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Sammandrag 
 

Denna studie undersöker om det föreligger en skillnad i resultatkvalitet mellan familjeföretag 

och icke-familjeägda företag i en svensk kontext. Likt tidigare studier utgår denna studie från 

agentteorin, the alignment effect och the entrenchment effect. Majoriteten av tidigare studier 

inom området har främst genomförts i USA eller Ostasien och finner tvetydiga resultat. För att 

mäta hur ovan nämnda teorier påverkar familjeföretags resultatkvalitet i Sverige använder denna 

studie den modifierade Jones-modellen för att beräkna företagets diskretionära periodiseringar, 

vilka används som proxy för resultatkvalitet. Genom en multipel regressionsmodell på ett 

stickprov om 1475 observationer från NASDAQ Stockholms Large, Mid- och Small cap-listor 

under perioden 2003 - 2013 finner denna studie, i enlighet med the entrenchment effect, att 

familjeföretag i genomsnitt har en högre grad av diskretionära periodiseringar än icke-

familjeägda företag.  

 

Nyckelord: Familjeägda företag, diskretionära periodiseringar, agentteorin, the entrenchment 

effect, the alignment effect, resultatkvalitet, resultatmanipulation, modifierade Jones-modellen 
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1. Introduktion 
 

I denna del av studien presenteras en kortare bakgrund till det problem som studien har valt att 

undersöka. Därutöver ges en problematiserande litteraturöversikt som går igenom tidigare 

litteratur inom valt ämne. 

 
1.1 Problembakgrund 

En grundläggande funktion för ett företags räkenskaper är att interna och utomstående 

intressenter ska få en klar uppfattning om företagets nuvarande och framtida prestation. 

Tillförlitligheten hos dessa räkenskaper kallas earnings quality, fortsättningsvis benämnd som 

resultatkvalitet, vilket är viktigt för att resurser ska kunna allokeras effektivt (Dechow och 

Schrand, 2004). 

  
Tidigare studier inom redovisning och finansiell styrning visar att ägarstruktur har en inverkan 

på publika bolags resultatkvalitet (Dechow, Ge och Schrand, 2010; Salvato och Moores, 2010; 

Shleifer och Vishny, 1997). Dessa studier är baserade på agentteorin som säger att ett ökat 

ägande i företaget skapar incitament att övervaka och styra företagsledningen till att följa 

aktieägarnas intressen (Jensen och Meckling, 1976), ofta benämnd som the alignment effect 

(Shleifer och Vishny, 1997; Wang, 2006). Denna ökade övervakning och styrning lämnar mindre 

utrymme för ledningen att manipulera resultat för privata ändamål som inte är i linje med 

företagets bästa, även känt som agentproblematikens Typ I-problem. (Burkart och Panunzi, 

2006; Dhaliwal, Salamon och Smith, 1982). 

 
I kontrast till detta finns det forskning som påvisar att en ägarstruktur som innehåller en starkt 

kontrollerande ägare kan leda till att denna ägare utnyttjar sin position till att, i egenintresse, 

genomföra handlingar som leder till fördelar för ägaren själv på resterande ägares bekostnad. 

Denna problematik benämns som agentteorins Typ II-problem. I takt med att ägarens kontroll 

ökar så ökar också Typ II-problematiken, inom litteraturen kallas denna förvärrande effekt för 

the entrenchment effect (Fama och Jensen, 1983; Shleifer och Vishny, 1997; Wang, 2006). Det 

finns således ett samband mellan graden av kontroll och agentproblem som kan orsaka 

resultatmanipulation, earnings management, vilket enligt Dechow och Schrand (2004) har en 

direkt negativ inverkan på tillförlitligheten i företagets räkenskaper. 
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Ägarfamiljer utgör en unik grupp av aktieägare sett till agentproblematiken eftersom de ofta 

karaktäriseras av att ha en långsiktig investeringshorisont, goda insikter i kärnverksamheten och 

ofta en hög grad av inblandning i ledningen och beslutsfattandet (Andersson och Reeb, 2003). 

De präglas även ofta av en ovilja av att genomföra handlingar som kan riskera familjens rykte 

(Anderson och Reeb, 2003). Dessa egenskaper påverkar i vilken utsträckning familjeägda bolag 

berörs av the alignment effect och the entrenchment effect. Forskning visar att familjeföretag i 

teorin lider av större problem kopplat till the entrenchment effect medan de ställs inför mindre 

negativa effekter till följd av separation mellan ägande och ledning, så kallad the alignment 

effect (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Wang, 2006; Yang, 2010). 

  

Familjeföretag är en vanligt förekommande ägarstruktur som bara i Sverige uppskattas generera 

över en tredjedel av den svenska sysselsättningen, liksom svenskt BNP. År 2010 var 152 av 

totalt 433 bolag noterade på Stockholmsbörsen familjeägda, vilket motsvarar drygt 35% av alla 

börsnoterade bolag. Vidare är familjeägande den mest förekommande formen av ägarstruktur i 

världen och förväntas generera majoriteten av alla arbetstillfällen (Anderson, Karlsson och 

Poldahl, 2018). Givet familjeföretags komplexitet och omfattning är det en viktig grupp att ta i 

beaktande vid studier av ägarstrukturens påverkan på resultatkvalitet. Relationen mellan 

familjeägande och resultatkvalitet är därför ett väl utforskat område (Ali, Chen och 

Radhakrishnan, 2007; Altamuro och Beatty, 2010; Dechow, Ge och Schrand, 2010; Vural, 2018; 

Wang, 2006; Yang, 2010). 

 

1.2 Problematisering  

De studier som har gjorts om sambandet mellan familjeägande och resultatkvalitet har producerat 

varierande resultat (Ali, Chen och Radhakrishnan 2007; Wang, 2006; Yang, 2010). Wang 

(2006), undersöker resultatkvalitet hos bolag i S&P500 genom att bland annat mäta företagets 

diskretionära periodiseringar. Resultaten tyder på en genomsnittligt högre resultatkvalitet inom 

familjeägda bolag jämfört med icke-familjeägda bolag. Ali, Chen och Radhakrishnan (2007) 

genomför en likande studie och finner också stöd för en positiv korrelation mellan familjeägande 

och resultatkvalitet på den amerikanska marknaden och argumenterar för att Typ 1-problemet 

dominerar Typ-2 problemet till följd av the alignment effect.  
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I motsats till detta visar andra studiers resultat på att the entrenchment effect inom familjeägda 

företag leder till en lägre resultatkvalitet jämfört med övriga bolag (Fan och Wong, 2002; Smith, 

1976; Yang, 2010). Yang (2010) genomför en liknande studie som Wang (2006) för att 

undersöka förekomsten av resultatmanipulation bland familjeägda bolag. Yang (2010) 

undersöker förekomsten av resultatmanipulation som proxy för resultatkvalitet på den 

taiwanesiska marknaden och finner att familjeföretag presenterar lägre resultatkvalitet gentemot 

icke-familjeägda bolag. Vidare undersöker Chen och Jaggi (2000) om resultatkvalitet är 

korrelerat med andelen styrelseledamöter som inte har kopplingar till ägarfamiljen och finner en 

positiv korrelation. Chen och Jaggi (2000) förklarar sina resultat med att detta är en följd av 

minskad entrenchment effect. Både Yang (2010) och Fan och Wong (2002) presenterar resultat 

som tyder på att denna entrenchment effect växer i takt med att ägarfamiljens kontroll av bolaget 

ökar (Fan och Wong, 2002; Yang, 2010). Gemensamt för ovanstående studier är att de finner 

både the entrenchment effect och the alignment effect, resultaten är snarare beroende av vilken 

av dessa effekter som är dominerande. 

  

En stor del av de studier som har utförts är gjorda i USA (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; 

Dechow, Ge och Schrand, 2010; Wang, 2006), vars institutionella system karaktäriseras av en 

sofistikerad aktiemarknad med låg ägarkoncentration, omfattande skydd för investerare och ett 

starkt rättsväsende (Leuz, Nanda och Wysocki, 2003). Ett flertal studier har även gjorts i 

Ostasien vars marknad generellt kännetecknas av en låg transparens av företagens verksamhet, 

hög ägarkoncentration, svag reglering och låg grad av skydd för minoritetsägare (Claessens et 

al., 2002; Fan och Wong, 2002). Dessa länder skiljer sig däremot från Sverige i flera 

bemärkelser, inte minst vad gäller ägarkoncentration och skydd för minoritetsägare. Sverige 

kännetecknas av en hög ägarkoncentration och relativt starkt skydd för minoritetsägare (Porta, 

Lopez-De-Silanes och Shleifner, 1999). 

 

Vidare har Sverige ett utbrett användande av röststarka aktier, vilket tillåter innehavaren av dessa 

att kontrollera verksamheten utan att behöva äga en majoritet av det totala aktieantalet (Faccio 

och Lang, 2002; Holmén och Knopf, 2004). Denna separation mellan kassaflödesrättigheter1 och 

kontroll menar Yang (2010) är den främsta anledningen till entrenchment effect i Ostasien. 

                                                
1 Översatt från “cash flow rights” ifrån Yang (2010). 
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Sverige kännetecknas däremot av starka icke-juridiska2 institutioner vilka kan mildra denna 

effekt. Studier har visat att i samband med företagsförvärv på den svenska marknaden så sker det 

utan att något större värde exproprieras från aktieägare. Anledningen till detta är främst de 

svenska icke-juridiska institutionerna (Holmén och Knopf, 2004). 

  

Som nämnts skiljer sig Sverige mot andra länder i flera avseenden (Faccio och Lang, 2002; 

Holmén och Knopf, 2004; Leuz, Nanda och Wysocki, 2003), vilka belyses av litteraturen som 

betydande beträffande sambandet mellan ägarstruktur och resultatkvalitet. Givet dessa 

institutionella skillnader mellan tidigare undersökta marknader och Sverige samt föregående 

studiers motstridiga resultat, föreligger det ett forskningsgap vad gäller agentproblem kopplat till 

familjeägda bolag på en marknad med ovanstående egenskaper. Det finns därmed skäl till att 

undersöka familjeägandets effekter på resultatkvalitet i en svensk kontext. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger någon skillnad i resultatkvalitet mellan 

familjeägda bolag och icke-familjeägda bolag noterade på NASDAQ Stockholm. 

