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SAMMANFATTNING 

Titel: Är släkten alltid värst? 
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Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP 

Författare: Ingmarsdotter, Evelina; Kvillerud, Henning & Ring, Adam 

Handledare: Anderson, Göran 

Nyckelord: Familjebolag, Fama-French-Carharts fyrfaktormodell, Jensens alfa, Effektiva       

marknadshypotesen, Finanskrisen. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det råder ett signifikant samband mellan en               

investering i svenska familjeföretag och en riskjusterad överavkastning jämfört med          

marknadsindex. Därtill ämnar studien att undersöka ifall avkastningen bland de svenska           

familjebolagen skiljer sig beroende på familjens ägarandel samt om avkastningen hos           

svenska familjebolag skiljer sig som en följd av finanskrisen.  

Metod: Metoden grundar sig i en kvantitativ studie som genomför hypotesprövningar genom            

21 olika regressioner, vilka mäter familjebolagens överavkastning utifrån olika         

portföljviktningar. 

Teoretiska perspektiv: Studien bygger på tidigare forskning som behandlar familjebolagens          

prestationer såväl överlag som i anknytning till en finansiell kris. Därtill används            

Fama-French-Carharts fyrfaktormodell och Jensens alfa för att avgöra om det råder en            

riskjusterad överavkastning.  

Empiri: Studien undersöker samtliga publika bolag noterade på den svenska börsen för            

tidsperioden 2002-01-01 till 2019-12-31. Datan för dessa bolag inhämtas från Thomson           

Reuters EIKON. Därtill använder sig studien av Modular Finance för insamling av ägardata. 

Resultat: Studien konkluderar att en investering i ett familjeägt bolag genererar en            

riskjusterad överavkastning. Därtill konstaterar studien att denna överavkastning skiljer sig          

till följd av finanskrisen. Slutligen påvisar studien att avkastningen skiljer sig beroende på             

ägarandel. 
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ABSTRACT 

Title: Are the relatives always the worst? 

Seminar date: 2021-01-15  

Course: FEKH89, Degree Project in Corporate Finance, Undergraduate level, 15          

ECTS-credits 

Authors: Ingmarsdotter, Evelina; Kvillerud, Henning & Ring, Adam 

Advisor: Anderson, Göran 

Key words: Family businesses, Fama-French-Carhart’s four-factor model, Jensen’s alpha,         

Efficient Market Hypothesis, Financial crisis. 

Purpose: The purpose of the study is to investigate whether there is a significant relationship               

between an investment in Swedish family businesses and a risk-adjusted excess return            

compared to the market index. In addition, the study intends to investigate whether the return               

among Swedish family businesses differs depending on the family's ownership share and            

whether the return of Swedish family businesses differs as a result of the financial crisis. 

Methodology: The method is based on a quantitative study that conducts hypothesis tests             

through 21 different regressions, which measure the family businesses' excess return based on             

different portfolio weighting methods. 

Theoretical perspectives: The study is based on previous research that deals with family             

businesses' performance both overall and in connection with the financial crisis. In addition,             

Fama-French-Carhart's four-factor model and Jensen's alpha are used to determine whether           

there is a risk-adjusted excess return. 

Empirical foundation: The study examines all public companies listed on the Swedish stock             

exchange for the period 2002-01-01 to 2019-12-31. The data for these companies is obtained              

from Thomson Reuters EIKON. In addition, the study uses Modular Finance to collect             

ownership data. 

Conclusions: The study concludes that an investment in a family-owned business generates a             

risk-adjusted excess return. In addition, the study states that this excess return differs due to               

the financial crisis. Finally, the study shows that the return differs depending on ownership. 
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1. INLEDNING 
 

Det första kapitlet behandlar inledningsvis studiens bakgrund, vilket följs av          

problematiseringen. Därefter presenteras studiens frågeställning, studiens syfte samt vilka         

avgränsningar studien förhåller sig till. 

 

1.1. Bakgrund  

Wallenberg, Stenbeck och Bonnier är välkända familjer på den svenska finansmarknaden.           

Forskning kring egenskaperna hos familjeföretag1 har under en längre tid varit nästintill            

obefintlig. De senaste åren har dock egenskaperna och framgången hos familjeägda företag            

blivit ett omtalat område inom såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Fenomenet          

kring familjeföretag är en global företeelse men enligt Sjögren (2017) sticker Sverige ut i              

mängden. Detta då antalet framgångsrika familjeföretag i Sverige är oproportionerligt många           

sett till landets totala befolkning och BNP. Sjögren (2017) menar att det därmed är intressant               

att fundera kring anledningarna bakom de svenska familjebolagens framväxt. Flertalet          

artiklar och studier har undersökt förhållandet mellan familjeägande och prestationer på           

världsmarknaden, men fokus har sällan varit på Sverige (Chami, 1997; Breton-Miller och            

Miller, 2007; Sraer och Thesmar, 2007; Abrardi och Rondi, 2020).  

 

Sambandet mellan familjeägande och finansiella prestationer kan enligt tidigare forskning          

delvis förklaras av det faktum att ledningen i familjeägda bolag tenderar att vara mer försiktig               

vid hantering av likvida medel samt att dessa bolag är mindre benägna att fatta riskfyllda               

beslut (Taleb, 2018; Friedman och Friedman, 1990). Taleb (2018) diskuterar hur ledningens            

ägande påverkar besluttagandet samt risktagandet i ett bolag, och menar att en ledning vars              

finansiella risk är sammanlänkad med utomstående aktieägare fattar mer välgrundade beslut.           

Detta i jämförelse med en ledning vars finansiella risk är frånkopplad företagets utveckling.             

Friedman och Friedman (1990) förklarar därtill att det finns olika sätt att spendera pengar: att               

spendera egna medel eller att spendera andras medel. De menar att individen tenderar att vara               

1 Ett företag där en fysisk person (inklusive familj och arvingar) som grundat eller förvärvat företaget äger minst                  
20 procent av utestående aktier, samt minst 20 procent av rösträtterna. 
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mer försiktig med att spendera egna medel medan det är enklare att vara frikostig med andras                

pengar. Följaktligen kan Talebs (2018) samt Friedman och Friedmans (1990) forskning           

appliceras på familjebolag där familjens ekonomi indirekt är sammanlänkad med bolagets val            

av investeringar och förvärv. 

 

Genom åren har forskning tillägnats åt strategier för att generera överavkastning. Däribland            

har strategier såsom momentuminvesteringar, småbolagsinvesteringar och värdeinvesteringar       

diskuterats (Jegadeesh och Titman, 1993; Bauman, Conover och Miller, 1998). Under senare            

år har även investeringar i specifika strukturella trender varit aktuella, där bland annat             

hållbarhetstrender erhållit mycket fokus (Giese, Lee, Melas, Nagy och Nishikawa, 2019). Till            

följd av flertalet undersökningar kring förhållandet mellan familjeägande och prestationer på           

världsmarknaden, samt de svenska familjebolagens omtalade framväxt, är det sålunda          

intressant att undersöka om investeringar i svenska familjeägda bolag vore en potentiell            

strategi i syfte att uppnå överavkastning på marknaden.  

