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Sammanfattning	  
Syftet med denna studie är att ta reda på huruvida det föreligger en skillnad i företagsprestation 

mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. För att göra detta har en kvantitativ metod tillämpats. 

Undersökningsåren är 2003-2011 och företagen som har undersökts har varit små och medelstora 

företag på den svenska marknaden. Slutsatsen är att det inte föreligger någon prestationsskillnad 

mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. 

	  

Titel: Familjeföretag – en jämförande studie mellan familjeföretag och icke-
familjeföretag med avseende på prestation 

Seminariedatum: 4 juni 2013 

Författare:  Mohamed Keilani och Markos Kokkinos 

Handledare:  Karl Gratzer och Besrat Tesfaye 

Fem nyckelord: familjeföretag, icke-familjeföretag, företagsprestation, agentteori, multipel 
regression 

Syfte: Att ta reda på om det föreligger en skillnad i prestation mellan familjeägda 

företag och icke-familjeägda företag. 

Metod: För att uppfylla vårt syfte gör vi en kvantitativ undersökning där vi 

använder oss av multipel regression för att finna samband mellan 

oberoende variabler och företagsprestation. 

Teoretiska perspektiv: I vår teoretiska referensram har vi använt oss av framstående forskning 

inom området för familjeföretag och icke-familjeföretag som visar på hur 

prestationen påverkas av företagsformen. 

Slutsats: Vi har med denna studie inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad i 

företagsprestationen mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. 
 

 

 
	  

	  



	  
	  

Abstract	  
The purpose with this study is to find out whether there is a difference in firm performance between 

family firms and non-family firms. In order to fulfill the purpose we have used a quantitative 

method. The examined period was 2003-2011 and the investigated firms have been small and 

medium sized firms on the Swedish market. The conclusion drawn is that there is no significant 

difference in the firm performance between family firms and non-family firms. 

	  

Title:   Family or non-family firms – which one has the highest performance? 

Seminar date:  4th of June 2013   

Authors:  Mohamed Keilani och Markos Kokkinos 

Advisor:  Karl Gratzer and Besrat Tesfaye 

Five key words: family firms, non-family firms, firm performance, agency theory, multiple 
regression 

Purpose: To examine whether there is a difference in firm performance between 

family firms and non-family firms in Sweden. 

Methodology: To fulfill our purpose we conducted a quantitative study where we have 

used multiple regression to find relations between explanatory variables 

and firm performance. 

Theoretical perspectives: We have used eminent research regarding firm performance in family 

firms and non-family firms in our theoretical framework. 

Conclusions: There is no significant difference in the firm performance of family firms 

and non-family firms.
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1. Introduktion	  
I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för uppsatsens bakgrund samt 

problematiseringen kring ämnesområdet. Detta kommer vidare att resultera i en 

presentation av syftet med vår uppsats samt vår frågeställning. För att tydliggöra ramarna 

för uppsatsen kommer vi att gå in på vilka avgränsningar som valt samt en motivering av 

dessa.  

1.1	  Bakgrund	  

Fåmansbolagen lade grunden för vad som idag benämns som familjeföretag. Dessa bolag 

var styrda av en individ som ofta fick hjälp och stöd från familjemedlemmar. Enligt 

Gandemo (1998) har familjeföretagen sedan en lång tid tillbaka spelat en dominerande roll 

inom jordbruk, skog och handel.  

Familjeföretagens ägandeform kom dock att förändras då aktiebolagsformen introducerades 

år 1848; den enskilde personens kapital separerades från företagets kapital. Denna 

förändring bottnade främst i tre faktorer; riskdiversifiering, redovisningsrelaterade frågor 

och behovet av externt kapital. (Gandemo, 1998) Detta innebar i praktiken att de tidigare 

fåmansbolagen började bedrivas som en enskild juridisk entitet: den privata ekonomin 

separerades från företagets ekonomi. Detta skapade större möjligheter för handel med 

aktier, något som främjade ett mer diversifierat ägande.  

I takt med att industrisamhället växte fram i Sverige och andra delar av världen så växte 

även familjeföretagen. Även efter denna period fortsatte familjeföretagen att växa och öka i 

antal. Enligt Gandemo (1998) ökade familjeföretagen med 82 procent under perioden 

1985–1994. Under år 2006 var andelen familjeföretag i Sverige tre fjärdedelar av alla 

företag på den svenska marknaden (Bjuggren, Johansson & Sjögren, 2011).   

Enligt Kachaner, Stalk och Bloch (2012) är det lätt att se på familjeföretag som ett litet 

företag som endast verkar på en lokal marknad och alltså inte i vidare utsträckning. Det 

finns en tendens att se familjeföretag som ett företag som enbart tacklas med familjära 

problem så som exempelvis ett stundande generationsskifte och andra familjerelaterade 
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problem. Det här ger en bild av att familjeföretagen skulle vara svagare och därmed mest 

troligt prestera sämre på grund av det faktum att de är familjeföretag. Enligt Kachaner, et 

al. (2012) är detta dock en felaktig och missvisande bild av familjeföretagens nuvarande 

position på marknaden, då flera större företag i dag är familjeägda.  

På den svenska marknaden kan man exempelvis påvisa flertalet stora familjeägda företag så 

som Tetrapak och Ikea. Åsikterna kring familjeföretag – ägarstrukturer, position samt 

prestation på marknaden – går isär bland forskarna, något som kommer att tas upp längre 

fram. 

1.2	  Problemdiskussion	  

Intresset för forskning kring familjeföretag har ökat (Anderson & Reeb, 2003). Det finns 

flertalet intressanta undersökningar på området kring familjeföretag och andra 

företagsformer, men åsikterna går sällan åt ett och samma håll. Forskarna har definitivt 

delade åsikter kring familjeägda och icke-familjeägda företag vad gäller exempelvis 

företagens prestation. Det är värt att nämna att vi lagt märke till att forskningen kring 

familjeföretagande på den svenska marknaden är relativt begränsad. 

Amerikanerna Anderson och Reeb (2003) har undersökt om och i så fall hur och i vilken 

utsträckning prestationen skiljer sig åt beroende på om ett företag är familjeägt eller inte. 

Anderson och Reeb (2003) kommer fram till slutsatsen att familjeföretag i regel presterar 

bättre än icke-familjeägda företag. Deras resultat grundar sig på två bokföringsmässiga mått 

och ett marknadsmässigt. Undersökningen visar också på att prestationen skiljer sig i 

familjeägda företag baserat på hur chefspositionen förvaltas.  

Vidare är det viktigt att framföra den motsatta sidans ståndpunkter kring familjeägda 

företag. Det finns nämligen även litteratur och studier på den amerikanska marknaden som 

hävdar motsatsen till vad Anderson och Reeb (2003) presenterar. Enligt Morck, 

Strangeland och Yeung (2000) föreligger det så att familjeföretaget som organisationsform 

presterar sämre på den amerikanska marknaden än icke-familjeföretaget. 

Det är tydligt att avläsa att forskarnas åsikter går åt skilda håll. Vidare är det även tydligt att 

det saknas forskning på familjeföretag som är verksamma på den svenska marknaden. Vi 
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vill med vår undersökning bidra till att bredda forskningen kring familjeföretag på den 

svenska marknaden. På ett mer specifikt plan vill vi se till prestationsskillnaden mellan 

familjeägda och icke-familjeägda företag. 

1.3	  Syfte	  

Syftet med studien är att ta reda på om det föreligger en skillnad i prestation mellan 

familjeägda företag och icke-familjeägda företag, för att bidra till en breddning av 

forskningen kring familjeföretag på den svenska marknaden. 

1.4	  Frågeställning	  

Finns det en signifikant skillnad i företagsprestation mellan familjeägda företag och icke-

familjeägda företag? 

1.5	  Avgränsningar	  

Studien kommer endast att beakta svenska små och medelstora aktiebolag mellan 

verksamhetsåren 2003–2011. Inga börsnoterade företag kommer att tas med i studien. Fler 

avgränsningar finns under rubriken 4.2 Urval. 
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2 Referensram	  för	  begrepp	  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vidare kring de tidigare nämnda begreppen för att 

vidga vår referensram. Här kommer vi främst att definiera och diskutera kring begreppen 

familjeföretag och företagsprestation. 

2.1	  Att	  definiera	  ett	  familjeföretag	  

Genom att ta del av den tidigare forskning som finns på området för familjeföretag har vi 

kommit fram till att det finns vissa svårigheter med att definiera ett familjeföretag. Något vi 

upptäckte tidigt under arbetets gång var således problematiken kring att finna en lämplig 

och gångbar definition av ett familjeföretag. Flera forskare har försökt att framhålla en 

gångbar definition av vad ett familjeföretag är och vad som kännetecknar ett familjeföretag, 

men definitionerna tycks skilja sig åt. Detta är något som Dyer (2006) tar upp, då han 

menar på att denna bristande enhetlighet i form av olika definitioner av begreppet 

familjeföretag utgör problem för forskningen kring familjeföretag.  

 

Vi inleder med att ta upp Europeiska kommissionen fyra punkter på vad som kan 

känneteckna ett familjeföretag:  
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Tabell	  1:	  Europa	  kommissionens	  definition	  på	  familjeföretag	  

A firm, of any size, is a family business, if: 

(1) The majority of decision-making rights is in the possession of the 

natural person(s) who established the firm, or in the possession of the 

natural person(s) who has/have acquired the share capital of the firm, 

or in the possession of their spouses, parents, child or children’s direct 

heirs. 

(2) The majority of decision-making rights are indirect or direct. 

(3) At least one representative of the family or kin is formally involved 

in the governance of the firm. 

(4) Listed companies meet the definition of family enterprise if the 

person who established or acquired the firm (share capital) or their 

families or descendants possess 25 per cent of the decision-making 

rights mandated by their share capital. 

Källa: Europeiska kommissionen, 2009 

 

De ovannämnda punkterna satta av Europeiska kommissionen ramar väl in i vad ett 

familjeföretag kan vara. Däremot anser vi att varje enskild definition som Europeiska 

kommissionen presenterar är väldigt vid i den mening att familjeföretag 

definieras/inkluderas för lätt. Det är svårt att tillhandahålla en definition av vad som är ett 

familjeföretag utan att riskera inkludera ett icke-familjeföretag. För att få en övergripande 

och användbar helhetsbild av vad ett familjeföretag är i grunden har vi valt att se till och 

jämföra olika definitioner framställda av olika forskare inom området.  

 

Anderson och Reeb (2003) har valt att definiera ett familjeföretag genom att använda sig av 

tre kriterier som ska uppfyllas av ett företag för att det ska betecknas som ett familjeföretag. 

Dessa kriterier är (1) andelen av ägandet i företaget (2) huruvida familjemedlemmar besitter 

styrelseposter samt (3) om grundaren eller dess utsedda efterföljare är verkställande 

direktör på företaget.  
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Chrisman, Chua och Litz (2004) har använt sig av tre kriterier för att fastställa huruvida ett 

företag är ett familjeföretag eller inte. Deras kriterier skiljer sig dock en aning från 

Anderson och Reebs ovannämnda kriterier. Chrisman, Chua och Litz har valt följande tre 

kriterier för fastställandet av vad som är ett familjeföretag (1) andelen ägande i företaget (2) 

antalet familjemedlemmar i styrelsen samt (3) huruvida det finns en på förhand utsedd 

familjemedlem som efterträdare eller inte.  