 

1.4 Disposition 

Denna uppsats är upplagd efter följande disposition: i nästkommande avsnitt presenteras studiens 

teoretiska ramverk innehållandes resultatkvalitet, resultatmanipulation, agentteorin, the 

alignment effect och the entrenchment effect. Därefter, i avsnitt tre, presenteras modellen studien 

ämnar använda och dess beståndsdelar. I avsnitt fyra presenteras och analyseras studiens resultat 

utifrån tidigare diskuterad litteratur. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, begränsningar 

och förslag på framtida forskning som kan bedrivas inom samma område i avsnitt fem.  

  

                                                
2 Översatt från “extra-legal institutions” ifrån Holmén och Knopf (2004). 
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2. Teori 
 

Detta avsnitt behandlar de teorier och begrepp som ligger till grund för studien i form av en 

litteraturgenomgång av tidigare litteratur och forskning inom det relevanta området. Avsnittet 

avslutas med en redogörelse av studiens hypotes. 

 
2.1 Resultatkvalitet 

Enligt Dechow, Ge och Schrand (2010) innebär resultatkvalitet att “högkvalitativa räkenskaper 

ger bra information om ett företags finansiella prestation som är relevant för ett specifikt beslut 

av en specifik beslutsfattare”3. Om informationen är bristfällig benämns det som att företaget i 

fråga har ett resultatkvalitetsproblem (Dechow och Schrand, 2004). Vad resultatkvalitet är skiljer 

sig i den bedömning som finns mellan olika intressenter och vad de vill använda företagens 

finansiella rapporter till. För att exemplifiera denna diskrepans, kan skillnaden i synen på 

resultatkvalitet mellan Finansinspektionen och finansiella analytiker användas. 

Finansinspektionen tycker att det endast existerar resultatkvalitetsproblem om rapporten 

innehåller direkt felaktiga eller bedrägliga siffror, medan finansiella analytiker tycker att det är 

ett resultatkvalitetsproblem om den finansiella rapporten innehåller ovanliga poster eller har 

bristande transparens som gör det svårt att värdera bolaget (Dechow och Schrand, 2004).  

 

Denna spridning i synen på vad som är resultatkvalitet gör det svårt att klart definiera och 

kvantifiera när företag avsiktligt eller oavsiktligt har en lägre grad av resultatkvalitet. Det breda 

tolkningsutrymmet har lett till ett flertal olika mått för resultatkvalitet där de mest framträdande 

är: mängden diskretionära periodiseringar (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Dechow, Sloan 

och Sweeney, 1995; Wang, 2006), resultatutjämning4 (Basu, 1997), resultatuthållighet5 (Dechow 

                                                
3 “Higher quality earnings provide more information about the features of a firm’s financial performance that are 
relevant to a specific decision made by a specific decision made by a specific decision-maker.” Dechow, P., Ge, W., 
Schrand, C. 2010. Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants och their 
consequences. s. 1. 
4 Översatt från “earnings smoothness”, (Basu, 1997). 
5 Översatt från “earnings persistence”, (Dechow och Ge, 2006).  
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och Ge, 2006) och resultatets informationsnivå6 (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Li, 2008; 

Wang, 2006).  

 

2.2 Resultatmanipulation 

Enligt Dechow och Schrand (2004) finns det två sätt ett företags ledning kan manipulera 

räkenskaper på, antingen genom reell aktivitetsmanipulation, eller genom diskretionära 

periodiseringar.  

 

Reell aktivitetsmanipulation är när ett företag vidtar verkliga ekonomiska åtgärder exempelvis 

genom att skära ner på finansiella medel till forskning och utveckling, eller rabattera vissa 

produkter för att öka försäljningen (Dechow och Schrand, 2004). Resultaten från en studie av 

Bushee (1998) visar att detta beteende är mer förekommande i företag där ägarna saknar 

incitament till att övervaka företagsledningen, till följd av att de har en låg ägarandel i företaget. 

 

Ett företag kan manipulera sina periodiseringar genom att alltför opportunistiskt rapporterande 

av en pågående aktivitet, som att bland annat skriva av tillgångar i en för långsam takt och 

övervärdera tillgångar (Dechow och Schrand, 2004; Dhaliwal, Salamon och Smith, 1982; Wang, 

2006). Dessa diskretionära periodiseringar kan vara gjorda med avsikt (Subramanyam, 1996), 

eller genom ett värderingsfel (Bernard och Skinner, 1996). Oavsett anledningen till att de 

diskretionära periodiseringarna genomförs, så kommer de leda till att företagets räkenskaper inte 

ger en sanningsenlig bild över företagets tidigare, nuvarande eller framtida kassaflöden (Dechow 

och Dichev, 2002).  

 

Healy och Wahlén (1999) och Schipper (1989) hävdar att anledningen till att företag avsiktligt 

ägnar sig åt resultatmanipulation, oavsett om det sker i form av reell aktivitetsmanipulation eller 

genom diskretionära periodiseringar, är att vilseleda intressenter för att gynna utövarens privata 

intressen. Intressenterna kan både vara externa aktörer eller ägare till företaget.  

 

Det finns därför ett stort intresse från externa aktörer att upptäcka när ett företag ägnar sig åt 

diskretionära periodiseringar. Det är en av huvudanledningarna till att det existerar en stor mängd 

                                                
6 Översatt från “earnings informativeness”, (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Li, 2008; Wang, 2006). 
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forskning som undersöker hur man kan upptäcka diskretionära periodiseringar och om det finns 

någon korrelation med några företagsspecifika egenskaper (Dechow, Ge och Schrand, 2010; 

Jiraporn och DaDalt, 2009; Parte-Esteban och Ferrer García, 2014). Flera forskare (Ali, Chen 

och Radhakrishnan, 2007; Subramanyam, 1996; Wang, 2006; Yang, 2010) hävdar att när denna 

medvetna resultatmanipulation sker, är det till följd av den problematik som enligt agentteorin 

uppstår mellan olika intressenter inom ett företag. För att undersöka hur detta förhållande mellan 

familjeägande och resultatkvalitet ser ut i Sverige, ämnar denna studie att utifrån agentteorin 

undersöka om det finns någon skillnad mellan icke-familjeägda och familjeägda bolags 

diskretionära periodiseringar på den svenska marknaden.  

  

2.3 Agentteorin 

Agentteorin illustrerar en relation där en uppdragsgivare (principal) delegerar ett beslutsfattande 

uppdrag till en annan person (agent) (Jensen och Meckling, 1976). Jensen och Meckling (1976) 

driver tesen att om båda parter är nyttomaximerare så kommer agenten inte alltid att agera i linje 

med principalens intressen eftersom agentens egna preferenser skiljer sig från principalens. 

Värdet som försvinner till följd av dessa agentproblem benämns som agentkostnad (Jensen och 

Meckling, 1976). Agentproblematiken uppstår enligt Jensen och Meckling (1976) bland annat till 

följd av att ledningen ofta har en större insikt i företagets verksamhet än vad den andra 

kontrakterade parten har, således uppstår en informationsasymmetri mellan parterna. 

  

Tidigare studier menar att inom publika bolag finns två agentproblem, benämnda Typ I- och Typ 

II-problemet (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Gilson och Gordon, 2003; Wang, 2006). Typ 

I-problemet beskriver det klassiska agentproblemet som är en följd av separation av ägandet och 

kontroll mellan aktieägarna (principal) och ledningen (agent). Separationen möjliggör för 

ledningen att utvinna privata fördelar på resterande aktieägares bekostnad (Jensen och Meckling, 

1976). Denna problematik uppstår på grund av skilda preferenser parterna emellan och är värre i 

företag med låg ägarkoncentration eftersom mindre aktieägare har svårt att påverka ledningen. 

Dessutom menar Jensen och Meckling (1976) också att motivationen att övervaka ledningen är 

lägre hos minoritetsägare eftersom deras ägarandel är så låg och den personliga nyttan 

understiger kostnaden för att övervaka ledningen (Jensen och Meckling 1976; Shleifner och 

Vishny 1986). 
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 I enlighet med the alignment effect, minskar Typ I-problemet när en eller ett fåtal ägare får ökad 

kontroll inom ett bolag. I takt med att ägarna förvärvar mer kontroll över bolaget ökar deras 

incitament att övervaka ledningen så att de följer aktieägarnas intressen (Gilson och Gordon, 

2003; Shleifer och Vishny, 1997). 

  

Till skillnad från Typ I-problemet illustrerar Typ II-problemet konflikten mellan den 

kontrollerande ägaren och minoritetsägare. Den kontrollerande ägaren kan genom sitt inflytande 

och kontroll expropriera privata fördelar på resterande aktieägares bekostnad. Typ II-problemet 

förvärras av the entrenchment effect, som innebär att i takt med att en enskild eller en grupp av 

ägare utökar sin kontroll, ökar också deras insyn i verksamheten. Detta skapar en 

informationsasymmetri gentemot andra minoritetsägare (Vural, 2018; Wang, 2006) som i sin tur 

förvärrar Typ II-problemet (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Shleifer och Vishny, 1997; 

Wang, 2006). 

  

Eftersom familjeföretag ofta präglas av hög ägarkoncentration berörs de av både the alignment 

effect och the entrenchment effect (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Wang, 2006) Dessutom 

karaktäriseras de av andra unika egenskaper som påverkar agentproblematiken inom dessa 

företag (Andersson och Reeb, 2003), vilka diskuteras mer ingående i avsnitt 2.4 och 2.5. 

 

2.4 The alignment effect och resultatkvalitet i familjeföretag 

Som tidigare nämnt är familjeägande en unik ägarstruktur och tenderar att ha mindre Typ I-

agentproblem av flera olika anledningar. Ägarfamiljer har generellt ett högt koncentrerat ägande 

och på grund av detta ett starkt incitament att övervaka företagsledningen så att de agerar i 

familjens intressen (Wang, 2006). Vidare brukar medlemmar av ägarfamiljen besitta viktiga 

positioner inom både styrelsen och ledning vilket förenar ledningen med ägandet och minskar 

således Typ I-problemet via the alignment effect (Wang, 2006). Till följd av ägarfamiljens ofta 

stora inflytande och direkta kontakt med företagets ledning (Anderson och Reeb, 2003) minskar 

också problemet kring övervakningen av ledningen som är vanligt inom företag med mindre 

kontrollerande ägare (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007).  
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Ägarfamiljens personliga band till familjeföretaget innebär att de ofta har skiftande preferenser 

för risk gentemot ägare som inte är familjer (Fama och Jensen, 1983). Studierna av Casson 

(1999) och Chami (2001) visar att ägarfamiljer generellt är måna om att verksamheten ska gå i 

arv till nästa generation och vill därför inte riskera företagets överlevnad. Diskretionära 

periodiseringar kan i lindriga fall ge en missvisande bild av företagets räkenskaper, men i de mer 

allvarliga fallen av resultatmanipulation kan utfallet vara konkurs, vilket Enron och Worldcom är 

exempel på7 (Dechow och Schrand, 2004). Därför är incitamenten ofta större för familjeföretag 

att presentera högre resultatkvalitet genom minskad resultatmanipulation och förväntas således i 

mindre utsträckning ägna sig åt diskretionära periodiseringar (Andersson och Reeb, 2003). 