 

1.2. Problemdiskussion  

Forskningen kring familjebolagens position på marknaden kan ge investeraren uppfattningen          

att en investering i dessa bolag torde vara en potentiell strategi med överavkastning som              

målbild. Det råder dock meningsskiljaktigheter kring huruvida det överhuvudtaget är möjligt           

att uppnå en överavkastning på marknaden. Fama (1960) presenterar den effektiva           

marknadshypotesen och hävdar med denna hypotes att priset på en tillgång återspeglar all             

tillgänglig information på marknaden. Det borde därmed inte var möjligt för en investerare att              

skapa en avkastning som överstiger marknadsindex, vilket Jensen (1968) benämner alfa. Om            

de familjeägda bolagens framgång är vedertagen fakta bör således detta vara inprisat i             

aktiekursen. Följaktligen bör det inte vara möjligt att generera överavkastning genom           

investeringar i familjeägda bolag, och målet att uppnå alfa kan inte uppfyllas. Forskningen är              

dock inte enad bakom resultaten om effektiva marknader. Hypotesen kring effektiva           

marknader är teoretiskt sett enkel att förstå, men visar sig vara svår att empiriskt testa och                

bevisa. Samuelson (1965) definierar effektiva marknader som ett tillstånd vilket uppnås under            

förhållanden med perfekt konkurrens, utan transaktionskostnader samt med fullständig och fri           

tillgänglig information. Fama (1970) utvecklar senare sin inledande hypotes om effektiva           

marknader till att innefatta tre stadier av marknadseffektivitet. Fama (1960; 1970) och            
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Samuelsons (1965) skilda antaganden och definitioner banar således väg för motstridiga           

tolkningar och definitioner av effektiva marknader. 

 

Likt effektiva marknader förekommer det meningsskiljaktigheter gällande familjeägande och         

bolagsprestationer. Majoriteten av forskningen framhåller att det råder ett positivt samband           

(McConaughy, Walker, Henderson och Mishra, 1998; Demsetz och Lehn, 1985; Zhou, Wang            

och He, 2012; Maury, 2006). McConaughy et al. (1998) skildrar att familjeägda bolag är mer               

effektiva ur ett operationellt perspektiv jämfört med icke-familjeägda bolag inom samma           

industri med liknande ägarstruktur och storlek. Vidare menar McConaughy et al. (1998) att             

familjeförhållandena leder till en förbättrad övervakning, men även att det leder till ett ökat              

incitament att utveckla bolaget ur ett långsiktigt perspektiv. Dessutom visar Demsetz och            

Lehn (1985) att ett koncentrerat ägandeskap kan leda till färre agentproblem, vilka kan uppstå              

när en person eller entitet kan fatta beslut eller vidta åtgärder på uppdrag av en annan person                 

eller entitet. Demsetz och Lehn (1985) menar att problemet mildras vid ett koncentrerat             

ägandeskap till följd av att ägandeskapet är sammanlänkat med individens totala           

förmögenhet. De har därmed en vilja att övervaka styrningen, vilket minimerar           

agentproblemet. Därtill lyfter Zhou et al. (2012) familjebolagens långsiktiga beslutsfattande          

och hur deras riskaversion kan vara nyckeln till fortsatt goda prestationer även under perioder              

av kris. 

 

Samtidigt förekommer forskning som framhåller att det kan uppkomma hinder som kan            

missgynna familjebolagen, och en del forskning menar även att det inte går att fastställa              

någon relation mellan familjeägande och finansiell prestation (Carney, van Essen, Gedajlovic           

och Heugens, 2015; Morck och Yeung, 2003; O’Boyle, Pollack och Rutherford, 2012;            

Abrardi och Rondi, 2020). Carney et al. (2015) belyser att ett koncentrerat ägande kan ge               

upphov till byråkratiska problem, och hänvisar till att ledningen i familjeägda bolag kan agera              

i familjens intresse snarare än aktieägarnas. Vidare framhåller Schulze, Lubatkin, Dino och            

Buchholtz (2001) att kvalificerade anställda riskerar att hamna i skymundan när           

familjemedlemmar gynnas av ledningen. Detta genom att erhålla betydande ställningar och           

uppdrag inom organisationen, utan hänsyn till bolagets och aktieägarnas intresse. Dessutom           

kastar Gómez-Mejía, Larraza-Kintana och Makri (2003) ljus på prestationsbegränsande         

egenskaper inom familjeägda bolag. Detta eftersom ägarna fokuserar på företrädarens          
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strategier, mål och visioner snarare än att anpassa bolaget efter nya omständigheter.            

Gómez-Mejía et al. (2003) menar att detta kan skada företagets finansiella prestationer.  

 

Trots denna divergens, gällande såväl den effektiva marknadshypotesen som ägarfamiljernas          

inverkan på bolaget, kvarstår faktumet att en del tidigare studier visar att investeringar i              

familjeföretag historiskt sett har genererat en överavkastning mot marknaden. Dessa studier           

har gjorts på både enskilda marknader och i specifika länder (Lee, 2006; Barontini och              

Caprio, 2006; Martínez, Stöhr och Quiroga, 2007; Sraer och Thesmar, 2007; Carney et al.,              

2015). Däremot belyser tidigare studier inte den svenska marknaden, vilket innebär att det             

förekommer en lucka för forskning om överavkastning gällande familjeägda bolag i Sverige.            

Dessutom uppmärksammar La Porta (1998) att rättssystemen i olika länder har en inverkan             

på ett företags framgång. La Porta (1998) menar att det anglosaxiska rättssystemet tillåter             

grundare och familjer att bibehålla sitt ägandeskap i större utsträckning än i länder med ett               

traditionellt rättssystem, där det anglosaxiska rättssystemet är applicerbart på Sverige. Det är            

därmed intressant att undersöka om det är möjligt att uppnå en överavkastning på den              

svenska marknaden genom investeringar i familjeägda bolag. Det vill säga ifall det finns ett              

signifikant positivt samband mellan alfa och investeringar i svenska familjeägda bolag.           

Vidare mynnar problemdiskussionen ut i följande frågeställning; 

 

Genererar svenska familjeföretag en riskjusterad överavkastning?  

 

1.3. Syfte  

Huvudsyftet med denna studie är att studera om det råder ett signifikant samband mellan en               

investering i svenska familjeföretag och en riskjusterad överavkastning jämfört med          

marknadsindex. Ett bisyfte med studien är att undersöka ifall avkastningen bland de svenska             

familjeföretagen skiljer sig till följd av finanskrisen. Ett ytterligare bisyfte är att utreda om              

avkastningen hos svenska familjeföretag skiljer sig beroende på familjens ägarandel.  

 

1.4. Avgränsningar 

Studien har en geografisk avgränsning och omfattar endast Sverige. Bolagen på den svenska             

marknaden omfattar samtliga bolag listade på svenska börsen. Detta för att säkerställa ett             
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stort urval av företag för att studiens undersökningar och tester på ett korrekt sätt ska spegla                

hela den svenska börsmarknaden, och inte enbart specifika bolag listade på de största             

börserna. Beslutet att avgränsa sig till den svenska börsmarknaden grundas i avsaknaden av             

forskning inom just detta geografiska område samt att det råder brist på forskning där              

familjebolagens prestation på aktiemarknaden undersöks. Vidare diskussion finns att tillgå i           

avsnitt 3.2.3. Bolag. Studien har därtill avgränsats till tidsperioden 2002 - 2019. Beslutet             

grundar sig dels i att studien vill undersöka hur familjebolag har presterat på den svenska               

aktiemarknaden såväl före som efter finanskrisen 2007 - 2008. Beslutet grundar sig även på              

datatillgång och ett fokus på reliabilitet och validitet. Vidare diskussion kring valet av             

tidsperiod finns att tillgå i avsnitt 3.2.2. Tidsperiod.  
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2. TEORI 
 

Inledningsvis i teoriavsnittet presenteras studiens teoretiska ramverk, vilket är följt av           

presentationen av den tidigare forskning som genomförts och som behandlas i studien. Till             

sist motiveras valet av studiens olika hypoteser.  

  

2.1. Effektiva marknadshypotesen 

Fama (1960; 1970) förklarar hypotesen om effektiva marknader och menar att marknaden            

återspeglar all tillgänglig information samt inkorporerar denna information i aktiekursen.          