 

Vi har även funnit ännu en metod att definiera familjeföretag. Denna går ut på att skicka ut 

enkäter för att bolla över frågan till företagen och låta företagen själva definiera sig. Denna 

metod genomfördes av Gallo, Tapies och Cappuyns (2000).  

 

Vidare menade Daily och Dolinger (1992) på att ett företag kan klassas som familjeägt om 

nyckelpersoner som medverkar i ledningen är släkt med antingen grundaren eller ägaren av 

företaget.  

 

Dessa definitionsalternativ överlappar delvis varandra men är ändock inte enhetliga något 

som skapar en osäkerhet kring definieringen av vad som är ett familjeföretag. I vår 

definition av ett familjeföretag lade vi stor vikt vid att inte fastställa en definition som 

verkar exkluderande. Det var dock minst lika viktigt för oss att inte heller göra det motsatta, 

det vill säga framställa en definition som är för bred. 

 

Med detta i åtanke har vi landat i en definition som grundar sig i Emil Emlings definition 

av familjeföretag men som vi senare har valt att vidareutveckla. Emlings definition bygger 

på att företaget till en början ska uppfylla ett av två kriterier. Uppfyller företaget ett av de 

två kriterierna så kvalificeras företaget vidare till nästa urval där istället ett av tre kriterier 

ska uppfyllas. Fördelen med denna definitionsmetod är att familjeföretag definieras utifrån 

flera olika utmärkande kriterier. Detta ger en inkluderande snarare än exkluderande 

definition. Emlings kriterier är följande: (Emling, 2000) 
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I detta första urval ska ett av dessa två kriterier uppfyllas: 
 

1) Kontrolleras av en individ eller en familj/släkt 
 

och/eller 
 

2) Anses vara ett familje- eller släktföretag (av respektive respondent). 
 
I nästa urval ska minst ett av följande tre kriterier vara uppfyllt: 
 

3) Nuvarande huvudägare planerar att överlåta verksamheten till familj eller släkt. 
 

4) Företaget har funnits i nuvarande huvudägares familj eller släkt i minst två 
generationer. 
 

5) Minst tre representanter för ägarfamilj eller -släkt är aktiva i företaget (i verksamhet 
eller styrelse). 

 

Vidare har vi valt att utveckla Emlings definition för att anpassa den till vår studie: 

 
Tabell	  2:	  Studiens	  definition	  på	  familjeföretag	  

För att ett bolag ska benämnas som familjeföretag måste följande krav 
uppfyllas: 

1) Aktiemajoriteten av ett bolag skall tillfalla en eller flera medlemmar av en 

familj/släkt. 

Vidare måste bolaget även uppfylla minst ett av följande krav: 

2) Bolaget anser sig vara ett familjeföretag. 

 

3) Bolaget har funnits i nuvarande majoritetsägares familj och/eller släkt i minst 

en generation. 

4) Minst två personer från majoritetsägarens familj och/eller släkt som är aktiva 

inom företaget. 
 Källa: Egen bearbetning 
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Vår definition kan ses som relativt snäv men samtidigt inte exkluderande. Vi förväntar oss 

dock ett större bortfall från vårt urval med vår definition.  

2.2	  Att	  definiera	  företagsprestation	  

Det är vanligt att prestation uppmäts med bokföringsmässiga mått men på senare tid har en 

ökad tveksamhet kring resultatets tillförlitlighet vuxit. Bokföringsmässiga mått ger 

begränsad information och därmed inverkar det på tillförlitligheten. Detta har lett till att 

marknadsmässiga prestationsmått vuxit i popularitet.  

 

Vilket av prestationsmåtten man väljer beror till stor del på syftet med undersökningen av 

prestationen men också på målgruppen. Studiens urval består av små och medelstora icke-

börsnoterade bolag vilket gör att marknadsmässiga prestationsmått inte kommer tillämpas i 

denna studie. 

 

Prestationen kommer därmed att basera sig på bokförmässiga prestationsmått med hjälp av 

nyckeltal. En nyckeltalsanalys baseras oftast på beräkningar av nyckeltalen; avkastning på 

eget kapital och avkastning på totalt kapital. Dessa två nyckeltal benämns som 

grundnyckeltal och kan användas av alla bolag oavsett verksamhetstyp. Med ordet 

verksamhetstyp menar vi att bolaget kan vara ett handels-, ett tjänste- och/eller ett 

tillverkningsföretag. Grundnyckeltalen är även passande till att studerar små och 

medelstora företag. (Norstedts juridik, 2010) Detta medför till att prestationen på de två 

grundnyckeltalen kommer att utgöra begreppet företagsprestation. 
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3 Teoretisk	  referensram	  

I detta kapitel kommer vi att introducera de teorier och tidigare forskning som vår 

undersökning bygger på. Det är denna teori som har utgjort basen för analysen av vårt 

empiriska material och är således vår teoretiska referensram. Vi kommer vidare att 

diskutera kring de slutsatser som tidigare forskning redovisat samt presentera tänkbara för- 

och nackdelar med familjeföretag.  

3.1	  Stewardship-‐perspektivet	  

I en studie utförd av Le Breton-Miller och Miller (2009) tas perspektivet stewardship upp. 

Detta perspektiv ser familjeföretagsägare som framåtblickande värdar (stewards) för sina 

företag. Dessa tenderar att investera i generösa mängder i sitt företag för att maximera 

värdet för alla aktieägare. Familjemedlemmarna ses som mer engagerade i 

företagsverksamheten då företaget oftast är arvegods och familjens huvudsakliga 

inkomstkälla. Oron över nästkommande generationsskifte tenderar till att leda till än mer 

framåtblickande värdar. Denna oro leder till ökad motivering för familjeföretagsägare att 

investera långsiktigt istället för kortsiktigt som kan vara på bekostnad av företagets 

stabilitet.  

 

I motsats till detta perspektiv presenteras även agent- och beteendeperspektivet (the agency 

and behavioural agency perspective). Ur detta perspektiv ser man familjeägarna som 

riskundvikande och långsiktigt planerande genom att undvika osäkra investeringar. Då 

ägandet är koncentrerat, som hos familjeföretag, tenderar agentkostnaderna att minska. 

Däremot är ägare och ledning inom denna teori lojala till den ägande familjen snarare än till 

företaget. Detta leder till ökad kontroll av företaget och ett mer inskränkt arbete för att 

minska risktagandet och osäkra investeringar. (Le Breton-Miller & Miller, 2009)  

3.2	  Tre	  cirkel-‐modellen	  

Tre cirkel-modellen introducerades av Tagiuri och David (1982). Syftet med denna modell 

var att förklarar de olika roller som kan återfinnas i ett familjeföretag. Gersick (1997) har 

även använt sig av denna tre cirkel-modell för att visa på rollförhållandena i ett 

familjeföretag. Tre cirkel-modellen består av tre dimensioner: (1) familjen (2) företaget 
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samt (3) ägare. Modellen visar på hur de olika sfärerna påverkar varandra, och försöker 

även att påvisa den dynamik som präglar ett familjeföretag. Ägardimensionen visar på hur 

ägarutvecklingen kan se ut i ett familjeföretag, hur succession och generationsbyten 

påverkar företaget. Familjedimensionen visar på familjens egen utveckling, hur familjen 

ändras över tid, de olika levnadsfaser som familjen kan befinna sig i och hur detta påverkar 

företaget. Företagsdimensionen syftar på företagets utveckling och de olika skeden som 

företaget kan befinna sig i. (Gersick, 1997) 

 

3.3	  Agentproblemet	  

Agentproblematiken grundar sig i en relation mellan två (eller fler) parter, och kallas även 

för principal-agent-problematiken. Den ena parten kallas för agent och är den agerande 

parten som representerar eller är på uppdrag av principalen inom ett visst område eller 

problem. Principalen är den andra parten i relationen. (Ross, 1973) I denna relation uppstår 

en intressekonflikt om ledningen, som är agenten, och ägaren, som är principalen, inte har 

samma mål och planer för företaget (Kim et al, 2009).  

 

Mer ingående definieras agentrelationen som ett kontrakt under vilket en eller flera 

personer (principalerna) anlitar en annan person (agenten) som ska ha hand om vissa 

ansvarsområden för principalernas räkning. På detta vis fördelar principalen/-erna vidare 

ansvar och auktoritet till agenten. Om båda parterna är nyttomaximerare, det vill säga ute 

efter att maximera vinst ur sitt egenintresse, så är risken stor att agenten inte alltid väljer att 

agera till fördel för principalen. För att undvika att detta händer kan principalen välja att 

etablera tydliga incitament i form av till exempel bonusar för att motivera agenten till att 

handla till fördel för principalen, något som leder till så kallade agentkostnader i det här 

fallet i form av incitamentskostnad. (Jensen & Meckling, 1976) Det finns även flera andra 

typer av agentkostnader, så som exempelvis övervakningskostnad som uppstår då 

principalen måste övervaka agenten. 

 

Kärnan av agentproblemet ligger i separeringen av ägarskap och ledning. Familjeägda 

företag är unika på det viset att ägare och ledning är tätt sammankopplade, något som på 

olika sätt påverkar företaget. Studier påvisar att denna typ av sammansvetsade ägarstruktur 
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minskar principal-agent-problematiken och således också minskar agentkostnaderna. 

Exempelvis nämner Fama och Jensen (1983) att familjemedlemmar har många olika 

dimensioner av utbyte mellan varandra, dessutom sker utbytet under en längre tid och med 

fördel kan dessa övervaka agenterna.  

 

3.4	  Familjeföretag	  –	  tänkbara	  fördelar	  som	  ger	  ett	  vinnande	  koncept	  

Genom att utgå från perspektiven ägarskap och ledning kan man skapa en diskussion kring 

vilka de potentiella fördelarna med familjeföretag kan vara. Det finns studier som visar på 

att familjeägarskap och ledning är vad som försvagar familjeföretagen, medan andra studier 

visar på att det är tvärtom. Anderson och Reeb diskuterar kring familjeägarskap och ledning 

som konkurrenskraftiga fördelar med familjeföretag. Enligt Anderson och Reeb (2003) har 

familjen ett stort egenintresse i att få familjeföretaget att prestera – genom att exempelvis 

övervaka chefer och minimera det så kallade freerider-problemet – då familjens egen 

förmögenhet ofta är nära kopplat till företagets välstånd. Freerider-problemet uppstår då 

personer som besitter en ledande position i ett företag ser förbi sina ansvarsområden och 

struntar i att ta ansvar för att istället ägna tid åt annat. Detta gynnar givetvis enbart personen 

själv och sker på bekostnad av företaget och dess prestation.  

