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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur svenska börsnoterade bolag presenterar information om 

företagets resultat i kvartalsrapporterna. Kvartalsrapporter och det redovisade resultatet spelar 

en viktig roll för ett investerarbeslut. Många av svenska bolag registrerade på Nasdaq OMX 

Stockholm är familjeföretag i vilka minoritetsägare kan ha en kontrollerande ställning. Tidigare 

studier har motstridiga resultat angående vilken mängd information familjeföretag väljer att ge 

ut i de finansiella rapporterna. Med anledning av bristande forskning i den svenska kontexten 

finns det ett behov av att studera familjeföretags resultatinformation i kvartalsrapporter. Syftet 

med denna uppsats är att undersöka om familjeägande förklarar detaljeringsgraden av den 

resultatinformation svenska börsnoterade företag väljer att presentera i kvartalsrapporter. 

Resultatet visar att familjeföretag ger ut färre detaljer än icke-familjeföretag och i en 

regressionsanalys ser vi att det finns ett negativt samband mellan familjeägande och mängden 

resultatinformation som ges ut i kvartalsrapporter. 

 

Nyckelord: Agentproblem, familjeföretag, kvartalsrapport, redovisningsinformation, resultat, Sverige, 

ägarstruktur  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Denna uppsats ämnar, ur en investerares perspektiv, undersöka resultatrapporteringen med 

avseende på detaljeringsgraden1 i kvartalsrapporter utgivna av familjeföretag. De publika 

finansiella rapporterna har en betydande roll för det finansiella systemets effektivitet och 

funktion, eftersom kapitalmarknaden reagerar på den information som finns tillgänglig i 

rapporterna (Fama 1970). Resultatet som presenteras i de finansiella rapporterna är en viktig 

aspekt i investerares analys av företag, därför att det realiserade resultatet ofta analyseras 

istället för förväntad avkastning (Elton 1999; Degeorge et al. 1999; Graham et al. 2005). 

  

Tidigare studier har visat att även kvartalsrapporterna har en betydande roll på aktiemarknaden 

(Weidman 2007). Vad som ska redovisas för investerare kvartalsrapportering står dock inte 

under lika strikta krav på utformning som den årliga rapporten. Kvartalsrapporten behöver inte 

heller genomgå revisorns kontroll på samma sätt som den obligatoriska årsredovisningen. Det 

finns därför ett större utrymme för företagets ledning att frivilligt styra hur kvartalsrapporten 

ska utformas, vilket kan innebära en risk för att kontrollerande aktieägare i ledande position i 

företaget visar sådan information som gynnar egenintresset (Shleifer & Vishny 1986). Kothari 

(2001) menar att kvartalsrapportering är intressant att studera, eftersom flera företag har 

säsongsbetonad verksamhet med ett ojämnt resultat och kvartalsrapportering ger i detta läge en 

mer rättvisande bild av verksamheten än en årlig rapport. Kvartalsrapporter ges dessutom ut 

mer frekvent och därmed har investerar lättare att sätta rimliga förväntningar på avkastningen. 

En effekt av den högre frekvensen kan ge bättre precision i en studie av resultatrapportering i 

kvartalsrapporter (Kothari 2001).   

 

Det globala ekonomiska systemet genomgår en ständig förändring och vid ett flertal tillfällen 

har det skakats av finansiella kriser. Företag, som var del av dessa kriser, lämnade information 

som inte var rättvisande och på så sätt påverkades aktörer på aktiemarknaden att ta felaktiga 

beslut (Romero & Atlas 2002; Benston 2003). Exempel på två kända företag som gjort detta är 

WorldCom och Enron. Sådana företags beteenden har haft negativ inverkan på det förtroende 

som investerare har för företag på aktiemarknaden (SOU 2004:47). De finansiella rapporterna 

har därför kommit i större fokus och ramverket för hur de utformats har anpassats till att ge 

                                                 
1 Detaljeringsgrad kommer i uppsatsen att likställas med mängden resultatinformation. 
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investerare mer information om företaget (Hermalin & Weisbach 2012). Investerarens 

förväntan är att de finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild av företaget och dess 

resultat (Healy & Palepu 2001). Enligt principal-agent teorin presenterad av Jensen och 

Meckling (1976) uppstår ett informationsgap när ägande och kontroll separeras. Teorin 

förutsätter att det finns en intressekonflikt mellan aktieägare och ledning, konflikten består i att 

båda parter vill maximera sin egen vinning.  Denna konflikt skapar ett behov av finansiella 

rapporter som ska avhjälpa skillnader i information om företaget, den så kallade 

informationsasymmetrin. Information i de finansiella rapporterna ska således ge investerare 

tillika aktieägare bättre möjlighet att förstå företaget, för att på så sätt erhålla bättre grund till 

investeringsbeslutet (SOU 2004:47).  

 

Företaget WorldCom var ett av de företag vars ledning tillika ägare fälldes för 

redovisningsbedrägeri genom att systematiskt utnyttja sin position. Det märkbara i detta fall 

var att företaget var familjeägt (Tong 2008). Flera av de börsnoterade företagen i många länder 

har en ägarstruktur som karaktäriseras av familjeägande (Shleifer & Vishny 1986; Faccio & 

Lang 2002). Sverige är ett av de länder som har en hög andel familjeägda bolag registrerade på 

Nasdaq OMX Stockholm. Ägandet är starkt koncentrerat i de svenska börsnoterade företagen, 

vilket innebär att kontrollen över aktierna inte är spridd på många olika aktieägare (Högfeldt 

2005). I Sverige finns dessutom en speciell ägarstruktur där minoritetsägare kan behålla 

kontroll över företaget med anledning av att olika aktieklasser har olika rösträtt, genom så 

kallad rösträttsdifferentiering (Cronqvist & Nilsson 2003). Den svenska kontextens speciella 

förhållanden skapar ett särskilt intresse att studera denna familjeägarstuktur, eftersom många 

av företagen har familjemedlemmar i ledningsgrupp eller styrelse (Cronqvist & Nilsson 2003). 

År 2010 hade till exempel 38,2 procent av de svenska börsbolagen en familjemedlem som var 

vd eller satt på en styrelsepost (Hamberg et al. 2013). Eftersom ledningen är den som förväntas 

ha mest information om företaget, är det intressant att studera familjeföretag med en 

kontrollerande minoritetsställning då dessa aktieägare har större insikt i företaget än andra 

aktieägare. Familjeföretag har i jämförelse med icke-familjeföretag fler agentproblem som 

uppkommer med anledning av kontrollerande och icke-kontrollerande aktieägare (Ali et al. 

2007).  

 

Forskning om vilken information familjeföretag väljer att ge ut till sina investerare har ökat. 

Studier visar hur familjeföretag väljer att allt oftare presentera större mängd information om 

företaget, de visar även mer negativ information om resultatet, såsom vinstvarningar (Ali et al. 



3 
 

2007; Tong 2008; Chen et al. 2008). Familjeföretag avstår däremot oftare än andra att lämna 

resultatprognoser, eftersom de inte har behovet att signalera ett positivt resultat då de har ett 

långsiktigt perspektiv på sitt eget ägande (Chen et al. 2006). Enligt Tong (2008) har 

familjeföretag dessutom färre omformuleringar av resultatet i form av justeringar. Författaren 

lyfter fram att familjeföretag överlag presenterar bättre kvalitet på resultatrapporteringen, vilket 

överensstämmer med att det finns ett långsiktigt ägarperspektiv och förbättrad kontroll av 

ledningen. Stein (1988) förklarar att investerare med ett långsiktigt perspektiv har för avsikt att 

visa mer information i den finansiella rapporteringen, eftersom de vill att företaget ska generera 

privata fördelar i det längre perspektivet och för att motverka negativ ryktesspridning. Forskare 

har således olika åsikter om hur detaljerad resultatinformation familjeföretag väljer att 

presentera i de finansiella rapporterna. Det finns därför ett intresse i att studera företags 

ägarstruktur för att bättre förstå ekonomisk effektivitet i informationsutgivning. 

 

En extern investerares behov av förståelse och medvetenhet om ett svenskt familjeföretags 

informationsutgivning av resultatet gör det intressant att studera den svenska kontexten. Brist 

på forskning om svenska börsnoterade företags kvartalsrapportering ger utrymme för att 

studera hur resultatet presenteras i dessa. Denna uppsats kan därför tillföra information om hur 

svenska börsnoterade företag väljer att presentera resultatet i kvartalsrapporter utan att närmare 

gå in på kausaliteten. En jämförelse med icke-familjeägda företag förväntas påvisa eventuella 

skillnader i detaljeringsgraden av resultatinformation som kan beror på företagets ägarstruktur.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om familjeägande förklarar detaljeringsgraden i den 

resultatinformation som svenska börsnoterade företag väljer att presentera i kvartalsrapporter. 

Resonemanget leder oss fram till forskningsfrågan: 

 

Finns det ett samband mellan familjeägd struktur och mängden resultatinformation som ges ut 

i kvartalsrapporter?  
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2 Litteraturgenomgång och hypoteser  

2.1 Principal-agentteorin 

Det finns ett flertal olika teorier som forskning använder sig av för att ge förklaringar till varför 

ett företag redovisar på ett specifikt sätt. Teorin som fokuserar på relationen mellan ägaren 

(principalen) och den som leder företaget (agenten) kallas för principal-agentteorin. Teorin 

utvecklades av Jensen och Meckling (1976) för att beskriva de motsättningar och skillnader 

som kan föreligga på grund av separation mellan de två parterna. Skillnader i information som 

ger bättre kunskap om företaget samt starkare kontroll över företaget uppstår i förhållandet där 

agenten agerar i principalens ställe. Teorin används för att belysa problematiken med 

informationsasymmetri mellan parterna beroende på separationen (Berle 1930; Fama & Jensen 

1983). Det är enligt principal-agentteorin viktigt för aktieägare och potentiella investerare att 

information som ges ut speglar företaget på ett rättvisande sätt, eftersom det kommer att 

påverka investerarbeslut. Den klassiska problematiken uppstår mellan ägare och ledning (typ 

1 agentproblem), men det kan även uppkomma problem med informationsasymmetri mellan 

kontrollerande aktieägare och icke-kontrollerande aktieägare (typ 2 agentproblem). I samband 

med att en aktieägare får kontroll över företaget kommer denne att ha möjlighet att dra privata 

fördelar av företaget (Shleifer & Vishny 1986). De båda typerna kan ta sig uttryck i kapital- 

eller skuldproblematik. Det som är mest relevant för familjeägarsituationen är kapitalaspekten, 

eftersom det handlar om ägande.  

 

I syfte att undvika motsättningar kan agentkostnader uppstå det för båda parterna. 