Vidare innebär det att prissättningen för aktiekurserna är korrekta då den tar hänsyn till all               

tillgänglig information, vilket följaktligen gör att arbitragemöjligheter - utnyttjande av          

obalanser mellan värde och pris - försvinner. Fama (1960; 1970) hävdar därmed att             

investerare inte kan köpa undervärderade aktier alternativt sälja aktier till ett övervärderat            

pris. Således kan en investerare inte konsekvent övervinna marknaden utan att anta ytterligare             

risk. Hypotesen innebär därmed att frambringandet av alfa inte är möjligt. Antagandet om             

effektiva marknader kallas för den effektiva marknadshypotesen. Vidare menar Fama (1970)           

att det finns tre stadier av marknadseffektivitet:  

 

(i) Svag form: Historisk information kan inte nyttjas för att nå överavkastning. 

(ii) Halvstark form: Publik information kan inte nyttjas för att nå överavkastning. 

(iii) Stark form: Insiderinformation kan inte nyttjas för att nå överavkastning. 

 

2.2. Capital Asset Pricing Model  

Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) är en prissättningsmodell utvecklad av Treynor           

(1961), Sharpe (1964), Lintner (1965) och Mossin (1966) vilken beskriver förhållandet           

mellan en tillgångs systematiska risk och förväntade avkastning. Modellen antar att ju större             

risk en investerare tar desto högre avkastning kan denna förvänta sig som följd. Förutom              

kompensation för ytterligare risk förväntar sig investeraren även ersättning för pengarnas           

tidsvärde. I ekvationen för CAPM representerar den riskfria räntan pengarnas tidsvärde,           

medan övriga komponenter är hänförbara till risktagandet. Ekvationen för CAPM är följande:  
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Ekvation 1. Capital Asset Pricing Model 

E (ri  ) = r f + β i [ E (r M  ) - r f  ] 

 

Där: 

(i) E (ri  ) = förväntad portföljavkastning 

(ii) βi = marknadsrisk 

(iii) E (rM  ) = förväntad marknadsavkastning  

(iv) rf  = riskfri ränta 

 

E(ri) är den förväntade avkastningen och modellen möjliggör därmed identifiering av den            

effektiva portföljen av riskfyllda tillgångar. Detta trots otillräcklig information om förväntad           

avkastning. Syftet med ekvationen är att fastställa om värderingen av exempelvis en aktie             

eller en portfölj är korrekt. Detta med hänsyn till risk och tidsvärdet av pengar i relation till                 

den förväntade avkastningen (Treynor, 1961; Sharpe, 1964; Lintner, 1965; Mossin, 1966).           

För att kunna identifiera den effektiva portföljen av tillgångar förutsätts tre huvudantaganden            

för att CAPM ska hålla: 

 

(i) Marknaden är konkurrenskraftig 

(ii) Investerare väljer effektiva portföljer 

(iii) Investerare har homogena förväntningar 

 

2.3. Jensens Alfa  

Jensen (1968) presenterar ett riskjusterat resultatmått vid namn alfa, vilket förklarar den            

genomsnittliga avkastningen som understiger alternativt överstiger vad som förutses av          

prissättningsmodellen CAPM. Komponenten alfa adderas till ekvationen CAPM med avsikt          

att bestämma avkastningen som avviker från den förväntade avkastningen. Jensens (1968)           

mått är således ett mått som förtäljer om investerarens förväntade avkastning överensstämmer            
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med den systematiska risken. Ett positivt alfavärde innebär enligt Jensen (1968) att            

avkastningen för en investering är högre än tillgångens relativa risk. Likaledes innebär ett             

negativt alfavärde att den systematiska risken är högre än tillgångens relativa avkastning.            

Följaktligen grundar sig konceptet om alfa på att riskfyllda tillgångar inbringar en högre             

förväntad avkastning än en mindre riskfylld tillgång (Jensen, 1968). Ekvationen för alfa är             

följande: 

 

Ekvation 2. Jensens alfa 

E (ri  ) = r f + β i [ E (r M ) - r f  ] + αi  

 

Där:  

 (i) αi = portföljens alfavärde 

 

2.4. Fama-French-Carhart fyrfaktormodell 

Fama och French (1992) presenterar en trefaktormodell som utvidgar prissättningsmodellen          

CAPM. Detta genom att addera ytterligare två faktorer till ekvationen: storleksrisk och            

värderingsrisk. Fama och French (1992) menar att komponenterna i CAPM inte är            

tillräckliga för att fördelaktigt kunna prissätta den genomsnittliga avkastningen.         

Storleksrisken är av intresse då Fama och French (1992) finner att mindre bolag tenderar att               

prestera bättre på börsen än större bolag. De hävdar därmed att det förekommer ett negativt               

samband mellan storleken på ett bolag och den genomsnittliga avkastningen. Anledningen           

varför värderingsrisken är inkluderad i trefaktormodellen är upptäckten av ett positivt           

samband mellan ett bolags bokförda värde relativt marknadsvärdet och genomsnittlig          

avkastning. Därtill menar Fama och French (1992) att värderingsrisken bör tas hänsyn till.             

Detta för att med hjälp av övriga komponenter i CAPM och storleksrisk rättfärdigt prissätta              

en aktie eller portfölj. Ekvationen för Fama och Frenchs (1992) trefaktormodell är följande: 

 

Ekvation 3. Fama-French trefaktormodell 

E (ri  ) = r f + β iM [ E (r M ) - rf  ] + βiSMB [ E (r SMB )  ]  + βiHML [ E (rHML )] 
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Där: 

(i) βiM [ E (r M ) - r f  ] = marknadsrisk 

(ii) βiSMB [E (r SMB ) ] = storleksrisk 

(iii) βiHML [E (rHML )] = värderingsrisk 

 

Carhart (1997) utvecklar därefter trefaktormodellen med komponenten momentum. Carhart         

(1997) menar att denna ytterligare komponent är relevant vid förklarandet av en akties             

förväntade avkastning, där momentum är tendensen att stigande priser fortsätter stiga medan            

fallande priser fortsätter falla. Därtill hävdar Grundy och Martin (2001) att en            

momentumstrategi förväntas generera positiv avkastning oberoende av marknadstrender.        

Genom att utveckla trefaktormodellen med ytterligare en riskfaktor har Carhart (1997) skapat            

en fyrfaktormodell, vilken benämns som Fama-French-Carharts fyrfaktormodell. Modellens        

ekvation är följande:  

 

Ekvation 4. Fama-French-Carharts fyrfaktormodell 

E (ri ) = r f + β iM [ E (r M ) - rf  ] + βiSMB [E (r SMB )  ]  +  β iHML [E (r HML )] + βiMOM [E (rMOM )] 

 

Där: 

(i) βiMOM [E (r MOM )] = momentumrisk 

 

2.5. Tidigare forskning  

2.5.1. “Family ownership and firm performance” 

I studien undersöker Maury (2006) skillnader i prestation mellan familjebolag och           

icke-familjebolag på den västeuropeiska marknaden. Maury (2006) skiljer i sin studie på            

aktivt och passivt familjeägande. Han belyser att lönsamheten i ett familjeägt bolag förbättras             

vid ett aktivt ägande. Om familjeägandet istället är passivt påverkas inte lönsamheten.            

Värderingen för familjeföretag förblir dock oförändrad oavsett om det råder ett aktivt eller             

passivt familjeägande. Värderingen förblir därmed likställd med ett likvärdigt icke-familjeägt          

bolag. Vidare tyder studien på att familjeägande förbättrar effektiviteten i ett företag. Dock             
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återspeglas inte denna förbättring i företagets värdering. Maury (2006) uppmärksammar även           

att resultaten kan skilja sig beroende på olika rättsliga system. Han menar att ett land med en                 

välreglerad marknad inte skadar minoritetsägarna i de familjeägda bolagen, likt          

familjeägandet kan göra på mindre välreglerade marknader. Maury (2006) förtäljer att           

effekterna av familjeägande i västeuropeiska länder som helhet kan likställas med           

familjeägandet på den amerikanska marknaden. Detta eftersom marknaderna är välreglerade.          

