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Sammanfattning 
 
Titel: Ägarstrukturens påverkan på earnings quality  

 

Författare: Haris Custovic och Måns Linderoth 

 

Handledare: Torbjörn Tagesson 

 

Nyckelord: Earnings quality, ägarstruktur, godtyckliga periodiseringar, agentteori, 

resultatmanipulering. 

 

Introduktion: Tidigare forskning, främst i USA och Asien, har hittat samband mellan 

företags ägarstruktur och earnings quality. Låg earnings quality kan resultera i ineffektiv 

resursallokering, lägre samhällsekonomisk tillväxt samt omotiverade 

förmögenhetsöverföringar. Till följd av dessa problem, samt att Sveriges institutionella miljö 

skiljer sig åt från andra länder, finns behovet att förklara sambandet i en svensk kontext. 

 

Syfte: Studiens syfte är att förklara hur olika ägarstrukturer påverkar earnings quality. 

 

Metod: Studien utgår från en deduktiv ansats där hypoteser deducerats utifrån agentteori, 

alignment effect, entrenchment effect, samt active monitoring hypothesis. Kvantitativ data 

består av sekundärdata i form av årsredovisningar. Studien har genomförts med en 

tvärsnittsdesign. 

 

Slutsats: Studiens resultat visar att företag med högre andel utländskt ägande tenderar att 

redovisa högre earnings quality. Resultatet kan förklaras av agentteorins typ I-problem. 

Övriga ägarstrukturer uppvisar inga signifikanta samband.  
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Abstract 
 
Title: Ownership structure and its effect on earnings quality 

 

Authors: Haris Custovic and Måns Linderoth 

 

Supervisor: Torbjörn Tagesson 

 

Keywords: Earnings quality, ownership structure, discretionary accruals, agency theory, 

earnings management. 

 

Introduction: Prior research, mainly based in USA and Asia, has shown a relationship 

between ownership structure and earnings quality. Low earnings quality might result in 

inefficient resource allocation, lower economic growth and unintended wealth transfers. 

Following these issues, and due to the fact that the Swedish institutional setting differs from 

other countries, there is a need to explain the relationship in a Swedish context.  

 

Purpose: The purpose of this study is to explain how different ownership structures affect 

earnings quality. 

 

Method: This study is based on a deductive approach where the hypotheses have been 

deducted from agency theory, alignment effect, entrenchment effect and active monitoring 

hypothesis. The quantitative data consists of secondary data, namely annual reports. The 

study has been conducted with a cross-sectional design. 

 

Conclusion: The results show a positive relationship between foreign ownership and 

earnings quality. The result can be explained with agency theory’s type I-problem. Other 

ownership structures show no significant relationship. 
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1. Inledning 

 

Detta kapitel innehåller en introduktion till vårt forskningsämne. Vi presenterar bakgrunden 

och diskuterar forskningsproblemet. Kapitlet avslutas med studiens syfte.

 

1.1 Bakgrund 

Företagets redovisade resultat anses vara det främsta prestationsmåttet (Alves, 2012). 

Resultatets tillförlitlighet och kvalitet, ofta benämnt earnings quality, är av stor vikt för den 

finansiella marknaden eftersom aktörer på marknaden använder sig av företagets räkenskaper 

för investeringsbeslut (Parte-Esteban & García, 2014). När ett företag redovisar låg earnings 

quality riskerar de finansiella rapporterna att ge en vilseledande bild till investerare och 

försvårar därmed möjligheterna till rationella investerarbeslut (Dechow, Ge & Schrand, 2010). 

Därmed väcker earnings quality intresse hos aktörer som normgivare, investerare och forskare 

(Teets, 2002). 

 

Ett flertal studier har visat att earnings quality påverkas av företags ägarstruktur (Wang, 2006; 

Givoly, Hayn & Katz, 2010; Xu, Wang & Anandarajan, 2012; An, 2015). Utgångspunkten för 

sambandet förklaras av agentteorins två problem (An, 2015) som båda uppstår när ägande och 

drift separeras i ett företag (La Porta, Lopez-de-Silianes & Shleifer, 1999). Typ I-problemet 

behandlar den klassiska intressekonflikten mellan ägare och ledning (Ali, Chen & 

Radhakrishnan, 2007). I företag med svaga ägare begränsas ägarnas kontroll över ledningen. 

Således har ledningen större möjligheter att agera opportunistiskt och maximera sin egen nytta 

(An, 2015). Om det däremot finns en kontrollerande ägare med en aktiv roll i verksamheten 

minskar typ I-problem vilket leder till högre earnings quality (Francis, Schipper & Vincent, 

2005). 

 

Typ II-problemet behandlar relationen mellan den kontrollerande ägaren och minoritetsägare. 

När en ägare har tillräckligt stor makt i ett företag uppstår möjligheter att expropriera företagets 

tillgångar på minoritetsägarnas bekostnad (Francis, Schipper & Vincent, 2005). I syfte att dölja 

sådana handlingar antas storägaren, med inflytande över ledningen, redovisa opportunistiskt 

vilket leder till lägre earnings quality (Salvato & Moores, 2010). 
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Tidigare forskning har visat att olika ägarstrukturer har olika effekter på earnings quality. 

Institutionellt ägande har visat sig leda till högre earnings quality (Jung & Kwon, 2002; Velury 

& Jenkins, 2006; Hadani, Goranova & Khan, 2011). Även industriellt ägande har studerats, 

och leder enligt Douthett och Jung (2001) till bättre kontroll över ledningen, vilket torde 

resultera i högre earnings quality. Den mest studerade ägarstrukturen är familjeägande, där 

resultaten går isär om dess påverkan på earnings quality. Forskning har hittat både ett positivt 

samband (Wang, 2006; Ali, Chen & Radhakrishnan, 2007; Cascino, Pugliese, Mussolino & 

Sansone, 2010; Hashim & Devi, 2012; Parte-Esteban & García, 2014) och ett negativt samband 

(Fan & Wong, 2002; Pergola, Joseph & Jenzarli, 2009). Slutligen har även ledningsägda 

företag studerats, och Yeo, Tan, Hu och Chen (2002) har i sin studie visat att större ägande hos 

företagsledningen resulterar i högre earnings quality. 

 

Även företagets ägarkoncentration och dess påverkan på earnings quality har studerats. An 

(2015) har visat att företag med hög ägarkoncentration redovisar högre earnings quality. 

Morck, Shleifer och Vishny (1988) menar motsatsvis att storägare har större möjligheter att 

expropriera företagets tillgångar. Fan och Wong (2002) samt Pergola, Joseph och Jenzarli 

(2009) har visat på att denna effekt leder till lägre earnings quality. Således har motstridiga 

resultat presenterats om hur ägarkoncentration påverkar earnings quality. Även utländskt 

ägande har studerats. Grinblatt och Keloharju (2000) samt Ferreira och Matos (2008) menar att 

utländska ägare har sämre relation till företaget till följd av kulturella skillnader och således 

har de starkare incitament att kontrollera företagsledningen, vilket leder till högre earnings 

quality. Därmed spelar ägarstrukturen viktig roll för lednings möjligheter till opportunistiskt 

beteende, och således även earnings quality (Fan & Wong, 2002). 

1.2 Problematisering 

Earnings quality är centralt för möjligheterna till effektiv resursallokering på kapitalmarknaden 

(Mehrani, Moradi & Eskandar, 2017). I ett tal beskrev Arthur Levitt, tidigare ordförande för 

den amerikanska finansinspektionen (SEC), riskerna med bristande tillförlitlighet i den 

finansiella rapporteringen. Levitt (1998) menade att “if a company fails to provide meaningful 

disclosure to investors about where it has been, where it is and where it is going, a damaging 

pattern ensues [...] investors grow anxious; prices fluctuate for no discernible reasons”. 

Problematiken med bristande earnings quality är att det enligt ovanstående resonemang kan 
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resultera i ineffektiv resursallokering. Eftersom ägarstruktur påverkar earnings quality är det 

viktigt att klargöra hur denna påverkan ser ut i syfte att förhindra ineffektiv resursallokering. 

  

Låg earnings quality är även problematiskt och icke önskvärt ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Ineffektiv resursallokering leder till sämre ekonomisk tillväxt då det avleder 

resurser från investeringar i företag med reella avkastningsmöjligheter, till förmån för företag 

med missvisande finansiell rapportering och sämre avkastningsmöjligheter (Schipper & 

Vincent, 2003). Följaktligen är earnings quality viktigt ur ett investeringsperspektiv (Mehrani, 

Mordai & Eskandar, 2017) såväl som ett samhällsekonomiskt perspektiv (Schipper & Vincent, 

2003). 

  

Omotiverade förmögenhetsöverföringar är ytterligare ett problem som kan uppstå till följd av 

låg earnings quality. Vinst och andra vinstbaserade mått, exempelvis avkastning på kapital, 

används ofta som underlag för låneavtal och avtal med företagsledningen (Schipper & Vincent, 

2003). Om ett företag redovisar låg earnings quality innebär det att avtalen sluts baserat på 

felaktiga grunder. Ofta sker detta när företagsledningen har resultatbaserad ersättning och 

därmed incitament att manipulera resultatet, vilket föranleder felaktig ersättning (ibid.). 

Således torde ett rimligt antagande vara att intressenter till företaget eftersträvar hög earnings 

quality. 

 

Forskning utförd i USA har studerat S&P 500-företag (Wang, 2006; Ali, Chen & 

Radhakrishnan, 2007; Bardhan, Lin & Wu, 2015). Det amerikanska näringslivet kännetecknas 

av stor ägarspridning jämfört med kontinentaleuropeiska länder i allmänhet och Sverige i 

synnerhet (Mallin, 2007:66; SOU, 2004:46). Studier har även utförts i Asien (Hashim & Devi, 

2012; An, 2015; Merani Moradi & Eskandar, 2017) där näringslivet präglas av svag reglering 

och svagt lagstadgat skydd för minoritetsägare i företag (Fan & Wong, 2002). En del forskning 

har även utförts i Europa (Cascino, Pugliese, Mussolino & Sansone, 2010; Gaio & Raposo, 

2011; Parte-Esteban & García, 2014) men i länder med en annorlunda institutionell miljö 

jämfört med Sverige.  Följaktligen skiljer sig Sverige från dessa marknader då det svenska 

näringslivet karaktäriseras av hög ägarkoncentration samt starkt lagstadgat skydd för 

minoritetsägare (Carlsson, 2007). Vidare är förekomsten av aktieslag med olika rösträtt vanligt 

i Sverige. Således kan aktieägare behålla kontrollen av stora företag genom att inneha fler 

röststarka aktier, vilket bidrar till högre ägarkoncentration jämfört med många andra länder (La 

Porta, Lopez-De-Silianes & Shleifer, 1999; Carlsson, 2007). 
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De effekter olika ägarstrukturer har på earnings quality förklaras med hjälp av den teoribildning 

som finns inom området. Teorierna som används är agentteorin, alignment effect, 

entrenchment effect samt active monitoring hypothesis. Eftersom det föreligger institutionella 

skillnader mellan Sverige och andra länder är det inte säkert att befintliga teorier kan appliceras 

med samma resultat som på andra marknader. Implikationen blir därmed bristande kunskaper 

om ägarstrukturella effekter på earnings quality i en svensk kontext, vilket denna studie ämnar 

undersöka. Vidare skiljer sig denna uppsats från tidigare nämnda studier då den analyserar och 

jämför ett bredare urval av ägarstrukturer i kontrast till att endast undersöka en enskild 

ägarstruktur.  