 

Enligt Demsetz och Lehn (1985) kan företag med ett fåtal ägare eller en kontrollerande 

familj lättare minska kostnaden för att kontrollera personer i ledningen. Det är på detta vis 

som familjeföretag kan minska sina agentkostnader, och följaktligen minska 

agentproblemet.  

En annan tänkbar fördel med familjeföretag har att göra med investering: studier visar på 

att familjeföretag planerar längre fram i tiden och därmed har en längre 

investeringshorisont. Med en längre investeringshorisont menas att familjeföretag planerar 

för att företaget ska leva kvar för nästa generation, och att man därför investerar mer säkert 

och långsiktigt snarare än kortsiktigt. Icke-familjeföretag kan däremot göra kortsiktiga 

investeringar för att få tillväxten att se ljusare ut, eller kanske på grund av egennyttiga skäl 

för att höja den egna ersättningen. (James, 1999) Att ha längre investeringstid är bra på 

flera vis då det leder till bättre investeringseffektivitet som i sin tur påverkar 
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företagsprestationen positivt. Stein visar på att aktieägare med längre investeringshorisont 

lider av mindre kortsiktigt sittande chefer, något som gör risken att missa en god 

investeringsmöjlighet mindre sannolik. (Stein, 1989) 

Vidare har studier även visat på att familjeföretag kan ha fördelar vid konjunkturuppgångar. 

Enligt Kachaner, Stalk och Bloch (2012) har familjeägda företag flera fördelar just under 

konjunkturuppgångar då de trots uppgången fortsätter att vara sparsamma. Familjeägda 

företag har således inte bara en längre investeringshorisont utan är även sparsamma såväl 

under marknadsuppgångar som – nedgångar. Anledningen till att det är mer sparsamma 

under högkonjunkturer är för att de fokuserar på att klara av framtida konjunkturnedgångar 

snarare än att vara lönsamma. Kachaner et al (2012) nämner vidare på att familjeföretagen 

är istället mer lönsamma under lågkonjunkturer. Generellt är familjeföretagen även mindre 

skuldsatta och diversifierade i större utsträckning. (Kachaner et al, 2012) 

Vad gäller successionen ser Casson (1999) och Chami (2001) fördelar med familjeföretag, 

då grundaren ser sitt företag som en värdefull tillgång att föra vidare till kommande 

generationer, snarare än som en konsumtionsbar förmögenhet. 

3.5	  Familjeföretag	  –	  tänkbara	  nackdelar	  som	  utgör	  svaga	  länkar	  

Det finns givetvis också tänkbara nackdelar med familjeföretag. Studier utförda av 

framstående forskare inom området, såsom exempelvis Anderson och Reeb (2003) samt 

Morck et al (2000), visar på att familjeföretag kan drivas av egennyttighet. Eftersom 

familjen har så stort inflytande och makt över företaget så kan de välja att ta beslut som 

gynnar dem själva på bekostnad av företagets prestation.  

 

Det egennyttiga vinstintresset kan även te sig på andra sätt. Familjemedlemmar kan 

exempelvis vara benägna att begära ut speciella förmåner till sig själva, något som leder till 

bland annat kapitalbortfall i företaget men som också kan ha en negativ inverkan på de 

anställda samt andra aktieägare utanför familjen. (Anderson & Reeb, 2003) Detta är ett 

exempel på agentproblematik som kan uppstå när agenten, som är familjen, handlar för sitt 

eget bästa utan att hålla principalen, alltså företagets och de övriga aktieägarna, i åtanke. 

Anderson och Reeb (2003) tar upp Ford Motor som exempel. Här ökade man familjens 
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röstmakt utan att tillhandahålla övriga aktieägare någon form av kompensation. Detta 

skapade stort missnöje bland aktieägarna som ansåg att styrelsen gynnade familjen på 

bekostnad av dem. Enligt Burkart, Gromb och Panunzi (1997) leder det egennyttiga 

beteendet till att de anställdas effektivitet och produktivitet degraderas. 

 

En annan tänkbar nackdel är att det kan uppstå problem kring successionen. Vi nämnde 

tidigare att bland andra Casson (1999) såg fördelar med familjeföretagets succession då 

grundaren ser företaget som en tillgång att föra vidare till kommande generationer. Det är 

dock inte alltid självklart att nästa generation har en rättmätig efterträdare som är villig och 

dessutom kapabel till att ta över och styra företaget. (James, 1999) Forskare tar upp 

begreppet nepotism som en del av den problematik som familjeföretag kan ge upphov till. 

Med nepotism menas att en släkting eller medlem av familjen favoriseras vid tillsättningen 

av en tjänst, när exempelvis andra bättre lämpade för tjänsten förbises då de inte är en del 

av familjen.  

Hall och Melin (2010) skriver om ägande och ägarskifte – vilka aspekter av ägande det 

finns. De tar upp två viktiga aspekter vilka är psykologiskt och socialt ägande. Det 

psykologiska ägandet handlar om sinnestillstånd, känslor samt attityder. Här är det 

emotionellt präglade bandet till objektet, alltså företaget, det som är kärnan. Socialt ägande 

handlar dock om de sociala, interaktiva och symboliska delarna av ett ägande – hur ägaren 

ser på sig själv som ägare, exempelvis. Hall och Melin noterar att överlåtelse av ägande 

faktiskt är avgörande för ett företags överlevnad. Nära kopplat till detta är generations- 

samt ägarbyten i familjeföretag. Här kan agentproblematiken visa sig i form av chefer som 

inte vill avgå och ersättas, trots att de inte längre innehar tillräcklig kompetens för sin 

position. Shleifer & Vishny (1996) påpekar att detta är något av det kostsammaste som kan 

drabba ett företag. Vidare argumenterar forskare även för att företagets ålder också 

påverkar prestationen på det sätt att ju äldre ett familjeägt företag blir desto mindre 

grundkompetens. I takt med att företaget blir äldre minskar också familjemedlemmarnas 

bidrag till att främja företagets produktivitet och effektivitet. (Anderson & Reeb, 2003) 

Detta blir särskilt tydligt i kombination med agentproblematiken som uppstår då chefer inte 

vill lämna sin position, trots att de inte har något att tillgå företaget. 
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3.6	  Familjefaktorer	  som	  påverkar	  prestationen	  

Dyer (2006) visar i sin studie Examining the ”Family Effect” on Firm Performance hur 

olika familjefaktorer påverkar företagsprestationen. Dyer nämner flera av de ovannämnda 

för- och nackdelarna för att påvisa hur familjeföretags struktur påverkar prestationen. I 

undersökningen diskuteras kring agentkostnader och -fördelar samt kring tillgångar, såväl 

socialt kapital som fysiskt finansiellt kapital. Dyer (2006) gör skillnad på fyra typer av 

familjeägda företag gör en kvalitativ studie utifrån dessa familjeföretagstyper (1) 

familjeklanen (2) det professionella familjeföretaget (3) mom and pop-företaget (det 

familjära) samt (4) det självintresserade familjeföretaget. Dyers slutsats är att beroende på 

vilken typ av familjeföretag det handlar om, så skiljer sig prestationen. Skillnaden bottnar i 

hur stor principal-agent-problematik företaget upplever men även på hur starkt 

familjenamnet är.  

 

I tabellen nedan går det att avläsa vilka familjefaktorer som påverkar företagsprestationen 

enligt Dyer (2006). Något av det kanske mest intressanta i studerandet av familjeföretag 

och företagsprestation är att se hur för- och nackdelarna samspelar med varandra – hur en 

fördel enkelt kan verka som en nackdel på grund av olika faktorer. Vi kommer dock inte ta 

del av dessa faktorer i vår studie. 

Tabell	  3:	  Familjefaktorer	  som	  påverkar	  företagsprestationen	  

 
Källa: Dyer, 2006 
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3.7	  Presentation	  av	  tidigare	  studier	  

Anderson och Reeb (2003) har gjort en studie där de jämfört prestationen mellan 403 

familje och icke-familjeägda bolag. Jämförelsen gjordes under åren 1993-1999 med företag 

från det amerikanska företaget S&P 500 varav 146 familjeföretag och 257 icke-familjeägda 

undersöktes. De använder sig av tre olika prestationsmått, två av dem är bokföringsmässiga 

nyckeltal, avkatstning på totalt kapital och avkatsning på eget kapital, medan det andra är 

ett marknadsmässigt mått, Tobins q. Studien uppvisar att familjeföretag presterar något 

bättre än icke-familjeföretag i alla tre nyckeltal. (Anderson och Reeb, 2003) 

Dyers studie Examining the ”Family Effect” on Firm Performance från 2006 är ett relativt 

färskt tillskott på området för familjeföretagsundersökningar. Syftet med Dyers studie var 

att dels förklara varför tidigare studier presenterat så pass motsägelsefulla resultat kring 

familjeföretags prestation. Dyer menar på att problemet ligger i definierandet och 

beskrivandet av familjeeffekten – det vill säga hur familjeägandet i sig påverkar 

företagsprestationen (se kapitel 3.6). Dyers slutsats är att olika typer av familjeföretag 

genererar olika grad av prestation. Dyer menar på att denna skillnad i prestation bottnar i 

företagets principal-agent-problematik, samt hur värdeskapande familjenamn företaget har.  

Daily och Dollinger (1992) genomförde undersökningen An Empirical Examination of 

Ownership Structure in Family and Professionally Managed Firms. Här väljer forskarna att 

göra skillnad mellan professionellt styrda samt familjestyrda företag. Forskarna undersöker 

sedan dessa företag utifrån följande tre hypoteser (1) professionellt styrda företag är större 

än familjestyrda företag (2) professionellt styrda företag är mer aggressiva i sin 

tillväxtstrategi än familjestyrda företag och (3) professionellt styrda företag är äldre än 

familjestyrda företag. Daily och Dollinger undersökte 186 företag med mindre än 500 

anställda. Företagen hade tillverkning som huvudsyssla. Genom att pröva sina hypoteser 

kom de fram till att familjestyrda företag presterade bättre på samtliga punkter som 

undersöktes.  

Det finns även en motsatt sida som ser familjeföretag som det sämre presterande 

alternativet till icke-familjeföretag. Morck, Strangeland och Yeung (2000) tillhör denna 

sida. De har också undersökt familjeföretags prestation och ställning men de har kommit 



16	  
	  

fram till att familjeföretag presterar sämre. De argumenterar för att familjeföretag präglas 

av egennyttighet, där ägarna har satt egna mål som gynnar de själva snarare än aktieägarna. 

De menar på att välbärgade familjer får fördelaktig tillgång till kapital och ökad makt för 

att bedriva lobbyverksamhet. Familjerna har också bestående intressen i att bibehålla 

existerande kapital.  

Därtill är det värt att nämna att det också finns studier som visar på att det inte finns någon 

relation av betydelse mellan ägarstruktur och företagsprestation, något som går att koppla 

till prestation mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. Detta undersöktes av Demsetz 

och Villalonga (2001) som studerade 511 företag från alla sektorer på den amerikanska 

marknaden mellan åren 1976 till 1980. De kom fram till att det inte föreligger någon 

signifikant relation mellan ägarstruktur och företagsprestation, något som går emot bland 

annat det Morck et al. (2000) kom fram till och det Anderson och Reeb (2003) 

konkluderade i deras studie.  