Resultatet av studien redogör följaktligen att effektivitetsvinsterna från ett aktivt          

familjeägande kan likställas med en högre värdering om minoritetsskyddet ökar, eftersom           

vinsterna då är till förmån för samtliga aktieägare i företaget. Slutligen lyfter Maury (2006)              

att de relativa fördelarna med familjeägda bolag minskar när familjens ägarandel ökar.            

Värderingen riskerar exempelvis att minska och bli lägre än hos de icke-familjeägda bolagen.             

Lönsamheten påverkas däremot inte negativt av en större ägarandel, utan graden av            

lönsamhet ökar i takt med att ägarandelen ökar. Vidare kan det enligt Maury (2006) förklaras               

av minskade byråkratiska problem mellan ägare och chefer.  

 

2.5.2. “Ownership and performance in the Italian stock exchange” 

Abrardi och Rondi (2020) genomför en undersökning gällande förhållandet mellan ägande,           

kontroll och prestationer i familjeägda bolag. Studien appliceras på italienska börsnoterade           

företag under tidsperioden 2000 - 2017. Abrardi och Rondi (2020) finner inga signifikanta             

bevis på att familjeägda bolag presterar bättre än icke-familjeägda bolag, utan resultaten är             

blandade. De lyfter att familjeägda bolag å ena sidan har bättre resultat gällande lönsamhet,              

medan de å andra sidan tillförs en lägre värdering i förhållande till icke-familjeägda bolag.              

Abrardi och Rondi (2020) påstår att familjebolagens lägre värdering kan hänföras till en             

investerares oro gällande styrningen. De menar att denna oro är hänförbar till att en              

koncentration av befogenheter kan uppfattas som riskfylld för investeraren.  

 

2.5.3. “Performance and Behavior of Family Firms” 

Sraer och Thesmar (2007) utför en empirisk undersökning gällande relativa          

konkurrensfördelar i familjeägda företag. Undersökningen genomförs på franska        

börsnoterade bolag under tidsperioden 1994 - 2000. Resultaten visar att familjeföretag           

genererar en överavkastning gentemot icke-familjeägda företag, oavsett om företagen är          

grundarledda eller drivs av grundarens ättlingar. Sraer och Thesmar (2007) studerar även            
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familjebolagens operationella och finansiella prestationer. Studien visar att en bakomliggande          

anledning till familjeföretagens överavkastning kan vara dess hantering av arbetskraft. Detta           

eftersom familjeföretagen har en välfungerande hantering gällande löner, kollektivavtal och          

personalomsättning. En ytterligare bakomliggande anledning kan enligt Sraer och Thesmar          

(2007) vara kredithanteringen hos familjeföretagen då dessa bolag exempelvis betalar lägre           

räntor på utestående skulder. Slutligen finner studien att familjeföretagens förvärvsstrategi på           

sikt tenderar att vara mer lönsam relativt övriga företags förvärvsstrategi.  

 

2.5.4. “Founding-Family Ownership and Firm Performance” 

Anderson och Reebs (2003) studie undersöker familjeföretag från det amerikanska          

aktieindexet Standard & Poor's 500 under tidsperioden 1992 - 1999. Studien visar att             

familjeföretag presterar bättre operationellt. Vidare tester indikerar att skillnaden är som           

störst när en familjemedlem ingår i den operationella styrningen och besitter posten som VD.              

Enligt Anderson och Reeb (2003) kan familjeföretagens konkurrensfördelar inte fastställas          

för alla typer av familjeägande. Resultaten indikerar nämligen att familjeföretagens prestation           

försvagas om familjen får ett för stort inflytande, och att majoritetsägande ökar risken för              

sämre bolagsprestationer. Slutligen argumenterar studien för att familjeägande i välreglerade          

och transparenta marknader kan minska agentproblematiken utan att negativt påverka          

effektiviteten i ledningens beslutsfattande.  

 

2.5.5. “Exploring the relation between family involvement and firms' financial          

performance” 

O'Boyle, Pollack och Rutherford (2012) undersöker familjeföretag och prestation genom en           

metaanalys i syfte att dra slutsatser kring tidigare vetenskaplig litteratur. Analysen genomförs            

genom att granska 3 500 vetenskapliga artiklar med familjeföretag i fokus. Studiens resultat             

påvisar att det inte går att fastställa någon relation mellan familjeägande och finansiell             

prestation. Därtill skildrar O'Boyle et al. (2012) att agentproblemet - i kontrast till tidigare              

forskning - kan förvärras till följd av familjeägande i företag med en kollektivistisk             

företagskultur. Detta eftersom chefer som inte tillhör familjen kan uppfattas som en fientlig             

grupp som inte värnar om företagets bästa. Slutligen argumenterar O'Boyle et al. (2012) för              

att familjeägande varken bör betraktas som en konkurrensfördel eller en nackdel vid ett             

potentiellt investeringsbeslut.  
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2.5.6. “Are founding families special blockholders?” 

Isakov och Weisskopf (2014) studie utgår från tidigare forskning som berör familjeföretag.            

De undersöker i vilken utsträckning olika ägarstrukturer påverkar ett företags finansiella           

prestationer och marknadsvärderingar. Studien avgränsar sig till den schweiziska marknaden          

och bolagen studeras mellan åren 2003 - 2010. Resultaten påvisar att familjeföretag presterar             

bättre mätt i avkastning på totalt kapital. Trots detta lyfter Isakov och Weisskopf (2014) att               

familjeföretagen värderas likt konkurrenter inom samma bransch. Vidare framhåller         

resultaten att familjeföretag vars aktier till 80 procent eller mer ägs av den grundande              

familjen är lika lönsamma som företag utan en koncentrerad ägarbild. Företag med en familj              

som äger över 80 procent av aktierna värderas dock lägre av marknaden. Isakov och              

Weisskopf (2014) menar att investerare anser att risken för ett osunt maktutövande ökar när              

en enskild ägare besitter för stor makt. Å andra sidan uppvisar familjeföretag med en enligt               

Isakov och Weisskopf (2014) “måttlig” ägarnivå en betydligt högre lönsamhet samt en högre             

värdering jämfört med övriga företag på marknaden. Vidare visar studien att familjens            

närvaro i dessa företag gynnar bolagen genom att minimera risken för agentproblemet och             

intressekonflikter mellan majoritets- och minoritetsaktieägare.  

 

2.5.7. “Did Family firms perform better during the Financial crisis?” 

Zhou, Wang och He (2012) studerar familjeföretags beteenden under finanskrisen 2007 -            

2008. Zhou et al. (2012) finner att familjeägda företag investerar mindre under kriser. De              

riskerar därmed inte företagets resultat genom investeringar i riskabla projekt. Vidare           

konstaterar Zhou et al. (2012) att familjeägda företag överlag presterar bättre än            

icke-familjeägda företag under kriser. De menar att det är hänförbart till att familjeägda             

företag är långsiktiga i sina beslutsfattanden. Detta istället för att riskera överinvesteringar i             

hopp om att öka kortsiktiga intäkter under kriser, vilket icke-familjeägda bolag tenderar att             

göra. Zhou et al. (2012) hävdar därmed att familjeägda bolag är mer riskaverta och antar en                

försiktig investeringsstrategi under krissituationer snarare än en offensiv investeringsstrategi.         