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att förklara hur olika ägarstrukturer påverkar earnings quality. 
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2. Teoretisk metod 

 

I kapitlet konkretiseras vårt val av forskningsansats och teoretisk ansats samt hur vi resonerat 

kring det. 

 

2.1 Forskningsansats 

Eftersom studiens syfte är att förklara hur olika ägarstrukturer påverkar earnings quality har vi 

utgått från en deduktiv ansats. Valet av ansats bygger huvudsakligen på att det redan finns ett 

stort urval av teorier kring forskningsämnet. Således kan vi använda existerande teorier till att 

formulera hypoteser för vad vi tror studien kommer resultera i. Hypoteserna prövas empiriskt 

för att förkastas eller inte förkastas beroende på utfall. Ett sådant arbetssätt är förenligt med 

deduktiv ansats (Jacobsen, 2002:42–44). Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2016) är en 

deduktiv ansats lämpligt om generaliseringar ska göras (förutsatt noggrant urval av data och 

urvalsstorlek). Således har vi valt en deduktiv ansats då det möjliggör generalisering av 

studiens resultat. 

  

Då vi utgår från en deduktiv ansats i vår studie finns enligt Jacobsen (2002:35) risk att viktig 

information förbises. I vårt fall kan det resultera i att vi förbiser faktorer som påverkar earnings 

quality utöver ägarstrukturen. Således kan vi inte med säkerhet fastställa att eventuell 

korrelation även har ett kausalt samband (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). 

2.2 Val av teori 

I studien utgår vi från agentteorin samt alignment effect, entrenchment effect och active 

monitoring hypothesis. Vi har valt att använda oss av agentteorin då den förklarar typ I- och 

typ II-problem som uppstår till följd av separationen mellan ägande och ledning (An, 2015). 

Övriga teorier har valts eftersom de ger olika förklaringar till hur olika ägarstrukturer påverkar 

företagets verksamhet (Shleifer & Vishny, 1997; Velury & Jenkins, 2006; Salvato & Moores, 

2010). Teorierna har dessutom använts frekvent i tidigare forskning och är således väl 

beprövade (Hashim & Devi, 2012; An, 2015; Ajay & Madhumathi, 2015). 
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3. Teori 

 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis agentteorin som ligger till grund för övriga teorier. 

Därefter ges en redogörelse för alignment effect, entrenchment effect och active monitoring 

hypothesis. Kapitlet avslutas med formulering av hypoteser baserat på nämnda teorier. 

 

3.1 Agentteorin 

Typ I-problemet behandlar situationen som uppstår när ägaren (principalen) delegerar 

arbetsuppgifter och beslutsfattande över företaget till någon utomstående (agent) (Fama & 

Jensen, 1983). Således separeras ägandet och driften av företaget. Jensen och Meckling (1976) 

utgår i sin teori från att individer drivs av ett egenintresse, vilket ger upphov till 

intressekonflikter då agentens och principalens intressen inte är i linje med varandra.  Eftersom 

agenten har bättre insyn i verksamheten jämfört med principalen föreligger 

informationsasymmetri mellan parterna, där agenten har ett informationsövertag (Mallin, 

2007). Informationsövertaget kan utnyttjas av agenten i syfte att tillskansa sig själv fördelar 

istället för att maximera aktieägarvärdet (Banchit & Locke, 2011). 

  

Holderness (2003) menar att typ I-problemet kan reduceras genom hög ägarkoncentration 

eftersom storägare har större incitament och resurser att kontrollera agentens agerande. 

Generellt sett är typ I-problem vanligare i regioner vars näringsliv präglas av stor 

ägarspridning, exempelvis USA (Ding, Qu & Zhuang, 2011). 

 

Trots Holderness (2003) antagande om reducering av typ I-problem till följd av en 

kontrollerande ägare uppstår andra typer av problem för dessa företag (Dharwadkar, George & 

Brandes, 2000). Typ II-problemet behandlar relationen mellan den kontrollerande ägaren och 

minoritetsägare, och uppstår till följd av intressekonflikter mellan dessa parter (An, 2015). 

Kontrollerande ägare kan använda sitt inflytande över företaget till att driva det på ett sätt som 

gynnar sig själv på minoritetsägarnas bekostnad (Johnson, Boone, Breach & Friedman, 2000). 

Typ II-problem är vanligt förekommande i Asien och andra regioner som karaktäriseras av hög 

ägarkoncentration (Fan & Wong, 2002). De två typerna av agentproblem skapar således på 

olika sätt möjligheter och problem för redovisningens kvalitet och transparens (Ding, Qu & 

Zhuang, 2011). 
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3.2 Alignment effect 

Alignment effect menar att i företag med koncentrerat ägande är det lättare att kontrollera 

ledningens agerande (Parte-Esteban & García, 2014). En kontrollerande aktieägare har större 

incitament att bevaka företagets verksamhet och utveckling då denne ofta har stor del av sin 

förmögenhet investerad i företaget (Shleifer & Vishny, 1997). Vidare tenderar stora aktieägare 

att ha ett långsiktigt perspektiv med sitt innehav och strävar efter ett aktivt ägande. Detta 

perspektiv minskar benägenheten att fatta kortsiktiga beslut som är gynnsamma för stunden 

men som på lång sikt skadar företaget. Således menar alignment effect att denna typ av ägare 

inte har incitament att manipulera företagets resultat, utan strävar efter att företaget redovisar 

hög earnings quality (Wang, 2006). 

Det är vanligt att större ägare spelar en aktiv roll i företagets styrning i form av styrelsemedlem 

eller VD. Därmed har de stor insyn i den dagliga verksamheten, och har stort inflytande över 

de beslut som fattas (Ali, Chen & Radhakrishnan, 2007). Således menar alignment effect att 

koncentrerat ägande reducerar typ I-problem och leder till mindre opportunistiskt beteende 

(An, 2015). Andra effekter av en dominerande ägare kan till exempel bli att mindre fokus riktas 

mot hur företagets aktiekurs utvecklas på kort sikt, samt att pressen att möta aktieanalytikernas 

prognoser minskar. Med andra ord har företaget större friheter att åta sig aktiviteter som är 

gynnsamma på lång sikt, även om det får negativa konsekvenser på kort sikt. Därmed minskar 

behovet av att manipulera den finansiella rapporteringen (Cascino m.fl., 2010). 

Anderson och Reeb (2003) menar även att den dominerande ägarens långsiktiga perspektiv 

samt större kontroll leder till att företag levererar bättre resultat. I sin studie om familjeföretag 

i USA pekar författarna ut minskade agentproblem samt kunskaper om verksamheten jämfört 

med konkurrenter som orsakande faktorer. Vidare menar författarna att utomstående aktieägare 

ofta utövar noggrann granskning över den dominerande ägaren för att försäkra sig om att denne 

inte gynnar sig själv på övriga ägares bekostnad.  

3.3 Entrenchment effect 

När ägarkoncentrationen i ett företag är hög ökar risken för den kontrollerande ägaren att berika 

sig på minoritetsägarnas bekostnad enligt entrenchment effect (Salvato & Moores, 2010). 

Exproprieringen av företagets tillgångar kan ske både monetärt och icke-monetärt och 

agerandet brukar benämnas ”tunneling” (Johnson, La Porta, Lopez-de-Silanes & Shleifer, 

2000). Den kontrollerande ägaren kan öka sin förmögenhet på minoritetsägarnas bekostnad på 
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flera olika sätt. Eftersom ägaren ofta är representerad i ledningen kan denne genom överdriven 

och omotiverad kompensation till företagets ledning berika sig själv. Den kontrollerande 

ägaren kan även göra opportunistiska val av styrelsemedlemmar och ledning som kan antas 

missgynna minoritetsägarna (Shleifer & Vishny, 1997; Chen, Chen & Cheng, 2008). Ett annat 

sätt är att överföra resurser mellan företag där denne är storägare (Johnson m.fl., 2000). 

  

En faktor som kan förstärka entrenchment effect är förekomsten av olika aktieslag. Genom att 

inneha röststarka aktier kan en kontrollerande ägare behålla makten trots att denne enbart 

innehar en relativt liten andel av kapitalet. Därmed kan den kontrollerande ägaren genom olika 

handlingar tillskansa sig privata fördelar utan att ta lika stor del av kostnaden som uppstår till 

följd av dessa handlingar (Zerni, Kallunki & Nilsson, 2009). Tidigare forskning har visat att 

förekomsten av olika aktieslag påverkar redovisningens tillförlitlighet negativt (Bardhan, Lin 

& Wu, 2002; Fan & Wong, 2002; Francis, Schipper & Vincent, 2005). 

3.4 Active monitoring hypothesis 

Active monitoring hypothesis innebär att institutionella investerare är bättre och mer effektiva 

i arbetet med att kontrollera företagsledningen jämfört med individuella investerare (Mehrani, 

Moradi & Eskandar, 2017). Till följd av att institutionella ägare investerar mycket kapital har 

de starka incitament att kontrollera sina investeringar eftersom de vill värna om sin 

förmögenhet (Jung & Kwon, 2002). Andra förklaringar till varför institutionella investerare är 

effektivare i sin kontroll av företagets ledning är att de jämfört med många andra ägare har 

stora resurser. (Velury & Jenkins, 2006). 

Eftersom institutionella investerare oftast är professionella aktörer besitter de kunskapen att 

använda finansiella rapporter till att utläsa information och utvärdera sin investering. Således 

kontrolleras kvaliteten i de finansiella rapporterna aktivt. I de fall ledningen anses ha gjort ett 

dåligt jobb med informationens kvalitet har ägaren även kunskapen att tillrättavisa och 

disciplinera ledningen (ibid.) Dessutom anses institutionellt ägande vara ett viktigt komplement 

till att kontrollera företagsledningen (Karamanou & Vafeas, 2005). 
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3.5 Hypotesformulering 

3.5.1 Ägarkoncentration 

Tidigare studier (Demsetz & Villalonga, 2001; De Miguel, Pindado & De la Torre, 2004; 

Boubraki, Cosset & Guedhamy, 2005) har visat att en hög ägarkoncentration effektiviserar 

kontrollen över företagsledningen. Förekomsten av en stor ägare som utövar effektiv kontroll 

över företagslednings beslut reducerar möjligheterna för resultatmanipulering (Yeo, Tan, Hu 

& Chen, 2002) vilket resulterar i högre earnings quality (Sánchez-Ballesta & García-Mecka, 

2007). Med utgångspunkt i alignment effect minskar därmed typ I-problemet till följd av hög 

ägarkoncentration, då företagsledningens möjlighet till opportunistiska handlingar minskar 

(An, 2015). Således formuleras följande hypotes: 

  

Hypotes 1a: Det finns ett positivt samband mellan ägarkoncentration och earnings quality. 

