 1,00 0,00 0,45 0,93 417 

Marknadsvär

de (MDKR) 
1,05 0,28 41,25 0,00 2,92 8,42 417 

Skuldsättning

sgrad 
3,34 0,47 

1032,2

2 

-

23,79 
50,58 20,33 417 

ROA -24,07 -12,68 107,16 

-

257,5

6 

40,95 -1,91 417 

Kommentar. Sammanställning av analysens statistiska mått för samtliga 417 observationer hos varje 

enskild variabel. Tabellen ger en bred överblick på insamlade data. Här presenteras variablernas 

resultat för medelvärde, median, högsta värde, lägsta värde, standardavvikelse, skevhet och antal 

(N). 
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Genom att studera tabellen kan vi få en överblick av det insamlade materialet. Vad 

gäller VD:ns ägande kan vi se att skevheten är relativt låg, vilket innebär att de 

observerade värdena i princip speglar det genomsnittliga bolagets VD-ägande. Vi 

kan dock se en stor spridning i ägarandelen när vi tittar på högsta och lägsta värde 

vilket skulle kunna bero på skillnader i VD:s intresse och vilja att förankra sig och 

utnyttja sin position (Shleifer & Vishny, 1989). Standardavvikelsen visar att 

ägarandelen hos observationerna i genomsnitt avviker från medelvärdet med 11,38 

procentenheter, vilket bekräftar den stora spridningen. Med hjälp av medelvärdet 

på 6,32 procent och medianen på 1,18 får vi en indikation på att ägarandelen 

generellt sett är relativt låg.  

Vid en anblick på variabeln Q kan det påvisas en genomsnittlig positiv 

företagsprestation om 3,38 bland bolagen, men med tanke på skevheten presterar 

det genomsnittliga bolaget under medelvärdet. Genom att Q i genomsnitt avviker 

med 5,22 procentenheter från medelvärdet pekar standardavvikelsen också på det. 

I två tidigare studier har författarna kommit fram till ett genomsnittligt Q som är 

mindre än 3,38. Morck et al. (1988) redovisar ett genomsnittligt Q på 0,85 och 

Griffith (1999) redovisar ett genomsnittligt Q på 1,49. Undersökningarna berörde 

sambandet mellan ägande och företagets prestation under en ettårsperiod på en 

huvudmarknad.  

Dessa studier har haft andra förutsättningar vilket givetvis försvårar 

jämförbarheten, men bortsett från det är en intressant skillnad att de genomsnittliga 

Q-värdena skiljer sig mellan studierna. Detta innebär i sin tur även en skillnad 

mellan huvudmarknader och alternativa marknader. En potentiell förklaring till 

diskrepansen skulle kunna vara att de alternativa marknaderna följer en annan 

reglering, samt att de listade bolagen generellt sett har lägre krav på rapportering 

(Busch, 2018; Nasdaq, u.å.b). Lägre krav på rapportering skulle kunna leda till en 

svagare marknadseffektivitet, som innebär att information inte återspeglas i 

aktiekurser i samma utsträckning (Fama, 1970). En olikartad nivå av 

marknadseffektivitet kan möjligen innebära att marknadsaktörer värderar bolag på 

alternativa marknader annorlunda kontra huvudmarknader. Marknadens värdering 
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av ett bolag påverkar i sin tur hur förhållandet ser ut mellan dess marknadsvärde 

och totala tillgångar, vilket påverkar Q.  

Vidare kan vi i Tabell 1 se att skevheten hos samtliga variabler förutom ROA 

redovisar ett positivt värde vilket innebär att många observationer ligger under 

variablernas medelvärde. Skevheten är speciellt hög för skuldsättningsgraden och 

marknadsvärdet vilket indikerar att de flesta bolag har en skuldsättningsgrad och 

ett marknadsvärde under medelvärdet. Den variabel som sticker ut mest är ROA 

eftersom dess medelvärde och median ger en indikation på att de observerade 

bolagen överlag inte är lönsamma. Den negativa skevheten påvisar dock att det 

genomsnittliga bolaget har en högre lönsamhet än den genomsnittliga lönsamheten. 