En anledning är enligt forskarna att familjebolag har fokus på en hållbar tillväxt under en               

längre tidsperiod.  
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2.5.8. “Behavior of Family Firms in Financial crisis” 

Macciocchi och Tiscini (2014) fokuserar på en jämförelse av familjebolagens kontinuitet           

jämfört med icke-familjebolag under finanskrisen 2007 - 2008. Studien framhåller att           

familjeägda bolag har ett långsiktigt fokus i förhållande till icke-familjeägda bolag.           

Macciocchi och Tiscini (2014) visar att familjeägda bolag, trots en period av ekonomisk och              

finansiell kris, fortsätter att växa och rapportera högre resultat. Detta till skillnad från             

icke-familjeägda bolag vars resultat tenderar att minska under krisperioder. Därtill upplever           

familjeägda bolag ett högre ekonomiskt stöd från aktieägare, vilket i sin tur tillåter dem att               

undvika nedskärningar av investeringar. För icke-familjeägda bolag föreligger en avsaknad          

av ökat stöd från aktieägarna under kriser, vilket påverkar dessa bolags           

investeringsmöjligheter. Macciocchi och Tiscini (2014) menar att familjebolagen således kan          

bevara den ekonomiska kontrollen över bolaget även under perioder av kris, och en långsiktig              

kontinuitet kan därmed bibehållas.  

 

2.7. Hypoteser 

Trots somliga motsättningar visar majoriteten av tidigare forskning att familjeföretag          

inbringar högre tillväxt och ett mer kontinuerligt kassaflöde jämfört med icke-familjeägda           

företag. Forskningen indikerar att familjeföretagen bland annat presterar bättre till följd av            

stabila finansieringslösningar, ett långsiktigt innovativt tänkande och ett värnande om          

relationen till aktieägarna (Gallo och Vilaseca, 1996). Området har även studerats ur ett             

aktiemarknadsperspektiv på både global nivå och på utvalda marknader (Anderson och Reeb,            

2003; Lee, 2006; Barontini och Caprio, 2006; Martínez, Stöhr och Quiroga, 2007; Sraer och              

Thesmar, 2007; Carney et al., 2015). Däremot belyser tidigare studier inte den nordiska             

marknaden. Detta trots de omtalade familjeimperierna på den svenska finansmarknaden. Mot           

bakgrund av gapet i tidigare forskning och svenska familjeföretags historiska framgång           

formuleras följande övergripande hypotes för studien: 

 

Hypotes H0A: En investering i familjeföretag genererar inte alfa. 

Hypotes H1A: En investering i familjeföretag genererar alfa. 
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Ett företags förmåga att hantera makroekonomiska förändringar har debatterats allt mer under            

senare år (Zhou, He och Wang, 2017; Vieira, 2018; Kraus, Clauss, Breier, Gast, Zardini och               

Tiberius, 2020). Följaktligen är detta ämne aktuellt i spåren av Covid-19-pandemin och något             

som tål att undersökas ytterligare. De långsiktiga följderna av pandemin är ännu osäkra och              

ingen kan förutsäga hur länge eller hur omfattande den kommer påverka företag inom olika              

branscher. En kris där följdeffekterna samt bolagens agerande noga studerats är däremot            

finanskrisen 2007 - 2008 (Zhou, Wang och He, 2012; Minichilli, Brogi och Calabrò, 2016;              

Aldamen, Duncan, Kelly och McNamara, 2020). Majoriteten av tidigare studier kring           

familjebolagens prestationer väljer till stor del att ignorera krisperioder. Det finns dock en del              

studier som undersöker och diskuterar hur det kommer sig att familjeföretag tenderar att             

inbringa motståndskraft under oroliga tider (Zhou, Wang och He, 2012; Macciocchi och            

Tiscini, 2014). Ur ett aktiemarknadsperspektiv vore det således intressant att undersöka           

huruvida familjeföretagens prestationer på aktiemarknaden skiljer sig före och efter          

finanskrisen 2007 - 2008. Med dessa resultat i åtanke utformas följande hypotes: 

 

Hypotes H0B: Avkastningen före och efter finanskrisen skiljer sig inte för familjeföretag. 

Hypotes H1B: Avkastningen före och efter finanskrisen skiljer sig för familjeföretag. 

 

Därtill finns det forskning som tyder på att ägarandel i ett företag är av stor betydelse för ett                  

företags styrning och innovationsförmåga (Classen, Carree, Van Gils och Peters, 2014).           

Anderson och Reeb (2003) menar dock att relationen mellan ett högt familjeägande och goda              

bolagspresentationer inte är konstant korrelerade. Anderson och Reeb (2003) påvisar att ett            

företag tenderar att prestera bättre till följd av ett ökat familjeägande, men främst då              

ägarandelen understiger en tredjedel av bolagets utestående aktier. Det visar sig att en             

ägarandel som överstiger denna gräns tenderar att leda till mindre tydliga skillnader mellan             

familjebolag och icke-familjebolag (Anderson och Reeb, 2003; Maury, 2006; Isakov och           

Weisskopf, 2014). Eftersom tidigare studier tyder på en skillnad i familjebolagens prestation            

beroende på ägarandel avser denna studie att undersöka om ett liknande mönster går att              

urskilja på den svenska aktiemarknaden. Till följd av detta formuleras följande hypotes: 

 

Hypotes H0C: Avkastningen för familjeföretag skiljer sig inte beroende på ägarandel. 

Hypotes H1C: Avkastningen för familjeföretag skiljer sig beroende på ägarandel. 
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3. METOD  
 

Metodavsnittet avser att delge tillvägagångssättet för uppsatsen samt klargöra olika val och            

besluten bakom dessa. Avsnittet inleds med att behandla urval, för att sedan redogöra för              

datainsamling, bearbetning och regressioner. Avslutningsvis omfattas en kritisk aspekt         

gällande uppsatsens bortfall och metodik.  

 

3.1. Övergripande metod 

Studien avser att besvara huruvida en investering i familjeägda bolag genererar en            

riskjusterad överavkastning. För att uppnå studiens syfte, besvara studiens frågeställning samt           

förhålla sig till studiens hypoteser genomförs inledningsvis en ingående sortering kring vilka            

bolag som uppfyller kravet för att räknas som familjeägt. Därefter används           

Fama-French-Carharts fyrfaktormodell på Stockholmsbörsen för att undersöka hur de         

familjeägda bolagen presterar i förhållande till marknadsindex. Sedan sker insamling av data            

för tidsperioden 2002 - 2019 för att möjliggöra skapandet av portföljer under tre olika              

tidsperioder. Denna data bearbetas därefter genom beräkningar för att utvinna ingångsvärden           

till såväl portföljutveckling som kommande regressioner. Portföljutvecklingen beräknas        

genom en formel för totalavkastning. Regressionerna genomförs därefter med hjälp av           

faktorerna i Fama-French-Carharts fyrfaktormodell tillsammans med de beräknade        

portföljavkastningarna. Slutligen analyseras resultatet från regressionerna tillsammans med        

respektive portföljs kursutveckling.  

 

3.2. Urval 

3.2.1. Familjebolag  

Definitionen av ett familjebolag är avgörande för resultatet i denna studie. Ett familjebolag             

kan definieras på flertalet sätt och det saknas ännu en vedertagen definition. Bristen på              

enighet återspeglar möjligtvis den relativt korta tidsperiod som familjeföretag varit en del av             

den akademiska forskningen. Allen och Panian (1982) definierar tidigt ett familjeföretag som            

när en individ eller konstellation av närstående personer äger eller kontrollerar minst fem             

procent av rösträtterna i ett företag, samt är representerade i styrelsen. Senare använder La              

Porta et al. (1999) en definition där familjeföretag beskrivs som ett företag med en individ               
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eller en konstellation av närstående individer som kontrollerar minst 20 procent av företagets             

rösträtter. Ett mer restriktivt tillvägagångssätt antas dock av andra studier, där det krävs att en               

individ eller en konstellation av närstående personer kontrollerar minst 50 procent av            

rösträtterna inom ett företag (Ang, Cole och Lin, 2000; Classen et al., 2014).  