Agentkostnader kan enligt teorin minska genom kontrollmekanismer2, såsom utgivandet av 

redovisningsinformation som förhindrar gapet mellan de två parterna (Jensen & Meckling 

1976). Informationen har stor betydelse när agentproblem ska identifieras men även när 

företaget ska skapa de kontrollmekanismer som behövs för att hålla dem i schack (Armstrong 

et al. 2010). Berle (1930) menar att de två parterna ingår ett “kontrakt” för att kontrollera 

kostnaderna och minimera gapet mellan de båda parterna, kontraktet är den 

redovisningsinformation som görs offentlig och tillgänglig för investeraren. Christie och 

Zimmerman (1994) uppger att kontraktsteorin förklarar ledningens två motiv till att redovisa 

på ett visst sätt, å ena sidan för att öka företagets värde och å andra sidan att de vill maximera 

sin egen vinning. En kontrollerande aktieägare har dock större möjlighet att dra privata fördelar 

                                                 
2 I uppsatsen står uttrycket kontrollmekanism för metoder och sätt att ha kontroll över företaget. 
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av redovisningsinformation, eftersom denne kan påverka resultatet och därmed erhålla högre 

avkastning. Om företagets ledning handlar opportunistiskt för att dra egna fördelar av 

redovisningen kan det vara svårt för utomstående investerare att få en rättvisande bild av 

företaget genom informationen (Christie & Zimmerman 1994). 

 

2.2 Resultatinformation i finansiella rapporter 

En viktig mekanism som kan överbrygga informationsgapet är mängden detaljer som 

presenteras i en rapport till den part som har en kontraktsställning till företaget (Armstrong et 

al. 2010). Den kvantitativa redovisningsinformationen visar företagets finansiella ställning och 

dess prestation (Bushman et al. 2001). Det är tvingande för företag att presentera resultatet för 

att uppfylla förväntningar hos investerare, bekräfta att företaget kommer att finnas kvar och 

vara värt att investera i, men även att ge stabilitet till samhällsekonomin (Bushman et al. 2001; 

IASB 2004b). Graham et al. (2005) menar att kvartalets resultat är det som har störst betydelse 

för en intressents bedömning av företagets prestation och ligger till grund för investerarbeslutet. 

De menar att en jämförelse med föregående års resultat för samma kvartal har en betydande 

roll. Studien visar att ledningen anser att när resultatet är samma eller högre än föregående år 

kommer marknaden att få förtroende för företaget och aktiepriset kommer att påverkas positivt. 

  

Det finns både internationella och nationella ramar som ger form till redovisningsinformation 

i de finansiella rapporterna, exempelvis International Financial Standards Board (IFRS) (IASB 

2004b) och Årsredovisningslagen (ÅRL) (1995:1554). Kraven för vilken information som de 

finansiella rapporterna ska innehålla styrs av dessa ramverk för att minska informationsgapet 

(Healy & Palepu 2001). Syftet med minimikrav är att inte styra företagsredovisning alltför 

mycket i detalj (SOU 2004:47). Detaljstyrning anses av lagstiftare och standardsättare vara 

negativt eftersom det kan leda till försämrad jämförelse mellan företag. Alla börsnoterade 

företag ska enligt ÅRL (1995:1554) lämna rapport för hela räkenskapsåret samt en 

delårsrapport. I 9 kapitlet 1 § står att börsnoterade företag ska “minst en gång under ett 

räkenskapsår som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrapport)”. 

Definitionen av ett delår är en period som är kortare än hela räkenskapsåret. Vidare har svenska 

börsbolag idag en möjlighet att välja mellan att utge en delårsrapport eller flera 

kvartalsrapporter, vilket är stadgat i lag om värdepappersmarknaden (VpmL) (2007:528) 16 

kapitlet 6–7 §§. Via delårsrapport/kvartalsrapporter finns det möjlighet för företag att frivilligt 

redovisa information som inte är tvingande. Företag som är noterade på Nasdaq OMX 
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Stockholms aktiemarknad står dock under kravet att upprätta kvartalsrapporter med 

information som väsentligt påverkar aktiekursen (Nasdaq 2016).  

 

Information som är tvingande styrs sedan 2005 av reglerna i IFRS (IASB 2004a), de 

internationella rekommendationerna som alla svenska börsnoterade bolag ska rapportera enligt. 

Det är exempelvis tvingande att i kvartalsrapporten lämna en resultaträkning, detta fastställs 

även i ÅRL (1995:1554) 9 kapitlet 1 §. Exempel på frivillig information är uttalande om 

resultatmål och jämförelser med tidigare år. Syftet med IFRS är att ge ett enhetligt och 

harmoniserat rapporteringssystem som ska värna om transparens, öppenhet och förutsebarhet i 

de finansiella rapporterna. De fyra primära kvaliteter som finansiella rapporter ska inneha för 

att vara användbara för investerare är “understandability, relevance, reliability and 

comparability” (IASB 2004b). Regelverket ställer även krav på en uppskattning av årliga 

kostnader som ska fördelas över kvartalen, vilken gör att resultatet i kvartalsrapporter inte ska 

se bättre ut för de första tre kvartalen än för det fjärde. (Kothari 2001). Dock behöver 

kvartalsrapporter inte genomgå revisorns kontroll (1995:1554), vilket gör att det finns 

incitament att anta att företag gör en godtycklig anpassning av informationen (Morck et al. 

1988). Det finns således i kvartalsrapportering en frihet att välja vilken information som ska 

lämnas.  

 

2.3 Familjeföretags resultatinformation och hypotesformulering 

Information som företag gör offentlig via de finansiella rapporterna skiljer sig beroende på 

ägarstruktur på grund av ägarnas olika preferenser (Chen et al. 2008). Familjeföretag har inte 

lika stora typ 1 agentproblem som övriga företag, eftersom de har bättre insyn i företaget vilket 

ger ägarstrukturen en speciell preferens. Den förbättrade insynen ger det familjeägda företaget 

därför större möjlighet att kontrollera företagets agentkostnader. Enligt Demsetz och Lehn 

(1985) kan en kombination av ägande och kontroll minska risken för att ledningen ska utsättas 

för sådana kostnader. Shleifer och Vishny (1986) anser att det finns bevis för att kontrollerande 

aktieägare drar fördelar på minoritetsägares bekostnad som en konsekvens av att kontrollerande 

aktieägare har möjlighet att handla aktier med högre rösträtt. Den högre rösträtten innebär att 

de får en mer inflytelserik roll i beslutsprocessen i bolaget. Morck et al. (1988) visar att det 

finns ett samband mellan ett företags lönsamhet och att den största aktieägaren har 

utdelningsrätt. Situationen kan innebära att de kontrollerande aktieägarna vill gynna sitt eget 

intresse att få större avkastning (Shleifer & Vishny 1997; Wang 2006). 
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Det finns studier som visar att kvaliteten på resultatinformation är högre i familjeföretag än 

icke-familjeföretag (Ali et al. 2007; Chen et al. 2008). Däremot visar Yang (2010) motsatsen 

att familjeföretag rapporterar ett resultat av lägre kvalitet än icke-familjeföretag. Flera studier 

visar att familjeföretag är mindre benägna att lämna frivillig information om hur företaget styrs, 

eftersom familjeföretag väljer att minska transparensen i företaget (Ali et al. 2007; Ho & Wong 

2001). Ali et al. (2007) menar även att familjeföretag väljer att visa mindre detaljerad 

information om företaget i de finansiella rapporterna. Shleifer och Vishny (1986) förklarar att 

familjeföretag vill undvika att lämna ut för mycket information om företaget, på grund av att 

det finns risk att information som lämnas kan orsaka agentkostnader för företaget om för 

mycket information läcker ut till konkurrenter. Chen et al. (2008) menar att familjeföretag inte 

vill ge ut frivilliga resultatprognoser eftersom de vill förhindra risken för eventuella rättstvister 

och dåligt rykte, vilket kan förorsaka företaget kostnader på grund av negativa signaler till 

marknaden. Även Ali et al. (2007) visar att familjeföretag väljer att undanhålla så mycket 

negativ information som möjligt om företaget med syfte att minska agentproblematik (typ 1 

och 2). 

 

I relationen mellan kontrollerande familjeägare och utomstående minoritetsägare är det 

agentproblem av typ 2 som är mest relevant. Denna typ av problem kan få effekten att 

kontrollerande ägare kan styra företagets ledning i linje med sina egna intressen, vilket kan 

leda till minskad efterfrågan på redovisningsinformation beroende på att företaget ägs av ett 

fåtal kontrollerande aktieägare (Ali et al. 2007). Den situation som är vanlig i Sverige innebär 

att aktieägare kan inneha en kontrollerande ställning i företaget, eftersom de har andra sätt att 

kontrollera företaget trots att de endast äger en minoritet av de utdelningsbara aktierna. En 

jämförelse mellan familjeföretag och övriga företag i liknande kontrollförhållande visar att 

familjeföretag har denna position 1,5–2 gånger oftare (Cronqvist & Nilsson 2003). De 

kontrollmekanismer som en sådan ägare innehar beror på att denne får del av 

insiderinformation och har bättre bakgrundskunskap om företaget, vilket ger förbättrad 

möjlighet att förstå företaget på ett mer detaljerat sätt. Ali et al. (2007) menar att familjeföretag 

lättare kan kontrollera sin ledning och på så sätt minska kostnader som uppstår på grund av 

agentproblematiken. Tidigare studier har dock visat att ett starkare skydd för minoritetsägare 

kan förhindra att den kontrollerande ägaren drar fördelar på minoritetsägarens bekostnad, vilket 

kan ge övriga minoritetsägare en större förväntan om att resultatinformationen inte är tillräcklig 

(Dechow & Schrand 2004). Familjeföretag kan definieras utifrån olika procentuell ägarandel 
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av aktierna (se kapitel 3.4.2). Korczak och Korczak (2009) visar att detaljeringsgraden för 

information som ges ut i finansiella rapporter varierar beroende på hur stor ägarandel som den 

störste ägaren har. De ger belägg för att innehållet i det redovisade resultatet ökar när det finns 

några få aktieägare som innehar 25–50 % av rösträtten. Den svenska kontexten och tidigare 

studiers varierande resultat ger anledning att anta att familjeföretag ger ut mindre information 

om resultatet. Sambandet mellan detaljeringsgraden i resultatinformationen och om den största 

aktieägaren är familj avser vi testa med följande hypotes.    

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan familjeägande i svenska börsnoterade bolag och hur 

mycket information om resultatet som lämnas ut i kvartalsrapporten. 

 

Det som förväntas av en företagsledning är att de ger ut information som minskar 

informationsgapet mellan kontrollerande och icke-kontrollerande aktieägare. Gällande 

familjeföretag antas dessa lämna färre detaljer om resultatet, eftersom de har en bättre insyn i 

företaget på grund av särskilda kontrollmekanismer. Detta ger en förväntan om ett negativt 

samband mellan familjeägande och detaljeringsgraden av resultatinformation i 

kvartalsrapporter. 