Ägarfamiljen är dessutom ofta starkt kopplad till familjeföretaget och för att skydda familjens 

rykte tenderar de att undvika handlingar som kan resultera i publik granskning (Wang, 2006). 

  

Andersson och Reeb (2003) beskriver fortsättningsvis ägarfamiljer som ägare med dåligt 

diversifierade investeringsportföljer som bär en större bolagsspecifik risk, vilket leder till att de 

är mer benägna att bry sig om den operationella verksamheten och dess kassaflöden (Cheng, 

2014). Därför karaktäriseras ägarfamiljer ofta av långsiktigt investerande och att de undviker 

investeringsbeslut som endast genererar kortsiktiga kassaflöden eller som rentav kan skada den 

långsiktiga utvecklingen av företaget (Andersson och Reeb, 2003; Wang, 2006). Dessa faktorer 

talar för att familjeföretag i mindre utsträckning bör ägna sig åt opportunistisk redovisning 

genom diskretionära periodiseringar eftersom dessa generellt tillämpas för att uppnå kortsiktig 

framgång (Wang, 2006). 

 

För att uppnå the alignment effect och följaktligen minska Typ I-problemet kopplas ofta 

ledningens kompensation till räkenskaper i icke-familjeägda företag (Ali, Chen och 

Radhakrishnan, 2007). Till följd av detta ökar incitamenten hos ledningen att manipulera 

räkenskaperna för att exempelvis uppnå en bonus eller dylikt. Eftersom familjeägda bolag har en 

mer direkt övervakning av ledningen minskar behovet av att knyta kompensation för ledningen 

till räkenskaper vilket i sin tur minskar denna problematik (Healy och Palepu, 2001; Warfield, 

Wild och Wild, 1995). Dessutom kan deras goda kunskaper om verksamheten ge en 

                                                
7 Konkurserna av Enron och Worldcom är två av världens största konkurser där resultatmanipulation anses vara den 
avgörande orsaken (Dechow och Schrand, 2004). 
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avskräckande effekt för ledningen eftersom eventuell resultatmanipulation lättare skulle 

uppdagas (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007).  

 

2.5 The entrenchment effect och resultatkvalitet i familjeföretag. 

En ägarfamiljs, ofta starka, kontroll över företagsledningen kan också ha negativa effekter för 

företagets resultatkvalitet. Eftersom de egenskaper som leder till att ägarna får mer insyn och 

kontroll över företagsledningen även kan leda till att övriga ägare får mindre insyn och kontroll 

över företaget (Fama och Jensen, 1983; Gilson och Gordon, 2003; Yang, 2010). Det innebär att 

det finns en ökad risk för Typ II-agentproblemet inom familjeägda bolag, eftersom ägarfamiljen 

kan använda denna informationsasymmetri till sin fördel och berika sig på övriga ägares 

bekostnad. Det är denna ökade risk som kallas för the entrenchment effect (Gilson och Gordon, 

2003; Shleifer och Vishny, 1997; Wang, 2006). Till stöd för detta presenterar flera studier ett 

flertal högprofilerade fall där resultatmanipulation har skett inom familjeägda bolag för att 

medlemmar i ägarfamiljen, som är anställda av företaget, ska uppnå sina bonusmål, alternativt 

för att ägarfamiljen ska få en högre aktieutdelning än vad deras ägarandel berättigar (DeAngelo 

och DeAngelo, 2000; Wang, 2006). Andra forskare har utfört kvantitativa studier som 

undersöker flera variabler av resultatkvalitet inom familjeföretags räkenskaper och finner bevis 

för att resultatmanipulation förekommer inom familjeägda bolag till följd av the entrenchment 

effect (Claessens et al., 2002; Yang, 2010). Yang (2010) specificerar att resultatmanipulation i 

form av diskretionära periodiseringar kan vara ett möjligt sätt för kontrollerande ägare att 

expropriera fördelar på minoritetsägares bekostnad.  

  

Expropriering av värde kan även ske genom att familjemedlemmar som innehar viktiga 

positioner inom företaget antingen får alltför höga ersättningar eller att de via investeringar 

transfererar värde till andra bolag som är kontrollerade av samma familj (Salvato och Moores, 

2010; Yang, 2010). Det kan även ske genom att de genomför diskretionära periodiseringar inför 

en nyemission (Rangan, 1998; Teoh, Welch och Wong, 1998).  

 

En faktor som kan förvärra denna problematik ytterligare är familjeföretags utbredda 

användande av röststarka aktier (Faccio och Lang, 2002; Masulis, Wang och Xie, 2009). Med 

hjälp av den differentierade rösträtten mellan aktier skaffar sig ägarfamiljen kontroll över en 
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större andel av företagets kapital än vad de själva har investerat, vilket tillåter dem att agera som 

en kontrollerande ägare utan att äga en majoritet av aktierna (Masulis, Wang och Xie, 2009; 

Claessens et al., 2002). Masulis, Wang och Xie (2009) visar i sin studie att företag som använder 

sig av röststarka aktier i högre grad ägnar sig åt aktiviteter som minskar övriga ägares 

avkastning, såsom höga bonusar och löner till VD och ledningsgrupp samt ineffektiva 

imperiebyggen.  

 

Det är däremot värt att notera att andra studier som har undersökt relationen mellan röststarka 

aktier och värdeexpropriering visar på andra resultat än Masulis, Wang och Xie (2009). I studien 

av Holmén och Knopf (2004) finns det ett negativt samband mellan användandet av röststarka 

aktier och värdeexpropriering från minoritetsägare. De förklarar sitt resultat med att de svenska 

icke-juridiska institutionerna, såsom sociala normer, media och fackföreningar bidrar till att 

minska värdeexpropriering av minoritetsägare i samband med företagsförvärv i Sverige (Holmén 

och Knopf, 2018). 

 

2.6 Hypotesformulering 

Utifrån agentteorin finns det två alternativa effekter på resultatkvaliteten hos familjeägda företag. 

The alignment effect kan bidra till att familjeägda företag får bättre resultatkvalitet än andra 

företag. Alternativt kan företaget påverkas av the entrenchment effect i sådan hög grad att 

företaget får en lägre resultatkvalitet än övriga bolag. För att undersöka vilken effekt som är mest 

framträdande inom svenska företag testar denna studie proxyn resultatmanipulation, i form av 

diskretionära periodiseringar i svenska företag. Eftersom resultaten går isär vad gäller 

familjeägandets påverkan på resultatkvalitet har denna studie inget förväntat samband mellan 

familjeägande och resultatkvalitet. Studiens hypoteser är således:  

 

H1: Det föreligger en systematisk skillnad vad gäller resultatkvalitet mellan familjeföretag och 

icke-familjeägda företag.  
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3. Metod 
 

I detta avsnitt redogörs för studiens forskningsmetod, datainsamling och urval, samt 

avgränsningar. Studiens modeller samt dess beroende och oberoende variabler förklaras och 

motiveras.

 
3.1 Undersökningsmetod 

Studien tillämpar en kvantitativ metod. För att undersöka sambandet mellan familjeägande och 

resultatkvalitet har en regressionsanalys använts. Eftersom tidigare studier har visat att 

resultatkvalitet påverkas av flera variabler har en multipel regressionsanalys utförts för att 

undersöka familjeägandets påverkan på resultatkvalitet, vilket är i enlighet med tidigare studier 

(Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Wang, 2006).  

 

3.2 Data och urval  

Studien baseras på bolag som varit noterade på NASDAQ Stockholm på listorna Large, Mid och 

Small cap under perioden 2003–2013. Redovisningsvariabler för samtliga företag hämtas från 

databasen Thomas Reuters Datastream och utgörs av årets resultat exklusive extraordinära poster 

(RESi,t), årets operativa kassaflöde (OKFi,t), nettoomsättning (OMSi,t), kundfordringar (KuFoi,t), 

netto-anläggningstillgångar (ANTi,t), totala tillgångar (Ti,t) och totala skulder. Samtliga för 

studien relevanta Datastreamkoder för respektive redovisningsvariabel finns givna i medföljande 

appendix (tabell 8) tillsammans med alla för studien relevanta beräkningar av variabler (se 

appendix, tabell 9). För att kontrollera att redovisningsvariablerna är korrekta så har 

stickprovsundersökningar utförts, där en variabel manuellt letats upp i en slumpmässigt vald 

årsrapport, vilket styrker studiens validitet. Data beträffande företagens ägarstruktur och 

branschtillhörighet hämtas från en databas sammanställd av docent M. Hamberg som till viss del 

har samlat in information från SIS Ägarservice ABs publikationer (Fristedt och Sundqvist, 2001-

2009; Sundqvist, 2010), samt från årsredovisningar. 

 

Innan bortfall och exklusion består datasetet av 2 811 årsobservationer från 376 företag varav 

122 utgörs av familjeföretag. Samtliga företag har delats upp enligt branschtillhörighet såsom 

tillverknings-, tjänste-, handels- och finanssektorn. Anledningen till detta är för att justera data 
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efter eventuella branschspecifika variationer i variablerna som undersöks, vilket är i enlighet 

med Becker et al. (1998), DeFond och Jiambalvo (1994) och Dechow, Sloan och Sweeney 

(1995). De bolag vars ägarstruktur inte har kunnat identifieras eller saknar information om 

relevanta räkenskapsvariabler har exkluderats från urvalet. I likhet med flera tidigare studier har 

finans- och investeringsbolag uteslutits eftersom de omfattas av andra regler vad gäller 

finansiella rapporter (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Wang 2006) Även utländska bolag har 

uteslutits eftersom studien ämnar att undersöka resultatkvaliteten hos svenska bolag på 

NASDAQ Stockholm. Vidare har samtliga bolag med omsättning understigande 25 miljoner 

SEK, samt företag med ett negativt eget kapital exkluderats i syfte att få ett så rättvisande 

stickprov som möjligt i enlighet med Vural (2018). 