Jensen och Meckling (1976) har i sin studie Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure studerat just det som titeln benämner: 

direktörsbeteende, agentkostnader samt ägarstruktur i en firma. I undersökningen definierar 

de termen agentkostnader som ett kontrakt mellan agenten som på uppdrag av principalen 

ska utföra tjänster åt principalens vägnar (vilket även inkluderar delegerad 

beslutsakutoritet) och visar på hur dessa kan relateras till separation och kontroll-problemet, 

samt hur agentkostnader kan öka i takt med företagets tillväxt. Jensen och Meckling (1976) 

menar att agentkostnader uppstår som en följd av att agenten och principalen är 

nyttomaximerare vilket kan leda till agenten väljer att agera till fördel för sitt egenintresse 

snarare än åt principalens intresse. Denna intressekonflikt kan minskas genom att 

principalen upprättar kontrakt eller incitament i form av ersättningar för att motivera 

agenten till att agera till fördel för principalen, vilket leder till agentkostnader. Vidare 

argumenterar författarna att agentkostnaderna ökar vid ett mer separerat ägande vilket 

innebär att agentkostnaderna kan minskas genom ett mer koncentrerat ägarskap. Jensen och 

Meckling (1976) presenterar en definition av firman, separationen av ägarskap och kontroll, 

det sociala ansvaret och flertalet andra begrepp. Med denna artikel vill de förtydliga firman 
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med hänsyn till de tre ovannämnda delarna av firman: direktörsbeteende, agentkostnader 

samt ägarstruktur. 

3.8	  Sammanfattning	  av	  teorier	  

När man ser till dessa teorier som vi tagit upp, är det lätt att se att åsikterna kring 

familjeföretags och icke-familjeföretags prestation går isär. En del, exempelvis Anderson 

och Reeb, hävdar att familjeföretag presterar bättre medan andra, exempelvis Morck, 

Strangeland och Yeung, anser att familjeföretag presterar sämre än icke-familjeföretag. Vad 

beror då dessa motsättningar på? Dyer (2006) hävdar att problematiken kring att framhålla 

en gångbar definition av ett familjeföretag utgör problem för forskningen. Forskarna 

använder sig av definitioner av familje- och icke-familjeföretag som skiljer sig från 

varandra, och har därmed ingen enhetligt definition, något som skapar problem för 

forskningen i sig.  

Vidare tar teorierna upp faktorer värda att observera vid undersökningen av familjeföretags 

prestation. Vad påverkar prestationen och i vilken grad? Hur samspelar dessa faktorer med 

prestationen? Agentproblematiken är något som många forskare tacklas med. Den är nära 

bunden till prestationen, och är således en viktig del av forskningen kring familjeföretags 

prestation.  
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4 Metod	  
I detta avsnitt beskrivs den metod vi använt oss av i studien. Vidare redogör vi för de 

variabler som använts i datainsamlingen, det statistiska genomförandet och avslutar 

metodavsnittet med en öppen metodkritik.  

 

4.1	  Tillvägagångssätt 
I vår studie har vi tillämpat en kvantitativ ansats för att besvara syftet med studien. Vi har 

främst använt oss av statistiska metoder samt allmänt vedertagna nyckeltal. Inledningsvis 

har vi gått igenom aktuell litteratur inom området för att bygga upp och vidga vår teoretiska 

referensram.  

Databasen Retriever Business har används för inhämtning av data kring årsredovisningar 

samt populationen. Ur populationen har urvalet slumpats fram med hjälp av 

datorprogrammet Microsoft Office Excel. Urvalet har sedan särskilts mellan familjeföretag 

och icke-familjeföretag med hjälp av bolagens årsredovisningar och hemsidor. 

Urskiljningen av vad som klassificerade ett bolag till ett familjeföretag eller inte har utgått 

från studiens definition på ett familjeföretag, som redogörs under rubriken 2.1 Definition av 

familjeföretag.  

Därefter har ett aritmetiskt medelvärde för varje bolag och variabel beräknats fram. Varje 

bolags aritmetiska medelvärde för varje variabel har sedan slagits ihop för att på så sätt få 

fram medelvärdet för hela urvalet. Resultaten finns i tabell 6. 

Urvalet har sedan delats upp mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. För varje 

organisationsform har det beräknats fram ett aritmetiskt medelvärde för varje variabel. 

Detta för att kunna svara på studiens syfte och frågeställning samt för att jämföra med hela 

urvalet. Resultaten redogörs i tabell 7. 
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4.2	  Urval	  &	  Undersökningsperiod	  
Studien syftar till att jämföra små och medelstora familjeföretag vilket enligt Europa 

kommissionen definieras på följande vis:  

Tabell	  4:	  Europakommissionens	  definition	  av	  mikro,	  små	  och	  medelstora	  företag	  

 

Källa: Europeiska kommissionen, 2006 

 

Vår studie har inte studerat så kallade mikroföretag då flertalet saknar fullständig 

information i form av exempelvis offentliga årsredovisningar samt att ett stort antal företag 

är inaktiva.  

Det har endast tagit med bolag med huvudsäte i Sverige, samt bolag med tydlig 

ägarstruktur och fullständig information presenterad. Ett krav för att ingå i urvalet var att 

företagen måste vara registrerade innan 1998-01-01. Detta för att minska risken för 

missvisande eller skeva resultat vid beräkning av nyckeltalen. Uppstartsperioden för företag 

är en väldigt turbulent tid där merparten av företagen har större investeringar och små 

intäkter. Därmed valde vi 2003 som startår för vår mätning, vilket innebär att bolagen kan 

som yngst vara fem år gamla vid undersökningsperiodens start. Ett annat skäl till valet av 

tidsperiod är att vi inte ville starta mätningen under IT-kraschen. Alla bolag har under vår 

studieperiod inte än offentliggjort 2012 årsredovisningar vilket innebär att 

undersökningsperiod kommer att sluta år 20111. Bolagen inom urvalet måste även vara 

aktiva under hela undersökningsperioden.  

 

Utifrån studiens avgränsningar fick vi fram en population på 20711 bolag baserad på en 

växelkurs tagen den 2 april2. Målet var att undersöka 1 procent av populationen, det vill 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Studiens undersökningsperiod är under nio år där undersökningsperiodens start- och slutår är under en stark 
svensk ekonomisk tillväxt, medans åren 2007 och 2008 präglas av en negativ tillväxt. Vi anser att det är 
viktigt att undersökningsperioden präglats av både starka och svaga ekonomiska tillväxtår. Detta på grund av, 
2 1 Euro = 8,3322 SEK 

Företagskategori Antalet 
anställda 

Omsättning Balansomslutning 

Medelstort < 250 ≤ 50 milj € ≤ 43 milj € 
Litet <   50 ≤ 10 milj € ≤ 10 milj € 
Mikro <   10 ≤   2 milj € ≤   2 milj € 
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säga 207 bolag. Då databasen Retriever Business inte tillhandahållit all nödvändig 

information till studien har vi gått igenom 504 bolag för att uppnå vårt mål. Bortfallet har 

på så sätt uppkommit till 297 bolag vilket får betraktas som högt. 

	  

4.3	  Univariat	  analys	  

Efter identifieringen av företagen har vi delat in urvalet i två grupper: familjeföretag och 

icke-familjeföretag. Vi har sedan räknat fram urvalets aritmetiska medelvärde för varje 

företag mellan åren 2003–2011 på följande punkter:  

§ Avkastning på eget kapital 

§ Avkastning på totalt kapital 

§ Företagsålder 

§ Soliditet 

§ Skuldsättningsgrad  

§ Kapitalets omsättningshastighet 

Därefter har värdena för medelvärdena hypotesprövats för att se om vi finner en signifikant 

skillnad mellan de olika värdena. 

 

4.4	  Variabler   

För en nyckeltalsanalys räcker oftast 5 eller 6 nyckeltal för att kunna få en bra bild av de 

studerade företagen (Norstedts juridik, 2010). Utöver studiens två prestationsmått kommer 

det att inkluderas tre tilläggsnyckeltal; kapitalets omsättningshastighet, skuldsättningsgrad 

och soliditet. Tilläggsnyckeltalen kommer att bidra med en fördjupad analys och användas 

som oberoende variabler till vår multipla regression. Prestationsmåtten kommer användas 

som beroende variabler. Familjeföretag mäts med dummyvariabel; 1 för familjeföretag och 

0 för icke-familjeföretag. 

4.4.1	  Beroende	  variabler	  

4.4.1.1	  Avkastning	  på	  eget	  kapital	  
Beräkning för avkastning på eget kapital: (Norstedts juridik, 2010)  
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Formel	  1:	  Avkastning	  på	  eget	  kapital 
      

𝐍𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭
𝐄𝐠𝐞𝐭  𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥   𝐱  𝟏𝟎𝟎 

 
Nyckeltalet beräknar ägarnas avkastning på insatt kapital. Nettoresultatet beräknas med 

hjälp av ett verksamhetsår resultat efter finansiella intäkter och kostnader. Det egna 

kapitalet adderas med verksamhetens obeskattade reserver reducerat med uppskjuten 

skatteskuld. En bra avkastning för aktieägarna är en avkastning som klart överstiger 

bankräntan för att täcka den risk som en verksamhet medför. (Norstedts juridik, 2010) 

4.4.1.2	  Avkastning	  på	  totalt	  kapital	  
Beräkning för avkastning på totalt kapital: (Norstedts juridik, 2010)   

Formel	  2:	  Avkastning	  på	  totalt	  kapital 

Rörelseresultat+ finansiella  intäkter
Balansomslutning   x  100 

 

Detta är ett nyckeltal som redogör för hur effektivt en verksamhets balansomslutning har 

förvaltats. Till skillnad från avkastning på eget kapital beräknas formeln utan påverkan av 

hur tillgångarna har finansierats. Detta innebär, till skillnad från avkastning på eget kapital, 

att finansiella kostnader inte beräknas i resultatet. En fördel med nyckeltalet är att alla 

företag blir jämförbara oavsett andelen eget eller externt kapital. (Norstedts juridik, 2010) 

 

4.4.2	  Oberoende	  variabler	  

4.4.2.1	  Kapitalets	  omsättningshastighet:	  
Beräkning av kapitalets omsättningshastighet: (Norstedts juridik, 2010)   

Formel	  3:	  Kapitalets	  omsättningshastighet 

Nettoomsättning
Totala  tillgångar    

Alla verksamheter stävar efter att binda så lite kapital som möjligt. Genom att dividera 

nettoomsättningen med företagets totala tillgångar får man fram hur effektivt man har 
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hanterat verksamhetens kapitalbindning. Om mer kapital lånas för att genomföra en affär 

kommer det att ge negativa effekter på lönsamheten. De ökade kapitaltillskotten kommer 

för det första att mäta nyckeltalet avkastning på totalt kapital med en större kapitalvolym, 

vilket kommer att innebära avkastningen sjunker. För det andra kostar alltid kapital pengar i 

form av räntekostnader, som i sin tur kommer att påverka vinsten. Nyckeltalet är främst 

avsedd för handels- och tillverkningsföretag där inköp och försäljning står i centrum. 