Med tanke på att bolagen redovisar ett positivt medelvärde för Q samtidigt som 

medelvärdet för ROA är negativt visar det en intressant distinktion mellan 

företagsprestation och lönsamhet. Företagen redovisar en bra prestation utan att 

vara lönsamma. Dummyvariablerna grundare och företagstyp har båda ett 

medelvärde under 0,5 och en median på 0 vilket antyder att den genomsnittliga 

VD:n inte är grundare och att det genomsnittliga bolaget är ett producerande 

företag. 
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4.2 Multipel regressionsanalys 

För att undersöka vad VD:ns ägande har för påverkan på företagets prestation på en 

alternativ marknad genomfördes en multipel regressionsanalys. Resultatet av det 

statistiska testet presenteras nedan i Tabell 2. Vidare följer en analys av resultatet 

på en fem-procentig signifikansnivå och avslutas med studiens tre 

hypotesprövningar.  

Tabell 2. 

 

Multipel regressionsanalys 

Regression

sdata 

VD:ns 

ägande 

Grundare Företagsty

p 

Skuldsättningsgrad Markna

dsvärde 

ROA 

b-koefficient 0,011 -0,358 -0,047 -0,003 0,000** -0,033*** 

p-värde 0,679 0,620 0,933 0,566 0,002 0,000 

Kommentar. Redovisning av b-koefficienter och p-värden för samtliga oberoende variabler. 

Stjärnorna *, **, *** visar 5%, 1% respektive 0,1% signifikansnivå. Marknadsvärdets b-koefficient 

är egentligen 0,0000002704, men presenteras med tre decimaler i tabellen. Följande värden är inte 

presenterade i tabellen: 𝑅2: 0,075 och Adj 𝑅2: 0,061.  

Vid en första anblick av tabell 2 kan det utläsas hur Tobins Q påverkas av olika 

oberoende variabler. De oberoende variablernas b-koefficienter förklarar 

förändringen i Q när den oberoende variabeln ökar eller minskar med en enhet, 

givet att övriga variabler hålls konstanta. Regressionsmodellens 

determinationskoefficient, 𝑅2, visar ett värde på 0,075 i Tabell 2. Den relativt låga 

förklaringsgraden innebär att endast 7,5% av variationen i Q kan förklaras av 

variationen i de oberoende variablerna. En låg förklaringsgrad kan därmed innebära 

att de oberoende variablerna har en svag påverkan på Q, eller att den slumpmässiga 

variationen har en stor effekt.  

Hypotes 1: VD:ns relativa ägande har en positiv påverkan på företagets prestation 

på en alternativ marknad. 
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Tabell 2 visar att VD:ns relativa ägande har en svagt positiv påverkan på företagets 

prestation, Q. Om VD:ns ägande ökar med en enhet, ökar Q med 0,011 enheter. 

Detta samband är dock inte statistiskt säkerställt eftersom p-värdet (0,679) är större 

än den fem-procentiga signifikansnivån (0,05) och därav förkastas hypotes 1. 

Resultatet finner stöd i tidigare forskning från Jensen och Meckling (1976) som 

fann ett liknande samband som visar att företagets prestation ökar i linje med att 

VD:ns relativa ägande ökar. Eftersom det på en alternativ marknad möjligtvis finns 

en större informationsasymmetri kan ett betydande aktieinnehav hos VD:n därför 

ses som ett väsentligt signalvärde (Jensen & Meckling, 1976). Det positiva 

sambandet mellan VD:ns ägande och företagets prestation kan bero på en 

incitamentsmekanism där VD:n signalerar att den tror på sitt bolag, samtidigt som 

bolaget presterar bra (Connelly et al., 2011). 

Hypotes 2: VD:ns relativa ägande har en positiv effekt på företagets prestation på 

en alternativ marknad om VD:n också är grundare. 

Tabell 2 visar att VD:s som också är grundare inte har en positiv effekt på företagets 

prestation, Q. Om VD:n också är grundare minskar Q med 0,358 enheter. 

Sambandet är dock inte statistiskt säkerställt eftersom p-värdet (0,620) är större än 

den fem-procentiga signifikansnivån (0,05) och därav förkastas hypotes 2. 

Resultatet finner stöd i tidigare forskning från Kim och Kiymaz (2021) som 

påvisade att bolag där VD:n är grundare har lägre lönsamhet och lägre företagsvärde 

än bolag där VD:n inte är grundare. Det negativa sambandet skulle likt den spridda 

ägarandelen kunna bero på skillnader i VD:s intresse och vilja att förankra sig och 

utnyttja sin position (Shleifer & Vishny, 1989).  

Hypotes 3: VD:ns relativa ägande har en större effekt på företagets prestation i 

tjänsteföretag på en alternativ marknad. 