 

Vid datainsamlingen uppstod problem på grund av att Hambergs databas över företags 

ägarstruktur betecknade företagen med en GVKEY medan data från Datastream betecknar 

företag med organisationsnummer. För att komma runt detta problem användes en lista med 

GVKEY översatta till organisationsnummer för att matcha de två dataseten. I dessa två dataset 

var inte samtliga bolag överensstämmande och en del manuellt arbete utfördes för att inkludera 

några företag, som exempelvis Electrolux AB.  Denna bristande överensstämmelse mellan 

dataseten resulterade i att ytterligare några företag och observationer exkluderades från studien. 

Efter nämnda bortfall består datamaterialet av 1 555 observationer vilket omfattar 236 företag 

varav 72 är familjeföretag. I Tabell 1 presenteras en översikt av ett stickprov i enlighet med 

ovanstående urval 
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 Tabell 1. Redogörelse för exkludering av data 

Åtgärd Företag Observationer Familjeföretag Observationer 

Ursprunglig 376 2811 122 907 

Exkludering av de som inte 
finns i Hambergs databas 

373 2808 122 788 

Exkludering av de som inte 
fanns i Thomson Reuters 

Datastream 

311 2253 105 738 

Exkludering av utländska 294 2125 97 684 

Exkludering av bolag inom 
finanssektorn 

241 1672 77 501 

Exkludering av negativt eget 
kapital 

241 1661 77 500 

>25MSEK i omsättning 236 1555 72 484 

Tabell 1. Antalet observationer och antal företag efter bortfall, samt hur många av dem som utgörs av 

familjeföretag. 
 

Tabell 2. Antal företag och observationer per bransch 

Industri Företag Totalt antal observationer Familjeföretag Observationer 

Tillverkning 129 914 37 256 

Handel 30 212 9 65 

Tjänster 77 429 26 163 

∑ 236 1555 72 484 

Tabell 2. Visar hur många av det totala antalet företag och familjeföretag samt hur många av dessa observationer 

kan tillskrivas en viss bransch. 
 

3.3 Operationalisering och val av metod 

Eftersom ett företags resultatkvalitet är kontextuell och har skiftande betydelse för olika typer av 

intressenter blir den också svår att mäta direkt. Enligt Dechow och Schrand (2004) har 

resultatmanipulation en direkt negativ inverkan på ett företags resultatkvalitet och kan därför 

användas som en proxy för resultatkvalitet. Dechow och Schrand (2004) menar att 

resultatmanipulation kan mätas genom diskretionära periodiseringar. Därför blir diskretionära 

periodiseringar en proxy för resultatmanipulation och sedermera resultatkvalitet i denna studie.  
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För att mäta diskretionära periodiseringar används den modifierade Jones-modellen vilket är en 

av de vanligaste modellerna för att mäta diskretionära periodiseringar hos företag (Dechow och 

Schrand, 2004). Dechow, Sloan och Sweeny (1995) finner i sin studie, i vilken de jämför olika 

modeller, att den modifierade Jones-modellen är den bäst lämpade för att mäta diskretionära 

periodiseringar. Följaktligen har denna modell använts i ett flertal studier för att undersöka olika 

former av ägande och dess relation till resultatkvalitet i en mängd olika länder och regioner (Ali, 

Chen och Radhakrishnan, 2007; Wang, 2006; Warfield, Wild och Wild, 1995; Xie, 2001; Yang, 

2010).  

 

Den ursprungliga Jones-modellen (1991) definierar periodiseringar, såväl i form av 

avskrivningar som rörelsekapital, som en funktion av försäljningsökning och 

anläggningstillgångar. Jones (1991) finner en korrelation mellan dessa variabler och 

periodiseringar och kan på så sätt upptäcka när ett företag avviker från dess förväntade 

periodiseringar (Dechow, Ge och Schrand, 2010). Den här modellen vidareutvecklades av 

Dechow, Sloan och Sweeney 1995. I deras modell justerades den ursprungliga modellen för att ta 

hänsyn till den försäljning som sker på kredit. Det är eftersom att kundfordringskontot ofta är 

föremål för manipulation. Till följd av inkluderandet av kundfordringar minskar den modifierade 

Jones-modellen problemet med att diskretionära periodiseringar klassas som icke-diskretionära, 

vilket är fallet i den ursprungliga modellen (Dechow, Sloan och Sweeney, 1995). 

 

3.3.1 Genomgång av den modifierade Jones-modellen 

De totala periodiseringarna för varje enskilt företag per år (TPi,t) beräknas i denna studie med 

hjälp av räkenskaper från kassaflödesanalysen och företagens balansräkningar, erhållna via 

Thomson Reuters Datastream. I linje med Becker et al. (1998) beräknas totala periodiseringar 

som skillnaden mellan årets resultat innan extraordinära poster (RESi,t) och kassaflöde från den 

operativa verksamheten (OKFi,t). 

  
TPit = RESit - OKFit 

Modell (1) Totala periodiseringar 

 

När de totala periodiseringarna är erhållna kan den modifierade Jones-modellen, som används i 

Becker et al. (1998), estimera de icke-diskretionära periodiseringarna för ett företag inom en 
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specifik bransch. De icke-diskretionära periodiseringarna uppskattas med hjälp koefficienter som 

är beräknade genom en OLS-regression utifrån branschdata gällande nettoanläggningstillgångar 

(ANTijt)8, förändringen i omsättning (ΔOMSijt) och förändringen kundfordringar (ΔKuFoijt). 

Samtliga variabler divideras med föregående års totala tillgångar (Tijt-) för att minska risken för 

heteroskedasticitet (Dechow, Sloan och Sweeney, 1995). Differensen mellan ett företags 

observerade totala periodiseringarna och de skattade icke-diskretionära periodiseringarna för ett 

företag inom en viss bransch är enligt modellen i Becker et al. (1998) de diskretionära 

periodiseringarna för det företaget (𝜀ijt). 

  
TPijt/Tijt-1 = ⍺ jt(1/Tijt-1) + 𝛽1jt[(ΔOMSijt - ΔKuFoijt)/Tijt-1] + 𝛽2jt(ANTijt/Tijt-1) + 𝜀ijt 

Modell (2) den modifierade Jones-modellen 

  
I modell (2) utgörs de icke-diskretionära periodiseringarna i den modifierade Jones-modellen av: 

  
IDPijt = ⍺ jt(1/Tijt-1 ) +	𝛽 1jt[(ΔOMSijt – ΔKuFoijt)/Tijt-1] + 𝛽2jt(ANTt /Tt-1 ) 

Modell (3) Icke-diskretionära periodiseringar. 

  
De diskretionära periodiseringarna är därmed feltermen, epsilon (𝜀ijt), i modell (2) eftersom 

diskretionära periodiseringar utgör skillnaden mellan totala periodiseringar och icke-

diskretionära periodiseringar. 

 

DPit = TPit - IDPit 

Modell (4) Diskretionära periodiseringar 

 

3.3.2 Tvärsnittsstudie och tidsserieanalys 

Den modifierade Jones-modellen går att beräkna på två skilda sätt; antingen genom en 

tidsserieanalys eller genom en tvärsnittsstudie (Dechow, Ge och Schrand, 2010). Tidsserieanalys 

innebär att en regression genomförs på observationerna från varje enskilt företag under ett flertal 

                                                
8 I denna studie är anläggningstillgångar mätta i netto istället för brutto som den modifierade Jones-modellen 
ursprungligen inkluderar. Anledningen till det är att data för brutto-anläggningstillgångar i stor utsträckning 
saknades i Datastream. Valet att använda anläggningstillgångar netto stöds av tidigare forskning som menar att 
skillnaden mellan användandet av netto- eller brutto anläggningstillgångar är minimal, således är netto-
anläggningstillgångar ett accepterat substitut för brutto-anläggningstillgångar (Culvenor, Godfrey och Byrne, 1999).  
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år. En tvärsnittsstudie genomförs emellertid genom en regression på observationerna från en och 

samma industri under en vald tidsperiod så att riktningskoefficienterna är utifrån bransch och 

inte för varje enskilt företag som i tidsserieanalys (Subramanyam, 1996). 

I denna studie används tvärsnittsversionen av den modifierade Jones-modellen. Anledningen till 

detta är för att ett större antal observationer ska kunna analyseras. Vidare är en tvärsnittsstudie 

mer precis i jämförelse med en tidsserieanalys när en undersökning görs på ett flertal företag och 

i flera olika branscher, över ett flertal år (Subramanyam, 1996). 

 

3.3.3 Balansräkningsmetoden och kassaflödesmetoden 

Den modifierade Jones-modellen räknar ut de totala periodiseringarna (TP) (Dechow, Sloan och 

Sweeny, 1995) vilket kan göras på två olika sätt, antingen genom att använda räkenskaper från 

kassaflödesanalysen eller balansräkningen. Vid användandet av kassaflödesmetoden9 hämtas 

information om kassaflödet från den operativa verksamheten från kassaflödesanalysen. 

Balansräkningsmetoden10 bygger istället på antagna samband mellan förändringar i 

rörelsekapital, periodiserade kostnader och intäkter för att beräkna kassaflödet och sedermera 

totala periodiseringar (Hribar och Collins, 2002). Hribar och Collins (2002) menar att 

balansräkningsmetoden inte tar hänsyn till händelser som exempelvis sammanslagningar, uppköp 

och avyttringar. Att balansräkningsmetoden inte tar hänsyn till dessa händelser kan i vissa fall ge 

ett missvisande resultat gällande resultatmanipulation och således används kassaflödesmetoden i 

denna studie (Hribar och Collins, 2002). Kassaflödesmetoden används även av Becker et al., 

(1998) vars variant av den modifierade Jones-modellen denna studie utgår ifrån.  

 

3.4 Modell I 
För att undersöka eventuella samband mellan diskretionära periodiseringar och ägarstruktur, 

närmare bestämt familjeägande kontra icke-familjeägande, konstrueras en multipel 

regressionsmodell. Den beroende variabeln är absoluta värden av diskretionära periodiseringar 

(ABS_DP), som tidigare beräknats med hjälp av den modifierade Jones-modellen, medan 

familjeföretag utgör den huvudsakliga oberoende variabeln (FAMILJ). Regressionsmodellen 

kontrollerar även för andra variabler som i tidigare studier visat sig ha en effekt på förekomsten 

                                                
9 Översatt från “cash-flow approach” (Hribar och Collins, 2002). 
10 Översatt från “balance-sheet approach” (Hribar och Collins, 2002). 
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av resultatmanipulation, såsom skuldsättningsgrad (SKULDGRAD), användandet av röststarka 

aktier (RSA), avkastning på företagets tillgångar (ROA), storlek (STOR) och tillväxt (TILLV) 

(Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Becker et al., 1998; DeFond och Jiambalvo, 1994; DeFond 

och Park, 1997; Faccio och Lang, 2002; Masulis, Wang och Xie, 2009; Wang, 2006; Yang, 

2010). Slutligen kontrolleras också för fasta effekter för ÅR och BRANSCH vilka båda är 

dummyvariabler. 
 