(Norstedts juridik, 2010) 

4.4.2.2	  Skuldsättningsgrad:	  
Beräkning för skuldsättningsgrad: (Norstedts juridik, 2010)   

Formel	  4:	  Skuldsättningsgrad 

Totala  skulder  
Eget  kapital 	  

	  

Skulderna inkluderar de kortfristiga och långfristiga från årets slut som adderas med den 

uppskjutna skatteskulden från de obeskattade reserverna. Det egna kapitalet beräknas fram 

genom det egna kapitalet vid årets slut, adderat med de obeskattade reserverna efter 

skattereduktion. Nyckeltalet redogör ett företags finansiella styrka och används för att 

studera vilken effekt skuldsättningen har på det egna kapitalets avkastning. Nyckeltalet är 

nära besläktat med soliditet då en låg skuldsättningsgrad innebär en hög soliditet och vice 

versa. (Norstedts juridik, 2010) 

 

4.4.2.3	  Soliditet	  
Beräkning för soliditet: (Norstedts juridik, 2010) 

Formel	  5:	  Soliditet 

Eget  kapital
Balansomslutning 

 

Det egna kapitalet består, precis som i de tidigare fallen, av det egna kapitalet vid årets slut 

adderat med verksamhetens obeskattade reserver efter skattereduktion. Nyckeltalet 
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dividerar det egna kapitalet med verksamhetens totala tillgångar (balansomslutning) för att 

få fram hur stor andel av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Ju högre värde 

nyckeltalet visar, desto högre sannolikhet kan verksamheten motstå framtida motgångar. 

Soliditet är på så sätt ett mått på verksamhetens långsiktiga betalningsförmåga och används 

av externa finansiärer för att undersöka om de ska investera i verksamheten eller inte. En 

hög soliditet är en indikator på att verksamheten är lönsam och vice versa. (Norstedts 

juridik, 2010) 

4.5	  Hypotestest	  

Vi har beräknat ett tvåsidigt t-test där vi testat vår hypotes mot de uträknade medelvärdena 

och standardavvikelsen. Signifikansnivån var 5 procent. De oberoende variablerna testas 

med denna hypotes:  

𝐻! = 𝐷𝑒𝑡  𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠  𝑖𝑛𝑔𝑒𝑡  𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎/𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛  

𝐻! = 𝐷𝑒𝑡  𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠  𝑒𝑡𝑡  𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑡  𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎/𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛  

	  

4.6	  Multivariat	  analys	  

Multipelregression är en förlängning av den enkla regressionen i det avseende att det går att 

mäta flera variablers påverkan samtidigt. För att undersöka om det finns något samband 

mellan företagsprestation påverkas av fyra oberoende variabler har vi använt oss av denna 

statistiska metod.  

 

Multipelregression kan med fördel användas för att mäta hur just flera oberoende variabler 

(𝑋!,𝑋!,𝑋!….𝑋!) påverkar en beroende variabel (Y) (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vidare 

kan vi bilda oss en uppfattning av effekterna på den beroende variabelns påverkan då en 

oberoende variabel ändras (Fox, 2008). Beräkningarna har genomförts med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS och Microsoft Office Excel.  

Beräkningsformeln för multipel regression ser ut enligt nedan: (Fox, 2008) 

Formel	  6:	  Multipel	  regression 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽! ∗ 𝑋! + 𝛽! ∗ 𝑋! + 𝑒! 	  
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Y är den beroende variabeln. 𝛼 är interceptet för linjen, där linjen skär y-axeln. β är beta 

koefficienten vilket är detsamma som lutningen. Den förklarar hur mycket Y förändras när 

X ökar med en enhet. 𝑒! är är residualerna i regressionen vilket beskriver skillnaden mellan 

det observerade värdet på den beroende variabeln och det skattade värdet på 

regressionslinjen. (Fox, 2008)  

Vi har använt oss av följande variabler: 

Beroende variabler: 

§ Avkastning på totalt kapital, ebitda 

§ Avkastning på totalt kapital, resultat 

Oberoende variabler: 

• Familjeföretag/Icke-Familjeföretag (dummyvariabel) 

• Företagsålder 

• Soliditet 

• Skuldsättningsgrad 

• Kapitalets omsättningshastighet 

 

4.7	  Multikollinearitet	  

Ett problem som kan uppstå vid användandet av multipelregression är att två oberoende 

variabler samvarierar med varandra. Detta kallas för multikollinearitet. Det innebär att de 

två oberoende variablerna förklarar samma sak i regressionsanalysen vilket påverkar 

precisionen i regressionsanalysen. Därmed försvårar det att se hur mycket de oberoende 

variablerna faktiskt påverkar den beroende variabeln. Det finns olika metoder för att 

upptäcka multikollinarietet där ett tillvägagångssätt går ut på att man genom en 

korrelationsmatris läser av hur mycket de oberoende variablerna korrelerar med varandra. 

Är korrelationskoefficienten högre än 0,8 tyder det på att multikollinearitet, alltså en 

samvariation mellan de oberoende variablerna existerar i regressionen. Vidare kan man 

undersöka samvariationen med VIF-faktorerna (Variance Inflation Factors). Denna metod 

har VIF-faktor 1 om ingen multikollinearitet existerar mellan variablerna. En övre gräns är 
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svårare att precisera men ett riktmärke är att VIF-värdet inte bör överstiga 2,5 då 

multikollineariteten kan påverka signifikansen i mätningarna. (Djurfeldt & Barmark, 2009) 

4.8	  Reliabilitet	  

Reliabilitet handlar om ett mått eller en mätnings pålitlighet, följdriktighet och 

överensstämmelse. Begreppet handlar i grunden om hur pålitliga måtten och mätningarna 

man använder sig av är. (Bryman & Bell, 2011)  

I kvantitativa studier, likt vår, är det oerhört viktigt att studiens reliabilitet är hög. Det är 

nämligen av största vikt att data och undersökningsmetoder är tillförlitliga för att man ska 

kunna dra adekvata slutsatser. En studies reliabilitet är i hög grad beroende av de använda 

källorna i studien och hur pass tillförlitliga de källorna är. I vår studie använder vi oss av 

metoder och teorier som tidigare har använts frekvent av framstående forskare inom det 

studerade området. Vi har samlat in data via bland annat artikeldatabaserna Jstor och 

Business Source Premier. Inom dessa omfattande databaser finns högt ansedda tidskrifter, 

så som bland andra Journal of Political Economy och International Journal of Economics 

of Business. Forskning som publiceras på dessa databaser har tidigare blivit granskad av väl 

ansedda forskare, något som ökar tillförlitligheten och således reliabiliteten.  

All data och värden kring nyckeltalen har vi samlat in via databasen Business Retriever 

samt via årsredovisningar – källor som vi ansåg vara tillförlitliga då de har granskats i 

minst två led, först av revisor därefter av Skatteverket. Visserligen kan även fusk 

förekomma, exempelvis i form av skatteförmildrande åtgärder där alla intäkter inte 

redovisas. Vi anser dock att detta inte påverkar reliabiliteten och tillförlitligheten avsevärt 

mycket. Det är även ett problem vi inte har möjlighet att kringgå. 

4.9	  Validitet	  

Validitet handlar om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet eller inte. 

Det har att göra med om de valda måtten uppfyller sitt syfte att mäta begreppet i fråga. 

Validiteten är, enklare uttryckt, ett mått på studiens giltighet. (Bryman & Bell, 2011) 

I vår studie har vi valt att använda oss av väl beprövade metoder från tidigare studier för att 

mäta det vi avsett att mäta, nämligen prestationen. Vi har avvägt olika metoder och 
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slutligen landat i metoder som har relevans för vår studies ändamål, då de mäter relationen 

mellan våra nyckeltal samt ger oss ett mått på prestationen.  

4.10	  Metodkritik	  

Studien beaktar inte osynliga värden som exempelvis reklam- och varumärkessatsningar. 

Det har förlitats på att årsredovisningarna representerar verkligheten och att Retriever 

Business beräknat fram de korrekta siffrorna för varje nyckeltal. Retriever Business har 

beräknat med 26,3% skattereduktion vilket är fel då bolagsskatten under 

undersökningsperioden har förändrats. Litteraturen förespråkar att eget kapital bör beräknas 

på ett genomsnittligt eget kapital över hela året än att använda sig av siffrorna tagna ur årets 

slut, det är dock inget felaktigt att använda sig av vårt tillvägagångssätt. Bolagen i urvalet 

är verksamma inom 23 olika branscher vilket medför till att nyckeltalen inte alltid har varit 

de mest lämpliga för varje bransch. Extremvärdena till den aritmetiska 

medelvärdesberäkningen har en viss påverkan på medelvärdet. Kritik ska även riktas på 

metodvalet på grund av den bristande information som små och medelstora företag har och 

att Retriever Business inte tillhandhållit all nödvändig information, vilket har medfört till 

ett stort bortfall. Detta tordes vara ett problem med att just studera mindre icke-noterade 

bolag. 
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5. Sammanställning	  av	  data	  
	  

Nedanstående tabell redogör urvalets branschtillhörighet som är spridda över 23 branscher. 

Familjeföretagen är verksamma i 19 branscher och icke-familjeföretag inom 17. Med ett 

urval på 207 bolag är det svårt att dra slutsatser om vilken bransch som domineras av 

familjeföretag eller icke-familjeföretag. Familjeföretag tenderar dock att vara dominerade 

inom jordbruk & skogsbruk och icke-familjeföretag inom hälsa & sjukvård. Totalt utgör 

familjeföretagen 52,7 % av urvalet. 

Tabell	  5:	  Branschöversikt	  över	  urvalet 

Bransch Familjeföretag Icke-
familjeföretag 

Andel 
familjeföretag, 

(%) 
Avlopp, avfall, el & vatten 1      6 14 
Bank, finans & försäkring 1 0 100 
Bygg-, design- & inredningsverksamhet 17 12 59 
Data, it & telekommunikation 0 2 0 
Detaljhandel 11 6 65 
Fastighetsverksamhet 7     14  33 
Hotell & restaurang 5      1  83 
Hälsa & sjukvård 0 5 0 
Jordbruk & skogsbruk 5 0 100 
Juridik, ekonomi & konsulttjänster 4 1 80 
Kultur, nöje & fritid 1 0 100 
Livsmedelsframställning  3 2 60 
Media, film, video & tv 0 1 0 
Motorfordonshandel 7 5 58 
Partihandel 16 11 59 
Reklam, PR & marknadsundersökning 0 1 0 
Reparation & installation 1 0 100 
Teknisk konsultverksamhet 1 3 25 
Tillverkning & industri 14 17 45 
Transport & magasinering 12 9 57 
Uthyrning & leasing 1 0 100 
Utbildning, forskning & utveckling 1 2 33 
Övriga konsumenttjänster 1 0 100 
Antal bolag: 109 98 52,7 
Källa: Egen bearbetning 
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Tabell 6 visar en sammanställning av samtliga bolag inom urvalet där ett medelvärde, 

medianvärde, maximivärde och minimivärde beräknats fram för varje variabel.  