 

Det finns såväl mätbara som icke-mätbara definitioner av familjeägda företag. Fahlenbrach           

(2009) väljer att tillämpa en kvalitativ definition där ett företag räknas som ett familjeföretag              

om VD:n är grundare eller medgrundare. Andra författare baserar definitionen på chefernas            

uppfattning, och menar att ett familjeföretag är ett företag där chefer uppfattar företaget som              

ett sådant (Gallo, Tapies och Cappuyns, 2004). Å andra sidan väljer Miller, Breton-Miller,             

Lester och Cannella (2007) en icke-mätbar definition som är öppen för tolkning. Miller et al.               

(2007) definierar ett familjeföretag som ett företag där familjemedlemmar är involverade som            

större ägare eller chefer - antingen samtidigt eller över tid. Villalonga och Amit (2006) lyfter               

tvetydigheten kring definitionen och väljer i sin studie att undersöka effekten av olika             

definitioner av familjebolag.  

 

Till följd av den tvetydighet som traditionellt präglat diskussionen, tillsammans med           

skillnaderna i metodiken i den tidigare forskningen, antar denna studie ingen säregen            

definition av familjebolag. Istället väljer författarna att tillämpa definitionen av familjebolag           

enligt La Porta et al. (1999) med ett tilläggskrav om att ägaren dessutom ska äga minst 20                 

procent av aktierna i företaget.2 Definitionen utgår från La Porta et al. (1999) för att               

säkerställa att familjen eller personen i fråga har en inverkan på styrningen i bolaget och inte                

enbart besitter ägarkapital. Motivet bakom att använda 20 procent av rösträtterna är att detta,              

enligt tidigare forskning, är tillräckligt för att ha en betydande kontroll över företagets             

styrning (La Porta et al., 1999). Därutöver anses det viktigt att studien är replikerbar samt kan                

jämföras med resultat i tidigare forskning. Därav väljs en kvantitativ definition som kan             

appliceras på framtida forskning för att undersöka liknande forskningsområden. Studien          

klassificerar följaktligen ett börsnoterat bolag som ett familjebolag om följande kriterier är            

uppfyllda: 

 

2 Användandet av två villkor är inte synnerligen väsentligt då endast enstaka bolag i studien har familjeägare                 
vars ägarandel överstiger 20 procent och besitter mindre än 20 procent av rösträtterna. 
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(i) Fysiska personer (inklusive familjer och arvingar) som grundat eller förvärvat           

företaget äger minst 20 procent av företagets utestående aktier. 

(ii) Fysiska personer (inklusive familjer och arvingar) som grundat eller förvärvat           

företaget äger minst 20 procent av rösträtterna i företaget. 

(iii) Kriterium i. och ii. uppfylls även ifall ägaren är en juridisk person, givet att den                

juridiska personen till 100 procent ägs av en fysisk person (inklusive familjer och             

arvingar). 

 

3.2.2. Tidsperiod 

Studien sträcker sig mellan 2002-01-01 till 2019-12-31 och omfattas av 18 kalenderår. Valet             

av tidsperiod är dels hänfört till att studien vill undersöka avkastning över en längre tid. Fama                

(1998) förklarar att lång sikt definieras olika från författare till författare och kan innefatta allt               

från ett till fem år. Således anses en tidsperiod om 18 år vara inom ramen för en långsiktig                  

avkastning. Beslutet grundar sig även i att studien vill undersöka hur familjebolag har             

presterat på den svenska aktiemarknaden över en längre tid och inte under specifika händelser              

eller kriser. Genom att inkludera en längre tidsperiod minimeras risken för ett resultat belastat              

av bolagens prestationer under specifika tidsperioder, som exempelvis finanskrisen 2007 -           

2008. Beslutet grundar sig därtill i ett säkerställande av reliabilitet och validitet. Modular             

Finance tillhandahåller endast ägardata från och med år 2001. Ägardata hade kunnat hämtas             

från en kombination av andra källor för den tidsperiod Modular Finance saknade data. En              

datainsamling där ägardata hämtades från en och samma plattform anses dock leda till högre              

tillförlitlighet i studiens resultat. Detta trots att fler observationer, allt annat lika, leder till mer               

korrekta skattningar av stickprovet (Lundahl och Skärvad, 2016).  

 

Utöver ovan nämnda argument tillåts studien även, till följd av den valda tidsperioden, att              

undersöka huruvida avkastningen hos familjebolag skiljer sig före och efter finanskrisen. Den            

tidsperiod som väljs för att studera avkastningen före finanskrisen är 2002-01-01 till            

2007-11-30, medan perioden 2009-07-01 till 2019-12-31 väljs för studerande av avkastning           

efter krisen. Detta val grundar sig i U.S. National Bureau of Economic Research som              

fastställer att den globala lågkonjunkturen i samband med finanskrisen 2007 - 2008 började i              

december 2007 och slutade i juni 2009 (Federal Reserve History, 2013). Denna studie avser              
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att undersöka familjebolagens avkastning före och efter krisen och väljer således att            

exkludera de 18 månader som är kopplade till finanskrisen.  

 

3.2.3. Bolag  

Studiens val av bolag utgår från samtliga publika bolag noterade på svenska börser per              

2019-12-31. Detta urval resulterar i totalt 841 bolag, och grundar sig i att studien avser               

undersöka bolag noterade vid tidsperiodens slut. Av dessa bolag definieras 278 stycken som             

familjebolag. När ett bolag representerats av flera aktieslag används endast bolagets B-aktie            

eftersom detta aktieslag tenderar att vara det mest likvida (Aktiemarknadsnämnden, 2007).           

Detta val innebär att A-aktier, preferensaktier och övriga aktier med företrädesrätter eller            

högre rösträtt exkluderas i studiens beräkning av aktieavkastning. Dock inkluderas samtliga           

former av aktieslag vid beräkning av ägarandel. Detta för att på ett korrekt sätt beräkna vilka                

bolag som bör inkluderas i familjebolagsportföljerna utan att exkludera ägare av ett specifikt             

aktieslag. För urvalets fördelning mellan antalet familjeföretag och icke-familjeföretag se          

diagram 1. Vidare skildrar diagram 2 urvalets procentuella andel familjebolag och dess            

utveckling över studiens tidsperiod. 

 

Diagram 1: Antal familjebolag respektive icke-familjebolag i urvalet 
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Diagram 2. Procentandel familjebolag i urvalet 

 

 

3.2.4. Portföljer  

Det skapas 21 stycken portföljer mot bakgrund av studiens urval och tidsperiod, varav tre              

stycken representerar undersökningens huvudportföljer. Dessa huvudportföljer innefattar       

bolag som är börsnoterade i Sverige och enligt studien definieras som familjebolag.            

Portföljerna är följaktligen viktade på tre olika sätt: värdeviktade (VV), likaviktade (LV) och             

viktade efter procentuell ägarandel (ÄV). Detta dels för att nyanserat kunna besvara studiens             

huvudhypotes, men även för att kunna besvara hypotesen kring huruvida ägarandel har en             

inverkan på avkastningen i familjebolag. Valet av viktning har dessutom en inverkan på             

resultatet och de slutsatser som dras från empiriska tester av portföljavkastning - särskilt vid              

användning av multifaktormodeller (Plyakha, Uppal och Vilkov, 2014; Boudt, Raza och           

Wauters, 2019). Därmed anses det vara av betydelse att undersöka studiens huvudhypotes via             

både en likaviktad och en värdeviktad portfölj.  