 

Motsatsvis menar Morck, Schleifer och Vishny (1988) att hög ägarkoncentration i enlighet med 

entrenchment effect ökar risken för expropriering av företagets tillgångar av den kontrollerande 

ägaren. Enligt An (2015) ger koncentrerat ägande upphov till typ II-problem. Eftersom den 

kontrollerande ägaren ofta är representerad i företagsledningen eller styrelsen (Ali, Chen & 

Radhakrishnan, 2007) ökar möjligheterna till handlingar som gynnar denne på bekostnad av 

minoritetsägarna. 

  

Hypotes 1b: Det finns ett negativt samband mellan ägarkoncentration och earnings quality. 

3.5.2 Utländskt ägande 

Utländskt ägda företag kontrolleras av utländska investerare. Vanligtvis utgörs dessa 

investerare av aktiefonder, pensionsfonder samt andra institutionella aktörer (Dahlquist & 

Robertsson, 2001). Generellt sett kan utländska ägare sägas vara mer vinstorienterade (Zeitun 

& Tian, 2007). Utländska investerare på den svenska marknaden tenderar att placera kapital i 

stora företag med god likviditet. Vidare har företag med hög andel utländskt ägande större 

internationell exponering (Dahlquist & Robertsson, 2001). Utländskt ägande påverkar även 

styrelsens sammansättning. En högre andel utländskt ägande är positivt korrelerat med andelen 

utländska styrelsemedlemmar (Jeon & Ryoo, 2013). 
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Enligt Broberg, Tagesson & Collin (2010) kan utländskt ägande skapa konflikter och 

missförstånd mellan ledningen och ägarna till följd av kulturella skillnader och riskpreferenser. 

Grinblatt och Keloharju (2000) samt Ferreira och Matos (2008) menar att utländska ägare har 

starka incitament att kontrollera företagsledningen och minska risken för manipulering av 

redovisningen. Deras förklaring till detta är att det föreligger svagare relationer mellan 

utländska ägare och företagsledningen. 

  

Det faktum att utländska ägare förefaller ha svagare personliga band med ledningen, samt de 

kulturella skillnader som föreligger mellan olika länder bör försvåra möjligheterna för 

utländska ägare att tillskansa sig privat information från ledningen. Dessa faktorer torde 

förstärka agentteorins typ I-problem, eftersom separationen mellan de utländska ägarna och 

ledningen ökar. Följaktligen borde ett rimligt antagande vara att utländska aktörer i större 

utsträckning förlitar sig på finansiella rapporter, och således efterfrågas högre earnings quality. 

Därmed minskar möjligheterna till opportunistisk redovisning. Med anledning av ovanstående 

resonemang formuleras följande hypotes: 

  

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan utländskt ägande och earnings quality. 

3.5.3 Institutionellt ägande 

Institutionellt ägda företag ägs av institutionella investerare, exempelvis försäkringsbolag, 

pensionsfonder, stiftelser, banker och aktiefonder (Velury & Jenkins, 2006). Institutionellt 

ägande anses vara ett viktigt komplement till att kontrollera företagsledningen (Karamanou & 

Vateas, 2005). Eftersom ägarstrukturen har stor påverkan på aktieägarvärdet antas det vara en 

viktig mekanism inom bolagsstyrning (Cheung, Fung & Tsai, 2009). Ett utmärkande drag för 

denna typ av investerare är att de förvaltar väldigt mycket kapital (Mehrani, Moradi & 

Eskandar, 2017). Eftersom kapitalet endast förvaltas av institutionen men ägs av dess 

investerare är de institutionella investerarna ansvariga för att generera avkastning till sina 

klienter (Ajay & Madhumati, 2015). Således är det grundläggande målet för deras verksamhet 

att generera högsta möjliga avkastning med det kapital de förvaltar (ibid.). 

  

Flertalet studier visar ett positivt samband mellan institutionellt ägande och earnings quality 

(Jung & Kwon, 2002; Velury & Jenkins, 2006; Hadani, Goranova & Khan, 2011). Studiernas 

resultat är i enlighet med active monitoring hypothesis som menar att institutionella ägare är 

bättre och mer effektiva i arbetet med att kontrollera företagsledningen (Mehrani, Moradi & 
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Eskandar, 2017). Eftersom institutionella ägare investerar mycket kapital, som de förvaltar åt 

sina investerare, har de starka incitament att ta ansvar och utvärdera sin investering (ibid.). 

Vidare har de stora resurser och besitter kunskapen för att kontrollera och tillrättavisa 

företagsledningen vid eventuella felaktigheter (Velury & Jenkins, 2006). 

I en studie visar Bushee (1998) att låga nivåer av institutionellt ägande skapar mer 

resultatmanipulering i ett företag. När företagsledningen vet att de är kontrollerade av 

professionella aktörer minskar deras vilja att använda metoder för resultatmanipulering. I likhet 

med Bushees (1998) studie har Mitra och Cready (2005) visat att institutionellt ägande 

resulterar i mindre valmöjligheter för företagsledningen i redovisningsprocessen. Även Chung, 

Firth och Kim (2002) menar att institutionella ägares inflytande och kontroll minskar 

ledningens möjligheter att manipulera redovisningen. Andra studier (Ajinkya, Bhojraj & 

Sengupta, 2005; Ramalingegowda & Yu, 2012) har också visat samband mellan institutionellt 

ägande och konservativ finansiell rapportering. Således torde ett rimligt antagande vara att 

institutionellt ägande begränsar företagsledningens möjligheter att ägna sig åt opportunistiska 

redovisningsval. Detta resulterar i följande hypotes: 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan institutionellt ägande och earnings quality. 

3.5.4 Industriellt ägande 

Utgångspunkten för industriellt ägande är att företag kontrolleras av ett annat företag som 

bedriver affärsmässig verksamhet. En stor del av svenskt näringsliv består av företagsgrupper 

där olika företag kontrollerar varandra (Carlsson, 2007) och företagsgrupper är även en viktig 

ägarstruktur i det franska och japanska näringslivet (Thomsen, 2008).  

  

Det finns många likheter mellan familjeägda företag och industriellt ägda företag. Gemensamt 

är att det ofta rör sig om långsiktig investeringshorisont samt ett stabilt ägande där innehaven 

sällan byts ut (Agnblad, Berglöf, Högfeldt & Svancar, 2001). Svenska företagsgrupper 

karaktäriseras av hög ägarkoncentration (Agnblad m.fl., 2001), och med utgångspunkt i 

alignment effect torde således denna ägarstruktur minska typ I-problemet. Douthett och Jung 

(2001) har visat att industriellt ägda företag mer effektivt kontrollerar ledningen, och har bättre 

kvalité i sin finansiella rapportering. Således formuleras följande hypotes: 

  

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan industriellt ägande och earnings quality. 
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3.5.5 Familjeägande 

Ett familjeägt företag kännetecknas av att en enskild person eller ett antal familjemedlemmar 

innehar en stor del av ägandet över företaget. Ägandet kan utövas direkt eller indirekt via ett 

företag eller en stiftelse (Ali, Chen & Radhakrishnan, 2007). Anderson och Reeb (2003) menar 

att det är en unik ägarstruktur, då ”founding families represent a unique class of shareholders 

that hold poorly diversified portfolios, are long-term investors (multiple generations), and often 

control senior management positions” (Anderson & Reeb, 2003:1304). Till följd av 

ägarfamiljens långsiktiga perspektiv är den mindre benägen att fokusera på kortsiktig vinning 

(Ding, Qu & Zhuang, 2011). 

  

Ägarfamiljen har ofta en mer personlig förbindelse till företaget jämfört med andra typer av 

ägare. Sirmon och Hitt (2003) talar om en integration mellan företaget och ägarfamiljen en 

sammansvetsad enhet. Den starka kopplingen innebär att företagets rykte och handlingar i stor 

utsträckning påverkar omgivningens uppfattning av familjen (Wang, 2006).  Sammantaget 

innebär denna situation att familjen inte gärna överlåter inflytande över beslutsfattandet, utan 

bibehåller en stark kontroll. Maktkoncentrationen leder i sin tur till lägre agentkostnader för 

företaget, då det inte finns samma behov av granskningsåtgärder över ledningen (Ali, Chen & 

Radhakrishnan, 2007). 

  

En annan faktor som skiljer familjeföretag från företag med andra ägarstrukturer är synen på 

risk. Deras långsiktiga fokus gör att företaget tenderar att undvika risktagande och snabba 

förändringar (Zahra, 2005). Som tidigare nämnts har ägarfamiljen ofta en betydande del av sin 

förmögenhet investerad i företaget, vilket också påverkar synen på risk. Ett uttryck för denna 

riskminimering är att familjeägda företag i högre utsträckning strävar efter en låg belåningsgrad 

i företagets kapitalstruktur (Strebulaev & Yang, 2013). 

  

Tidigare forskning har undersökt vilken påverkan familjeägande har på earnings quality. Denna 

typ av ägande stämmer i stor utsträckning överens med alignment effect. Alignment effect 

menar att koncentrerat ägande reducerar typ I-problemen då ägarens starka närvaro i företaget 

minskar informationsasymmetrin mellan principaler och agenter (Parte-Esteban & Garcia, 

2014). Kontrollerande ägares långsiktighet och stora investering skapar dessutom incitament 

att fokusera på företagets långsiktiga framgång. Således minskar benägenheten för kortsiktig 

resultatmanipulation i syfte att berika sig själv (Shleifer och Vishny, 1997). 
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Som tidigare beskrivits innebär familjeförhållandet en mer personlig relation till företaget 

jämfört med andra typer av ägande (Wang, 2006). Kopplat till alignment effect torde således 

familjeföretag vara än mer benägna att redovisa hög earnings quality. Forskning som undersökt 

familjeägda företag har bekräftat alignment effect (Ali, Chen & Radhakrishnan, 2007; Tong, 

2007; Cascino m.fl., 2010; Hashim & Devi, 2012; An, 2015). Ovanstående resonemang leder 

oss till följande hypotes: 

  

Hypotes 5a: Det finns ett positivt samband mellan familjeägande och earnings quality. 