 

 

3 Metod  

3.1 Val av metod 

Uppsatsen tar en deduktiv ansats i den teoretiska referensramen om principal-agentteorin och 

tidigare forskning för att formulera en hypotes. Hypotesen testas mot den objektiva 

verkligheten genom observationer (Bryman & Bell 2015). Om hypotesen visar sig stämma drar 

vi slutsatsen att påståendet stämmer. Studien kommer således att utföras med en kvantitativ 

metod, eftersom syftet med studien är att utforska och beskriva om mängden av 

resultatinformation i kvartalsrapporter påverkas av familjeägande. För att studera frekvensen 

och sambandet kommer insamlad paneldata att analyseras i en multipel regressionsmodell.  

 

3.2 Datainsamling 

Vi har tillsammans med 14 andra studenter vid Uppsala Universitet agerat forskningsassistenter 

åt en forskargrupp vid företagsekonomiska institutionen, gruppen står under ledning av Docent 
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Mattias Hamberg. De utvalda kvartalsrapporterna är inhämtade av de ansvariga för 

forskargruppen och från Finansinspektionens börsinformation eller företagens egna hemsidor. 

Data från kvartalsrapporterna har sedan manuellt samlats in utifrån en datainsamlingsmall och 

alla studenter har följt samma mall för innehållsanalys. 

 

Data om kvartalsrapporter som används till denna studie är endast information från 

forskargruppens datainsamlingsmall som rör resultatet. Resultatinformationen har av oss 

sammanställts till indexpoäng utifrån denna studies egna mall (se bilaga 2). Ett index är 

lämpligt att använda eftersom det kan skapa en bild av hur detaljerad informationen är 

presenterat i den text som studeras (Botosan 1997). Utifrån mallen studerar vi om rapporten 

innehåller information om rörelse- och nettoresultat samt nyheter, prognoser och uttalade mål 

om resultatet. Vi analyserar även hur detaljerad informationen är genom att kontrollera om 

resultatinformationen är jämförbar med motsvarande kvartal för tidigare år och om 

justeringsinformation presenteras. Vidare studerar vi om ledningen ser resultatet som ett viktigt 

nyckeltal genom att kontrollera om resultatinformation lyfts fram på rapportens första sida eller 

i vd-brev och därmed hamnar i fokus för rapportens läsare. Ett vd-brev innebär en särskild text 

med ett uttalande från vd i rapporten. Nyheter om resultat är i det här fallet ett specifikt 

uttalande från ledningen om att prestationen exempelvis varit “stark” eller vinsten “oväntat 

hög”.  

 

Data om de börsnoterade företagens ägarstruktur under 2005–2013 är från databasen 

Compustat Global och inhämtad av Docent Mattias Hamberg vid Uppsala Universitet. Denna 

data innehåller endast information om årsvis ägarstruktur och behöver därför kompletteras med 

kvartalsbaserad information. Strukturen för ägarkontroll av bolag har på årsbasis varit stabil på 

den svenska börsen (Henrekson & Jakobsson 2006) och därmed antar vi en oförändrad 

ägarstruktur även under kvartalen. Ägarandelen som var gällande under varje år approximeras 

därför till varje kvartalsperiod. 

 

3.3 Urval 

Studien använder sig av ett obalanserat paneldataset bestående av ett varierande antal 

kvartalsrapporter från olika kvartal för varje företag. Undersökningspopulationen är 

börsnoterade företag registrerade på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2005 och 2013. 

Anledningen till att kvartalen börjar år 2005 är att nya internationella redovisningsstandarder, 
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IFRS (IASB 2004b), blev gällande från det året (Finansinspektionen 2006). Dessa regler 

förändrade redovisningskraven för börsnoterade bolag. Bolagen i urvalet är från tillverknings, 

handels- och tjänstesektorn. Anledningen till att företag orienterade i finansiella branscher, 

såsom finans-, fastighet- och försäkringsbolag inte finns med i urvalet är att de har andra 

redovisningsregler att följa (Wang 2006) och deras höga skuldsättningsgrad kan orsaka 

extremvärden i analysen. Även företag som inte har en legal placering i Sverige och de som 

inte har någon redovisad försäljning exkluderas från urvalet. För att förbättra observationernas 

jämförbarhet mellan år har företag som lämnat färre än 10 kvartalsrapporter exkluderats. 

Studien ämnar mäta ett samband i en ändlig population och därför är det även viktigt att urvalet 

är tillräckligt stort för att kunna approximera en normalfördelning och minimera urvalsfelet 

(Bryman & Bell 2011). Urvalsfel är en avvikelse från det resultat vi skulle få av en 

totalundersökning av populationen (Dahmström 2011). För att få ett urval som är representativt 

för hela populationen görs av ansvariga för forskargruppen ett kontrollerat slumpmässigt urval 

av kvartalsrapporterna, i syfte att göra studien generaliserbar. Urvalet behöver vara stort för att 

minska risken för att populationen är heterogen (Bryman & Bell 2011). Rapporterna har 

samlats in som par, där ett par är två rapporter av samma företag och samma kvartal från två 

sammanhängande år. Detta val grundar sig i möjligheten att se förändringar där kvartals- och 

företagseffekter är bortjusterade. Maximalt fem par per företag kan samlas in. Efter ytterligare 

bortfall av rapporter som saknats eller att de varit obrukbara fick forskargruppen fram 1572 

observationer (se bilaga 1).  

 

Eftersom vi har information om ägarstruktur för svenska börsnoterade bolag under 2005–2013 

används i denna studie kvartal och år från denna period. Denna paneldata ger oss möjlighet att 

studera utvalda kvartalsrapporter från samma och flera företag över en bestämd tid 

(Dahmström 2011). Urvalsramen för studien inkluderar kvartal för åren 2005–2013 och ger 

studien ett ursprungligt urval bestående av 1192 kvartalsrapporter från 230 svenska 

börsnoterade bolag under perioden (se tabell 1).  
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Tabell 1: Urval av kvartalsrapporter 

 

Urval/bortfall Kvartalsrapporter Företag 

Forskargruppens urval 

(tillverknings, handels- och tjänstesektorn) 

1572 241 

Studiens ursprungliga urval år 2005–2013  

 

1192 230 

Bortfall   

Utländsk redovisningsvaluta -79 
 

Uppgifter om ägarstruktur saknas -41 
 

Kvartalsrapport saknas -14 
 

Studiens urval 1058 212 

 

Vi väljer att ytterligare exkludera fler observationer för att som Bryman och Bell (2011) 

förklarar det minska risken för urvalsfel och att få ett ännu mer representativt urval. Däribland 

79 observationer för företag som rapporterar i annan valuta än kronor, eftersom resultatet kan 

skilja sig på grund av valutakursförändringar. Att använda företag som rapporterar i svensk 

valuta gör studiens observationer jämförbara. För företag som vi inte har information om 

ägarstruktur exkluderas 41 observationer från urvalet. Ytterligare 14 observationer sorteras bort 

eftersom kvartalsrapporterna saknas i databasen och/eller att de varit ihop slagna med 

årsredovisningen.   

 

3.4 Variabler 

3.4.1 Resultatinformation  

Resultatet är det absolut viktigaste nyckeltalet i intressentens bedömning av företagets 

prestation (Degeorge et al. 1999; Elton 1999). Graham et al. (2005) lyfter fram att det är 

kvartalets resultatinformation i jämförelse med kvartalet föregående år som har störst 

betydelse. Med anledning av detta har vi valt, som tidigare nämnts, att även studera den 

resultatinformation som ledningen presenterar på rapportens första sida och vd-brevet. Den 

information som sorteras ut för att konstruera ett index är den som innehåller information om 

företagets resultat. Från den obligatoriska informationen i resultaträkningen enligt IFRS 

ramverk (IASB 2004a) har vi valt att ta med rörelse- och nettoresultat. Ett nyckeltal som 
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investerare använder sig av är vinst per aktie (EPS) (Degeorge et al. 1999) och det inkluderas 

i vårt index. Information om justeringar av resultatet har tagits med då tidigare studier visat att 

ju mer information om resultatet desto bättre kvalitet har rapporten (se t.ex. Ali et al. 2007). 

Resultatprognoser inkluderas i enlighet med tidigare forskning som menar att prognoser om 

framtida resultat har stor betydelse för investerarens analys (Kothari 2001). Även information 

om resultatmål har utvalts att vara en del av den detaljerade informationen, eftersom det ger 

information om företaget har uppnått de förväntningar som ledningen haft på verksamheten. 

 

Utifrån insamlad information har vi konstruerat ett index genom att poängsätta detaljer om 

redovisningsinformationen (se en fullständig datainsamlingsmall i bilaga 2). Studiens index 

består av elva poster, där de flesta svarar på frågan med ett ja eller nej och tilldelas därför 1 

eller 0 indexpoäng. Däremot är posterna 6, 10 och 11 viktade värden för detaljeringsgraden, 

eftersom en observation kan få ett högre poäng om det redovisar mer information. Exempelvis 

får en observation högre poäng om de presenterar ett resultat med jämförelse till tidigare år. En 

kvartalsrapport kan få maximalt 16 indexpoäng Vi studerar hur detaljerad informationen om 

det redovisade resultatet är, genom att undersöka mängden information som är lämnad om 

resultatet. Poängtalet i vårt index har till ett syfte att ge jämförbarhet mellan olika 

observationer. I regressionen framkommer ett riktningssamband mellan indexvärdet och 

familjeägandet.  

 

3.4.2 Familjeägda börsnoterade bolag 

Demsetz och Lehn (1985) förklarar att ägare som har grundat familjeföretag oftast har den 

bästa insynen i företaget, eftersom denne varit involverad under längst tid. Den familj som 

grundat företaget kan ha en kontrollerande ställning med antingen en stor andel aktier eller 

aktier med en högre rösträtt, en så kallad kontrollerande minoritetsägare (Tong 2008). I denna 

studie klassas ett företag som familjeföretag om den största ägaren är en familjemedlem som 

antingen grundat eller köpt företaget. Vi tar i urvalet inte hänsyn till om en familjemedlem har 

ledande position eller innehar styrelseplats i företaget. Vi delar sedan in familjeföretag i tre 

olika nivåer baserat på vilken ägarandel den största ägaren har av företagets aktier (se t. ex. 

Anderson & Reeb 2003; Ali et al. 2007; Chen et al. 2008). 
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Tabell 2:  Antal observationer i studien beroende definition på familjeföretag (N=1058) 

 

Definition på familjeföretag Kvartalsrapporter Företag 

FAM1 där en familj äger minst 5 % *  324 68 

FAM2 där en familj äger minst 25 % ** 663 156 

FAM3 där en familj äger minst 50 %*** 442 114 

 

* Största aktieägaren är en grundarfamilj som äger minst 5 % av aktierna. Innehavet kan på grund av minoritetsägande innebära en icke-

kontrollerande position men familjen har ändå kontroll i verksamheten på grund av insiderinformation. 

** Största aktieägaren är en familj som äger minst 25 % av aktierna. Familjen har fortfarande inte kontroll men har ändå stor insyn i 

verksamheten på grund av insiderinformation. 