 

Vidare består studien av sju stycken portföljer formade före finanskrisen samt sju stycken             

portföljer formade efter finanskrisen. Detta för att besvara hypotesen kring huruvida den            

relativa avkastningen mellan familjebolag och icke-familjebolag skiljer sig före och efter           

finanskrisen. Därmed kan studien undersöka om tidigare forskning kring familjebolagens          

fördelar under kriser stämmer eller inte ur ett aktieperspektiv. För att på ett tillförlitligt sätt               

kontrollera och jämföra portföljerna viktas kontrollportföljerna - likt huvudportföljerna - via           

såväl värdeviktning som likaviktning. Därmed kan studien även undersöka ifall portföljernas           
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viktningsmetod har en inverkan på resultatet. Studien använder kontrollportföljer i form av            

icke-familjebolagsportföljer och portföljer där samtliga bolag i urvalet återfinns. Även de           

olika kontrollportföljerna beräknas för hela tidsperioden. Portföljer med samtliga bolag          

tillämpas för att skapa olika jämförelseindex som formas efter samma förutsättningar som            

familjebolagsportföljerna. Således använder sig studien inte enbart av den värdeviktade          

Stockholmsbörsen som jämförelseindex. Vidare skapas kontrollportföljer med       

icke-familjebolag i syfte att kunna undersöka skillnaderna i avkastning mellan familjebolag           

och icke-familjebolag på den svenska börsen. Därtill för att kunna studera om skillnaderna i              

avkastning skiljer sig under olika tidsperioder. Följaktligen kan en mer adekvat studie av             

familjebolagseffekten genomföras då problem likt överlevnadsbias är en faktor som återfinns           

i samtliga av studiens portföljer.  

 

Ombalansering i portföljerna genomförs för att reflektera förändringar i marknadsvärde och           

ägarandel samt för att justera för noteringar, avnoteringar och uppköp. Således använder sig             

studien av aktiv förvaltning och väljer att inte tillämpa en passivt förvaltad strategi. Detta val               

grundar sig i att urvalet av familjebolag, samt icke-familjebolag, successivt ökar var år             

mellan 2002 - 2019 till följd av att studien endast inkluderar bolag som fortfarande var               

börsnoterade 2019-12-31. Ifall studien även skulle inkludera passivt förvaltade portföljer          

skulle de portföljer som tidigt skapas under tidsperioden innefatta för få bolag för att skapa en                

tillförlitlig bild av familjebolagseffekten. Studiens värdeviktade portföljer viktas om         

månadsvis baserat på stängningskurs sista dagen i månaden, medan portföljerna viktade efter            

ägarandel viktas om årsvis per den 31 december. Detta eftersom ägardata för bolagen endast              

erhålls på årsbasis. Därmed förvaltas studiens ägarviktade portföljer mindre aktivt än de            

värdeviktade och likaviktade portföljerna - något att ha i beaktning vid resultat, analys och              

slutsats. 

 

3.3. Datainsamling och bearbetning 

Studiens primära hjälpmedel för datainsamling är Thomson Reuters EIKON i kombination           

med Microsoft Excel Add-in. Majoriteten av datan hämtas från samma plattform för att i              

största möjliga mån säkerställa såväl reliabilitet som validitet. Data från Thomson Reuters            

EIKON hämtas för samtliga bolag listade på svenska börser under tidsperioden 2002 - 2019.              

Detta resulterar i 841 bolag där följande information tas fram: bolagsnamn, månatlig            
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totalavkastning (TSR), marknadsvärde samt tillhörande börsindex. Månatlig totalavkastning        

(TSR) inkluderar såväl aktieutvecklingen som återinvesterade utdelningar i de fall bolaget           

delar ut till aktieägarna (Burgman och Van Clieaf, 2012). Eftersom samtliga bolag är             

noterade i en och samma valutakurs används SEK för samtliga inhämtade värden och ingen              

valutakonvertering anses nödvändig med tanke på studiens syfte.  

 

Utöver Thomson Reuters EIKON använder sig studien av Modular Finance för insamling av             

ägardata. Ägardata för samtliga svenska börsnoterade bolag under perioden 2002 - 2019, där             

en fysisk eller juridisk person äger över 20 procent av utestående aktier samt kontrollerar              

över 20 procent av bolagets rösträtter, tillhandahålls via Modular Finance. Därefter används            

Microsoft Excel tillsammans med Bolagsverkets företagsregister samt företagens        

årsredovisningar för att filtrera ut de bolag som definieras som familjebolag under ett             

specifikt år. Då en juridisk person står som ägare undersöks ägaren fram tills det kan utläsas                

om den juridiska personen till fullo ägdes eller ägs av en fysisk person (inklusive familjer och                

arvingar).  

 

Datainsamlingen resulterar i 80 097 månatliga observationer i form av månadsavkastningar.           

Vid potentiella uteliggare i urvalet görs en närmare undersökning kring bolagets           

månadsavkastning via Bloomberg och Avanza. Detta för att säkerställa att          

månadsavkastingen är korrekt och således inte är felaktigt rapporterad i Thomson Reuters            

EIKON. Denna analys resulterar i att fyra observationer avlägsnas från studien eftersom den             

rapporterade avkastningen inte överensstämmer med avkastningen i Bloomberg och på          

Avanza. Därefter bearbetas och beräknas samtliga portföljer i enlighet med avsnitt 3.5.            

Portföljer. Efter bearbetning och olika viktningsmetoder resulterar studien i totalt 170 118            

månatliga observationer, vilka ligger till grund för studiens 21 portföljer. För att beräkna             

värdevikt och ägarvikt i respektive portfölj används nedan ekvationer. Ägarvikten baseras på            

den procentuella andel av bolaget som familjen äger och viktas om årsvis. Denna vikt              

beräknas enbart för familjebolagsportföljen. Värdevikten baseras på marknadsvärdet och         

viktas om månadsvis. Denna vikt beräknas för samtliga portföljer och beräknas utefter de             

bolag som återfinns i den specifika portföljen. 
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Ekvation 5. Beräkning av ägarvikt 

ÄV = Ägarandeli,t / Σ( Ägarandel i,t ) 
 

Där: 

(i) Ägarandel i,t = investerarnas ägarandelen av aktie i vid månad t 

 

Ekvation 6. Beräkning av värdevikt 

VV = Marknadsvärdei,t / Σ( Marknadsvärde i,t ) 

 

 

Där: 

(i) Marknadsvärde i,t = marknadsvärdet av aktie i vid månad t 

 

Den månatliga avkastningen för de värdeviktade portföljerna beräknas genom att summera           

avkastningen för varje bolag i portföljen multiplicerat med dess börsvärde i relation till             

portföljens totala börsvärde. Den månatliga avkastningen för de likaviktade portföljerna          

beräknas genom att summera avkastningen för varje bolag i portföljen dividerat med            

portföljens totala antal bolag. Slutligen beräknas den månatliga avkastningen i portföljerna           

viktade efter ägarandel genom att summera avkastningen för varje enskilt bolag i portföljen             

multiplicerat med dess procentuella ägarandel i relation till portföljens summerade          

procentuella ägarandelar. Studiens riskfria ränta baseras på statsskuldsväxlar med 1-månads          

löptid (Aytug, Fu och Sodini, 2020). Värdeutvecklingen av portföljerna för varje månad            

beräknas enligt ekvationerna nedan.  