  

Entrenchment effect menar motsatsvis att ägarfamiljen, i form av kontrollerande ägare, 

tenderar att utnyttja sitt dominerande inflytande i företaget till att berika sig på 

minoritetsägarnas bekostnad. Familjemedlemmar kan använda sina positioner i företaget till 

att bryta ner företagets interna kontroller och transparens i syfte att försvåra minoritetens insyn 

av hur verksamheten bedrivs. Sådana handlingar resulterar i lägre earnings quality. Således 

skapas större informationsasymmetri gentemot utomstående ägare (Bardhan, Lin & Wu, 2015). 

Därmed ger familjeägande upphov till mer typ II-problem i företaget (An, 2015). 

  

Pérez-González (2006) understryker risken att familjeägda företag placerar familjemedlemmar 

på ledande positioner framför externa individer med bättre kompetens. Detta ger upphov till 

alternativkostnader som bärs upp av samtliga aktieägare, medan förmånerna i form av till 

exempel ersättning enbart gynnar berörda familjemedlemmar. 

  

Tidigare forskning (Fan & Wong, 2002; Pergola, Joseph & Jenzarli, 2009) har bekräftat 

förekomsten av entrenchment effect i familjeägda bolag. Med bakgrund i tidigare forskning 

samt att svenska företag tenderar att ha en hög ägarkoncentration (Carlsson, 2007) formuleras 

följande hypotes: 

  

Hypotes 5b: Det finns ett negativt samband mellan familjeägande och earnings quality. 

3.5.6 Ledningsägande 

Ledningsägda företag kontrolleras av medlemmar i företagsledningen. När företagsledningens 

ägarandel är låg krävs enligt agentteorin mer åtgärder för att kontrollera ledningen vilket ger 

upphov till ökade agentkostnader (Warfield, Wild & Wild, 1995). Vidare menar Jensen och 
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Meckling (1976) att i takt med större ägarinnehav minskar intressekonflikten mellan ägarna 

och ledningen. Implikationen av detta är att typ I-problem reduceras. 

 

Yeo, Tan, Ho och Chen (2002) har genomfört en studie om hur den finansiella rapporteringen 

påverkas när personer i företagsledningen har stora aktieinnehav. De menar att ledningens 

ägarinnehav har en positiv påverkan på rapporteringen. Då medlemmarna i företagsledningen 

innehar en stor ägarandel bär de också en del av kostnaden som uppstår till följd av 

opportunistiskt handlande. Samtidigt innebär större ägande att ledningen har mer att tjäna på 

handlingar som maximerar företagets aktievärde. Teshima & Shuto (2008) har visat att när 

ledningens ägarandel ökar resulterar det i minskad resultatmanipulering. Studiens resultat visar 

att sambandet gäller både låga och höga nivåer av ledningens ägande och är i enlighet med 

alignment effect. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang antas följande hypotes: 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan ledningens ägande och earnings quality. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Sammanställning hypoteser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H1a: Ägarkoncentration + 
H1b: Ägarkoncentration - 
H2:  Utländskt ägande + 
H3:  Institutionellt ägande + 
H4: Industriellt ägande + 
H5a: Familjeägande + 
H5b: Familjeägande - 
H6: Ledningsägande + 

Earnings quality 
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4. Empirisk metod 

 

I kapitlet beskrivs metodiken och tillvägagångssättet för studien. Inledningsvis redogör vi för 

hur vi gått tillväga med datainsamling samt urval. Därefter beskrivs hur de olika variablerna 

operationaliseras. Kapitlet avslutas med en redogörelse av analysmetod och studiens 

begränsningar.  

 

4.1 Forskningsstrategi 

Med utgångspunkt i studiens deduktiva ansats lämpar sig en kvantitativ forskningsstrategi 

(Bryman & Bell, 2013:162). Då vår problemformulering är av testande art och undersöker flera 

enheter är kvantitativ strategi lämpligast (Jacobsen, 2002:57). Med hjälp av kvantitativa data 

ökar även vår möjlighet att generalisera resultatet till hela populationen (Bryman & Bell, 

2013:177). 

4.2 Undersökningsdesign 

Syftet med denna studie är att förklara hur olika ägarstrukturer påverkar earnings quality. 

Eftersom vi vill undersöka förhållandet för en viss tidpunkt, snarare än hur utvecklingen över 

tid har sett ut, har vi valt att använda en tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign lämpar sig väl då vi 

avser samla in data från flera fall vid en viss tidpunkt för att således analysera kvantifierbara 

data (Bryman & Bell, 2013:77). Nackdelen med vårt val av tvärsnittsdesign är att studiens 

resultat endast representerar en viss tidpunkt och således går det inte att göra jämförelser över 

tid (Bryman & Bell, 2013:78–81). Vidare är det svårt att uttala sig om kausala samband vid 

användandet av en tvärsnittsdesign (ibid.) Alternativet hade varit att göra en longitudinell 

studie för att därmed kunna uttala sig om förändring över tid (Bryman & Bell, 2013:83). Vi har 

dock valt att inte göra en longitudinell studie, då vi avser förklara förhållandet vid en given 

tidpunkt. 

4.3 Analysmetod 

Studiens beroende variabel, godtyckliga periodiseringar, är kontinuerlig då den kan anta vilka 

numeriska värden som helst. Om den beroende variabeln är binär, det vill säga den kan endast 

anta två olika värden, används antingen logistisk regression eller diskriminantanalys (Djurfeldt, 
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Larsson & Stjärnhagen, 2010). Eftersom studiens beroende variabel inte är binär används 

därför istället OLS-regressioner (Ordinary Least Squares). OLS-regressioner bygger på att de 

studerade variablerna är kvantitativa. Styrkan med analysmetoden är dock att även binära 

variabler kan ingå som oberoende variabler i analysen (ibid.). Eftersom vi använder oss av 

binära och kontinuerliga oberoende variabler har vi därför valt att använda OLS-regression. 

4.4 Datainsamling  

Vårt empiriska material består av sekundärdata i form av årsredovisningar från de företag som 

ingår i studien. Då vi använder sekundärdata är det mest lämplig att genomföra en 

dokumentstudie (Jacobsen, 2002:185). Dokumentstudie är ett effektivt sätt att ta fram de 

uppgifter som är nödvändiga för att testa uppställda hypoteser. Årsredovisningar är dessutom 

lättillgängliga då de finns publicerade på företagens hemsidor. Därmed är det en tidseffektiv 

metod som ger oss möjlighet att använda ett större urval.  Årsredovisningar bör dessutom vara 

att betrakta som tillförlitliga källor, då räkenskaperna granskas. En nackdel med 

dokumentstudie är att data som undersöks ofta har framställts för ett särskilt ändamål, vilket 

kan utgöra en begränsning för användbarheten för den som studerar data (Jacobsen, 2002:187). 

För vår studie kan det innebära klassificeringsproblem då poster i årsredovisningarna inte 

klassificeras på samma sätt som i studiens modeller. 

 

Alternativet till att använda årsredovisningar för datainsamling hade varit att använda diverse 

databaser som sammanställer finansiell information. Fördelen med databaser är att 

datainsamlingen skulle kunna bli ännu mer tidseffektiv. Det finns dock en risk med detta 

tillvägagångssätt, då dataöverföringar från ursprungskällan (i det här fallet årsredovisningar) 

kan skapa omklassificeringar och felaktigheter vilket minskar tillförlitligheten i det empiriska 

underlaget.  

 

En del företag redovisar sina räkenskaper i andra valutor än svenska kronor. Samtliga poster 

har räknats om till svenska kronor utifrån balansdagen för årsredovisningarna. Valutakurserna 

har hämtats från Bloomberg Markets. 

4.5 Urval 

Då urvalet i vår studie består av alla företag noterade på Stockholmsbörsen under år 2015 

innebär det att studien är en totalundersökning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 
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Information om vilka företag som varit noterade har hämtats från Nasdaqs hemsida. Denna 

sammanställning innehåller även företag som börsintroducerats efter undersökningsperioden, 

vilket vi rensat för med hjälp av databasen Nyemissioner.  

  

Anledningen till att vi valt bolag noterade på Stockholmsbörsen är att vi vill undersöka den 

svenska institutionella miljön. Som tidigare nämnts offentliggör börsnoterade företag också 

finansiell information på sina hemsidor vilket underlättat informationsinsamlingen. Eftersom 

vår studie varit tidsbegränsad har det således varit mer tidseffektivt att undersöka börsnoterade 

företag. 

  

Sedan 2005 måste svenska börsnoterade koncerner upprätta redovisning i enlighet med IFRS 

(Marton, Lumdsen, Lundqvist, Petterson & Rimmel, 2010) vilket är ytterligare en anledning 

till att börsnoterade bolag undersökts. Då samtliga företag använder samma standard för att 

upprätta sin redovisning anser vi att jämförbarheten ökar mellan de räkenskaper vi använder i 

studien. Följaktligen torde studiens reliabilitet öka då data från företags räkenskaper som 

används i modellen är framtagen i enlighet med samma principer. 

  

De företag som studien omfattar är de som varit noterade eller börsnoterats under perioden 

2015-01-01 - 2015-12-31. Eftersom samtliga årsredovisningar för 2016 inte offentliggjorts än 

har vi valt det senaste året innan 2016, det vill säga 2015, för att få så ny data som möjligt. 

Eftersom vår studie utgår från en tvärsnittsdesign avser vi förklara hur olika ägarstrukturer 

påverkar earnings quality under en viss tidpunkt. Studiens korta undersökningsperiod medför 

att eventuella engångshändelser kan påverka reliabiliteten negativt. Vi har dock inte identifierat 

sådana händelser för 2015, varför vi menar att studiens reliabilitet inte bör påverkas nämnvärt.  

4.6 Bortfall 

Det finns ingen konkret gräns för hur stort bortfallet får vara utan att riskera ett snedvridet 

resultat. Istället är det orsaken till bortfallet som är av intresse (Lisper & Lisper, 2005:226–

227). Som tidigare nämnts består vårt urval av företag som varit börsnoterade eller börsnoterats 

på Stockholmsbörsen under perioden 2015-01-01 - 2015-12-31. Därmed har företag som 

noterats senare än 2015 uteslutits. 
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Gällande företag med brutet räkenskapsår har vi valt årsredovisningen för 2015/2016, då det 

utgör det senaste fullständiga räkenskapsåret. I vårt urval har vi rensat för statligt ägda företag. 

Anledningen är att det endast funnits två företag med denna ägarstruktur (SAS och Telia 

Company) under den studerade perioden, och det begränsade urvalet försvårar möjligheten till 

generaliserbarhet av resultatet (Lisper & Lisper, 2005:227). I likhet med Wang (2006) har vi 

även exkluderat finansiella företag (t.ex. banker, investmentbolag, kreditinstitut och 

försäkringsbolag), då dessa bolag tillämpar annorlunda redovisningsmetoder samt följer andra 

regelverk (An, 2015). Även företag med otillräcklig finansiell information har exkluderats.  I 

tabellen nedan redogörs urvalet.  