Sett över hela urvalet är medelvärdet på skuldsättningsgraden 3,35 % med ett medianvärde 

på 1,74. När medelvärdet och median värdet skiljer så pass mycket innebär det att ett fåtal 

bolag har extrema värden som höjer upp medelvärdet. Som man kan redogöras i tabellen 

nedanför finns det ett maximivärde på 55,68 som har den största påverkan på medelvärdets 

ökning från medianen.  

En avkastning på 22,66 % på det egna kapitalet visar att små och medelstora företag 

presterar förhållningsviss bra då nyckeltalet generellt sätt bör överstiga 10 % för att 

klassificeras som bra avkastning. Generellt sett befinner sig avkastning på totalt kapital, 

kapitalets omsättningshastighet och soliditet på en förhållandevis stabil nivå. 

 

Tabell	  6:	  Översikt	  över	  urvalet 

Variabler Medel Median Standard-
avvikelse 

Maximivärde Minimivärde 

Avkastning på eget kapital 22,66 19,25 76,00 313,39 -263,49 
Avkastning på totalt kapital 10,09 9,4 12,16 38,49 -15,54 
Företagsålder 32,61 25 18,03 108 14 
Kapitalets omsättningshastighet 1,99 1,79 1,72 10,68 0,01 
Skuldsättningsgrad 3,35 1,74 6,26 55,68 0,04 
Soliditet 41,02 39,84 22,58 95,79 2,07 
Antal bolag: 207 207 207 207 207 
Källa: Egen bearbetning 
 
 
 
Utifrån tabell 7 som redogör variablernas medelvärden för familjeföretag och icke-

familjeföretag, kan man se att familjeföretag har en avkastning på eget kapital till 23,45 % 

och icke-familjeföretag 21,78 %. Urvalets medelvärde för nyckeltalet är 22,66 % vilket 

innebär att familjeföretag presterar något bättre än urvalet och icke-familjeföretag något 

sämre.  

Tabell 7 redogör även variablernas standardavvikelse, avkastning på eget kapital för 

familjeföretag har en standardavvikelse på 79,22 och icke-familjeföretag 71,34.   
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Studiens andra prestationsmått, avkastning på totalt kapital, har en genomsnittlig 

avkastning för hela populationen på 10,09 %. Icke-familjeföretag har en genomsnittlig 

avkastning på kapitalet på 10,19 medan familjeföretag har en avkastning på 10 %. De icke-

familjära bolagen presterar på så sätt någorlunda bättre än familjeföretagen.  

Kapitalbindningen är någorlunda bättre hos icke-familjeföretag. Icke-familjeföretag har, i 

jämförelse med familjeföretag, en betydligt högre skuld. Soliditeten är hos icke-

familjeföretag 37,07% och hos familjeföretag 44,44%.	  Både skuldsättningsgraden och 

soliditeten är statistiskt signifikanta. Detta betyder att vi kan konstatera att familjeföretag är 

lägre belånade samt har en högre soliditet.	  

	  

Tabell	  7:	  Familjeföretag	  och	  icke-‐familjeföretag	  medelvärden	  och	  standardavvikelse	  över	  valda	  variabler 

Källa: Egen bearbetning	  

	  

5.1	  Första	  testet	  

För att förhindra skevhet i resultatet har vi testat för om det uppkommer någon 

multikollinearitet i våra oberoende variabler. Som tidigare nämnt finns det flera olika 

metoder att använda sig av. Vi har valt två tillvägagångssätt, tabell 8 visar att det inte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Statistiskt	  signifikant	  vid	  5	  procent,	  dubbelsidig	  hypotesprövning.	  Kritisktvärde:	  1,97	  
4	  Statistiskt	  signifikant	  vid	  5	  procent,	  dubbelsidig	  hypotesprövning.	  Kritisktvärde:	  1,97	  

Variabler Medelvärde 
Fam.ftg 

 

Medelvärde 
Icke-fam.ftg 

 

Standard- 
avvikelse 

Fam.ftg 

Standard- 
avvikelse 

Icke-
fam.ftg 

t-test 

Avkastning på eget 
kapital 

23,45 21,78 79,22 71,34 0,05 

Avkastning på totalt 
kapital 

10,00 10,19 10,41 13,87 -0,16 

Företagsålder 32,94 32,23 17,43 18.77 0,26 
Kapitalets 
omsättningshastighet 

1,93 2,06 1,47 1,95 -0,62 

Skuldsättningsgrad 2,46 4,35 3,82 8,04 -2,42*3 
Soliditet 44,44 37,07 22,22 22,39 2,59*4 

Antal bolag: 207 109 98 109 98  
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existerar någon multikollinearitet då vi korrelerat oberoende variabler med varandra då 

ingen variabel är nära gränsvärdet 0,8 (-0,8).  

 

Tabell	  8:	  Test	  för	  multikollinearitet	  (Korrelation	  mellan	  oberoende	  variabler) 

	  	   Fam.	  företag	   Företagsålder	   Soliditet	   Skuldsättningsgrad	  
Kap.	  oms.	  
hastighet	  

Familjeföretag	   1	  
	   	   	   	  Företagsålder	  	   0,0209	   1	  

	   	   	  Soliditet	   0,1786	   -‐0,0111	   1	  
	   	  Skuldsättningsgrad	   -‐0,1730	   0,1186	   -‐0,5992	   1	  

	  Kapitalets	  
omsättningshastighet	   -‐0,0437	   -‐0,0954	   -‐0,1219	   -‐0,0687	   1	  
 

Ett annat sätt att upptäcka samvariation mellan de oberoende variablerna är att använda sig 

av VIF-faktorn samt toleransen. I tabell 9 ser vi att det inte existerar någon 

multikollinearitet mellan variablerna. VIF-faktorn bör inte överstiga 2,5 enheter och 

toleransen bör inte understiga 0,5 enheter. 

 

Tabell	  9:	  Test	  för	  multikollinearitet	  VIF 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

(Constant)   

VAR00024 ,959 1,043 

VAR00025 ,974 1,027 

VAR00026 ,608 1,645 

VAR00027 ,606 1,651 

VAR00028 ,947 1,056 

Källa:	  Egen	  bearbetning	  
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Modellens förklaringsgrad R square är 0,021, vilket innebär att 2,1 procent av variationen i 

den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna.  

Regressionen har en signifikans nivå som är 5 procent. Vilket innebär att signifikansen inte 

får överstiga 0,05, vilket om så är fallet skulle betyda att koefficienterna inte med säkerhet 

är signifikant skillnad från 0. Däremot om signifikansen är under 0,05 kan vi med 95 

procent säkerhet fastställa att det finns ett samband mellan den beroende variabeln och den 

oberoende variabeln. I tabell 10 kan vi utläsa att det finns ett positivt samband mellan 

prestation mätt som avkastning på eget kapital och familjeföretag. Däremot kan vi inte 

säkerställa det statistiskt då signifikansen överstiger 0,05. Detta gäller även indikatorn 

(oberoende variabeln) företagsålder. Resterande variabler kan säkerställas statistiskt. Ett 

starkt negativt samband återfinns mellan skuldsättningsgraden och prestation. Kapitalets 

omsättningshastighet har en koefficient på 2,559 vilket tyder på ett mycket starkt positivt 

samband till vår beroende variabel. 

 

Tabell	  10:	  Multipel	  regression	  avkastning	  på	  eget	  kapital	  

Variabel	   Koefficient	   Stand.	  
Koeff	  

P-‐värde	   t-‐värde	   Stand.	  fel	  

Konstant	   34,515	   -‐	   4,59E-‐08	   5,489	   6,287	  
Familjeföretag	   0,346	   0,006	   0,904	   0,121	   2,860	  
Företagsålder	  (år)	   -‐0,042	   -‐0,012	   0,661	   -‐0,438	   0,096	  
Soliditet	  (%)	   -‐0,244	   -‐0,160	   0,009	   -‐2,600	   0,094	  
Skuldsättningsgrad	  (%)	   -‐1,767	   -‐2,272	   2,3E-‐07	   -‐5,192	   0,340	  
Kap.	  Omsätt-‐hastighet	   2,559	   0,118	   0,013	   2,482	   1,031	  
R	  square=0,021	   Justerad	  R	  

square=0,018	  
F=7,887	   	   	   	  

Källa:	  Egen	  bearbetning	  
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5.2	  Andra	  testet	  
Tabell	  11:	  Test	  för	  multikollinearitet.	  Korrelation	  mellan	  oberoende	  variabler 

	  	  
FA.	  

Företag	   Företagsålder	   Soliditet	   Skuldsättningsgrad	  

Kap.	  
oms.	  

hastighet	  
Familjeföretag	   1	  

	   	   	   	  Företagsålder	   0,020956	   1	  
	   	   	  Soliditet	   0,17868	   -‐0,01115	   1	  

	   	  Skuldsättningsgrad	   -‐0,17302	   0,118652	   -‐0,59923	   1	  
	  Kapitalets	  

omsättningshastighet	   -‐0,04375	   -‐0,09543	   -‐0,12199	   -‐0,06872	   1	  
Källa: Egen bearbetning 

I tabell 11 och 12 kan vi inte finna någon samvariation mellan variablerna. VIF-faktorn 

överstiger inte 2,5 och toleransen understiger inte 0,5. 

 

Tabell	  12:	  Test	  för	  multikollinearitet	  VIF-‐faktor 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

Konstant   

Familjeföretag ,959 1,043 

Företagsålder ,974 1,027 

Soliditet ,608 1,645 

Skuldsättningsgrad ,606 1,651 

Kapitalets 

omsättningshastighet 
,947 1,056 

Källa: Egen bearbetning 

Modellens förklaringsgrad R square är 0,047, vilket innebär att 4,7 procent av variationen i 

den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna.  
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Även denna regression har en signifikans nivå på 5 procent. Vilket som tidigare nämnt 

innebär att signifikansen inte får överstiga 0,05, vilket om så är fallet skulle betyda att 

koefficienterna inte med säkerhet är signifikant skillnad från 0. I tabell 13 kan vi utläsa att 

det finns ett negativt samband mellan prestation mätt som avkastning på totalt kapital och 

familjeföretag. Däremot kan vi inte säkerställa det statistiskt då signifikansen överstiger 

0,05. Vidare kan vi utläsa från tabell 13 att företagsålder och skuldsättningsgraden har ett 

negativt samband till vårt prestationsmått och är signifikant säkerställt. Soliditeten visar på 

ett positivt signifikant samband.   