*** Största aktieägaren är en familj som äger minst 50 % av aktierna. Innehavet ger en absolut kontrollerande ställning på grund av att 

familjen äger en majoritet av rösterna.   

 

 

För att i vår studie fånga upp när grundarfamiljen finns representerad i företag med ett spritt 

ägande, väljer vi som första (FAM1) nivå företag där största ägaren endast är en grundarfamilj 

och denna familj äger minst 5 procent av aktierna. Denna definition används bland annat i 

tidigare studier utförda av Ali et al. 2007 och Chen et al. 2008. Detta innehav kan på grund av 

minoritetsägande innebära en icke-kontrollerande position, men med anledning av att 

grundarfamiljen har kontroll på grund av bättre historisk kunskap om företaget och mer 

insiderinformation, får familjen en kontrollerande minoritetsställning. Den andra (FAM2) och 

tredje (FAM3) nivån är när företagets största ägare är en grundarfamilj och/eller en familj som 

äger minst 25 procent (FAM2) och minst 50 procent (FAM3) av aktierna. Ett 25 procentigt 

ägande kan på grund av minoritetsägande innebära en icke-kontrollerande position men 

familjen har ändå insyn i verksamheten. Anledningen är att de får liknande kontroll över 

företaget som familjen enligt definition FAM1, exempelvis insiderinformation. Enligt den 

gemensamma europeiska definitionen används 25 procents ägande (Europakommissionen 

2017) och på så sätt blir studien jämförbar med andra europeiska studier. Den tredje nivån 

(FAM3) som mäter sambandet grundar sig på en absolut kontroll av företaget, det vill säga mer 

än 50 procent av aktiekapitalet (1995:1554). Av studiens urval på 1058 observationer klassas 

324 observationer som familjeföretag enligt vår första definition (FAM1), 663 observationer 

enligt definitionen FAM2 och slutligen 442 observationer enligt definition FAM3 (se tabell 2 

ovan).  
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3.4.3 Kontrollvariabler 

I regressionsmodellen inkluderar vi kontrollvariabler för att studiens resultat inte ska bli 

missvisande och ge ett skensamband (Bryman & Bell 2011; Triola 2015). Variabeln storlek 

(STRL) är en lämplig kontrollvariabel, eftersom ju större ett företag är desto mer information 

väljer de att lämna ut om företaget (Haniffa & Cooke 2002). Det finns en koppling mellan ett 

företags kostnader och den information som lämnas, det är därför känsligare för ett mindre 

företag att ge ut mer information (Singhvi & Desai 1971). Denna variabel är ämnad att fånga 

upp observerbara förändringar som kan ha inverkan på rörelseresultat (Cronqvist & Nilsson 

2003). Definitionen för STRL som används i denna studie är måttet för företagets totala 

tillgångar i slutet av kalenderåret. Den andra kontrollvariabeln är företagets resultat i förlust 

(FÖRL). I det fall ett företag har ett positivt resultat är det rimligt att de väljer att visa detta för 

investerare hellre än ett negativt (Degeorge et al. 1999). Tidigare studier visar att ett företag 

ger ut mer information om de har ett positivt resultat och e contrario kommer ett företag att 

visa mindre information om de har ett negativt resultat (Singhvi & Desai 1971). 

Skuldsättningsgraden (SSG) är ett nyckeltal som mäter företagets ekonomiska ställning. Den 

används som variabel för att kontrollera för företagets risk att gå i konkurs (Andersson & Reeb 

2003; Wang 2006). Den visar företagets möjlighet till högre avkastning på eget kapital, vilket 

har ett samband med företagets resultat (Carlsson 2014). SSG i denna studie står för företagets 

totala räntebärande skulder i relation till det totala egna kapitalet.  

 

De tre utvalda sektorerna, tillverknings- (TLV), handels- (HND) och tjänstesektorn (TJN), 

används som kontrollvariabler eftersom det kan finnas skillnader mellan hur olika typer av 

företag väljer att presentera företagets resultat (Botosan 1997). Kvartaldummies inkluderas för 

att kontrollera för eventuella event som är specifika för just det kvartalet och som kan ha effekt 

på resultatinformationsgivningen. Exempel på sådant event kan vara finansiell kris och 

förändringar i konjunktur. Mängden resultatinformation kan även skilja sig åt beroende på 

vilket kvartal som rapporteras, eftersom det fjärde kvartalets rapport sammanfaller med 

årsredovisningen. 
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3.5 Analysmodell 

Modellen ämnar mäta det linjära sambandet mellan den beroende variabeln resultatinformation 

och den oberoende variabeln familjeföretag. För att testa hypotes 1 har vi därför formulerat 

följande multipel regressionsmodell: 

 

Yit = 𝛼0 + 𝛽1it*FAM + 𝛽2it*STRL + 𝛽3it*FÖRL + 𝛽4it*SSG + 𝛽5it*TLV + 𝛽6it*TJN + 

𝛽7it*HND + 𝛽8it*Q1 + 𝛽9it*Q2 + 𝛽10it*Q3 + 𝛽11it*Q4 + ERRORit   

 

Yit är ett indexvärde av hur mycket resultatinformation som ges ut i rapporten för kvartal i och 

år t. Till analysmodellen skapar vi tre olika definitioner av familjeföretag (FAM1-3, se tabell 

2), därav kommer hypotesen att testas i tre olika regressioner. Dummyvariabeln 1 anger 

familjeföretag och 0 icke-familjeföretag. Regressionen innehåller 10 kontrollvariabler. Först 

den naturliga logaritmen av totala tillgångar i miljoner kronor, storlek (STRL). Sedan 

dummyvariabeln förlust i resultatet (FÖRL), där 1 anger företag med ett negativt resultat och 

0 ett positivt. Variabeln skuldsättningsgrad (SSG) beräknas utifrån företagets totala 

räntebärande skulder genom det totala egna kapitalet. Variablerna för sektorerna (TLV, HND 

och TJN) och kvartalen (Q1, Q2, Q3 och Q4) kodas om till en dummyvariabel för varje 

kontrollvariabel, där 1 anger representerad sektor/kvartal och 0 de övriga. 

 

3.6 Metodkritik 

Urvalet är tänkt att representera hela populationen för alla noterade företag på Nasdaq OMX 

Stockholm. Dock har vi exkluderat flera sektorer och ett antal observationer saknas, vilket kan 

leda till att urvalet inte ger en rättvis representation av populationen. Det finns viss risk för att 

familjeföretag som har betydelse för vår studies resultat inte är inkluderade och därmed kan 

resultatet vara missvisande.  

 

Innehållet i den insamlade data är sekundärdata och har samlats in med hjälp av en fastställd 

mall. En begränsning med sekundärdata är att det tar tid att bli bekant med informationen som 

ska analyseras och det kan därför generera en skevhet i resultatet (Bryman & Bell 2015). I en 

innehållsanalys kan det dessutom förekomma risk för subjektiva bedömningar på grund av 

olika uppfattningsförmåga och förståelse hos de som samlar in data, vilket kan leda till att 

insamlingen inte håller jämn standard (Bryman & Bell 2015). Subjektivitet kan äventyra 

reliabiliteten och replikerbarheten eftersom det kan bli olika resultat i både index och regression 
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beroende av den och dessa begränsningar kan avhjälpas genom en pilotundersökning (Bryman 

& Bell 2011). Alla studenter har därför deltagit i en pilotundersökning av rapporter där 

Doktoranderna Magnus Axén och Qishen Yang gett muntliga och skriftliga instruktioner till 

insamlingen. Fortsättningsvis har det förekommit mailkontakt mellan instruktörer och 

studenter vid problem och frågeställningar.  

 

Ett index kan även innebära viss subjektivitet vid urvalet av detaljer eftersom det är författaren 

som väljer ut vilken information som ska inhämtas och var i rapporten den hämtas ifrån samt 

hur många indexpoäng som posterna ska tilldelas. Detta kan på ett negativt sätt snedvrida 

mängden resultatinformation och ge problem inför en jämförelse mellan olika företag (Botosan 

1997). Studiens index har inte ett uttömmande urval om kvartalsrapporters resultatinformation, 

eftersom det endast utgår från elva frågor. Mallen kan därför ha brister i att den inte fångar upp 

den information som ger denna studie bästa resultat. En metodkonsekvens av att använda ett 

index kan vara att resultatet av regressioner får ett signifikant resultat eftersom den som 

konstruerar ett index kan påverka genom sina val av detaljer. 

 

 

4 Resultat  

4.1 Deskriptiv statistik för variabler 

De värden som regressionens variabler har i hela urvalet har sammanställts i tabell 3. Det 

genomsnittliga värdet för resultatinformation från alla 1058 observationer är 9,5425 vilket är 

mer än hälften av poängen i index. Med en standardavvikelse på endast 1,648 ligger 

observationerna i urvalet relativt nära medelvärdet. Det finns inga egentliga extremvärden för 

resultatinformationen, utan minsta och största observationen är placerad med lika stort avstånd 

från medianen.  

 

Dummyvariablerna FAM och FÖRL kan anta värdet 0 eller 1 och ska därför tolkas i form av 

andel i urvalet. För de tre definitionerna av familjeföretag är det FAM2 som har den högsta 

andelen i urvalet, 62,67 procent. FAM1 har endast 30,62 procent och FAM3 41,78 procent. 

Detta kan innebära att ett familjeföretag där den största aktieägare äger minst 25 procent är 

mest förekommande i populationen. Av 1058 kvartalsrapporter är det 190 observationer som 

visar ett förlustresultat (FÖRL) vilket motsvarar 17,96 procent. Det finns heller inga 

extremvärden för kontrollvariabeln STRL. Dock visar SSG värden långt ifrån medelvärdet, 



17 
 

vilket kan tyda på att variabeln har extremvärden. Att ha variabler med extremvärden kan 

påverka att resultatet blir missvisande. 

 

Tabell 3: Deskriptiv statistik över variabler 

 

Variabel Total Medelvärde Standardavvikelse Min Median Max 

Resultatinformation 1058 9,5425   1,6480     5  10  15 

FAM1 (>5%)             1058 0,3062   0,4611     0 0 1 

FAM2 (>25%)            1058 0,6267   0,4839     0 1 1 

FAM3 (>50%)            1058 0,4178   0,4934     0 0 1 

STRL 1058 7,5545   1,9387     3,1699    7,2359   12,8278 

FÖRL 1058 0,1796   0,3840     0 0 1 

SSG 1058 1,5111   2,8281   -31,4483    1,2113   63,8571 

 

Total står för antal observationer i urvalet. Medelvärdet är det genomsnittliga värdet för en variabel. Min/Max står för den lägsta/största 

indexpoängen i urvalet. Median är den mittersta observerade indexpoängen i urvalet. 

 

 

För att testa om standardavvikelsen och medelvärdet för SSG ändras väsentligt om dessa 

extremvärden exkluderas har vi rangordnat värdena och genom winsorizing3 ändrat de fyra 

högsta och lägsta värdena till det näst förekommande värdet. Tabell 4 visar att varken 

medelvärde eller standardavvikelse påverkas och därför behåller vi dessa värden i regressionen.  