ABS_DPi,t = 𝛼 +	𝛽1FAMILJi,t +𝛽2SKULDGRADi,t +	𝛽3ROAi,t + 𝛽4 STORi,t + 

𝛽5RSAi,t + 𝛽6TILLVi,t + ∑BRANSCH1-3 + ∑ÅR2003-2013 + 𝜀i,t 

Modell (5) 

 

I studien tidigare nämnd litteratur beskrivs ägarkoncentration som en variabel som kan ha en 

stark påverkan på resultatkvalitet, därför utförs även två robusthetstest som testar 

ägarkoncentrationen som en kontinuerlig variabel och dess påverkan på diskretionära 

periodiseringar. Det ena robusthetstestet undersöker ägarkoncentration inom familjeföretag och 

det andra undersöker ägarkoncentration i företag överlag. En djupare genomgång av 

robusthetstesterna och deras resultat återfinns i avsnitt 4.4. 
 

3.4.1 Modell II  

För att kontrollera förklaringsgraden hos FAMILJ på ABS_DP gentemot de andra variablerna 

konstrueras i denna studie en reducerad modell, fortsättningsvis benämnd Modell II. Den består 

av diskretionära periodiseringar som beroende variabel och familjeföretag som oberoende 

variabel. På så sätt isoleras effekten som FAMILJ har på diskretionära periodiseringar. Modell I 

och Modell II jämförs sedan för att säkerställa att Modell I är lämplig för att undersöka 

sambandet. Om förklaringsgraden är högre hos Modell II än hos den Modell I indikerar det att 

kontrollvariablerna i Modell I är olämpliga att inkludera för det undersökta sambandet. Vidare är 

det intressant att undersöka om riktningskoefficienten ändrar riktning i den oberoende variabeln. 

Om så är fallet indikerar detta att det undersökta sambandet drivs av en eller flera starkt 

förklarande kontrollvariabler.  
 

ABS_DPi,t = 	𝛼 +	𝛽1FAMILJi,t + ∑BRANSCH1-3 + ∑ÅR2003-2013 + 𝜀i,t 

Modell (6) 
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3.5 Variabler 

Studien använder sig av variabler som i tidigare litteratur har visat sig påverka i vilken grad ett 

företag ägnar sig åt resultatmanipulation (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Becker et al., 

1998; DeFond och Jiambalvo, 1994; DeFond och Park, 1997; Faccio och Lang, 2002; Porta, 

Lopez-De-Silanes och Shleifner, 1999; Masulis, Wang och Xie, 2009; Wang, 2006; Yang, 2010). 

Av de variabler som används är det variabeln familjeföretag som utgör den oberoende variabeln 

och diskretionära periodiseringar vilken utgör den beroende variabeln. För att kontrollera för 

eventuella skensamband i regressionsanalysen inkluderas kontrollvariablerna: 

skuldsättningsgrad, lönsamhet, röststarka aktier, storlek, tillväxt samt fasta effekter för år och 

bransch. Nedan följer en ingående förklaring och motivering av variablerna återfunna i Modell I 

och Modell II.  

 

3.5.1 Beroende variabel 

Absoluta värdet av Diskretionära periodiseringar (ABS_DP) - Resultatmanipulation mäts i 

enlighet med (Becker et al., 1998; DeFond och Park, 1997; DeFond och Jiambalvo, 1994) genom 

branschskattade diskretionära periodiseringar som uppskattas med den modifierade Jones-

modellen. Den modifierade Jones-modellen beräknar diskretionära periodiseringar som en andel 

av ett företags tillgångar. Diskretionära periodiseringar (DP) kan både användas för att försköna, 

eller för att förminska en organisations resultat genom att förskjuta intäkter eller kostnader till en 

kommande period. Denna studie ämnar att undersöka huruvida resultatmanipulation förekommer 

i olika utsträckning mellan två grupper (familjeföretag och icke-familjeföretag) oavsett om det 

handlar om att blåsa upp värden eller minska värden, därför betecknas diskretionära 

periodiseringar med sitt absoluta värde.  

 

3.5.2 Oberoende variabel 

Familjeföretag (FAMILJ) - I enlighet med tidigare studier (Claessens, Djankov och Lang, 2000; 

Faccio och Lang, 2000; Fan och Wong, 2002; Porta, Lopez-De-Silanes och Shleifner, 1999; 

Yang, 2010) definierar denna studie familjeföretag som att den ägande familjen kontrollerar 20% 

eller mer av företagets totala rösträtter. Flera tidigare studier har använt sig av 5% eller 10% som 

gräns för vad som karaktäriserar ett familjeföretag (Dahya, Dimitrov och McConnell, 2008; 

Gómez-Mejía et al., 2007; Maury, 2006) men eftersom Sverige generellt har en hög 
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ägarkoncentration och att användandet röststarka aktier är vanligt i Sverige menar Faccio och 

Lang (2000) att 20% är en lämplig gräns för undersökningar i Sverige. För att kunna studera 

familjeägandets effekter genom regressionsanalys så kodifieras en dummyvariabel, FAMILJ, 

vilken ges värde 1 om ägarfamiljen kontrollerar mer än 20% av rösträtterna i företaget och i 

övriga fall ges värde 0. Eftersom tidigare studier funnit motstridiga resultat angående 

familjeägandets påverkan på diskretionära periodiseringar finns det inga förväntningar kring 

huruvida påverkan är negativ eller positiv. Förväntningarna är snarare att det finns ett 

systematiskt samband mellan familjeägande och diskretionära periodiseringar. 

 

3.5.3 Kontrollvariabler 

Skuldsättningsgrad, (SKULDGRAD) - Tidigare studier har funnit att hög skuldsättningsgrad och 

resultatmanipulation är positivt korrelerade (DeFond och Park, 1994; Becker et al., 1998). 

Möjliga anledningar till denna korrelation är att företag med en hög skuldsättningsgrad har 

incitament till att manipulera sina räkenskaper för att minska risken för att de inte ska kunna 

betala av sina lån och i förlängningen gå i konkurs (Yang, 2010). Företagens skuldsättningsgrad 

SKULDGRAD beräknas som totala skulder dividerat med totala tillgångar i enlighet med Wang 

(2006). Likt tidigare studier förväntas sambandet vara positivt mellan skuldsättningsgrad och 

diskretionära periodiseringar. 

 

Lönsamhet, (ROA) - I ett flertal studier (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Wang, 2006) har 

diskretionära periodiseringar mätts i förhållande till företagets prestation. Lönsamhet i de här 

fallen har beräknats som företagets resultat INT genom totala tillgångar T, vilket ger termen 

ROA. Anledningen till att de tidigare studierna har inkluderat denna variabel är teorin om att 

företag som presterar bättre än andra är mindre benägna att ägna sig åt resultatmanipulation. 

Teorin är att företag som presterar dåligt har diskretionära periodiseringar för att ge en förskönad 

bild av deras räkenskaper för att minska de negativa konsekvenser som ett dåligt resultat skulle 

bära med sig (Dechow, Ge och Schrand, 2010). Följaktligen förväntas denna studie uppvisa ett 

negativt samband mellan ROA och diskretionära periodiseringar. 
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Storlek, (STOR) - Storleken på ett företag har i ett flertal tidigare studier en negativ korrelation 

med diskretionära periodiseringar (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Dechow och Schrand, 

2004; Wang, 2006). Enligt Ali, Chen och Radhakrishnan (2007) beror det på att stora bolag har 

ett större följe av investerare och analytiker än små företag, således skulle de politiska 

kostnaderna som tillkommer av otillbörliga diskretionära periodiseringar vara större än för andra 

mindre företag som bedrev liknande aktiviteter. För att beräkna storleken på företagen STOR så 

används den naturliga logaritmen av marknadsvärdet på företagets totala tillgångar i enlighet 

med Wang (2006). I likhet med tidigare studier, kommer STOR förväntas en negativ korrelation 

med diskretionära periodiseringar. 

 

Röststarka aktier, (RSA) - En dummyvaribel som visar om det aktuella företaget använder sig av 

röststarka aktier RSA eller inte. Om de använder röststarka aktier så betecknas de med värdet 1 

annars är värdet på variabeln 0. Majoriteten av litteraturen som denna studie utgår från menar att 

RSA förvärrar the entrenchment effect och Typ II-problemet (Claessens, et al., 2002; Masulis, 

Wang och Xie, 2009; Francis, Schipper och Vincent, 2005), därför förväntas ett positivt samband 

återfinnas mellan RSA och diskretionära periodiseringar i denna studie.  

 

Tillväxt, (TILLV) - Företag med hög tillväxt har i tidigare studier haft en högre grad av 

diskretionära periodiseringar jämfört med resterande företag (Wang, 2006). Förväntningen är att 

TILLV kommer att ha en positiv korrelation med diskretionära periodiseringar, i likhet med 

tidigare studier (Wang, 2006; Dechow, Ge och Schrand, 2010) och beräknas som förändringen i 

omsättning mellan tidpunkt t och t-1. 

 

BRANSCH - För att kontrollera för fasta branscheffekter konstrueras tre stycken dummyvariabler 

för de tre olika branscherna: tillverknings-, handels- och tjänstesektorn. Om observationen sker i 

den aktuella branschen tillskrivs den värdet 1, om inte tillskrivs det värdet 0. 

 

År - Vilket år som en observation hämtas från kan ha en inverkan på i vilken grad ett företag 

ägnar sig åt resultatmanipulation. Detta kan bero på att redovisningsregler har ändrats, vilket var 

fallet 2005 när IFRS implementerades i Sverige (Finansinspektionen, 2006). Även finanskrisen 

som inträffade under 2008 kan ha haft en inverkan på företagens räkenskaper och incitament att 
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ägna sig åt diskretionära periodiseringar. För att kontrollera för fasta årseffekter görs en 

dummyvariabel för varje enskilt år under den undersökta perioden. Det blir totalt tio stycken 

dummyvariabler där det aktuella året tillskrivs värdet 1, om observationen är från något annat år 

så tillskrivs det värdet 0.  

 

Nedan visas en sammanfattande tabell där alla variabler och deras ekvationsbenämningar 

återfinns tillsammans med den förväntade påverkan varje variabel kommer att ha på 

diskretionära periodiseringar. 
 