 

Tabell	  13:	  Multipel	  regression	  avkastning	  på	  totalt	  kapital 

Variabel Koefficient Stand. 
Koeff 

P-värde t-värde Stand. fel 

Konstant 10,154 - 1,05E-23 10,176 0,998 
Familjeföretag -0,624 -0,052 0,169 -1,375 0,454 
Företagsålder (år) -0,058 -0,126 1,52E-04 -3,795 0,015 
Soliditet (%) 0,068 0,138 5,3E-06 4,566 0,015 
Skuldsättningsgrad (%) -0,187 -0,130 5,59E-04 -3,457 0,054 
Kap. Omsätt-hastighet -0,114 0,940 0,486 -0,697 0,164 
R square=0,047 Justerad R 

square=0,045 
F=18,447    

Källa: Egen bearbetning 
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6.	  Analys	  
	  
Genom att ha jämfört våra medelvärden kan vi konstatera att det inte föreligger någon 

signifikant prestationsskillnad mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. 

Icke-familjeföretag uppvisar en högre effektivitet vad gäller kapitalets 

omsättningshastighet, vilket innebär att de omsätter tillgångarna procentuellt fler gånger än 

familjeföretag. Anledning till detta kan vara att icke-familjeföretag har en mindre 

lagerhållning och/eller kortare kredittid till sina kunder. Den högre effektiviteten innebär att 

behovet av krediter minskar5 vilket i sin tur medför att räntekostnaderna minskar. Detta 

leder sedan till att avkastningen på eget kapital påverkas positivt.  

Beroende på vilken verksamhetstyp som studeras påverkas nyckeltalet på olika vis. 

Exempelvis har tjänsteföretag en betydligt högre omsättningshastighet än tillverknings- 

och/eller handelsföretag på grund av att tjänsteföretagen, generellt sätt, har mindre 

tillgångar. En titt på tabell 5 redogör att fördelningen mellan tjänsteföretag och 

tillverknings-/handelsföretag är relativt jämn fördelad mellan familjeföretag och icke-

familjeföretag och kan på så sätt anses vara relativt jämnt beräknat. Det ska dock påpekas 

att icke-familjeföretag har dubbelt så många företag inom fastighetsbranschen som 

redovisar låga värden inom nyckeltalet och som bidrar med att sänka medelvärdet rejält. 

Hade fastighetsbranschen uteslutits från studien hade skillnaden på kapitalets 

omsättningshastighet mellan familjeföretag och icke-familjeföretag varit större.  

Med ett antagande till de slutsatser James (2012) redovisar, att icke-familjeföretag har en 

betydligt kortare investeringshorisont, är resultaten förväntade: att icke-familjeföretag har 

en bättre kapitalbindning än familjeföretagen, sett över de nio åren denna studie grundas på. 

Man kan med andra ord säga att hade flera år adderats till studien så skulle vi kunna 

förvänta oss en mindre skillnad på kapitalbindningen mellan familjeföretag och icke-

familjeföretag. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Med mindre behov av krediter menas att man har mer kapital vid en given tidpunkt för att genomföra nästa 
affär och ska inte blandas ihop med hur mycket skuld verksamheten totalt sett har. Detta analyseras längre 
fram med hjälp av nyckeltalet skuldsättningsgrad. 
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De sammanställda resultaten visar att icke-familjeföretag har en skuldsättningsgrad på 4,35 

% av det egna kapitalet vilket kan jämföras med familjeföretagens skuldsättningsgrad på 

2,46 %. Icke-familjeföretagen är på så sätt betydligt mer belånade, något som Kachaner et 

al. (2012) också framför i deras studie. Den högre skuldsättningsgraden som icke-

familjeföretag besitter innebär att de har betydligt högre räntekostnader vilket har en 

negativ inverkan på avkastningen på det egna kapitalet. Det ska dock poängteras att en hög 

skuldsättningsgrad inte betyder att det automatiskt innebär att icke-familjeföretag presterar 

betydligt sämre. Som kan utläsas från tabell 7 presterar icke-familjeföretag och 

familjeföretag ungefär lika bra på avkastning på eget kapital. Anledningen är att alla 

skulder inte är räntebärande och har på så sätt ingen direkt påverkan på nyckeltalet.  

Den höga skuldsättningsgraden hos icke-familjeföretag visar sina spår på soliditeten där 

icke-familjeföretag har finansierat sina tillgångar genom eget totalt kapital till 37,07 % och 

familjeföretag 44,44 %. Detta kommer bland annat innebär att externa finansiärer kommer 

vara mindre intresserade av att investera i icke-familjeföretag gentemot familjeföretagen. 

Familjeföretag har på så sätt större möjligheter att göra nya framtida investeringar som 

kräver extern finansiering. Den mindre soliditeten hos icke-familjeföretag kommer även 

innebära att framtida konjunkturnedgångar hanteras sämre gentemot familjeföretagen. 

Utifrån James (1999) resultat, att icke-familjeföretag har en kortare investeringshorisont på 

grund av egennyttiga skäl, som exempelvis större aktieutbetalning, medför till en negativ 

påverkan på soliditeten. Då utbetalningar, de vill säga vinsten, utgörs av eget kapital 

kommer den att minskas när den divideras med det totala kapitalet och kommer på så sätt 

medföra till en sämre soliditet. Detta argument bekräftas också av Kachaner et al (2012) att 

familjeföretag sparar mer under konjunkturuppgångar och kommer på så sätt ha en större 

andel kapital gentemot icke-familjeföretag.  

Vidare kommer den mindre andelen sparade kapital som finns hos icke-familjeföretag att 

innebära att de kommer ha mindre andel kapital gentemot familjeföretag, och kommer på så 

sätt att behöva belåna sig vilket också tydligt redogörs i tabell 7. Det ska dock nämnas att 

detta är inte behöver vara den enda anledningen till den högre skulden och den lägre 

soliditeten hos icke-familjeföretag, utan som bakomliggande faktorer till de sämre 
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resultaten. Vidare påverkas nyckeltalet avkastning på eget kapital då det egna kapitalet 

utgör nyckeltalets nämnare. 

Kachaner et al (2012) nämner även att familjeföretagen tenderar att vara mer sparsamma 

under rådande ekonomiska konjunkturuppgångar vilket kommer att innebära att nyckeltalet 

avkastning på eget kapital kommer att divideras med en större kapitalmängd. Detta innebär 

att nyckeltalet kommer uppvisa en lägre avkastning under konjunkturuppgångar. Kachaner 

et al (2012) menar vidare på att familjeföretagen presterar betydligt bättre under rådande 

ekonomiska nergångar vilket innebär att de kommer att ha en högre avkastning än icke-

familjeföretag under ekonomiska nedgångar.  

6.1	  Diskussion	  kring	  den	  multivariata	  analysen	  

Genom att se till de resultat vi har fått fram genom våra två multipla regressioner kan man 

dra slutsatser om vilka specifika faktorer som påverkar våra valda prestationsmått. Vi har, 

som vi har nämnt tidigare, valt prestationsmåtten avkastning på eget kapital samt 

avkastning på totalt kapital.  

Efter att ha gjort multipel regressionen på avkastningen på eget kapital har vi fått fram två 

icke statistiskt signifikanta samband och tre statistiskt signifikanta sådana. De två 

förstnämnda är med de oberoende variablerna familjeföretag och företagsålder. De tre 

statistiskt signifikanta sambanden är soliditet, skuldsättningsgrad samt kapitalets 

omsättningshastighet.  

Däremot fick vi andra samband på vårt andra prestationsmått: avkastningen på totalt 

kapital. Här visade multipel regressionsanalysen att den oberoende variabeln familjeföretag 

gav ett icke signifikant samband, medan de fyra andra variablerna gav ett statistiskt 

signifikant samband.  

Vi inleder denna analys av den multipla regressionen genom att se till den variabel som 

visade ett icke signifikant samband i de båda testen: familjeföretag. Det är intressant att se 

att företagsformen familjeföretag inte tycks påverka företagsprestationen med de båda 

prestationsmåtten, då vi fått ett icke signifikant värde i vår multipla regressionsanalys. 

Genom att återkoppla till Anderson och Reebs studie (2003) kan vi se att våra resultat inte 

stämmer överens med deras, då de påvisar ett samband mellan familjeföretaget som 



37	  
	  

företagsform och prestation. Denna skillnad kan bero på flertalet olika faktorer. Det kan 

exempelvis bero på att Anderson och Reeb har haft en annan typ av definition av ett 

familjeföretag och företagsprestation. Denna oenighet kring definitionen av såväl ett 

familjeföretag som definitionen av företagsprestation utgör problem för forskningen, något 

som Dyer (2006) påpekade. Andra faktorer som kan ha påverkat utfallet är att Anderson 

och Reeb studerade större, börsnoterade bolag på den amerikanska marknaden medan vi 

undersökt små och medelstora företag på den svenska marknaden. 

Om vi ser till den andra oberoende variabeln företagsålder – som visade sig vara icke 

signifikant med prestationsmåttet avkastning på eget kapital men signifikant med 

prestationsmåttet avkastning på totalt – kan vi se att koefficienten visat sig vara negativ i de 

båda testen. Den negativa koefficienten innebär att ju äldre ett företag blir, desto sämre blir 

prestationen. Detta samband går att koppla till Anderson och Reebs studie (2003) som 

också påvisade samma samband mellan företagsåldern och prestationen. Anderson och 

Reeb drog slutsatsen att ju äldre ett företag blir, desto mindre grundkompetens i företaget 

vilket är en av anledningarna till den försämrade prestationen. 

Genom att undersöka variabeln skuldsättningsgrad – som visat sig vara signifikant med 

båda prestationsmåtten – kan vi se att multipel regressionen visar att ett samband finns 

mellan ett företags skuldsättning och prestation. Här ser vi att ju högre skuldsättningsgrad 

ett företag har, desto sämre prestation.  
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7.	  Slutsatser	  
I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser, med vilka vi besvarar studiens 

problemformulering och syfte. Slutligen resonerar vi även kring vilka möjligheter som 

finns för framtida forskning på området för familjeföretagande och ickefamiljeföretagande. 

En stor del av vår problemdiskussion grundade sig i det faktum att forskarnas åsikter kring 

familjeföretags och icke-familjeföretags prestation går åt vitt skilda håll. Vi såg även en 

lucka i forskningen kring familjeföretag verksamma på den svenska marknaden. Ett av våra 

generella mål med undersökningen var att bredda forskningen kring familjeföretag på den 

svenska marknaden, något vi anser oss ha gjort genom att besvara vårt mer specifika syfte.  

Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på om det föreligger någon skillnad i 

prestation mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. Vi har med denna studie inte 

kunnat påvisa någon signifikant skillnad i företagsprestationen mellan familjeföretag och 

icke-familjeföretag. Därmed accepterar vi vår nollhypotes. 

Vi har genom vår multipla regressionsanalys, sett att vår oberoende variabel familjeföretag 

inte påvisat något signifikant samband med företagsprestationen. Därtill har vi sett att bland 

annat företagsåldern är en variabel som går att koppla till företagsprestationen. Vi har sett 

att ju äldre ett företag är desto sämre är prestationen, något som andra forskare, exempelvis 

Anderson och Reeb, före oss också har konstaterat.  

Vi har jämfört våra resultat med bland andra Anderson och Reebs (2003) samt Morck, 

Strangeland och Yeungs (2000) resultat och sett att våra tre resultat skiljer sig helt från 

varandra. Dessa skillnader i resultat har vi kopplat till Dyers tanke om att oenighet kring 

definitionen av begreppen familjeföretag och företagsprestation skapar problem i 

forskningen på området.  