 

Tabell 1: Urval 

 

4.7 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudsakliga etiska aspekter att ta hänsyn till i 

samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Studiens empiriska material utgörs uteslutande av årsredovisningar, som 

är offentliga handlingar. Vid publiceringen av informationen samtycker företagen till att 

allmänheten tar del av den, och därmed bör uppgifterna inte heller anses vara konfidentiella. 

Informationskravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet kan således anses vara 

uppfyllda. Nyttjandekravet innebär att insamlad data ska användas i forskningsändamål. Då 

denna studie endast avser använda insamlad data till forskning kan kravet anses uppfyllt.  

4.8 Operationalisering 

4.8.1 Beroende variabel  

Trots att begreppet earnings quality är frekvent använt inom redovisning råder ingen konsensus 

avseende definitionen. I sin litteraturgranskning av 300 studier som behandlar earnings quality 

menar Dechow, Ge och Schrand (2010) att oenigheten kring begreppets definition är förståelig 

eftersom det finns stora skillnader i olika aktörers syn på vad earnings quality innebär. 
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Författarna menar att innebörden av begreppet quality (kvalitet) beror på sammanhanget det 

används i. Således definieras det av sin kontext, till exempel ett specifikt beslut eller en specifik 

händelse (ibid.). Motsatsvis hävdar Dichev, Graham, Harvey och Rajgopal (2013) dock att 

begreppet är kontextuellt oberoende. Författarna menar att hög earnings quality, oavsett 

sammanhanget, återspeglar den underliggande ekonomiska verkligheten. 

  

I studien används en periodiseringsmodell, modifierade Jonesmodellen, som proxy för earnings 

quality då begreppet inte är direkt observerbart (Dechow, Ge & Schrand, 2010). Således är 

godtyckliga periodiseringar studiens beroende variabel. I efterhand testades ytterligare en 

periodiseringsmodell, Jones modell, i syfte att stärka studiens resultat. Anledningen till att 

Jones modell även använts är implementerandet av en ny standard för intäktsredovisning. 2014 

offentliggjordes IASB:s nya standard, IFRS 15, som ersätter tidigare standarder för redovisning 

av intäkter och trädde i kraft 1 januari 2017 (PwC, 2014). Trots att studiens 

undersökningsperiod är 2015 finns en risk att företagens intäktsredovisning påverkats till följd 

av implementerandet av den nya standarden. Eftersom Jones modell inte tar hänsyn till 

intäktsmanipulering, vilket den modifierade Jonesmodellen gör, påverkas inte resultatet av hur 

företag redovisar sina intäkter. Därmed är det av intresse att även använda denna modell.  

 

 Av de metoder som används som proxy för earnings quality är periodiseringsmodeller 

(accruals models) den vanligaste (DeFond, 2010). En periodiseringsmodell uppskattar totala 

godtyckliga periodiseringar i ett företags finansiella rapportering, som antas uppkomma till 

följd av företagsledningens opportunistiska handlingar (Dechow, Ge & Schrand, 2010). 

Periodiseringar är viktiga för de finansiella rapporterna och påverkas till stor del av ledningens 

redovisningsval (Healy & Wahlen, 1999). Därmed har periodiseringar stor betydelse för 

utformningen av finansiell rapportering och således earnings quality (Dechow, Ge & Schrand, 

2010). 

4.8.2 Jones modell 

Jones modell är den mest frekvent använda periodiseringsmodellen och förklarar godtyckliga 

periodiseringar som residualen av totala och icke godtyckliga periodiseringar (DeFond, 2010). 

Modellens utgångspunkt är uppdelningen av totala periodiseringar i godtyckliga och icke 

godtyckliga. Icke godtyckliga periodiseringar uppkommer som ett resultat av företagets 

verksamhet och är svårt för ledningen att påverka. Motsatsvis uppstår godtyckliga 
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periodiseringar till följd av ledningens opportunistiska agerande (Dechow, Ge & Schrand, 

2010). Enligt Jones modell beräknas icke godtyckliga periodiseringar enligt följande: 

IGPt = α1(1/Tt-1) + α2(ΔOMSt/Tt-1) + α3(MATt/Tt-1)                                               

där: 

IGPt = icke godtyckliga periodiseringar år t 

Tt-1 = totala tillgångar år t-1 

ΔOMSt = årets förändring i omsättning år t 

MATt = materiella anläggningstillgångar år t 

α1, α2, α3 = skattade företagsspecifika parametrar 

(Jones, 1991:198). 

De företagsspecifika parametrarna som används i Jones modell beräknas med hjälp av en 

multipel regressionsanalys och minsta kvadratmetoden.  

 

Totala periodiseringar beräknas enligt följande: 

TPt = ΔOTt - ΔKSt - ΔLMt - AVSt + ΔKLt 

där: 

TPt = totala periodiseringar år t 

ΔOTt = förändring i omsättningstillgångar år t 

ΔKSt = förändring i kortfristiga skulder år t 

ΔLMt = förändring i likvida medel år t 

AVSt = årets avskrivningar och nedskrivningar år t   

ΔKLt = förändring i räntebärande lån som är en del av kortfristiga skulder år t 

(Dechow, Sloan & Sweeney, 1995:203) 

  

Jones modell får således följande uppställning, där totala periodiseringar som tidigare nämnts 

består av både icke godtyckliga periodiseringar samt godtyckliga periodiseringar: 

 

TPt/Tt-1 = α1(1/Tt-1) + α2(ΔOMSt/Tt-1) + α3(MATt/Tt-1) + ε  

 

Eftersom högerledet (icke godtyckliga periodiseringar) beräknas som en kvot av Tt-1 räknas 

även TPt som en kvot av Tt-1. Residualen som uppstår i ekvationen (ε) består av godtyckliga 

periodiseringar vilket indikerar att resultatet manipulerats. Ett värde som avviker från noll, i 

positiv eller negativ riktning, tyder således på mer godtyckliga periodiseringar. Följaktligen 

innebär det lägre earnings quality (Dechow, Ge & Schrand, 2010). 
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4.8.3 Modifierade Jonesmodellen 

Nackdelen med Jones modell är att hänsyn inte tas till att företagsledningen kan manipulera 

intäktsredovisningen (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). Genom att hänföra intäkter till en 

viss period, trots tvivelaktigheter om intäkten faktiskt har intjänats, blir resultatet missvisande. 

Dechow, Sloan & Sweeney (1995) modifierar Jones modell och justerar förändringen i 

omsättning för förändringen i kundfordringar i beräkningen. Författarna förklarar 

modifieringen med att det är lättare att manipulera kreditförsäljning jämfört med 

kontantförsäljning. Således antar den modifierade Jonesmodellen implicit att alla förändringar 

i kundfordringar är ett resultat av företagsledningens opportunistiska redovisningsval. 

Motsatsvis resulterar Jones modell i antagandet att ingen manipulering av redovisningen sker 

i intäktsredovisningen (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). Nedan presenteras formeln för 

modifierade Jonesmodellen: 

 

IGPt = α1(1/Tt-1) + α2((ΔOMSt-ΔKUFOt)/Tt-1) + α3(MATt/Tt-1)    

där: 

ΔKUFOt = Årets förändring i kundfordringar år t 

  

Jones modell är den mest frekvent använda metoden vid beräkning av godtyckliga 

periodiseringar (DeFond, 2010). I vår studie används dock primärt den modifierade 

Jonesmodellen då den tar hänsyn till eventuell intäktsmanipulation. Därmed torde den fånga 

manipulering som med Jones modell skulle gå obemärkt förbi, och därmed påverka studiens 

resultat. I efterhand valde vi dock att även testa Jones modell som komplement till den 

huvudsakliga modellen (modifierade Jonesmodellen). Således presenteras en modell som tar 

hänsyn till förekomsten av resultatmanipulering och en som inte gör det.  

4.8.4 Oberoende variabler 

Studiens oberoende variabler utgörs av de ägarstrukturer som beskrivits i hypotes-

formuleringen, samt ägarkoncentration och andel utländskt ägande som kontinuerliga 

variabler. Företagen i urvalet kategoriseras utifrån ägarstrukturen och kodas som 

dummyvariabler (1,0). Kategoriseringarna baseras på största ägarens andel av rösträtten.  

 

Problematik kan uppstå i indelningen av ägarstrukturer då företagsledningen i ett företag kan 

vara en storägare samtidigt som den utgörs av en familj. Därmed uppstår oklarheter eftersom 

det är otydligt huruvida företaget bör klassificeras som ledningsägt eller familjeägt. För att 
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kringgå denna problematik har vi, som tidigare nämnts, hämtat information från 

årsredovisningar där ägarförhållandena specificeras och klargörs tydligt. 

  

Nedan definieras studiens oberoende variabler. I parentes förtydligas hur variablerna kodats i 

analyserna: 

  

Ägarkoncentration definieras som den sammanlagda andelen röster hos företagets tre 

största ägare. En del andra studier har definierat ägarkoncentration som det 

sammanlagda ägandet hos ägare med ett innehav överstigande 10% av rösterna (se t.ex. 

Astami & Tower, 2006). Problematiken med en sådan definition är att flertalet företag 

i vårt urval inte har en sådan röststark ägare. Dessa företag skulle då få 0% i 

ägarkoncentration vilket således skulle bli missvisande för studiens resultat. Således 

har vi i denna studie valt att frångå Astami och Towers (2006) definition.  

  

Utländskt ägande (Utländskt) definieras i enlighet med ovanstående resonemang, det 

vill säga summan av andelen röster hos de tre största utländska ägarna. På grund av den 

begränsade tidsperioden har vi valt att endast inkludera utländska ägare bland företagets 

tio största ägare. Anledningen till detta är att företagets tio största ägare oftast är 

presenterade i årsredovisningen.  

 

Institutionellt ägande (Institutionellt) definieras som företag vars största ägare utgörs 

av en institutionell investerare, det vill säga försäkringsbolag, pensionsfonder, 

aktiefonder och banker (Velury & Jenkins, 2006). Ett utmärkande drag för 

institutionella investerare är att de förvaltar kapital åt sina investerare, vilket skiljer 

denna ägarstruktur från övriga (Ajay & Madhumati, 2015). 

 

Industriellt ägande (Industriellt) definieras som företag vars största ägare är ett annat 

företag. Även familjeägda företag kan ägas av företag (Wang, 2006). Dock rör det sig 

i dessa fall endast om en mellanhand för familjen och därmed klassificeras sådana 

företag som familjeägda. Skillnaden med industriellt ägande är att ägarföretagets syfte 

med innehavet är att bedriva verksamhet (Ali, Chen & Radhakrishnan, 2007). Den data 

som används i studien hämtas från årsredovisningar där det framgår om ett företag som 

kontrollerar ett annat företag endast agerar mellanhand åt en familj eller bedriver egen 

verksamhet genom ägandet, och således är att betrakta som industriellt ägande. 
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Familjeägande (Familj) definieras som företag vars största ägare utgörs av en familj 

(An, 2015). Ägandet kan utövas direkt av fysiska personer såväl som indirekt via 

juridisk person (Ali, Chen & Radhakrishnan, 2007). Utifrån informationen i företagens 

årsredovisning som vi använt framgår huruvida ägandet är direkt eller indirekt. 