Tabell 2 visar att när variabeln “företagstyp” ökar med en enhet, det vill säga när 

företaget är ett tjänsteföretag, minskar Q med 0,047. Det testar dock inte hypotes 3 

och därav krävdes följande siffror som är tagna från kompletterande tabeller i bilaga 

1 och 2. VD:ns relativa ägande har en större effekt på företagets prestation i 

tjänsteföretag. B-koefficienten (beta) är 0,105, vilket innebär att Q ökar med 0,105 
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om ägandet ökar med en enhet. Det kan jämföras med VD:ns effekt på företagets 

prestation i producerande företag där b-koefficienten (beta) är -0,004, vilket innebär 

att om VD:ns ägande ökar med en enhet, minskar Q med 0,004. Sambandet mellan 

VD:ns ägande och företagets prestation i tjänsteföretag är inte statistiskt säkerställt 

eftersom p-värdet (sig-värdet) på 0,306 är större än den fem-procentiga 

signifikansnivån (0,05) och därav förkastas hypotes 3 (se bilaga 1 & 2). Resultatet 

finner stöd i tidigare forskning från Rath (2018) som med sin studie i Indien 

presenterade att tjänsteföretag presterade bättre i form av tillväxt i total 

faktorproduktivitet.  

Bortsett från de variabler som analyserats i hypotesprövningen ovan kan vi också 

se att Q minskar med 0,003 enheter om variabeln “skuldsättningsgrad” ökar med 

en enhet. Dock är inte sambandet signifikant med den femprocentiga 

signifikansnivån, vilket innebär att det inte är statistiskt säkerställt. Om vi däremot 

tittar på “marknadsvärde” ser vi att den har en två-stjärnig signifikans, vilket 

innebär att den är signifikant på en en-procentig signifikansnivå. B-koefficienten 

visar dock att variabeln i princip har en obefintlig påverkan på Q med ett värde på 

0,000. Slutligen har “ROA” en tre-stjärnig signifikans, vilket innebär att variabeln 

är signifikant på en fem-procentig signifikansnivå. Variabelns b-koefficient visar 

att Q minskar 0,033 om ROA ökar med en enhet.  

Sammantaget finner denna studie både positiva och negativa samband mellan de 

oberoende variablerna och Q. Majoriteten visade sig dock inte vara signifikanta och 

därför är de flesta inte statistiskt säkerställda. Hypotesprövningarna mynnade ut i 

tre test som samtliga förkastades. Genom resultatet gick det att finna att VD:ns 

ägande har en svagt positiv påverkan på företagets prestation på en alternativ 

marknad. VD:n som en grundare visade sig ha en negativ effekt på Q samtidigt som 

en VD:s ägandes effekt hos tjänsteföretag var större än hos producerande företag. 

Samtliga samband kunde dock inte med säkerhet fastställas med anledning av att 

det inte fanns någon signifikans. Samtliga tre hypoteser och samband kan ha 

påverkats av möjliga intressekonflikter mellan VD:n och bolagets aktieägare 

(Jensen & Meckling, 1976). Eftersom bolag på alternativa marknader inte har lika 
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hårt ställda krav på informationsgivning jämfört med huvudmarknader kan även 

marknadseffektiviteten haft en effekt på resultatet (Fama, 1970; Nasdaq, u.å.b). 
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5. Slutsatser  

I detta avsnitt dras slutsatser kring studien utifrån resultat och analys. Vidare förs 

en diskussion kring resultatet och analysen, följt av studiens implikationer samt 

begränsningar och förslag på vidare forskning.  

5.1 Slutsatser och svar på problemställning 

Sammanfattningsvis har VD:ns ägandes påverkan på företagets prestation 

analyserats, samt effekten av att VD:n också skulle vara grundare och att VD:n 

skulle bedriva ett tjänsteföretag. Undersökningen utfördes via en arkivstudie där 

insamlingen bestod av sekundärdata från 417 bolag på den alternativa marknaden 

Nasdaq First North Stockholm under år 2021. Därefter utfördes en multipel 

regressionsanalys för att beräkna sambandet mellan olika variabler. Resultatet blev 

att studiens samtliga hypoteser förkastades.  