 

Tabell 4: Deskriptiv statistik över SSG 

 

Variabel Total Medelvärde Standardavvikelse Min Median Max 

SSG 1058 1,5111   2,8281   -31,4483    1,2113   63,8571 

SSG (Winsorize)   1058 1,5243   1,7136    -3,4641   1,2118   17,1680 

 

Total står för antal observationer i urvalet. Medelvärdet är det genomsnittliga värdet för en variabel. Min/Max står för den lägsta/största 

indexpoängen i urvalet. Median är den mittersta observerade skuldsättningsgraden i urvalet. 

 

 

 

                                                 
3 Winsorizing är en teknik för att hantera ett extremvärde genom att ersätta det med ett mindre extremt värde. 
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4.2 Deskriptiv statistik för resultatinformation vs. familjeägarstruktur  

Studiens självkonstruerade index, sammanfattat i tabell 5, visar resultatinformation för 

respektive definition med en jämförelse till icke-familjeföretag. De procentuella värdena visar 

andelen av respektive typ av företag som valt att presentera informationen i kvartalsrapporten. 

Exempelvis har alla icke-familjeföretag i urvalet ett rörelseresultat enligt IFRS. Övriga värden 

i tabellen är uttryckta för medelvärde av indexpoängen.  

 

Tabell 5: Index över resultatinformation 

 

Resultatinformation 

FAM1 (>5%) FAM2 (>25%) FAM3 (>50%) 

Familjeföretag 
Icke-

familjeföretag 
Familjeföretag 

Icke-

familjeföretag 
Familjeföretag 

Icke-

familjeföretag 

1 Rörelseresultat (%) 99,69 100,00 99,85 100,00 99,77 100,00 

2 Resultat i fokus (%) 69,14 82,70 73,00 87,95 69,91 84,74 

3 Värde på EBIT (%) 66,36 78,47 70,29 82,28 69,00 78,90 

4 

Förklaring till skillnad 

(%) 71,60 84,60 77,98 85,06 77,15 83,12 

5 Värde på justering (%) 2,16 8,86 5,43 9,11 5,43 7,79 

6 Jämförelse i resultat* 3,65 3,63 3,65 3,61 3,61 3,65 

7 Nettoresultat (%) 99,69 100,00 99,85 100,00 99,77 100,00 

8 EPS i fokus (%) 69,14 79,97 71,34 85,57 67,65 83,12 

9 

Nyheter om resultat 

(%) 35,19 39,78 37,56 39,75 38,24 38,47 

10 Resultatprognos** 0,20 0,18 0,20 0,15 0,18 0,19 

11 

Uttalande om 

resultatmål*** 0,24 0,13 0,18 0,14 0,18 0,16 
 

*Medelvärdet på jämförelse av resultatredovisning med tidigare år, ju högre tal desto mer detaljer. Värdet 3 motsvarar att kvartalets EBIT är 

rapporterat med jämförelse och 4 motsvarar att kvartalets och årets EBIT är rapporterade med jämförelse. Se bilaga 2.  

**Medelvärdet på prognos för rörelseresultat, ju högre tal desto mer fokus i rapporten. Värdet 0 innebär att rapporten inte har 

resultatprognos som den förstnämnda prognosen eller att rapporten saknar resultatprognos helt. Värdet 1 innebär att rapporten innehåller 

resultatprognos. Värdet 2 innebär att rapporten innehåller resultatprognos på första sidan eller vd-brevet. Se bilaga 2. 

***Medelvärdet på uttalande om resultatmål för företaget, ju högre tal desto mer fokus i rapporten. Värdet 0 innebär att rapporten inte har 

uttalande om resultatmål som huvudmål eller att rapporten saknar uttalande om resultatmål helt. Värdet 1 innebär att rapporten innehåller 

uttalande om resultatmål. Värdet 2 innebär att rapporten innehåller uttalande om resultatmål på förstasidan eller vd-brevet. Se bilaga 2. 

 

Skillnader i utgivningen av den obligatoriska informationen, rörelse- och nettoresultat, är 

nästintill obefintliga vilket inte är förvånansvärt eftersom det är lagstadgat att lämna denna 

information. Det finns större skillnader för flera poster av den frivilliga informationen, 

exempelvis ger familjeföretag i genomsnitt ut mindre information om resultat- och EPS i fokus. 

Däremot ser vi marginella skillnader i den frivilliga informationen resultatprognos och 

uttalande om resultatmål. Överlag visar alla företag inkluderade i analysen i genomsnitt få 
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resultatprognoser (<0,2) eftersom värdet 0 innebär att rapporten inte har uttalande om 

resultatmål som huvudmål eller att rapporten saknar uttalande om resultatmål helt. Information 

som inte heller har märkbara skillnader mellan ägarstrukturerna är Jämförelse i resultat. Index 

visar att oavsett ägarstruktur presenterar företaget mer detaljer för denna post, eftersom de har 

medelvärden nära det högsta värdet 4. Detta stämmer överens med Graham et al. (2005) studie 

att just denna jämförelse har en betydande roll för marknaden och även för företaget.  

 

För att undersöka om det finns någon skillnad i detaljeringsgraden i resultatinformation i 

kvartalsrapporter mellan familjeföretag och icke-familjeföretag, har även deskriptiv statistik 

över resultatinformation i relation till ägarstruktur tagits fram. Tabell 6 visar att familjeföretag 

utifrån alla tre definitioner visar färre detaljer än icke-familjeföretag med en standardavvikelse 

mindre än 2. Det är 13 observationer av 1058 som har fått lägsta poängen 5 i 

resultatinformationen. Vid en närmare studie av de lägsta poängen ser vi att det endast är 

familjeföretag enligt FAM2 definitionen som fått den lägsta poängen 5. Endast en observation 

som har fått 15 poäng och i enlighet med alla definitioner är observationen ett icke-

familjeföretag.  

 

Tabell 6: Resultatinformation och familjeföretag 

 

Resultatinformation 

FAM1 (>5%) FAM2 (>25%) FAM3 (>50%) 

Familjeföretag 
Icke-

familjeföretag 
Familjeföretag 

Icke-

familjeföretag 
Familjeföretag 

Icke-

familjeföretag 

Antal 324 734 663 395 442 616 

Medelvärde 9,23 9,68 9,39 9,80 9,24 9,76 

Standardavvikelse 1,82 1,55 1,72 1,49 1,74 1,55 

Min 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 

Median 9,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 

Max 14,00 15,00 14,00 15,00 13,00 15,00 

 

FAM1 har ett medelvärde på 9,23 i jämförelse med icke-familjeföretag med 9,68. FAM2 har 

det högsta medelvärdet av de tre definitionerna, 9,39, och även det största antalet observationer 

i urvalet. FAM3 har ett medelvärde på 9,24 och i denna definition visar familjeföretag minst 

information om resultatet i jämförelse med icke-familjeföretag. Medelvärdet sjunker mellan 

FAM2 till FAM3, vilket innebär att när ägarandelen uppnått 50 procent kommer företaget 

återigen att visa mindre information. 
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I nästa steg går vi vidare och analyserar det negativa sambandet genom de tre olika multipla 

regressionsmodellerna baserade på de tre definitionerna om familjeföretag. Modellerna 

inkluderar fler variabler för att se om sambandet påverkas av andra faktorer. 

 

4.3 Korrelation mellan variabler 

För att undvika multikollinearitet mellan de oberoende variablerna har vi tagit fram ett 

korrelationsmatris (se tabell 7). Multikollinearitet innebär att de oberoende variablerna är högt 

korrelerade med varandra (Andersson et al. 2007). En av grundprinciperna i regressionsanalys 

är att de oberoende variablerna inte ska korrelera med varandra för att det ska vara möjligt att 

separera de oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln (Triola 2015). När vi 

testar korrelationen mellan de olika variablerna med hjälp av Pearsons korrelationsanalys får 

vi ett resultat som visar att det endast är några få variabler som är högt korrelerade. Det finns 

dock inget standardmått för gränsvärdet när en korrelation är för hög. 

 

De variabler som visar på en markant hög korrelation mellan varandra är sektorerna (TLV, 

HND, TJN). Exempelvis är korrelationen mellan TJN och TLV -0,732. Även variablerna för 

kvartalen (Q1-Q4) har en synbar korrelation med värden precis över 0,3. Exempelvis korrelerar 

Q4 med övriga kvartal med värde -0,338, -0,335 och -0,341 och dessa värden har en statistisk 

signifikans på mindre än 1 procent. Trots nämnda korrelationer har vi inte exkluderat några 

oberoende variabler från regressionsmodellerna, eftersom vi anser att dessa korrelationer inte 

är tillräckligt höga för att skapa problem i regressionsanalysen.   
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Tabell 7: Korrelationsmatris (N=1058) 

 

Variabel 

Resultat- 

information  

FAM1 

(>5%) 

FAM2 

(>25%) 

FAM3 

(>50%) 

 

STRL 

 

FÖRL 

 

SSG 

 

TLV 

 

HND 

 

TJN 

 

Q1 

 

Q2 

 

Q3 

 

Q4 

FAM1 (>5%) -0,128 

(0,000) 

1             

FAM2 (>25%) -0,121 

(0,000) 

 1            

FAM3 (>50%) -0,155 

(0,000) 

  1           

STRL 0,271 

(0,000) 

-0,089 

(0,004) 

-0,048 

(0,122) 

-0,084 

(0,007) 

1          

FÖRL -0,106 

(0,001) 

-0,065 

(0,034) 

-0,046 

(0,134) 

-0,052 

(0,092) 

-0,245 

(0,000) 

1         

SSG 0,022 

(0,479) 

-0,053 

(0,085) 

0,063 

(0,040) 

0,013 

(0,680) 

0,024 

(0,431) 

0,061 

(0,047) 

1        

TLV -0,009 

(0,778) 

-0,111 

(0,000) 

-0,020 

(0,520) 

-0,004 

(0,897) 

0,216 

(0,000) 

0,042 

(0,171) 

-0,056 

(0,070) 

1       

HND -0,016 

(0,612) 

0,042 

(0,174) 

0,034 

(0,264) 

-0,023 

(0,464) 

-0,010 

(0,734) 

-0,090 

(0,003) 

-0,012 

(0,708) 

-0,445 

(0,000) 

1      

TJN 0,021 

(0,492) 

0,087 

(0,005) 

-0,005 

(0,872) 

0,021 

(0,486) 

-0,223 

(0,000) 

0,024 

(0,442) 

0,069 

(0,026) 

-0,732 

(0,000) 

-0,284 

(0,000) 

1     

Q1 0,063 

(0,040) 

-0,021 

(0,494) 

-0,034 

(0,271) 

-0,058 

(0,060) 

0,045 

(0,142) 

-0,006 

(0,856) 

-0,008 

(0,794) 