Då vi har kommit fram till att det inte föreligger någon skillnad i prestationen mellan 

familjeföretag och icke-familjeföretag anser vi att denna undersökning har uppfyllt sitt 

syfte, vilket var att ta reda på huruvida det förelåg någon skillnad mellan prestationen eller 

inte. Vi har genom vår multipla regressionsanalys även sett vilka samband vi kan finna 

mellan våra oberoende variabler och företagsprestation, något som gett oss djupare 

förståelse för prestationen inom företagsformerna. 
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7.1	  Vidare	  forskning	  

För framtida forskning inom området anser vi att det finns ett behov av att använda andra 

oberoende variabler för att få en mer omfattande regressionsanalys av sambanden mellan 

företagsprestationen och variablerna. Det finns även möjligheter till att ändra metoden för 

att lösa problemet kring definitionen av familjeföretag, exempelvis genom att skicka ut 

enkäter för att låta företagen själva klassa sig som familjeföretag eller icke-familjeföretag. 

Det finns också rum för att utföra en replikatstudie med en annan tidsperiod, eller studera 

större, börsnoterade företag på den svenska marknaden för att se hur dessa presterar. Vi 

avråder dock från studier på mikroföretag då det finns risk för bristande information samt 

en hög risk för inaktivitet.   
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9	  Bilaga	  	  
	  

9.1	  Urvalet	  	  

9.1.1	  Urvalets	  familjeföretag	  
A C Ställningsmontage Aktiebolag 
Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv Aktiebolag 
Aktiebolag Örebro Rörmontage 
Aktiebolaget Fristads Expressbyrå 
Aktiebolaget Futuritas 
Aktiebolaget Möllers Åkeri 
Aktiebolaget Robert Jönssons Omnibustrafik 
Aktiebolaget Siljansnäs Sågverksbolag 
Aktiebolaget Stiglöv & Co 
Aktiebolaget Vassmolösa Maskinaffär 
Aludesign i Docksta Aktiebolag 
Amab Hydraul Aktiebolag 
ATB Drivtech AB 
Attacus Mark & Maskin Aktiebolag 
Beslag Design i Båstad Aktiebolag 
Bodén Mark & Anläggning Aktiebolag 
Bordsjö Skogar Aktiebolag 
Boutique Amoréss Aktiebolag 
Brobergs Tobakshandel Aktiebolag 
Bruniusbolagen Aktiebolag 
Bröderna Anderssons Möbler Aktiebolag 
Börjes Rör & Bygg Aktiebolag 
Börjessons Bil i Alingsås Aktiebolag 
CCH Transtech Aktiebolag 
Cedergrens Mek. Verkstad Aktiebolag 
Curt & Inger Wall Aktiebolag 
Dahlqvists Bil Kristianstad AB 
ECRIS Aktiebolag 
Entema Entreprenader & Service Aktiebolag 
Fastighetsbolaget NILPAT Aktiebolag 
Flemming Uziel Aktiebolag 
Forkarby snickeri och entreprenad Aktiebolag 
Fritidsanläggningar Kneippbyn Aktiebolag 
Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag 
Gastronomi Leverantören i Sverige Aktiebolag 
Gerdins Industriutveckling Aktiebolag 
Gillis Edman Begravning och Familjerätt AB 
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Granec Maskin Aktiebolag 
Gränsrasta Bensin & Närbutik Aktiebolag 
Hammarel Aktiebolag 
Hedengrens Bokhandel Aktiebolag 
Hooks Herrgård Hotell Aktiebolag 
HOTAB Eldningsteknik Aktiebolag 
Hyllinge Åkeri Aktiebolag 
Intercut Sverige AB 
Ivar Lundqvist Entreprenad Aktiebolag 
Ivars Bil i Hoting Aktiebolag 
Kalmar Bilcentrum Aktiebolag 
Kempes Plåt & Klimatkontroll AB 
Kiruna MejeriFrakt Aktiebolag 
Konga Mekaniska Verkstad Aktiebolag 
Kontorsstädning Aktiebolag 
Koster Marin Aktiebolag 
Krossentreprenad i Kilafors Aktiebolag 
Landrins Bil Hälla AB 
Lecora AB 
Lemont Maskin Aktiebolag 
Lennart Ottosson Bygg & Fastighets Aktiebolag 
Lennart Petersson Holding AB 
M T Hanssons Livs Aktiebolag 
Mafa i Ängelholm Aktiebolag 
Magasin friend of brands AB 
Magnus Bil Aktiebolag 
Markollo Aktiebolag 
MILJÖGÅRDENS MÖBLER Aktiebolag 
MPA Måleriproduktion Aktiebolag 
Målerifirman Sture Persson Aktiebolag 
Målsta Blommor Aktiebolag 
Neoplan Väst Aktiebolag 
Nordins Traktorer & Svets Aktiebolag 
Norrbottens Entreprenad och Maskin Aktiebolag 
Norrby Trä & Byggvaror Aktiebolag 
Nya Bygg-Lars i Trollhättan Aktiebolag 
Nösunds Värdshus Aktiebolag 
Otto & Glassfabriken AB 
Per Eliassons Entreprenad & Maskin Aktiebolag 
P-O Åkerbergs Trafik Aktiebolag 
Professional Management Kurt Seliberg 
Aktiebolag 
Restaurang Ragnar Smidt Aktiebolag 
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Rigef Plastemballage Aktiebolag 
Roslagsverkstäder Aktiebolag 
Septon Electronic Aktiebolag 
Sigillet Fastighets Aktiebolag 
Skarhults Gods AB 
Smålandsbussen AB 
Stockholmsaktiebolaget Autopunkten 
Sunds Entreprenad i Sundsvall Aktiebolag 
Swedstyle AB 
Tholmarks Uthyrning AB 
Thunells Busstrafik Aktiebolag 
TJ Utveckling AB 
Trafik & Fritid Skandinavien AB 
Ucklums Grus Aktiebolag 
Uddevalla Brandservice Aktiebolag 
Unimer Holding AB 
Wengholm Förvaltning AB 
Vete-Katten Aktiebolag 
Vetico Aktiebolag 
Wibax Logistics Aktiebolag 
Vindelåns Snickeri Aktiebolag 
Vitvaruspecialisten Nordin & Ölwing 
Aktiebolag 
Värme & Kylteknik i Vassmolösa AB 
Västkustfilé AB 
Zebro International Aktiebolag 
Å.G. Emballage Aktiebolag 
Åke Svanstedt Aktiebolag 
Åkeri Aktiebolaget Kjell och Aste Larsson 
Ångermanlands Bilförsäljningsaktiebolag 
Östra Husby Livs Aktiebolag 
 

9.1.2	  Urvalets	  icke-‐familjeföretag	  
3L Måleri i Umeå AB 
AB GLF Genarps Lådfabrik 
Affärsverken Energi i Karlskrona AB 
Ahlmén & Sahlin Aktiebolag 
Aktiebolaget D. Börjessons Konsthandel 
Aktiebolaget Dahlberg & Roos 
Aktiebolaget Energibevakning C.O.M 
Aktiebolaget Jokkmokkshus 
Aktiebolaget Kemisten 
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Aktiebolaget Konsumentkemi 
Aktiebolaget Maskintjänst i Varberg 
Aktiebolaget Royal Club 
Aktiebolaget Skövdebostäder 
Aktiebolaget Svensk Varuförmedling 
Apladalen Företagshälsovård AB 
Auto-Centrum i Västerås Aktiebolag 
Back Up skylt o dekor i Örebro Aktiebolag 
BBM i Karlstad AB 
Bilhuset i Piteå Aktiebolag 
Bleck- och Plåtslageriet i Eskilstuna AB 
Bröderna Öhman AB 
Bygg-Fast Utveckling Aktiebolag 
C.M.A. Combined Maritime Agencies Scandinavia 
Aktiebolag 
Car Care i Väsby Aktiebolag 
COBOLT Aktiebolag 
Continova Aktiebolag 
CR Förmånsleasing Aktiebolag 
DAB Dental Aktiebolag 
Dataconnect Technologies i Limhamn AB 
Destination Apelviken AB 
E/S Styromatic Aktiebolag 
EBA-Emmaboda Bostadsaktiebolag 
Emballator Lagan Plast Aktiebolag 
FIG Metall Aktiebolag 
Forslunds i Skellefteå AB 
Frödinge Tanktransport Aktiebolag 
Frölunda Data Försäljnings AB 
Färg och Tapet i Helsingborg Aktiebolag 
Georg Hansen Shipping AB 
G-MAN TOOLS Aktiebolag 
Gnosjö Trafik Aktiebolag 
Göteborgs Frihamns Aktiebolag 
Göteborgs Väg- och Anläggningsbyrå AB 
Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) 
Habo Bostäder Aktiebolag 
Illusion Film & Television Aktiebolag 
Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark Aktiebolag 
Ingmar's Transport Aktiebolag 
Kalmar Energi Elnät AB 
Kalmar Motor Aktiebolag 
Kartongbolaget i Hälsingborg Aktiebolag 



48	  
	  

Kisa Återvinning AB 
Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag 
Kyl & Maskin i Visby Aktiebolag 
Lamina System Aktiebolag 
Leon AB 
Lidköpings Näringslivsfastigheter Aktiebolag 
Ludvikahem Aktiebolag 
Mikael Jansson Städkonsult Aktiebolag 
Miljömärkning Sverige AB 
Mälartak Entreprenad AB 
NDT Training Center Aktiebolag 
Neuropsyk i Bollnäs AB 
Norskens Ljungby Träindustri AB 
NÄRA AB 
Nässjö Affärsverk Aktiebolag 
Onsign i Gnosjö AB 
P. Chr. Rusch & Son Aktiebolag 
Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag 
Pro4u Competence Network AB 
Rimaster Electrosystem AB 
Roupéz Profil Collection -RPC-Värnamo Aktiebolag 
Rör och VVS Center i Sollentuna Aktiebolag 
SAC Nordic AB 
Siljum Mekan Aktiebolag 
Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB 
SmålandsMunken Aktiebolag 
Stefo International Collection Aktiebolag 
SWEMA AB 
Svenskt Pacsystem Aktiebolag 
Swerea SWECAST AB 
Syntell Aktiebolag 
Sävik Behandlingshem AB 
Taxi Västerås Aktiebolag 
TOOL TRADE i Norrland Aktiebolag 
TRIVEC Öst AB 
Trosabygdens Bostäder Aktiebolag 
Två Grävare AB 
Tälje Mark Aktiebolag 
Vagnparken i Skåne Aktiebolag 
Walk On Shoes AB 
Videum AB 
WTAB Wermlands Tunnplåt AB 
Wästgöta Plast Aktiebolag 



49	  
	  

X-läns taxiservice Aktiebolag 
Yrkes & Profilkläder i Uppsala AB 
ÅLEM ENERGI Aktiebolag 
Åre Chokladfabrik AB 
	  