Tabell 3. Förkortningar och förväntningar 

Variabel Benämning Förväntad påverkan 

Diskretionära periodiseringar i 
absoluta värden 

ABS_DP   

Familjeföretag FAMILJ ? 

Skuldsättningsgrad SKULDGRAD + 

Lönsamhet ROA - 

Storlek STOR - 

Röststarka aktier RSA + 

Tillväxt TILLV + 

Tabell 3. Illustrerar regressionens variabler, variablernas ekvationsbenämning och deras förväntade påverkan på 

den beroende variabeln 

 

3.6 Databearbetning och statistisk kontroll 

Eftersom denna studie tillämpar en multipel regressionsanalys har försök gjorts för att i minsta 

möjliga mån bearbeta data, vilket är i enlighet med rekommendationer inom forskningen 

(Dahmström, 2011 s. 201). Viss normalisering av studiens ursprungliga data har däremot gjorts. I 

studiens beroende variabel diskretionära periodiseringar återfanns extremvärden inom den högsta 

och lägsta 2,5 percentilen vilka påverkade statistiken på ett extremt och missvisande sätt. 

Dahmström (2011, s. 202) menar att trunkering kan justera denna problematik. Därför utfördes 

en trunkering av dessa percentiler vilket reducerade antalet observationer i stickprovet från 1555 

till 1475 och minskade både skevheten och kurtosis i stickprovet. Skevhet är ett mått som visar i 

vilken grad stickprovet avviker från en symmetrisk normalfördelningskurva, där 0 innebär ingen 
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avvikelse, medan kurtosis mäter stickprovets toppighet. Höga värden i dessa två variabler 

påverkar normalfördelningsantagandet (Pallant, J., 1961 s. 57). För att normalfördelning skall 

kunna antas i denna studie har nivåerna för skevhet och kurtosis bestämts till -1 och 1 för 

respektive variabel. 
 

Tabell 4. Stickprovet innan och efter trunkering 

 Företag Totalt antal observationer Familjeföretag Observationer 

Innan trunkering 236 1555 72 484 

Efter trunkering 2,5% 228 1475 62 470 

Tabell 4. Visar det totala antalet företag och observationer, samt hur många av dessa som var familjeföretag, innan 

och efter trunkering skedde. 

 

För att kontrollera att de oberoende variablerna i modellen inte korrelerar starkt sinsemellan och 

ger missvisande skattningar, så kallad multikollinearitet, konstrueras en korrelationsmatris (se 

tabell 6). De kritiska gränserna som denna studie använder sig av för multikollinearitet är parvisa 

korrelationer som överskrider -0,9 eller 0,9 (Pallant, J., 1961 s. 152). Om de oberoende 

variablerna har en parvis korrelation som överskrider dessa gränser antas således 

multikollinearitet förekomma. 
 

3.7 Metodkritik 

Som tidigare nämnt, lyckas inte den modifierade Jones-modellen helt ta bort problemet med att 

diskretionära periodiseringar klassas som icke-diskretionära och vice versa (Dechow, Ge och 

Schrand, 2010). Det har även framkommit invändningar emot att det är branschgenomsnitt som 

används som måttstock för om ett företag använder sig av en otillbörlig mängd diskretionära 

periodiseringar eller inte. Enligt Bernard och Skinner (1996) finns det en naturlig stor spridning i 

detta mått inom branscher. Denna spridning och kvarvarande felklassificering gör att de 

ifrågasätter om den modifierade Jones-modellen är ett trovärdigt mått till att undersöka om 

företag har en otillbörlig mängd diskretionära periodiseringar (Bernard och Skinner, 1996).  

Dechow, Ge och Schrand (2010) hävdar att trots nämnda problem är den modifierade Jones-

modellen en av de bästa tillgängliga metoderna för att mäta diskretionära periodiseringar 

existerar i dagsläget.  
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4. Resultat och analys 
 

I resultatavsnittet presenteras och analyseras resultaten från studiens två regressionsmodeller. 

Inledningsvis redogörs för studiens deskriptiva statistik. Därefter följer en genomgång av 

studiens korrelationsmatris och regressionsmodeller. Studiens resultat analyseras löpande.

 
4.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 5. Deskriptiv statistik, hela stickprovet 

Variabel Medel Std.av Min Median Max Skevhet Kurtosis N 

Abs_DP 0,0519 0,0502 0,0018 0,0363 0,2740 1,8770 3.8620 1475 

FAMILJ 0,3184 0,4660 0,0000 0,0000 1,0000 0,7800 -1,3930 1475 

SKULDGRAD 0,2194 0,1475 0,00008 0,2012 0,7729 0,4770 -0,4440 1475 

ROA 0,0265 0,1153 -1,6203 0,0479 0,3932 -3,6700 33,0330 1475 

STOR 14,701 1,8877 10,021 14,346 19,705 0,4440 -0,3480 1475 

RSA 0,5500 0,4980 0,0000 1,0000 1,0000 -0,1990 -1,9630 1475 

TILLV 0,0742 0,2440 -0,8943 0,0481 2,2214 2,5940 16,7100 1475 

Tabell 5. Illustrerar den deskriptiva statistiken för regressionens variabler: medelvärde, standardavvikelse, 
minimumvärde, maximumvärde, skevhet, kurtosis och antal observationer. 
 

Tabell 5 visas deskriptiv statistik för alla variabler som inkluderas i studiens multipla 

regressionsmodell. Från tabellen kan det utläsas att familjeföretag (företag där familjen 

kontrollerar 20% eller mer av rösträtterna i företaget) utgör 31,84% av det totala stickprovet. 

Tabellen visar också att 55% av företagen använder sig av röststarka aktier. Företagens 

diskretionära periodiseringar varierar mellan 0,0018 och 0,2740 med ett medelvärde på 0,0519. 

Vidare är den genomsnittliga skuldsättningsgraden 21,94% men det varierar mycket mellan 

bolagen med en lägsta nivå på 0,008% och högsta nivå på 77,29%.  

 

Noterbart är att det råder en stor spridning i flera av variablerna vilket kan utläsas genom att 

observera standardavvikelserna. Denna spridning kan bero på att studien utgår från företag 

listade på NASDAQ Stockholms Small, Mid och Large cap. Företagen varierar mycket mellan 
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listorna vad gäller undersökta variabler som exempelvis anläggningstillgångar och kassaflöden, 

vilka båda är variabler som använts för att beräkna exempelvis ABS_DP och SKULDGRAD. 
 

Kurtosis för variablerna FAMILJ och RSA överskrider de tidigare uppsatta gränser för vad som 

kan betraktas som normalfördelat (-1 och 1). Däremot är skevheten inom ramen för vad som 

betraktas som normalfördelning. Således antar denna studie att både FAMILJ och RSA är relativt 

normalfördelade. SKULDGRAD och STOR anses vara normalfördelade eftersom både skevheten 

och kurtosis är inom ramen för normalfördelning. ABS_DP, ROA och TILLV har samtliga en 

kurtosis och skevhet som överskrider 1 och -1, vilket innebär att dessa inte kan antas vara 

normalfördelade. Att inte kunna anta normalfördelning i den beroende variabeln är inte optimalt 

vid undersökning av samband. Det faktum att stickprovet är något avvikande ogiltigförklarar 

däremot inte studiens resultat, även om det är något som bör tas i beaktande. Givet det stora 

stickprovet och att multipla regressionsanalyser är stabila mot avvikelse från normalitet antas 

resultaten från denna studie fortfarande kunna ge en indikation om sambandet mellan 

diskretionära periodiseringar och familjeägande. Detta antagande är med hänseende till den 

centrala gränsvärdessatsen (Körner och Wahlgren, 2015 s. 131). 
 

4.2 Korrelation 

Tabell 6. Pearsons korrelation. 

 ABS_DPit FAMILJit SKULDGRADit ROAit STORit RSAit TILLVit 

ABS_DPi,t 1,000        

FAMILJi,t 0,023 1,000       

SKULDGRADi,t -0,083*** 0,092*** 1.000      

ROAi,t -0,277*** -0,159*** -0,106*** 1.000     

STORi,t -0,231*** 0,067** 0,239*** -0.279*** 1.000    

RSAit -0,098***  0,408*** -0.023 0,162*** 0.161*** 1.000   

TILLVi,t 0,015 -0,003 -0,007 0,266*** -0,025 -0,047 1.000  

*** innebär en signifikansnivå på 0,01 ** innebär en signifikansnivå på 0,05 och * innebär en signifikans på 0,10  

Tabell 6. Korrelationsmatris över parvisa korrelationer mellan regressionens variabler. 
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Tabell 6 visar Pearsons korrelationskoefficient samt signifikansnivån för samtliga variabler. Alla 

variabler korrelerar på en signifikansnivå mellan 1% och 5% med diskretionära periodiseringar, 

förutom familjeägande och tillväxt som inte är signifikanta. Således kan dessa två variabler inte 

enskilt antas ha ett signifikant samband med diskretionära periodiseringar. Vidare identifieras ett 

relativt starkt samband mellan familjeägande och användandet av röststarka aktier, vilket är i 

enlighet med tidigare litteratur som diskuterats i avsnitt 2 (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; 

Yang, 2010). Värt att notera är att skuldsättningsgrad är negativt korrelerad med diskretionära 

periodiseringar vilket är i motsats till förväntningarna för denna studie. Korrelationen är dock i 

linje med Wang (2006) och Cheng och Warfield (2005) som även finner det här negativa 

sambandet. Att ROA är så starkt korrelerad med diskretionära periodiseringar är avvikande från 

tidigare studier (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Dechow, Ge och Schrand, 2010; Wang, 

2006).  

 

De kritiska gränserna som denna studie använder sig av för multikollinearitet är parvisa 

korrelationer som överskrider -0,9 eller 0,9 (Pallant, J., 1961 s.152). Multikollinearitet är således 

inte ett problem för denna studie eftersom korrelationerna mellan de oberoende variablerna 

understiger de kritiska gränserna -0,9 och 0,9. 

 

4.3 Regressionsanalys 

Tabell 7 presenterar resultat från studiens regressionsanalyser. Modell I visar signifikanta resultat 

för riktningskoefficienterna medan resultatet från Modell II är insignifikanta. 