-0,043 

(0,163) 

0,051 

(0,095) 

0,007 

(0,823) 

1    

Q2 -0,104 

(0,001) 

0,053 

(0,086) 

-0,002 

(0,949) 

0,043 

(0,162) 

-0,002 

(0,943) 

-0,031 

(0,317) 

0,002 

(0,954) 

-0,017 

(0,571) 

-0,018 

(0,558) 

0,032 

(0,293) 

-0,326 

(0,000) 

1   

Q3 -0,057 

(0,066) 

-0,028 

(0,360) 

0,023 

(0,451) 

0,021 

(0,495) 

-0,066 

(0,032) 

0,013 

(0,669) 

-0,031 

(0,308) 

0,027 

(0,376) 

-0,061 

(0,048) 

0,017 

(0,578) 

-0,332 

(0,000) 

-0,338 

(0,000) 

1  

Q4 0,098 

(0,001) 

-0,004 

(0,907) 

0,012 

(0,695) 

-0,007 

(0,825) 

0,024 

(0,433) 

0,023 

(0,456) 

0,038 

(0,221) 

0,032 

(0,293) 

0,028 

(0,356) 

-0,056 

(0,067) 

-0,328 

(0,000) 

-0,335 

(0,000) 

-0,341 

(0,000) 

1 

Cellinnehåll: Pearson´s korrelationskoefficient 

(P-värde), 5 % signifikansnivå (två-sidigt)  
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4.4 Regressionsanalys 

Den uppställda hypotesen ämnar testa om det finns ett negativt samband mellan 

familjeägarstuktur i svenska börsbolag och hur mycket information om resultatet som företaget 

ger ut i kvartalsrapporten. Tabell 8 visar resultatet av de tre regressionsmodellerna baserade på 

olika definitioner av familjeföretag (se även bilaga 3–5). De övre värdena är variablernas 

riktningskoefficienter (beta). Det nedre värdet inom parentes visar vilket p-värde som variabeln 

fått i regressionen. P-värdet visar om resultatet är signifikant och analyserbart. Det förväntade 

värdet utifrån vad tidigare studier kommit fram till visas med ett + eller -, men om det inte finns 

en förväntan anges ett frågetecken. Två av kontrollvariablerna, Q4 och TJN, har av 

statistikprogrammet Minitab sorterats bort per automatik. De exkluderas på grund av hög 

korrelation mellan de oberoende variablerna (se tabell 8). Graden av multikollinearitet ser vi 

genom Variance Inflation Factor (VIF) som framkommer i regressionsanalysen och om värdet 

överstiger 10 anses det föreligga multikollinearitet (Andersson et al. 2007). VIF på de 

oberoende variablerna i alla tre modeller har ett värde mindre än 2, vilket är låga värden och 

tyder på att de oberoende variablerna inte korrelerar med varandra (se bilaga 3,4 och 5).  

 

Resultatet från analysmodellerna visar att det finns ett negativt samband mellan familjeföretag 

och detaljeringsgraden i den lämnade resultatinformationen, med värdena -0,396, -0,3717 och 

-0,4417. Alla dessa tre är signifikanta på 1 procents signifikansnivå. Koefficienten för 

kontrollvariabeln STRL visar ett positivt samband till resultatinformation på 1 procents 

signifikansnivå, vilket innebär att ju större företaget är desto mer resultatinformation innehåller 

kvartalsrapporten. Det positiva sambandet är samstämmigt med vad tidigare studier visat 

(Haniffa & Cooke 2002). Kontrollvariabeln FÖRL visar däremot på ett negativt samband, 

vilket överensstämmer med förväntan (Degeorge et al. 1999). Dock är det endast Modell 1 och 

3 som visar ett signifikant resultat för FÖRL på 10 procents signifikansnivå. Kontrollvariabeln 

SSG har för alla tre modeller ett icke-signifikant resultat och vi kan därför inte bevisa att 

mängden resultatinformation beror på vilken skuldsättningsgrad företaget har. 

Kontrollvariablerna TLV, HND, Q2 och Q3 visar i alla tre modeller ett signifikant negativt 

samband med resultatinformationen och överensstämmer med vår förväntan, eftersom 

resultatet visar att de påverkar resultatinformationen. 
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De tre regressionsmodellerna har en justerad förklaringsgrad (R2 adj) som är mellan 10 och 11 

procent, vilket ger en indikation om hur väl sambandet mellan familjeföretag och 

informationsutgivning om resultatet förklaras av regressionen. Utifrån regressionsresultatet 

kan vi därför på 1 procents signifikansnivå säkerställa hypotesen, att familjeföretag är mer 

försiktiga att ge ut information om resultatet i kvartalsrapporteringen. 

 

Tabell 8: Regressionsanalys 

 

Variabel Förväntan 

+/- 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Konstant  8,506 

(0,000) 

8,564 

(0,000) 

8,565 

(0,000) 

FAM1 (>5%) - -0,396 

(0,000) 

  

FAM2 (>25%) -  -0,3717 

(0,000) 

 

FAM3 (>50%) -   -0,4417 

(0,000) 

STRL 

 

+ 0,2257 

(0,000) 

0,2278 

(0,000) 

0,2223 

(0,000) 

FÖRL 

 

- -0,218 

(0,095) 

-0,210 

(0,108) 

-0,224 

(0,086) 

SSG ? 0,0015 

(0,931) 

0,0093 

(0,586) 

0,0064 

(0,705) 

TLV +/- -0,354 

(0,002) 

-0,314 

(0,005) 

-0,314 

(0,005) 

HND +/- -0,301 

(0,049) 

-0,276 

(0,071) 

-0,307 

(0,044) 

Q1 +/- -0,130 

(0,341) 

-0,134 

(0,326) 

-0,139 

(0,309) 

Q2 +/- -0,568 

(0,000) 

-0,586 

(0,000) 

-0,565 

(0,000) 

Q3 +/- -0,396 

(0,003) 

-0,380 

(0,005) 

-0,377 

(0,005) 

N  1058 1058 1058 

𝑹𝟐adj (%)  10,50 10,49 11,04 

 

Cellinnehåll:  Koefficienter 

(P-värde) 

 

N är antalet kvartalsrapporter i urvalet från företag listade på Nasdaq OMX Stockholm under åren 2005–2013.  

FAM1 är familjeföretag där största aktieägaren är en grundarfamilj som äger minst 5 % av aktierna.  

FAM2 är familjeföretag där största aktieägaren är en familj som äger minst 25 % av aktierna. 

FAM3 är familjeföretag där största aktieägaren är en familj som äger minst 50 % av aktierna.  
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I en jämförelse mellan resultaten för de tre olika definitioner av familjeföretag ser vi hur 

sambandet förändras beroende på andel familjeägande av företagets aktier. Definitionen för 

FAM1 som endast inkluderar grundarfamiljen kan resultatet inte jämföras med FAM2 och 

FAM3. Betavärdet för Modell 3 visar att FAM3 (-0,4417) visar färre detaljer av 

resultatinformation än FAM2 (-0,3717), det kan betyda att när en familj äger mer än 50 procent 

väljer de att presentera färre detaljer om resultatet. Dock behövs ett test på “equality of the 

coefficients” genomföras för att statistiskt kunna uttrycka sig om skillnader/likheter mellan 

koefficienterna. 

 

 

5 Analys och diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka om familjeägande förklarar detaljeringsgraden i den 

resultatinformation som svenska börsnoterade företag väljer att presentera i kvartalsrapporten. 

Ett företags resultat är ett av de mest betydelsefulla mått som investerare tar hänsyn till i de 

finansiella rapporterna inför ett investerarbeslut (Elton 1999). Bristande redovisning har 

negativ inverkan på investerares förtroende för företag vars aktier är tillgängliga på den publika 

marknaden. Enligt Armstrong et al. (2010) kan mängden detaljer i finansiella rapporter 

överbrygga informationsasymmetrin.  

 

Den här studien visar att familjeföretag generellt lämnar färre detaljer än icke-familjeföretag 

om företagets resultat. De värden som index ger om informationen visar att familjeföretag 

överlag visar färre detaljer om resultatet än icke-familjeföretag. Anledningen till denna skillnad 

kan bero på att familjeföretag inte har samma behov av att ge marknaden signaler och 

indikationer om företagets lönsamhet för att locka investerare. Tidigare studier menar att det 

beror på att ett familjeföretag har ett långsiktigt ägarperspektiv (Chen et al. 2006). De synliga 

skillnader som denna studie visar i index mellan familjeföretag och icke-familjeföretag, kan 

tyda på att informationsgapet inte minskas. Detta innebär att en extern icke-kontrollerande 

aktieägare inte har samma förutsättningar som den kontrollerande minoritetsägaren. Vidare 

visar Chen et.al (2006) att familjeföretag inte har behov att lämna ut resultatprognoser på grund 

av ett långsiktigt ägande, vilket inte stämmer överens med vårt index då familjeföretag tenderar 

lämna mer information än icke-familjeföretag om resultatprognoser. Studiens index visar att 

det oftast inte innehåller information om resultatprognoser i kvartalsrapporter. Att lämna ut 
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felaktiga prognoser kan enligt Chen et al. (2006) ses som en kostnad för företaget om det ger 

marknaden negativa signaler. En annan anledning till att kvartalsrapporter inte innehåller 

information om resultatprognoser kan vara att det numera presenteras via andra kanaler, såsom 

företagets hemsida.  

 

Resultatet i de tre regressionsanalyserna i tabell 8 visar alla ett negativt samband mellan 

detaljeringsgrad av resultatinformation och familjeägande vilket överensstämmer med tidigare 

studier (Ali et al. 2007; Chen et al. 2006; Ho & Wong 2001; Shleifer & Vishny 1986). 

Familjeföretag väljer enligt Ho och Wong (2001) och Ali et al. (2007) att visa mindre detaljerad 

information om företaget i de finansiella rapporterna och att undanhålla så mycket negativ 

information som möjligt om företaget med syfte att minska agentproblematik. Vi kan med 

denna studie konstatera att börsnoterade familjeföretags kvartalsrapporter innehåller mindre 

resultatinformation särskilt när företaget gått i förlust. Det kan bero på att företaget önskar 

minska transparensen och därmed undvika agentkostnader. Dessa agentkostnader kan enligt 

Shleifer och Vishnys (1986) studie vara i form av informationsspridning som läcker ut till 

konkurrenter. Resultatet är motstridigt det Stein (1988) menar, att en familj antas ha ett 

långsiktigt ägarperspektiv och därför borde de enligt Stein ge ut mer information än andra 

företag, med syftet att minska negativ ryktesspridning.  