Först och främst kan slutsatsen dras att vi inte finner någon signifikans i majoriteten 

av de undersökta sambanden. Med tanke på den obefintliga signifikansen i de 

beprövade sambanden, den låga determinationskoefficienten och de stora 

spridningarna i den deskriptiva statistiken drar vi slutsatsen att den slumpmässiga 

variationen har haft en stor effekt på den multipla regressionsanalysen. Däremot 

fann vi intressanta förhållanden mellan de förklarande variablerna och Q som vi 

senare analyserade potentiella förklaringar till med avstamp i teori och tidigare 

forskning. Det mest intressanta förhållandet är i vilken utsträckning VD:ns relativa 

ägande påverkar Q, samt vad detta förhållande har haft för påverkan av variabler 

som “grundare” och “företagstyp”. Eftersom det inte kan fastställas några statistiskt 

säkerställda samband mellan variablerna betyder det att det inte går att bekräfta ifall 

VD:ns ägande har en effekt på företagets prestation eller inte. När vi kontrollerar 

för om VD:n är grundare eller bedriver en viss företagstyp kan vi inte heller bekräfta 

en påverkan. 

Studiens problemställning var: Vad har VD:ns ägarandel för påverkan på 

företagets prestation på en alternativ marknad?   
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VD:ns ägarandel har en svagt positiv påverkan på företagets prestation på en 

alternativ marknad, dock är sambandet inte statistiskt säkerställt. 

5.2 Diskussion 

Resultatet om att VD:ns ägande har en svagt positiv påverkan på företagets 

prestation på en alternativ marknad stöds av Jensen och Mecklings (1976) som 

menar att företagets prestation ökar i linje med att VD:ns ägande ökar. Sambandet 

kan även förklaras av att VD:ns och övriga aktieägares intressen ligger i linje med 

varandra. Att påverkan visade sig vara positiv kan även ha en koppling till 

signalvärdet som VD:ns ägande ger till marknaden (Connelly et al., 2011). 

Sambandet visar att om VD:n ökar sitt ägande med en enhet, leder det till att 

företagsprestationen i form av Q påverkas positivt och ökar med 0,011. Det skulle 

kunna innebära att marknaden reagerar positivt på signalerna som VD:n sänder 

genom sitt ägande. Eftersom marknaden reagerar positivt på ny publik information, 

innebär det i så fall en halvstark effektivitet (Fama, 1970). Eftersom sambandet inte 

är statistiskt säkerställt går det dock inte att dra generella slutsatser till liknande 

sammanhang, vilket den här studien eftersträvade.  

5.3 Studiens implikationer 

Den här studien bidrar med nytta till samhället genom ny kunskap om vad VD:ns 

ägarandel har för påverkan på företagets prestation på en alternativ marknad i form 

av Nasdaq First North Stockholm. Med tanke på studiens val av specifika variabler 

bidrar studien med resultat som är kontrollerade och utvärderade utefter dem. 

Vidare bidrar studien med vetskap kring hur stort VD:ns relativa ägande är i 

genomsnitt på denna marknad och om huruvida pilotskolan följs eller inte. Det råder 

delade meningar i debatten kring huruvida bolag med VD:s som följer pilotskolan 

presterar bättre. Denna studie ger därför en indikation på vad för påverkan som 

VD:ns ägande har på företagets prestation på en alternativ marknad. Avslutningsvis 

kan kunskapen ovan vara särskilt användbara för aktörer på den finansiella 

marknaden, men även företagsledningar och bolagsstyrelser.  
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5.4 Begräsningar och förslag på vidare forskning 

Här presenteras våra begränsningar som även kan ses som förslag på vidare 

forskning. Därefter presenteras andra förslag utifrån insikter som uppkommit under 

studiens gång. Ett val i studien var att VD:ns relativa ägande inte delades upp i olika 

intervall. Om det hade genomförts, samt att flera multipla regressionsanalyser hade 

gjorts på dessa intervall, skulle det kunna vara så att sambanden hade sett olika ut 

för olika nivåer av ägande likt Morck et al. (1988) och Griffith (1999) påvisade. 

Tidsramen gjorde att studien endast undersökte sambandet under ett år. Hade en 

längre tidsperiod applicerats är det möjligt att studien hade gett en mer 

generaliserbar bild och ett mer rättvist resultat. Det var även svårt att kvantifiera 

bolagen utefter företagstyp, då många bolag både säljer tjänster och tillverkar 

produkter. Istället hade en uppdelning utefter bransch möjligtvis varit ett bättre 

alternativ. Det hade även varit intressant att genomföra en liknande studie som även 

tar hänsyn till VD-byten. Ytterligare ett förslag på vidare forskning skulle vara att 

göra en liknande studie, alternativt använda vår, relativt huvudmarknader för att 

kunna se skillnader och dra slutsatser utifrån liknande marknadsklimat, samma 

tidpunkt och med samma genomförande.  
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