  

Ledningsägande (Ledning) definieras som företag vars största ägare utgörs av 

medlemmar i företagsledningen (Warfield, Wild & Wild, 1995).  

4.8.5 Kontrollvariabler 

Storlek definieras som den naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar. Jansson 

(2013) menar att större företag har större analytikerfölje samt är mer kritiskt granskade 

än mindre företag. Således torde dessa företag vara mer benägna att redovisa högre 

earnings quality. Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) menar att det ur ett 

teoretiskt perspektiv råder oklarheter kring vad variabeln storlek egentligen mäter. 

Tidigare studier som använt variabeln storlek har använt flera olika mått, såsom 

omsättning (Francis, Shipper & Vincent, 2005; Hashim & Devi, 2012), börsvärde (Fan 

& Wong, 2002) och totala tillgångar (Wang, 2006; Parte-Esteban och García, 2014; An, 

2015). Då denna studie använder den modifierade Jonesmodellen samt Jones modell 

som främst utgår från balansräkningen (Dechow, Ge & Schrand, 2010) har vi valt att 

operationalisera storleken på företaget som den naturliga logaritmen av företagets totala 

tillgångar. 

  

Skuldsättningsgrad (S/E) är en annan frekvent använd kontrollvariabel i forskningen 

avseende earnings quality (Wang, 2006; Velury & Jenkins, 2006; Parte-Esteban & 

García, 2014; An, 2015). Studier har visat positiva samband mellan skuldsättningsgrad 

och godtyckliga periodiseringar (DeFond & Jiambalvo 1994; Ali, Salleh & Hassan, 

2008; Jiang, Lee & Anandarajan, 2008) vilket innebär lägre earnings quality. Således 

är det en relevant variabel för denna undersökning. Kontrollvariabeln S/E beräknas som 

totala skulder dividerat med eget kapital. 

  

Lönsamhet (Avk. T) är en viktig indikation på företagets prestation (Alves, 2012). 

Variabeln operationaliseras som avkastning på totalt kapital.  Vi kontrollerar för 

lönsamhet då variabeln använts av flera tidigare studier på området (Wang, 2006; Ali, 
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Chen & Radhakrishnan, 2007; Hashim & Devi, 2012).  Företag med svag lönsamhet 

förväntas i större utsträckning manipulera vinsten jämfört med lönsamma företag 

(Dechow, Ge & Schrand, 2010). Således torde det resultera i lägre earnings quality. 

Avk. T beräknas enligt följande: Årets resultatt / ((Totala tillgångart + Totala tillgångart-

1)/2). 

  

Olika aktieslag (Ett aktieslag, Flera aktieslag) resulterar enligt Francis, Shipper och 

Vincent (2005) i lägre earnings quality. Förekomsten av aktieslag med olika rösträtt är 

vanligt i Sverige jämfört med andra länder och utgör ett sätt för en kontrollerande 

aktieägare att behålla makten i företaget (Carlsson, 2007). Variabeln kodas som en 

dummyvariabel (1 = fler än ett aktieslag, 0 = ett aktieslag). 

  

Revisionsbyrå kodas som fem olika dummyvariabler (Deloitte, EY, KPMG, PWC och 

Icke Big 4). Med revisionsbyrå menas byråtillhörighet för påskrivande revisor. Tidigare 

forskning (se DeFond & Jiambavlo, 1994; Ashbaugh, LaFond & Mayhew, 2003) har 

påvisat att Big 4-revisorer (Deloitte, EY, KPMG och PWC) är mindre benägna att tillåta 

resultatmanipulering jämfört med övriga. Således bör företag som reviderats av Big 4-

revisorer redovisa högre earnings quality och därför är det av intresse att kontrollera för 

variabeln. 

 

Bransch definieras som branschtillhörighet för aktuellt företag. Ett företags benägenhet 

att utöva resultatmanipulering påverkas av företagets branschtillhörighet 

(Wasiuzzaman, Niloufar & Nejad, 2015). Eftersom resultatmanipulering torde påverka 

earnings quality (Dechow, Ge & Schrand, 2010) är det därmed av intresse att använda 

denna kontrollvariabel. Tidigare forskning som studerat earnings quality har 

kontrollerat för branschtillhörighet (se Velury & Jenkins, 2006; Ali, Chen & 

Radhakrishnan, 2007; An, 2015). Vi har kategoriserat företagen i enlighet med Nasdaq 

OMX Nordics kategorier: råvaror, konsumentvaror (KV), konsumenttjänster (KT), 

finans, hälsovård (HV), industri, olja och gas (OG), teknik, telekommunikation 

(Telekom) och energi. Kategorierna kodas som dummyvariabler i analysen.   

  

Eftersom kategorin Energi endast består av två företag har vi valt att exkludera dessa 

och istället kategorisera de som Industri. Anledningen till att de inkluderats i Industri 
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är att vi, med bakgrund i deras verksamhet, anser att de är mest lika industriföretag. 

 

Som tidigare nämnts i bortfallsanalysen har de finansiella bolagen exkluderats i denna 

studie och därmed har vi bortsett från kategoriseringen som kontrollvariabel. Dock 

innefattas även fastighetsföretag i Nasdaqs kategori Finans. Eftersom studien omfattar 

fastighetsföretag har dessa inkluderats och kategoriserats som en egen kategori, 

Fastighet.  
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4.9 Studiens begränsningar 

Studiens tidsbegränsning till ett år kan ha en negativ påverkan på reliabiliteten (Bryman & Bell, 

2012:63). Den tidsperiod som studerats kan ha påverkats av ovanliga händelser som gör att 

studiens resultat inte är representativa. Vi har emellertid inte identifierat några sådana händelser 

som kan ha påverkat resultatet och därmed ser vi inte någon anledning till att justera 

tidsperioden. 

  

Eftersom earnings quality inte är direkt observerbart mäts det genom en proxy (godtyckliga 

periodiseringar) vilket kan påverka validiteten negativt. I en ofta citerad artikel tar Dechow, 

Ge och Schrand (2010) upp svårigheterna med att definiera earnings quality. Avsaknaden av 

en allmängiltig definition gör det svårt att veta om befintliga metoder verkligen mäter earnings 

quality eftersom det finns flera olika definitioner (se t.ex. Dechow, Ge & Schrand, 2009; 

Dichev m.fl., 2013; Namazi & Rezai, 2016). 

  

Healy och Wahlen (1999) understryker problematiken med att beräkna godtyckliga 

periodiseringar eftersom måttet är för ospecifikt. Det är även tvivelaktigt om godtyckliga 

periodiseringsmått är det bäst lämpade måttet för earnings quality eftersom det är svårt att veta 

vilka de bakomliggande motiven för godtyckliga periodiseringar är (McNichols, 2000). Trots 

kritiken utgör godtyckliga periodiseringsmodeller den vanligaste proxyn för att uppskatta ett 

företags earnings quality (DeFond, 2010), varpå vi anser det vara en konventionell metod. 

  

Studiens reliabilitet kan även påverkas av de kategoriseringar som gjorts i olika ägarstrukturer. 

Utgångspunkten för de kategoriseringar vi formulerat baseras på tidigare forskning. Vilken 

ägarstruktur ett företag bör kategoriseras efter är dock inte allmänt vedertaget, och definieras 

därför olika i olika studier (se t.ex. Ali, Chen & Radhakrishnan, 2007; An, 2015). Avsaknaden 

av en universell definition försvårar jämförbarheten mellan olika studier, eftersom 

kategoriseringarna ofta följer olika definitioner. 

  

En annan begränsning är möjligheten att generalisera resultatet till andra institutionella miljöer. 

Som tidigare nämnts är det vanligt förekommande att i kvantitativa undersökningar sträva efter 

generaliserbarhet av resultatet (Bryman & Bell, 2013:177). Sveriges institutionella miljö skiljer 

sig från andra marknader (Carlsson, 2007). Således torde det vara rimligt att studiens resultat 

inte är applicerbara i en annan institutionell kontext. 
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5. Analys  

Kapitel inleds med en diskussion kring datamaterialets normalfördelning, och därefter 

presenteras beskrivande statistik över det empiriska underlaget. Sedan ges en redogörelse för 

korrelationsanalys samt multipla regressionsanalyser. Avslutningsvis prövas studiens 

hypoteser. 

5.1 Normalfördelning 

I analysen av det empiriska materialet har Kolmogorov-Smirnov test utförts i syfte att 

undersöka huruvida variablerna är normalfördelade. Testet har utförts eftersom studien 

använder en OLS-regression för att analysera det empiriska materialet. En OLS-regression 

kräver att de ostandardiserade residualerna är normalfördelade för att datan ska kunna 

analyseras (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). I syfte att uppnå normalfördelning har vi 

rensat för extremvärden. Av urvalet på 218 företag har 20 extremvärden rensats bort för den 

huvudsakliga analysen (modifierade Jonesmodellen), och 24 för den kompletterande analysen 

(Jones modell). En regressionsanalys med extremvärdena har också utförts i syfte att 

kontrollera vilken påverkan dessa värden får för resultaten. Resultaten från denna 

regressionsanalys presenteras som en bilaga. Som framgår av analysen blev förklaringsgraden 

4,7 %, vilket är lägre än analyserna som rensats för extremvärden.  

 

Enligt Hair, Money, Samouel och Page (2003) kan ett tillräckligt stort urval (minst 30 enheter) 

antas vara normalfördelat. Efter att ha undersökt normalfördelningen för våra variabler med 

hjälp av Kolmogorov-Smirnov test har vi identifierat ett antal extremvärden för variablerna 

Avk. T och S/E. I syfte att uppnå normalfördelade populationer för dessa variabler har vi valt 

att exkludera dessa extremvärden från undersökningen. Avseende Utländskt ägande förefaller 

variabeln utifrån Kolmogorov-Smirnov testet inte vara normalfördelad. Majoriteten av 

företagen i urvalet har en liten andel utländskt ägande medan väldigt få har en hög andel. Då 

vi inte identifierat några tydliga extremvärden har vi således valt att inte exkludera några 

värden.  