 

Med anledning av att resultatet är signifikant på 1 procents signifikansnivå ser vi att hypotesen 

stämmer. Vi kan därför dra slutsatsen att oavsett vilken definition som används, innehåller 

kvartalsrapporten från familjeföretag färre detaljer om resultatet än rapporter från icke-

familjeföretag. Resultatet av regressionerna stärks även av det faktum att den svenska 

kontexten har en hög procent koncentrerat ägande, det vill säga att en aktieägare innehar en 

stor del av företagets aktier, vilket ger kontroll över företaget (Högfeldt 2005). Mängden 

resultatinformation har till syfte att minska det informationsgap som enligt principal-

agentteorin vanligtvis uppstår med anledning av separationen av ägande och kontroll (Jensen 

& Meckling 1976). Det negativa sambandet i studiens resultat tolkar vi att informationsgapet 

inte är lika stort för familjeföretag. Det kan betyda att det finns en mindre separation mellan 

ägandet och kontroll i familjeföretag. 
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5.1 FAM1 

Resultatet för Modell 1, där definition FAM1 innebär att grundarfamiljen är den största 

aktieägaren med minst 5 procents ägarandel är samstämmigt med tidigare forskning som anger 

att familjeföretag visar mindre frivillig information och färre detaljer i de finansiella 

rapporterna för att minska transparensen om företaget (Ali et al. 2007; Ho & Wong 2001). 

Trots det spridda ägandet besitter grundarfamiljen i svenska börsbolag en kontrollerande 

ställning eftersom de kan ha högre rösträtt i sitt aktieinnehav (Cronqvist & Nilsson 2003). En 

mindre detaljerad informationsutgivning förklarar Ali et al. (2007) med att en grundarfamilj 

besitter fler kontrollmekanismer än att enbart lämna ut redovisningsinformation till 

aktieägarna. I enlighet med Ali et al. (2007) antar vi att familjeföretag inte har lika stort behov 

som icke-familjeföretag att lämna information för att få kontroll över företaget. Kontraktet 

bestående av redovisningsinformation mellan ägare och ledning kan därför inte antas ha lika 

stor betydelse för den som lämnar informationen. Exempel på det som ger kontroll åt en 

kontrollerande minoritetsägare har i tidigare studier förklarats vara större mängd 

insiderinformation och bättre historisk kunskap om företaget. Det är även vanligt i svenska 

företag att en familjemedlem sitter i styrelsen eller innehar en vd position (Hamberg et al. 

2010). Vi anser att det kan ha betydelse för det negativa sambandet som framkommer i denna 

studie, eftersom vd:n ofta ansvarar för kvartalsrapportens innehåll. Det finns därför anledning 

att anta att denne har en del i beslutet om att visa färre detaljer om resultatet. Även om en familj 

har en kontrollerande ställning trots en låg procent ägarandel behöver de inte ge signaler till 

marknaden om att företaget är lönsamt i samma utsträckning som ett icke-familjeföretag. Enligt 

Ali et al. (2007) finns det i och med typ 2 agentproblematik en risk för att kontrollerande 

aktieägare styr ledningen utifrån sitt eget intresse. De menar att det är detta egenintresse som 

kan leda till minskad efterfrågan av information i de finansiella rapporterna, eftersom det finns 

ett koncentrerat aktieägande som innehar kontrollen över företaget.  

 

5.2 FAM2 och FAM3 

Definitionen FAM2 och FAM3 innebär att grundarfamiljen och/eller familjemedlemmar är den 

största aktieägaren med minst 25 procent respektive minst 50 procent. Det tidigare studier visar 

är att om en familj äger mellan 25 och 50 procent av aktierna ger de ut mest information om 

företaget (Korczak & Korczak 2009). Detta går i linje med denna studies resultat och gör en 

jämförelse med Modell 3 för FAM3 intressant. FAM3 innebär en absolut majoritet av rösträtten 
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och enligt studiens resultat sjunker detaljeringsgraden för resultatinformation när denna 

definition testas i regressionen. Detta indikerar att ju större andel en familj äger av ett företag 

desto mindre information lämnas i den finansiella rapporten. Anledningen är att familjen 

därmed har en starkare kontroll över företaget, vilket innebär att färre detaljer behöver lämnas. 

Enligt teorin kan agentkostnader minskas av informationsutgivning vilket indikeras av studien 

att familjeföretag inte har lika mycket agentproblem i jämförelse med icke-familjeföretag då 

de lämnar mindre resultatinformation. Att lämna ut för mycket information om företaget kan 

även innebär ökad agentkostnad i form av informationsspridning till konkurrenter (Shleifer & 

Vishny 1986). Därför kan den minskade informationsutgivningen även tolkas som att 

familjeföretag undviker agentkostnader genom att begränsa mängden resultatinformation.  

 

 

6 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om familjeägande förklarar detaljeringsgraden i den 

resultatinformation som svenska börsnoterade företag väljer att presentera i kvartalsrapporten. 

Tidigare studier har visat att sambandet mellan informationsutgivningen i finansiella rapporter 

och familjeägande kan vara både negativt och positivt. Vi förväntar oss att det finns ett negativt 

samband mellan familjeägande i svenska börsnoterade bolag och hur mycket information om 

resultatet som lämnas ut i kvartalsrapporten. Resultatet av vår studie visar ett negativt samband 

på 1 procents signifikansnivå. Utifrån detta resultat drar vi slutsatsen att svenska börsnoterade 

familjeföretag har en lägre detaljeringsgrad för resultatinformationen i kvartalsrapporter i 

jämförelse med icke-familjeföretag. Det negativa sambandet är samstämmigt med tidigare 

forskning (Ali et al. 2007; Chen et al. 2006; Ho & Wong 2001; Shleifer & Vishny 1986). 

Anledningen till att börsnoterade familjeföretag ger ut färre detaljer om resultatet är att 

informationsgapet mellan ägare och ledning inte är lika stort i familjeföretag, på grund av att 

separationen mellan ägare och ledning inte är lika stor i familjeföretag. Inte heller har den icke-

kontrollerande aktieägaren behovet att få information om företaget som ska minska 

informationsasymmetrin, eftersom denne besitter andra sätt att få kontrollen över företaget.   
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6.1 Studiens bidrag 

Studien bidrar till ökad kunskap och medvetenhet om hur svenska börsnoterade familjeföretag 

presenterar resultatet i kvartalsrapporter. Det kan ge externa investerare en förståelse för den 

information som tillhandahålls i de finansiella rapporterna som ofta är grund till 

investerarbeslut. Ämnet om hur företag redovisar information till kapitalmarknaden är aktuellt 

och det pågår en kontinuerlig diskussion om hur standarder ska utvecklas för att trygga det 

ekonomiska systemets säkerhet. Om en minoritetsägare har ett starkare skydd kommer en 

kontrollerande aktieägare att inte kunna dra privata fördelar på minoritetsägares bekostnad 

(Dechow & Schrand 2004). Därför kan en studie som lyfter fram att familjeföretag med 

kontrollerande minoritetsägare lämnar färre detaljer i kvartalsrapporter än icke-familjeföretag 

tillföra kunskap och medvetenhet inför regelverkets utformning. Det finns heller inte en 

uttömmande forskning om svenska börsnoterade företags kvartalsrapportering, vilket skapar 

utrymme för denna studie.   

 

6.2 Studiens teoretiska och metodologiska begränsningar 

Resultatet i denna studie av kvartalsrapportering är samstämmigt med tidigare studier. Dock 

innehåller de källor som använts flera aspekter som skiljer sig från vår studie. Dels har tidigare 

studier oftast utförts på årsredovisningar och endast ett fåtal på kvartalsrapporter. Dels har 

flertalet utförts på företag i andra kontexter än den svenska. Dessutom är tidigare studier 

baserade på annan information än resultatinformation och utförda med andra metoder. En 

annan skillnad hos tidigare studier är att flera av dem endast studerar typ 1 i principal-

agentproblematiken, medan vår studie mestadels behandlar typ 2 problematiken.  Detta kan 

orsaka att tidigare studiers resultat inte är direkt jämförbara med denna studies resultat.  

 

Förutom metodkritik som diskuteras i avsnitt 3.6 har det i regressionsanalysen framkommit att 

det statistikprogram som använts har brister som kan ha en negativ inverkan på studiens 

resultat. Programmet Minitab kan inte kontrollera för paneldataset fullt ut och har därför inte 

möjlighet att uppfylla en av förutsättningarna i en regressionsanalys, nämligen att 

errortermerna är fördelade oberoende av varandra (Körner & Wahlgren 2006).  I paneldata är 

det svårt att undvika korrelation mellan errortermen och detta problem kan minimeras i mer 

avancerade statistikprogram. Det visar sig även att Minitab inte kan uppskatta koefficienterna 

för Q4 och TJN på grund av variablernas multikollinearitet.   
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Den justerade förklaringsgraden (R2 adj) som i studien ligger mellan 10 och 11 procent är låg, 

vilket innebär att det finns andra faktorer som påverkar sambandet mellan resultatinformation 

och familjeägande. En variabel som kunnat inkluderats i regressionen är företagets ålder, 

eftersom äldre företag kan förväntas lämna mer information i finansiella rapporter. Även en 

variabel om företagets tillväxtfaktorer hade kunnat inkluderats, eftersom ett företag som är i en 

tillväxtfas kan förväntas lämna mer information till sina investerare för att dölja ett negativ 

resultat.   

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning inom ämnet familjeföretag och resultatinformation i de finansiella 

rapporterna rekommenderar vi framtida författare att ta hänsyn till följande information. Ett 

utökat antal frågor i datainsamlingsmallen till studiens index kan vara en fördel för att få ett 

resultat som inte riskerar skevhet. För att möjliggöra fler frågor behövs en djupare analys av 

kvartalsrapporter som ger fler detaljer om resultatinformation. Den låga justerade 

förklaringsgraden (R2 adj) i de tre regressionerna skapar en möjlighet att studera sambandet 

utifrån andra kontrollvariabler alternativt utifrån ett annat index om resultatinformation. Det 

skulle resultera i en studie med högre validitet. I framtida studier av familjeföretag 

rekommenderar vi även att definitionen av familjeföretag beaktas noggrant och formuleras på 

det sätt som tidigare forskning gjort. Ett annat alternativt är att använda definitioner som är mer 

jämförbara mellan varandra inom den egna studien (Bryman & Bell 2015).  Det kan även vara 

lämpligt att utföra ett “equality of the coefficients” för att statistiskt kunna uttrycka sig om 

skillnader/likheter mellan koefficienterna. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Beskrivningen för urvalsprocedur författad av Mattias Hamberg 

Urvalsprocedur – datainsamling av kvartalsrapporter 

Syftet med detta forskningsprojekt är att förstå informationsinnehållet i svenska börsnoterade 

företags kvartalsrapporter. För att kunna uppnå syftet utgår vi från samtliga 421 svenska börsnoterade 

företag under tidsperioden 2005 till 2016; en tidsperiod då svenska börsnoterade företag använder 

sig av internationella redovisningsstandards (IFRS). Under denna tidsperiod kan företagen producera 

maximalt 48 kvartalsrapporter (12 år x 4 kvartal). 