Riktningskoefficienterna beskriver de oberoende variablernas inverkan på diskretionära 

periodiseringar vilka alla är signifikanta på 1% till 5% signifikansnivå i Modell I. Den justerade 

förklaringsgraden för Modell I uppgår till 0,113 (11,3%), vilket är liknande de Wang (2006) och 

Ali, Chen och Radhakrishnan, (2007) presenterar i sina studier, vilka uppgår till 13% respektive 

12,81%. Modell II visar en låg justerad förklaringsgrad på 0,01% vilket troligtvis beror på att 

denna modell endast inkluderar en oberoende variabel och att variationen i den beroende 

variabeln till stor del förklaras av andra oberoende variabler. Den justerade förklaringsgraden 

beskriver i vilken utsträckning den beroende variabelns (ABS_DP) variation kan förklaras av 

modellens variation. Att Modell II som isolerar familjeägandets effekt på diskretionära 

periodiseringar inte finner något signifikant samband indikerar att de övriga förklarande 
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variablerna har en betydande effekt. Däremot förändras inte riktningen på koefficienten, vilket 

innebär att denna inte enbart drivs av ett antal starkt förklarande kontrollvariabler. Eftersom 

Modell I finner signifikanta resultat och har en högre justerad förklaringsgrad än Modell II anses 

denna mer lämplig för att mäta det undersökta sambandet. Studien bortser således 

fortsättningsvis från Modell II.  

 

Tabell 7. Regressionsanalys 

Oberoende Variabel Model I Model II 

(Förväntat samband) Estimat Estimat 

Konstant (?) 
  

0,107*** 
(9,692) 

0,051*** 
(32,256) 

Familj (?) 
  

0,008*** 
(2,720) 

0,002 
(0,887) 

SKULDGRADit (+) 
  

-0,025*** 
(-2,849) 

  

ROAit (-) 
  

-0,120*** 
(-9,844) 

  

STORit (-) 
  

-0.003*** 
(-3,841) 

  

RSA (+) 
  

-0.006** 
(-2,309) 

  

TILLVit (+) 
  

0.016*** 
(2,846) 

  

Fasta årseffekter JA JA 

Fasta branscheffekter JA JA 

Justerad R2 0,113 0,0001 

N 1475 1475 

*** innebär en signifikansnivå på 0,01, ** innebär en signifikansnivå på 0,05 och * innebär en signifikans på 0,10. 
Inom parenteserna återfinns variablernas t-värden. 
Tabell 7. Redogör för regressionens resultat och signifikans för de olika variablerna. 

 

4.3.1 Familjeföretag 

Regressionsanalysen visar ett signifikant positivt samband mellan familjeföretag och 

diskretionära periodiseringar. Riktningskoefficienten är 0,008 med ett tillhörande t-värde på 

2,720 och ett p-värde lägre än 0,01, vilket gör denna variabel signifikant på 1% signifikansnivå. 
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Eftersom den beroende variabeln diskretionära periodiseringar beräknas som en andel av 

företagets totala tillgångar visar riktningskoefficientens värde 0,008 att diskretionära 

periodiseringar i genomsnitt är 0,8% högre av de genomsnittliga totala tillgångarna hos 

familjeföretag än icke-familjeägda företag. I och med att de genomsnittliga totala tillgångarna 

för stickprovets företag uppgår till 15 199 557 SEK betyder det, givet allt annat lika, exempelvis 

att familjeföretag i genomsnitt har 121 596 SEK mer i diskretionära periodiseringar än icke-

familjeföretag. Följaktligen förkastas studiens nollhypotes.  

 

Att familjeföretag ägnar sig åt mer resultatmanipulation, i form av diskretionära periodiseringar, 

än icke-familjeägda företag kan tänkas vara en följd av the entrenchment effect. Enligt nämnda 

teori präglas familjeföretag, som ofta har en kontrollerande ägare, av mindre insyn i ledningen 

och företagets operationella verksamhet för utomstående intressenter än andra bolag. Denna 

informationsasymmetri lämnar utrymme för den kontrollerande ägaren att manipulera företagets 

resultat för att vinna kontraktuella fördelar vilket ökar agentteorins Typ II-problem (Fama och 

Jensen, 1983; Gilson och Gordon, 2003; Yang, 2010).  

 

En annan möjlig anledning till att the entrenchment effect bidrar till att familjeföretag uppvisar 

en högre grad av diskretionära periodiseringar än andra bolag på den svenska marknaden, är att 

familjeägda bolag ofta har familjemedlemmar på ledande positioner inom företaget (Salvato och 

Moores, 2010; Yang, 2010). Dessa personer är i många fall beroende av ett positivt resultat för 

att kunna ta del av sina bonusar och de kan med hjälp av familjens inflytande över bolaget 

diskretionärt periodisera företagets intäkter för att deras bonusar ska aktiveras (DeAngelo och 

DeAngelo, 2000; Wang, 2006). 

 

Resultaten går emot studierna av Wang (2006) och Ali, Chen och Radhakrishnan, (2007), som 

finner att familjeföretag har en lägre grad av diskretionära periodiseringar, vilket kan bero på att 

deras studier genomförs på den amerikanska marknaden vars institutionella miljö skiljer sig från 

den svenska marknaden. USA karaktäriseras som tidigare diskuterats i studien av lägre 

ägarkoncentration och ett starkare legalt skydd för minoritetsägare än Sverige.  
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Starkt legalt skydd för minoritetsägare leder enligt tidigare studier till en minskad användning av 

diskretionära periodiseringar (Claessens et al., 2002; Leuz, Nanda och Wysocki, 2003; Porta, 

Lopez-De-Silanes, Shleifner, 1999). I Sverige är det legala skyddet för minoritetsägare inte lika 

starkt som i USA (Leuz, Nanda och Wysocki, 2003), däremot finns det en hög grad av icke-

juridiskt skydd i Sverige jämfört med andra länder (Holmén och Knopf, 2004). Utifrån den här 

studiens resultat verkar däremot inte dessa icke-juridiska skydd kompensera för de andra 

institutionella och övriga faktoriella skillnader som råder mellan den svenska och amerikanska 

marknaden. Således kan de institutionella skillnaderna vara en möjlig anledning till att 

familjeföretag i Sverige resultatmanipulerar i högre utsträckning än icke-familjeägda bolag, 

vilket är tvärtemot hur förhållandet ser ut i USA. 

 

Resultaten är däremot i enlighet med Yang (2010) som studerar sambandet mellan 

familjeägande och diskretionära periodiseringar i Taiwan. Taiwan har till skillnad från USA en 

hög ägarkoncentration och lågt skydd för minoritetsägare (Claessens et al, 2002; Yang, 2010). 

Eftersom ägarkoncentrationen är hög i både Taiwan och Sverige kan detta tänkas vara den 

variabel som till stor del styr resultatet i de tre olika miljöerna. Därför genomförs två 

robusthetstest som undersöker ägarkoncentration och familjeägande som kontinuerliga variabler 

i avsnitt 4.4.  

 

4.3.2 Övriga oberoende variabler  
Av de övriga oberoende variablerna i studiens regressionsmodell följer tre av fem det förväntade 

samband som diskuterats utifrån den tidigare litteraturen. De två som inte uppvisar resultat i 

linje med studiens förväntningar är RSA och SKULDGRAD. Att röststarka aktier (RSA) uppvisar 

en negativ riktningskoefficient till diskretionära periodiseringar är överraskande. Enligt 

litteraturen som studien utgår ifrån beskrivs röststarka aktier som ett av de främsta verktygen en 

kontrollerande ägare kan använda sig av för att expropriera fördelar på minoritetsägares 

bekostnad (Claessens, et al., 2002; Masulis, Wang och Xie, 2009; Francis, Schipper och 

Vincent, 2005, Yang, 2010). Studiens resultat indikerar istället att röststarka aktier inte är det 

främsta verktyget för kontrollerande ägare att expropriera fördelar på minoritetsägarnas 

bekostnad, åtminstone inte genom diskretionära periodiseringar. Förklaringen kan möjligen 

återfinnas i Holmén och Knopf (2004) som hävdar att ägare som kontrollerar företag med hjälp 
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av röststarka aktier i Sverige inte utnyttjar sin kontroll till att expropriera värde från 

minoritetsägarna i samband med företagsförvärv. Holmén och Knopf (2004) hävdar att det kan 

vara på grund av att de starka icke-juridiska institutionerna som existerar i Sverige. Möjligtvis är 

det de här icke-juridiska institutionerna som har en minskande effekt på företags användande av 

diskretionära periodiseringar, när företaget även tillämpar röststarka aktier. 

 

I likhet med Wang (2006) finner denna studie ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad 

och diskretionära periodiseringar. Regressionskoefficienten är -0,025 med ett tillhörande t-värde 

på -2,849 och ett p-värde lägre än 0,01 vilket gör sambandet signifikant på 1% signifikansnivå. 

Tolkningen av detta blir således att om ett företags skuldsättningsgrad ökar med en enhet 

minskar diskretionära periodiseringar med 0,025 enheter. Detta resultat går emot tidigare teorier 

som hävdar att en högre skuldsättningsgrad skulle leda till en högre grad av diskretionära 

periodiseringar (DeFond och Park, 1994; Becker et al., 1998). 

 

Regressionsanalysen visar på ett negativt samband mellan företagsstorlek och diskretionära 

periodiseringar vilket också är i enlighet med litteraturen och studiens förväntningar. 

Riktningskoefficienten är -0,003 och statistisk signifikanta på 1% signifikansnivå (p<0,01). 

Företagens avkastning ROA visar på en negativ koefficient med diskretionära periodiseringar (-

0.12). Detta är i linje med tidigare studier (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007) som säger att en 

högre avkastning på företagets tillgångar leder till en lägre grad av diskretionära periodiseringar. 

Även variabeln tillväxt TILLV uppvisar en koefficient med ett positivt tecken (0.016) liknande 

det som återfinns i tidigare studier. Detta indikerar att även på den svenska marknaden har 

företag som ökar sin omsättning i en snabbare takt än andra företag även en lägre grad av 

diskretionära periodiseringar.  

 

4.4 Robusthetstest 
För att vidare säkerställa tillförlitligheten hos studien genomförs två robusthetstest, 

fortsättningsvis benämnda Robusthetstest 1 och Robusthetstest 2. Ägarkoncentration har i 

studien diskuterats som en betydande variabel för sambandet mellan familjeägande och 

resultatkvalitet, därför genomförs ett test som undersöker sambandet mellan diskretionära 

periodiseringar och ägarandelen hos företagets största ägare. Sambandet testas kontinuerligt för 
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att se om de diskretionära periodiseringarna ökar i takt med att den största ägarens ägarandel 

ökar (Robusthetstest 1). Vidare genomförs Robusthetstest 2 med familjeägande som den 

kontinuerliga variabeln för att se om en ökande kontroll av familjen över rösträtterna leder till 

mer diskretionära periodiseringar. Detta eftersom det är intressant att undersöka hur graden av 

familjeägande påverkar diskretionära periodiseringar.  