 

Kontrollvariabeln Storlek har som tidigare nämnts operationaliserats som den naturliga 

logaritmen av ett företags totala tillgångar. Detta har gjorts på grund av den stora spridningen 

i värdena (företagens totala tillgångar). Efter att ha logaritmerat variabeln har vi uppnått 
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normalfördelning. Variabeln Ägarkoncentration är också normalfördelad och vi har således 

inte exkluderat några extremvärden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

5.2 Beskrivande statistik 

I tabellen nedan presenteras beskrivande statistik över studiens variabler.  
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Det framgår av tabellen att variabeln Utländskt har relativt stor spridning, där minsta värdet är 

0% och största värdet är 93,6%. Samtidigt är medelvärdet endast 8,12%, vilket tyder på att den 

största delen av företagen har relativt liten andel utländskt ägande bland företagets tio största 

ägare. I kategorin ägarstruktur är variablerna Institutionellt, Industriellt, Familj och Ledning 

relativt ojämnt fördelade och vidare framgår att 85% av de studerade företagen är antingen 

industriellt- eller familjeägda.  

 

Av de studerade företagen har 39% PWC som revisor, och 97% av företagen har någon av Big 

4-byråerna som revisor. Därmed utgör variabeln Icke Big-4 en väldigt liten andel (3%), vilket 

kan påverka studiens resultat. Vidare framgår i tabellen att mer än en tredjedel av de studerade 

företagen tillhör branschen Industri. Utöver detta är företagen relativt jämnt fördelade över 

branscherna med undantag för Olja & Gas (1%) samt Telekommunikation (2%). Således kan 

det eventuellt försvåra möjligheterna till att dra slutsatser för dessa branscher då de 

representerar en ytterst liten del av de studerade företagen. 

5.3 Korrelationsanalys 

I korrelationsanalysen analyseras två variabler tillsammans för att kartlägga och undersöka om 

dessa samvarierar (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). För att kontrollera för 

multikollinearitet mellan de oberoende och kontrollvariablerna har vi utfört Pearsons samt 

Spearmans korrelationstest. Pearsons korrelationstest är det mest frekvent använda för att 

kontrollera för multikollinearitet (Lisper & Lisper, 2005). Spearmans korrelationstest har 

använts då det anses bättre vid test av dummyvariabler (Cameron & Trivedi, 2005). I testerna 

mäts det linjära sambandet mellan två variabler vilket resulterar i en koefficient. Om 

korrelationer över 0,8 återfinns signalerar det problem och innebär att det finns risk för 

multikollinearitet mellan variablerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Korrelationsmatriserna är presenterade nedan.  
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Pearsons korrelationsmatris visar att den beroende variabeln har ett starkt signifikant 

korrelationssamband med kontrollvariabeln Fastighet. Vidare framgår att det råder ett svagare 

samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna Utländskt och Storlek. 

I Spearmans korrelationsmatris har den beroende variabeln GP ett starkt signifikant 

korrelationssamband med Fastighet precis som i Pearsons korrelationsmatris. Dock har den 

även ett svagt signifikant samband med variablerna Storlek och KT.   

 

Som framgår av matriserna finns signifikanta korrelationssamband mellan ett flertal 

oberoende- och kontrollvariabler. Dock råder inte multikollinearitet mellan några av studiens 

variabler.  
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5.4 Multipel regressionsanalys med modifierade Jones-

modellen 

För att undersöka huruvida det föreligger några samband mellan den beroende variabeln och 

övriga variabler har vi utfört OLS-regressioner. Den beroende variabeln är beräknad utifrån 

den modifierade Jonesmodellen. Två analyser med olika referensvariabler presenteras nedan.  

 

 

Modellerna har en justerad förklaringsgrad (just. R2) på 13,3%. I tabellernas högra kolumn 

återfinns VIF-värdena. Dessa ger ytterligare indikationer på huruvida det finns 

multikollinearitet mellan variablerna i modellen, där det kritiska värdet för VIF är 2,5 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). I den högra analysen framgår att variabeln Industri 

uppvisar ett VIF-värde på 2,706, vilket innebär att multikollinearitet kan föreligga. Till följd 

av att värdet ligger så pass nära det kritiska värdet, samt att variabeln inte uppvisar ett 

signifikant samband, har vi valt att inte exkludera variabeln. Då inga andra av 
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regressionsanalysernas VIF-värden överstiger det kritiska värdet finns ingen anledning att 

misstänka multikollinearitet mellan övriga variabler. Resultatet förstärker därmed med 

slutsatserna från korrelationsmatriserna som inte indikerar någon multikollinearitet mellan 

variablerna. 

 

Av de oberoende variablerna uppvisar endast Utländskt ett svagt signifikant samband med 

beroende variabeln i bägge analyser. Sambandet mellan utländskt ägande och godtyckliga 

periodiseringar är negativt, vilket innebär att det råder ett positivt samband mellan utländskt 

ägande och earnings quality. Detta på grund av att en liten andel godtyckliga periodiseringar 

resulterar i högre earnings quality. Således är resultatet i enlighet med studiens prediktion. 

 

Bland kontrollvariablerna uppvisar Storlek samt Fastighet starka signifikanta samband på 

nivån 1%. Storlek har ett negativt samband och Fastighet har ett positivt samband. Sambanden 

innebär att större företag redovisar högre earnings quality och att fastighetsbolag, jämfört med 

referensvariabeln industriföretag, redovisar lägre earnings quality. Vidare är 

branschtillhörigheterna HV, KT och Teknik signifikanta på nivån 5% i den vänstra modellen, 

och samtliga visar ett negativt samband. Detta innebär att företag verksamma i branscherna 

hälsovård, konsumenttjänster och teknik redovisar högre earnings quality jämfört med 

referensvariabeln.  
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5.5 Kompletterande regressionsanalys med Jones modell 

Ytterligare en multipel regressionsanalys har utförts med samma oberoende- och 

kontrollvariabler. Den beroende variabeln, godtyckliga periodiseringar, har dock beräknats 

med hjälp av Jones modell. Skillnaden mot Dechow, Sloan och Sweeneys (1995) modifierade 

Jonesmodell är att Jones modell (1991) inte tar hänsyn till förändringar i kundfordringar. 

Således antas inga förändringar i kundfordringar uppkomma till följd av opportunistisk 

redovisning. Även här presenteras två analyser med olika referensvariabler. 

 

 

 

I syfte att uppnå normalfördelade variabler rensades i denna regression för 24 extremvärden 

vilket resulterar i 194 observationer. Jämfört med de föregående regressionsanalyserna 

uppvisar dessa regressioner en något lägre förklaringsgrad, 10,9% jämfört med 13,3%. Det 

högsta VIF-värdet uppgår till 2,640 för variabeln Industri i den högra analysen, vilket kan 

indikera multikollinearitet. Övriga variabler ligger dock under gränsvärdet.  
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I likhet med föregående regression har Storlek ett signifikant samband med den beroende 

variabeln, även om sambandet i dessa regressioner är svagare. Till skillnad mot föregående 

analyser uppvisas här inget signifikant samband för Utländskt. Vad gäller branschtillhörighet 

uppvisar KV, Material och Telekom negativa signifikanta samband i den vänstra analysen, 

vilket inte återfinns i de tidigare regressionsanalyserna. I bägge analyser i tabell 6 har dock 

Fastighet ett positivt signifikant samband vilket överensstämmer med tabell 5.  

5.6 Hypotesprövning 

Nedan prövas studiens hypoteser utifrån de regressionsanalyser som genomförts. Hypoteserna 

förkastas alternativt förkastas inte beroende på huruvida sambandet mellan de oberoende och 

den beroende variabeln är signifikant.  

 

Hypotes 1a: Det finns ett positivt samband mellan ägarkoncentration och earnings quality. 

Hypotes 1b: Det finns ett negativt samband mellan ägarkoncentration och earnings quality. 

 

Utifrån regressionsanalyserna med den modifierade Jonesmodellen samt Jones modell 

framkommer att Ägarkoncentration inte är signifikant korrelerat med GP. Således kan både 

hypotes 1a och 1b förkastas.  

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan utländskt ägande och earnings quality.  

 

I regressionsanalysen som utgår från den modifierade Jonesmodellen påvisas ett svagt negativt 

signifikant samband mellan Utländskt och den beroende variabeln. Resultatet innebär att 

företag med större andel utländskt ägande redovisar högre earnings quality. Därmed förkastas 

inte hypotesen. Det bör dock noteras att sambandet inte återfinns i den kompletterande analysen 

som använder Jones modell. Vidare är sambandet signifikans på nivån 10%, vilket gör att 

resultatet bör tolkas med försiktighet. 

 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan institutionellt ägande och earnings quality.  

 

I vare sig regressionen med den modifierade Jonesmodellen eller Jones modell påvisas några 

signifikanta samband mellan institutionellt ägande och GP. Således kan hypotesen förkastas. 
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Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan industriellt ägande och earnings quality. 

 

För industriellt ägande påvisas inga signifikanta samband med den beroende variabeln i någon 

av regressionsanalyserna. Således kan hypotesen förkastas. 

 

Hypotes 5a: Det finns ett positivt samband mellan familjeägande och earnings quality. 

Hypotes 5b: Det finns ett negativt samband mellan familjeägande och earnings quality. 

 

Då Familj inte uppvisar några signifikanta samband i de multipla regressionsanalyserna 

förkastas hypoteserna. 

 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan ledningsägande och earnings quality.  

 

För ledningsägda företag påvisas inga signifikanta samband med den beroende variabeln i 

någon av regressionsanalyserna. Resultaten kan dock påverkas av att endast två företag i urvalet 

har klassificerats som ledningsägt. Det låga antalet företag gör det svårare att analysera 

resultaten. Således kan hypotesen förkastas. 
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6. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat kopplat till de teorier som presenterats. Därefter 

presenteras studiens slutsatser och syftet besvaras. Avslutningsvis diskuteras studiens bidrag 

och förslag ges till vidare forskning. 

6.1 Diskussion 

Tidigare studier har visat att det föreligger ett samband mellan ägarstrukturella förhållanden 

och earnings quality (Douthett & Joung, 2001; Yeo m.fl., 2002; Boubraki, Cosset & 

Guedhamy, 2005; Velury & Jenkins, 2006; Wang, 2006). Antagandet om sambanden grundas 

dessutom i befintliga teorier som förklarar förhållanden mellan ägare och ledning. Det är inte 

säkert att teorierna, som utvecklats och testats i andra institutionella miljöer, är applicerbara i 

Sverige till följd av de skillnader som föreligger (Carlsson, 2007). Således är en sådan studie i 

en svensk kontext av intresse. 

 

I analysen framgår att av de oberoende variablerna visar endast Utländskt ett signifikant 

samband med den beroende variabeln GP. Det signifikanta sambandet är svagt negativt och 

återfinns endast i regressionsanalysen med modifierade Jonesmodellen. Resultatet är i enlighet 

med hypotes 2, och tyder på ett positivt samband mellan andelen utländskt ägande i ett företag 

och earnings quality. Sambandet indikerar att Grinblatt och Keloharju (2000) samt Ferreira och 

Matos (2008) slutsatser om att utländskt ägande leder till högre earnings quality kan vara 

applicerbart i Sverige. Sambandet kan förklaras av agentteorins typ I-problem, som menar att 

det föreligger en intressekonflikt mellan ägare och ledning. Till följd av den svaga relationen 

som föreligger mellan företagsledningen och utländska ägare (Grinblatt & Keloharju, 2000; 

Ferreira & Matos, 2008) kan ledningen ta sig större friheter till opportunistisk redovisning, och 

typ I-problemet blir därmed mer påtagligt. Således kan utländska ägare antas ha större 

incitament att kontrollera företagsledningens agerande vilket bör resultera i högre earnings 

quality. Detta förklaras av studiens resultat. 