Till att börja med begränsar vi urvalet till företag som är representativa för vår studie. Detta medför 

att vi exkluderar: 

1. Företag som är verksamma inom finansiellt orienterade branscher. Detta inkluderar bank och 

försäkringsbolag-, investmentbolag och fastighetsbolag. 

2. Företag som inte är legalt placerade i Sverige 

3. Företag som inte har någon egentlig försäljning (utvecklingsbolag) 

4. Företag som varit börsnoterade under färre än 10 kvartal under tidsperioden 2005 till 2016. 

dessa begränsningar återstår 250 företag och 9237 kvartalsrapporter. Från dem gör vi ett 

kontrollerat slumpmässigt urval av 1600 kvartalsrapporter. Rapporterna samlas in som 800 

par där ett par utgörs av två rapporter från samma företag, samma kvartal och med ett års 

mellanrum. Vi väljer att samla in par för att kunna studera förändringar där eventuella 

företags- och kvartalseffekter är bortjusterade. 

Från varje företag kan maximalt fem par (10 kvartalsrapporter) samlas in och inga par kan överlappa 

varandra. Urvalet är slumpmässigt men kontrollerat såtillvida att det är: 

1. Relativt jämnt fördelat mellan kvartalen (380 till 410 rapporter från respektive kvartal). 

2. jämnast möjligt med par insamlat mellan åren [1]. En jämn fördelning innebär 132 rapporter 

från respektive år. 

3. jämnviktsvägd fördelning mellan branscherna tillverkning, tjänster och handel. 

4. Ett ökat fokus på åren 2007 till 2010 då den finansiella krisen ägde rum [2] 

I tillägg till detta har ett antal observationer fallit bort under insamlingen. Antingen på grund av att 

kvartalsrapporterna saknats, eller på grund av att de varit obrukbara. Det slutgiltiga urvalet består av 

1572 observationer. 

 

[1] Eftersom vi samlar in par så är det oundvikligt med något färre observationer från 2005–06 och 2015–16. 

[2] Den finansiella krisen kan ses som en ”exogen chock”, dvs något som företag inte kunde påverka eller förutse men som kan ha effekter 

på deras rapportering. 
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Bilaga 2: Datainsamlingsmall till index för alla företag i urvalet 

1 Rörelseresultat Innehåller rapporten rörelseresultat (EBIT) för kvartalet enligt resultaträkningen 

utifrån reglerna i IFRS? 

0 = Nej 

1 = Ja 

2 Resultat i fokus Innehåller rapportens första sida information om resultatet? 

0 = Nej 

1 = Ja 

3 Värde på EBIT Innehåller rapportens första sida värdet för rörelseresultatet för kvartalet (EBIT)? 

0 = Nej 

1 = Ja 

4 Förklaring till skillnad i EBIT Finns det en förklaring till en eventuell skillnad mellan resultatinformationen som 

redovisas på rapportens första sida (Värde på EBIT) och den i resultaträkningen 

(Rörelseresultat)?  

0 = Nej 

1 = Ja 

5 Värde på justering Innehåller rapportens första sida värdet för den utförda justeringen? 

0 = Nej 

1 = Ja 

6 Jämförelse i resultat Jämförelse av resultatredovisning med tidigare år, ju högre tal desto mer detaljer.  

0 = Inget EBIT för kvartalet är rapporterat 

1 = Kvartalets EBIT är rapporterat utan jämförelse 

2 = Kvartalets och årets EBIT är rapporterade utan jämförelse 

3 = Kvartalets EBIT är rapporterat med jämförelse   

4 = Kvartalets och årets EBIT är rapporterade med jämförelse  

7 Nettoresultat Innehåller rapporten nettoresultat för kvartalet enligt resultaträkningen utifrån 

IFRS? 

0 = Nej 

1 = Ja 

8 EPS i fokus Finns EPS rapporterad på rapportens första sida? 

0 = Nej 

1 = Ja 

9 Nyheter om resultat Innehåller rapportens första sidan nyheter om resultat? 

0 = Nej 

1 = Ja 

10 Resultatprognos Prognos för rörelseresultat, ju högre tal desto mer fokus i rapporten.  

0 = Rapporten innehåller ingen resultatprognos  

1 = Rapporten innehåller resultatprognos  

2 = Rapporten innehåller resultatprognos på första sidan eller vd-brevet  

11 Uttalande om resultatmål Uttalande om resultatmål för företaget, ju högre tal desto mer fokus i rapporten.  

0 = Rapporten innehåller inget uttalande om resultatmål 

1 = Rapporten innehåller uttalande om resultatmål 

2 = Rapporten innehåller uttalande om resultatmål på första sidan eller vd-brevet 
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Bilaga 3: Regressionsanalys mellan resultatinformation och FAM1 (Minitab) 

Regression Analysis: Resultatinfo versus FAM1 (>5%); STRL; FÖRL; SSG; TLV; HND; 

TJN; Q1; ...  

 
The following terms cannot be estimated and were removed: 

   TJN; Q4 

 

 

Method 

 

Rows unused  1 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression       9   322,69   35,855    14,77    0,000 

  FAM1 (>5%)     1    34,09   34,094    14,05    0,000 

  STRL           1   175,69  175,694    72,38    0,000 

  FÖRL           1     6,76    6,763     2,79    0,095 

  SSG            1     0,02    0,018     0,01    0,931 

  TLV            1    24,52   24,522    10,10    0,002 

  HND            1     9,45    9,455     3,90    0,049 

  Q1             1     2,20    2,203     0,91    0,341 

  Q2             1    42,52   42,519    17,52    0,000 

  Q3             1    20,84   20,843     8,59    0,003 

Error         1047  2541,42    2,427 

Total         1056  2864,12 

 

 

Model Summary 

 

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

1,55799  11,27%     10,50%       9,54% 

 

 

Coefficients 

 

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant     8,506    0,236    36,04    0,000 

FAM1 (>5%)  -0,396    0,106    -3,75    0,000  1,03 

STRL        0,2257   0,0265     8,51    0,000  1,15 

FÖRL        -0,218    0,131    -1,67    0,095  1,09 

SSG         0,0015   0,0171     0,09    0,931  1,02 

TLV         -0,354    0,112    -3,18    0,002  1,35 

HND         -0,301    0,153    -1,97    0,049  1,27 

Q1          -0,130    0,137    -0,95    0,341  1,49 

Q2          -0,568    0,136    -4,19    0,000  1,50 

Q3          -0,396    0,135    -2,93    0,003  1,51 

 

 

Regression Equation 
 

Resultatinformation = 8,506 - 0,396 FAM1 (>5%) + 0,2257 STRL - 0,218 FÖRL + 0,0015 SSG 

                      - 0,354 TLV - 0,301 HND - 0,130 Q1 - 0,568 Q2 - 0,396 Q3 
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Bilaga 4: Regressionsanalys mellan resultatinformation och FAM2 (Minitab) 

Regression Analysis: Resultatinfo versus FAM2 (>25%); STRL; FÖRL; SSG; TLV; 

HND; TJN; Q1; ...  

 
The following terms cannot be estimated and were removed: 

   TJN; Q4 

 

 

Method 

 

Rows unused  1 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression        9   322,33   35,814    14,75    0,000 

  FAM2 (>25%)     1    33,73   33,730    13,89    0,000 

  STRL            1   179,51  179,513    73,94    0,000 

  FÖRL            1     6,29    6,286     2,59    0,108 

  SSG             1     0,72    0,722     0,30    0,586 

  TLV             1    19,33   19,334     7,96    0,005 

  HND             1     7,94    7,941     3,27    0,071 

  Q1              1     2,35    2,348     0,97    0,326 

  Q2              1    45,27   45,272    18,65    0,000 

  Q3              1    19,22   19,218     7,92    0,005 

Error          1047  2541,78    2,428 

Total          1056  2864,12 

 

 

Model Summary 

 

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

1,55810  11,25%     10,49%       9,59% 

 

 

Coefficients 

 

Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant       8,564    0,240    35,62    0,000 

FAM2 (>25%)  -0,3717   0,0997    -3,73    0,000  1,01 

STRL          0,2278   0,0265     8,60    0,000  1,15 

FÖRL          -0,210    0,131    -1,61    0,108  1,09 

SSG           0,0093   0,0171     0,55    0,586  1,02 

TLV           -0,314    0,111    -2,82    0,005  1,34 

HND           -0,276    0,153    -1,81    0,071  1,27 

Q1            -0,134    0,137    -0,98    0,326  1,49 

Q2            -0,586    0,136    -4,32    0,000  1,50 

Q3            -0,380    0,135    -2,81    0,005  1,51 

 

 

Regression Equation 

 

Resultatinformation = 8,564 - 0,3717 FAM2 (>25%) + 0,2278 STRL - 0,210 FÖRL + 0,0093 SSG 

                      - 0,314 TLV - 0,276 HND - 0,134 Q1 - 0,586 Q2 - 0,380 Q3 
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Bilaga 5: Regressionsanalys mellan resultatinformation och FAM3 (Minitab) 

Regression Analysis: Resultatinfo versus FAM3 (>50%); STRL; FÖRL; SSG; TLV; 

HND; TJN; Q1; ...  

 
The following terms cannot be estimated and were removed: 

   TJN; Q4 

 

 

Method 

 

Rows unused  1 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression        9   337,92   37,547    15,56    0,000 

  FAM3 (>50%)     1    49,32   49,320    20,44    0,000 

  STRL            1   170,05  170,053    70,48    0,000 

  FÖRL            1     7,12    7,118     2,95    0,086 

  SSG             1     0,35    0,346     0,14    0,705 

  TLV             1    19,43   19,432     8,05    0,005 

  HND             1     9,83    9,829     4,07    0,044 

  Q1              1     2,50    2,500     1,04    0,309 

  Q2              1    42,09   42,091    17,44    0,000 

  Q3              1    18,95   18,953     7,86    0,005 

Error          1047  2526,20    2,413 

Total          1056  2864,12 

 

 

Model Summary 

 

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

1,55332  11,80%     11,04%      10,14% 

 

 

Coefficients 

 

Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant       8,565    0,236    36,27    0,000 

FAM3 (>50%)  -0,4417   0,0977    -4,52    0,000  1,02 

STRL          0,2223   0,0265     8,40    0,000  1,15 

FÖRL          -0,224    0,130    -1,72    0,086  1,09 

SSG           0,0064   0,0170     0,38    0,705  1,01 

TLV           -0,314    0,111    -2,84    0,005  1,34 

HND           -0,307    0,152    -2,02    0,044  1,27 

Q1            -0,139    0,136    -1,02    0,309  1,49 

Q2            -0,565    0,135    -4,18    0,000  1,50 

Q3            -0,377    0,135    -2,80    0,005  1,51 

 

 

Regression Equation 

 

Resultatinformation = 8,565 - 0,4417 FAM3 (>50%) + 0,2223 STRL - 0,224 FÖRL + 0,0064 SSG 

                      - 0,314 TLV - 0,307 HND - 0,139 Q1 - 0,565 Q2 - 0,377 Q3 

 

 

 