	

Resultaten från robusthetstesten liknar de från den ursprungliga modellen (se appendix, tabell 

10). I Robusthetstest 1 har variabeln Största-ägare_kont en positiv koefficient på 0,012, vilket 

innebär att om den största ägaren anskaffar en procentenhet av rösträtterna ökar i genomsnitt 

diskretionära periodiseringar med 1,2% av ett företags genomsnittliga totala tillgångar. Variabeln 

Familj_kont mäter den procentuella andelen av rösträtterna som kontrolleras av ägarfamiljen och 

har en positiv riktningskoefficient på 0,019 vilket innebär att för varje ökad procentandel av 

rösträtterna som kontrolleras av ägarfamiljen ökar diskretionära periodiseringar i genomsnitt med 

1,9% av föregående års totala tillgångar. Det bör dock poängteras att de nämnda sambanden inte 

nödvändigtvis är linjära. 

 

Eftersom robusthetstesten finner liknande samband som Modell I stärks studiens resultat, 

nämligen att familjeägande i större utsträckning tillämpar diskretionära periodiseringar. Vidare 

visar övriga oberoende variabler liknande resultat som den ursprungliga modellen vilket 

indikerar att modellen är lämplig för att mäta sambandet mellan familjeföretag och diskretionära 

periodiseringar.  
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5. Slutsats 
Studien sammanfattas nedan med tillhörande analytiska tankar och slutsatser av studiens 

empiriska resultat. Avslutningsvis redogörs för studiens begränsningar samt förslag på framtida 

forskning. 

 
Syftet med denna studie var att undersöka förhållandet mellan resultatkvalitet och familjeföretag 

på den svenska marknaden. Studien använde sig av data från företag noterade på NASDAQ 

Stockholms Small, Mid och Large cap-listor från perioden 2003 till 2013. För att approximera 

resultatkvalitet mäter studien, med hjälp av den modifierade Jones-modellen, 

resultatmanipulation genom diskretionära periodiseringar. Detta bygger på antagandet om att 

resultatmanipulation har en direkt negativ påverkan på resultatkvalitet.  

 

Enligt litteraturen finns två teorier, the alignment effect som menar att familjeföretag presenterar 

bättre resultatkvalitet och the entrenchment effect som tvärtom menar att familjeägda företag 

presenterar lägre resultatkvalitet. Denna studie finner genom en multipel regressionsanalys att 

familjeföretag i genomsnitt har en högre grad av diskretionära periodiseringar. Allt annat lika 

och givet antagandet om att resultatmanipulation har en direkt negativ inverkan på 

resultatkvalitet bör således familjeföretag i genomsnitt presentera lägre resultatkvalitet. 

Resultaten är i enlighet med the entrenchment effect och kan vara en följd av att familjer har en 

större kontroll och bättre information om verksamheten än övriga ägare, vilket ger dem 

möjligheten att utnyttja detta för att mer framgångsrikt manipulera räkenskaperna till familjens 

fördel. Resultaten är i enlighet med tidigare studier från Ostasien (Claessens et al. 2002; Yang, 

2010).  

 

Tvärtemot förväntningarna finner studien ett negativt samband mellan diskretionära 

periodiseringar och röststarka aktier. Detta indikerar att röststarka aktier inte nödvändigtvis är ett 

av de främsta verktygen för att tillämpa otillbörliga diskretionära periodiseringar, vilket avviker 

från flera tidigare studiers förväntningar (Ali, Chen och Radhakrishnan, 2007; Francis, Schipper 

och Vincent, 2005; Masulis, Wang och Xie, 2009; Wang, 2006). Detta kan bero på Sveriges 

institutionella miljö som karaktäriseras av starka icke-juridiska institutioner (Holmén och Knopf, 

2004), vilket särskiljer Sverige från både USA och Östasien där tidigare studier främst är utförda 
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(Leuz, Nanda och Wysocki, 2003). Övriga variabler är överlag i linje med studiens förväntningar 

och i studien benämnd litteratur.  

 

Studiens huvudsakliga bidrag är att visa hur relationen mellan familjeföretag och resultatkvalitet 

ser ut på den svenska marknaden. Eftersom majoriteten av tidigare studier inom området är 

utförda i en institutionell miljö som skiljer sig från Sverige är förhoppningen med denna studie 

att kunna bidra med ökad förståelse för familjeägandets påverkan på resultatkvalitet i en svensk 

kontext.  

 

5.2 Studiens begränsningar 

Under bearbetningen av stickprovets data har det skett ett stort bortfall av observationer, från 

totalt 2811 till 1475 stycken och från 907 observationer från familjeföretag till 484. Det gör att 

studien inte i samma utsträckning representerar hela den svenska marknaden under den valda 

tidsperioden. Vidare består endast stickprovet av företag noterade på NASDAQ Stockholms 

Small, Mid och Large cap-listor vilket gör att resultaten inte kan generaliseras på privata företag 

eller företag som är noterade på andra mindre handelsplatser som exempelvis First North.  

 

Denna studie använder mängden diskretionära periodiseringar som proxy för resultatkvalitet. 

Diskretionära periodiseringar är bara ett av flera olika mått för att mäta resultatkvalitet, vad 

familjeägande har för påverkan på andra mått för resultatkvalitet undersöks inte av studien. 

Därför kan denna studie möjligtvis bortse från andra aspekter som kan tänkas ha en betydande 

effekt på resultatkvalitet. För att mäta diskretionära periodiseringar har denna studie likt flera 

andra studier använt den modifierade Jones-modellen. Denna modell har, som tidigare nämnts i 

avsnitt 3.7, fått kritik för att felaktigt kunna identifiera icke-diskretionära periodiseringar som 

diskretionära och vice versa. Dessa felaktiga klassifikationer är något som påverkar studiens 

tillförlitlighet negativt, eftersom värdet på den beroende variabeln blir mindre tillförlitlig. 
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5.3 Förslag till framtida forskning  

Denna studie finner i motsats till flera andra tidigare studier att röststarka aktier har en negativ 

inverkan på diskretionära periodiseringar. Förklaringen kan möjligen återfinnas i Holmén och 

Knopf (2004) som menar att kontrollerande ägare inte exproprierar fördelar på minoritetsägares 

bekostnad med hjälp av röststarka aktier till följd av Sveriges starka icke-juridiska institutioner. 

Den studien undersöker dock sammanslagningar, förvärv och avyttringar. Det skulle därför vara 

intressant att vidare undersöka icke-juridiska institutioners påverkan på mängden diskretionära 

periodiseringar hos familjeägda företag och icke-familjeägda företag i Sverige.  

 

För att få djupare förståelse för varför företag ägnar sig åt diskretionära periodiseringar kan en 

kvalitativ undersökning genomföras. Undersökningen skulle utformas på så sätt att nuvarande 

alternativt före detta styrelsemedlemmar i familjeföretag och icke-familjeägda företag i Sverige 

intervjuas anonymt angående användandet diskretionära periodiseringar. Studien skulle 

potentiellt kunna ge en djupare förståelse kring varför företaget använder sig av diskretionära 

periodiseringar eller inte, och för att se om det föreligger någon skillnad mellan de två 

grupperna. Intervjuerna skulle även kunna undersöka om företag med röststarka aktier inte ägnar 

sig åt resultatmanipulation i samma utsträckning och om det är värnandet om rykte som ligger 

till grund för det.  

 

Vidare är resultatmanipulation genom diskretionära periodiseringar bara ett av flera sätt att mäta 

resultatkvalitet. Det skulle därför vara intressant att tillämpa de andra måtten, som exempelvis 

resultatuthållighet, resultatets informationsnivå och resultatutjämning, för att undersöka 

sambandet mellan familjeföretag och resultatkvalitet i Sverige. 
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 Appendix 
Tabell 8. Variablernas Datastreamkoder 

Redovisningsvariabel Datastreamkod 

Omsättning WC01001 

Årets resultat exklusive extraordinära poster WC01551 

Totala tillgångar WC02999 

Kundfordringar WC02051  

Nettoanläggningstillgångar WC02501 

Totala skulder WC02999 

Operativa Kassaflöde  WC04860 

Tabell 8. Redovisningsvariabler med medhörande WC0-kod återfunna i Thomson Reuters Datastream 

 

Tabell 9. Variabelberäkning 

Variabler Uträkning Ekvation med 
Datastreamkoder 

TP Årets resultat exklusive 
extraordinära poster subtraheras med 

årets operativa kassaflöde 

TP = WC01551 – EC04860 

∆OMS Årets omsättning subtraherat med 
föregående års omsättning 

∆OMS= WC01001t  - 
WC01001t-1 

∆KuFo Årets kundfordringar subtraherat 
med föregående års omsättning 

∆KuFo = WC02051t -  
WC02051t -1 

Storlek Den naturliga logaritmen av totala 
tillgångar 

log(WC02999) 

ROA Årets resultat exklusive 
extraordinära poster divideras med 

totala tillgångar 

ROA= WC01551 
             WC02999 

Skuldsättningsgrad Totala skulder divideras med totala 
tillgångar 

SKULDGRAD = WC03255 
                          WC02999 

Tabell 9. Uträkningar av variabler och deras Datastreamkoder 
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Tabell 10. Robusthetstest 

Oberoende variabel 

(förväntat samband) 

Robusthetstest 1 

Estimat 

  Oberoende variabel 

(förväntat samband) 

Robusthetstest 2 

Estimat 

Konstant (?) 0,108***   Konstant (?) 0,104*** 

Största-ägare_kont (?) 0,013*   Familj_kont (?) 0,019*** 

SKULDGRAD (+) -0,027***   SKULDGRAD (+) -0,026*** 

ROA (-) -0,117***   ROA (-) -0,121*** 

STOR (-) -0,003***   STOR (-) -0,003*** 

RSA (+) -0,008**   RSA (+) -0,008*** 

TILLV (+) 0,015***   TILLV (+) 0,015*** 

Fasta årseffekter JA   Fasta årseffekter JA 

Fasta branscheffekter JA   Fasta branscheffekter JA 

Justerad R2 0,111   Justerad R2 0,117 

N 1475   N 1475 

Tabell 10. Resultaten för studiens två robusthetstest som presenterades i avsnitt (4.4)  

 

 