 

Resultatet bör dock analyseras med försiktighet då sambandet har en svag signifikans på nivån 

10%. Då studien genomförts med en tvärsnittsdesign går det heller inte att uttala sig om hur 

orsakssambandet ser ut (Bryman & Bell, 2013). Vidare är det anmärkningsvärt att 

signifikansen uppvisas i regressionsanalysen som utgår från den modifierade Jonesmodellen 
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och inte Jones modell. Då modifierade Jonesmodellen tar hänsyn till intäktsmanipulering tyder 

resultaten på att intäktsmanipulering är förekommande. Implementeringen av den nya 

standarden för intäktsredovisning kan dock ha påverkat hur företagen redovisat sina intäkter. 

Detta kan vara en av anledningarna till att regressionsanalysen som utgår från modifierade 

Jonesmodellen visar ett signifikant samband och analysen med Jones modell inte gör det.  

 

 Det är också värt att notera att operationaliseringen av variabeln Utländskt kan ha påverkat 

resultaten. I studien har endast företagets tre största utländska ägare bland de tio största ägarna 

utgjort variabeln. Således hade resultaten kunnat bli annorlunda om kategoriseringen gjorts på 

ett annat sätt. I kombination med det svaga signifikanta sambandet bör resultatet därmed tolkas 

med försiktighet. 

 

I analysen uppvisas inget signifikant samband mellan institutionellt ägande och earnings 

quality trots att active monitoring hypothesis spår ett positivt samband. Resultaten är 

överraskande då Velury och Jenkins (2006) menar att institutionella aktörer är annorlunda 

jämfört med andra aktörer då de förvaltar kapital för sina investerares räkning. Således kan 

denna ägartyp antas vara relativt homogen då institutionella investerare, oavsett institutionell 

miljö, bör ha samma intresse. Därmed bör active monitoring hypothesis kunna appliceras i 

olika instutionella miljöer. Till följd av att studien endast undersökt ett år (2015) kan det 

ifrågasättas huruvida resultaten är representativa för en längre tidsperiod. Således bör mer 

utförlig forskning genomföras om teorin i en svensk kontext.  

 

Vidare uppvisar den beroende variabeln i regressionerna inga signifikanta samband med övriga 

ägarstrukturer: Industriellt, Familj och Ledning. Således tyder analysen på att alignment effect 

inte är applicerbar för någon av dessa ägarstrukturer i Sverige. Teorin utgår från att storägare 

är mer effektiv i sin kontroll av företagsledningen, samt har ett långsiktigt perspektiv på sitt 

innehav och därmed mindre incitament till kortsiktig vinning (Wang, 2006). Resultatet är värt 

att notera eftersom det svenska näringslivet karaktäriseras av hög ägarkoncentration (Carlsson, 

2007). Med bakgrund i ovanstående antagande borde alignment effect bli mer påtaglig i 

Sverige. Anledningar till att det inte blir så kan vara metodologiska faktorer, till exempel 

omfattning av undersökningsperioden. 

 

Det kan även ifrågasättas huruvida entrenchment effect är applicerbar i Sverige till följd av de 

institutionella skillnader som föreligger. Carlsson (2007) menar att den svenska institutionella 
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miljön karaktäriseras av starkt lagstadgat skydd för minoritetsägare jämfört med länder i 

exempelvis Asien där mycket av tidigare forskning utförts och bekräftat entrenchment effect. 

Till följd av att det starkare skyddet för minoritetsägare i Sverige kan incitamenten till 

exproprieringen av företagets tillgångar minska. Således kan de institutionella skillnader som 

föreligger vara en förklarande faktor till entrenchment effect inte kan bekräftas förekomma i 

Sverige enligt denna studie.  

 

Vidare kan metodologiska faktorer ligga till grund för att analysen inte uppvisar något 

signifikant samband (förutom Utländskt). Valet av periodiseringsmodeller som proxy för 

earnings quality kan ifrågasättas, då andra alternativ troligen hade gett andra resultat. Dechow, 

Ge och Schrand (2010) menar att det finns flera sätt att mäta earnings quality vilket gör att 

utfallet kan bli annorlunda beroende på val av proxy. En annan faktor som kan påverka är 

klassificeringen i olika ägarstrukturer då klassificeringen endast tagit hänsyn till företagets 

största ägare. Utgångspunkten för detta har varit att den största ägaren uteslutande utövar makt 

över företaget och således kan påverka earnings quality. Mindre ägare kan dock via styrelse- 

och ledningsposter utöva reell makt över företaget utan att nödvändigtvis vara största ägare. 

De kan dessutom tillsammans inneha majoriteten av rösterna i företaget, och således ha större 

makt än den enskilt största ägaren. Denna studie har således inte tagit hänsyn till detta. Som 

tidigare nämnts kan även studiens begränsade undersökningsperiod påverka resultaten. Det är 

inte säkert att år 2015 är representativt för en längre period.   

 

Merparten av de kontrollvariabler som använts i studien är frekvent använda i tidigare 

forskning. I regressionsanalysen med den modifierade Jonesmodellen (tabell 5) uppvisar 

variabeln Storlek ett starkt signifikant samband med den beroende variabeln, motsatsvis är 

signifikansen svag i tabell 6. Sambandet mellan variablerna Storlek och GP är negativt i båda 

analyser vilket innebär att större företag redovisar högre earnings quality. Resultaten kan ge 

stöd åt Janssons (2013) antagande om att större företag har ett större analytikerfölje och således 

bör vara mer benägna att redovisa högre earnings quality. Vidare hittas inga signifikanta 

samband mellan val av revisionsbyrå och earnings quality i motsats till vad DeFond och 

Jiambavlo (1994) samt Ashbaugh, LaFond och Mayhew (2003) har visat. Resultaten kan tyda 

på att mindre revisionsbyråer upprätthåller samma kvalitet i sin granskning av företagen som 

Big-4 byråer vilket bör anses vara positivt för revisionsbranschen. Det ska dock tilläggas att 

endast tre procent av företagen i urvalet granskades av en icke Big-4 revisor, vilket kan försvåra 

möjligheterna att hitta signifikanta samband. 
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Flera branscher uppvisar signifikanta samband med den beroende variabeln i tabell 5 och 6. 

Enligt Wasiuzzaman, Niloufar och Nejad (2015) påverkas ett företags benägenhet att utöva 

resultatmanipulering av dess branschtillhörighet. Studiens resultat är i linje med detta synsätt 

då flertalet branscher uppvisar starka signifikanta samband med den beroende variabeln. 

Implikationerna av detta är att företag tillhörande några branscher redovisar högre eller lägre 

earnings quality än andra. Resultaten kan dock påverkas av att företag i olika branscher kan 

vara annorlunda sett till verksamhet, kapitalstruktur och tillgångar. 

6.2 Slutsats 

Syftet med studien har varit att förklara hur olika ägarstrukturer påverkar earnings quality. 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att utländskt ägande påverkar earnings quality i 

positiv riktning. Som tidigare konstaterats bör dock resultatet tolkas med försiktighet på grund 

av den svaga signifikansen. För övriga ägarstrukturer återfinns inga signifikanta samband. Det 

finns inga entydiga svar till varför studien inte uppvisar fler signifikanta samband. En 

förklaring kan vara att de institutionella skillnader som råder mellan Sverige och andra länder 

gör att teorierna som hypoteserna bygger på inte är applicerbara i Sverige. En annan förklaring 

kan vara metoden med vilken ägarkategoriseringarna har gjorts. Det kan även ifrågasättas 

huruvida studiens undersökningsperiod varit tillräckligt omfattande för att identifiera 

signifikanta samband. Istället kan earnings quality till viss del förklaras av variablerna storlek 

och bransch. Studiens resultat visar att det kan ifrågasättas huruvida entrenchment effect, 

alignment effect samt active monitoring hypothesis går att applicera i en svensk kontext.  

6.3 Studiens bidrag 

Tidigare forskning avseende ägarförhållanden och earnings quality har främst varit förlagd i 

USA och Asien. Denna studie bidrar till forskning i Sverige då det är en av få att studera ämnet 

i en svensk kontext. Ett annat utmärkande drag för studien är att flera ägarstrukturer undersökts 

i motsats till tidigare studier som endast undersökt enskilda.  

 

Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar studien till ökad förståelse för hur olika ägarstrukturer 

påverkar earnings quality. Studien påvisar också, trots dess begränsade omfattning till ett år, 

att vedertagna teorier inte nödvändigtvis kan appliceras med framgång i Sverige. Praktiskt 
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bidrar studien även med insikter till aktörer som vill investera i Sverige då ägarstrukturen, 

enligt analysen, inte förefaller ha någon påverkan på earnings quality.  

6.4 Förslag till vidare forskning    

Denna studie har använt Jones modell samt den modifierade Jonesmodellen som proxy för 

earnings quality. Ett alternativ till framtida forskning är att använda andra proxys för earnings 

quality i syfte att eventuellt kunna identifiera andra samband. Alternativt kan även en annan 

periodiseringsmodell, exempelvis DeAngelo-modellen, användas för att möjliggöra 

jämförelser bland resultaten vilket kan vara av intresse för forskning om earnings quality.  

 

Studien har genomförts med en tvärsnittsdesign där undersökningsår varit 2015. Nackdelen 

med tvärsnittsdesign är att det försvårar fastställandet av orsaksriktning på eventuella samband 

(Bryman & Bell, 2013). I analysen återfinns ett positivt signifikant samband mellan utländskt 

ägande och earnings quality. Dock går det inte med säkerhet att fastställa huruvida earnings 

quality ökar till följd av utländskt ägande eller att företag med utländskt ägande har högre 

earnings quality. En identisk studie med en annorlunda undersökningsdesign, exempelvis 

longitudinell, kan öka förståelsen avseende orsakssambandet. Vid tillämpandet av en sådan 

undersökningsdesign kan flera år analyseras och eventuella orsaksriktningar fastställas.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning är genomförandet av en jämförande studie mellan Sverige 

och ett liknande land. På så vis kan olika ägarstrukturers påverkan på earnings quality studeras 

med en likartad institutionell miljö. Detta möjliggör jämförelser av resultaten och skulle bidra 

med djupare insikt till ämnet. 
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8. Bilaga 

Tabell 8.1 Regressionsanalys inklusive extremvärden 

 

 