 

Ekvation 7. Ägarviktad månadsavkastning 

At =  Σ (ÄVi, t * ai,t ) - rf 

 

Där: 

(i) At = månadsavkastning för portföljen 

(ii) ÄVi,t = ägarvikten för aktie i vid månad t 

(iii) a i,t = avkastningen i aktie i  vid månad t 

(iv) rf = riskfri ränta 
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Ekvation 8. Värdeviktad månadsavkastning 

At =  Σ (VVi, t * ai,t ) - rf 

 

Där: 

(i) At = månadsavkastning för portföljen 

(ii) VVi,t = värdevikten för aktie i vid månad t 

(iii) a i,t = avkastningen i aktie i  vid månad t 

(iv) rf = riskfri ränta 

 

Ekvation 9. Likaviktad månadsavkastning 

At = Σ (ai,t ) / n  - rf 

 

Där: 

(i) At = månadsavkastning för portföljen 

(ii) a i,t = avkastningen i aktie i  vid månad t 

(iii) n = antal bolag i portföljen 

(iv) rf = riskfri ränta 

 

För att slutligen beräkna värdeutvecklingen av portföljerna över hela studiens tidsperiod           

används formeln för Total Return Index, vilket är värdet på en investering i förhållande till               

dess värde vid en fast tidpunkt (CRSP, 2020). Värdeutvecklingen på portföljerna är således             

även ett resultat av ränta-på-ränta-effekten. Genom att varje månadsutveckling återinvesteras,          

istället för att tas ut, intjänas nästa periods avkastning på startbeloppet inklusive tidigare             

ackumulerad avkastning (Shukla, 2004). Värdeutvecklingen beräknas med samma formel för          

samtliga portföljviktningar. Den totala procentuella utvecklingen för en specifik tidsperiod          

beräknas enligt ekvationen nedan.  

  

Ekvation 10. Värdeutveckling av portföljer 

TA = [(1+A t )*(1+At+1 ) * (1+At+2 )...* (1+A t+x )] - 1 
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Där: 

(i) TA = total portföljavkastning  

(ii) At = månadsavkastning för portföljen vid månad t 

(iii) At+1 = månadsavkastning för portföljen månaden efter månad t 

(iv) At+2 = månadsavkastning för portföljen två månader efter månad t 

(v) At+x = månadsavkastning för portföljen sista månaden i tidsperioden 

 

För att undersöka portföljernas avkastning i relation till marknaden används Swedish House            

of Finance för insamling av data kring faktorerna i Fama-French-Carhart fyrfaktormodell           

samt den riskfria räntan i form av statsskuldsväxlar med 1-månads löptid. Swedish House of              

Finance är en finansiell databas från Handelshögskolan i Stockholm och valet av denna             

databas grundar sig främst i att den tillhandahåller faktorerna till multifaktormodellen på ett             

tidseffektivt och tillförlitligt sätt. Tillförlitligheten grundar sig i att faktorerna beräknas på            

historisk data för den svenska marknaden och inkluderar hela den studerade tidsperioden            

aggregerat efter dag, vecka och månad. De skapade portföljerna tillsammans med           

Fama-French-Carharts fyrfaktormodell används för att skapa regressioner i        

statistikprogrammet Eviews.  

 

3.4. Fama-French-Carhart fyrfaktormodell  

Vid besvarandet ifall en investering i ett familjeägt bolag genererar en riskjusterad            

överavkastning tillämpas Fama-French-Carharts fyrfaktormodell. Författarna till denna       

uppsats anser att fyrfaktormodellen är fördelaktig vid denna studie eftersom den förutom            

marknadsrisk även tar hänsyn till storleksrisk, värderingsrisk och momentumrisk. Därtill har           

multifaktormodeller ett empiriskt stöd från tidigare forskning och har enligt Fama och French             

(1992) påvisat en högre träffsäkerhet än CAPM-ekvationen. Vid användandet av          

fyrfaktormodellen ställs familjebolagportföljernas faktiska avkastning i relation till        

portföljernas förväntade avkastning. Denna faktiska avkastning subtraherat med den riskfria          

räntan representerar den beroende variabeln i regressionsmodellen. Från        

Fama-French-Carharts fyrfaktormodell erhålls även familjebolagportföljernas exponering      

gentemot prissättningsmodellens faktorer, vilka är de oberoende variablerna i         

regressionsmodellen. Dessa oberoende variabler är: (i) Intercept, (ii) Marknadens riskpremie,          
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(iii) SMB, (iv) HML och (v) MOM. Vidare syftar studien att redogöra för beräkningen av               

såväl de beroende som de oberoende variablerna. 

 

3.4.1. Riskfri ränta 

Den riskfria räntan motsvarar den avkastning en investerare kan erhålla utan att anta             

ytterligare risk. Statsobligationer och statsskuldväxlar används vid tillämpning i praktiken för           

att representera den riskfria räntan. Berk och DeMarzo (2019) menar att anledningen bakom             

tillämpningen av statsobligationer och statsskuldväxlar är att sannolikheten för konkurs och           

likviditetsproblem för räntan är låg för stadigvarande stater. Statsskuldväxlar används bland           

annat i studier av Fama och French (1992) samt Carhart (1997). Det är vanligt att använda                

statsskuldväxlar med en kort löptid av den orsaken att ju kortare löptid desto lägre ränterisk.               

Vidare innebär det exempelvis att statsskuldväxlar med en månads löptid innehar en lägre             

risk än statsskuldväxlar med ett års löptid. Den riskfria ränta som används i denna studie har                

inhämtats från Swedish House of Finance databas och baseras på svenska statsskuldväxlar            

med en löptid på en månad.  

 

3.4.2. Intercept  

Interceptet är den faktorn i regressionsmodellen som visar om familjebolagportföljerna har           

genererat en överavkastning eller inte. Interceptet är således det riskjusterade          

prestationsmåttet, vilket Jensen (1968) presenterar som alfa. Om interceptet antar ett positivt            

värde indikerar interceptet på en riskjusterad överavkastning mot marknadsindex. Om alfa           

istället antar ett negativt värde indikerar det på en underavkastning mot marknadsindex. För             

att undersöka om det förekommer ett samband mellan en investering i familjebolag och en              

riskjusterad överavkastning är interceptet av betydelse. 

 

3.4.3. Marknadens riskpremie  

För beräkning av avkastning på marknaden använder sig denna studie av SIX Return Index.              

Detta index är värdeviktat för samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsen och inkluderar            

återinvesterade utdelningar, och indexet bedöms således återspegla den svenska         

aktiemarknaden. I regressionsmodellen subtraheras den riskfria räntan från marknadens         
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avkastning vid beräkning av marknadens riskpremie. Följande formel används därmed vid           

beräkning av riskpremien: 

 

Ekvation 11. Marknadens riskpremie 

Marknadens riskpremie = E (rMKT ) - r f  

 

3.4.4. SMB 

SMB - Small Minus Big - räknar ut differensen i avkastningen hos portföljer med ett lågt                

börsvärde jämfört med portföljer med ett högt börsvärde. SMB-portföljerna konstrueras          

genom att dela upp samtliga bolag på Stockholmsbörsen i två grupper klassificerade utefter             

börsvärdet: (i) små och (ii) stora. Därtill konstrueras tre grupper efter bokfört värde i relation               

till marknadsvärde, vilka är: (i) värde, (ii) neutral och (iii) tillväxt. Bestämmandet av             

brytpunkter är betydande vid konstruktionen av portföljer eftersom en olämplig brytpunkt           

enligt Aytug, Fu och Sodini (2020) kan föranleda att aktieportföljerna kraftigt vägs mot små              

aktier. Metodologin för fyrfaktormodellen väljer att tillämpa den 80:e percentilen för           

börsvärdet, den 30:e och 70:e percentilen för bokfört värde i relation till marknadsvärde, och              

den 10:e och 90:e percentilen för avkastningen gällande brytpunkter för storleksfaktorerna,           

värderingsfaktorerna och momentum. De aktier som har ett börsvärde över den 80:e            

percentilen klassificeras som stora, medan de som har ett börsvärde under den 80:e             

percentilen klassificeras som små. SMB-faktorn definieras enligt Aytug et al. (2020) som den             

genomsnittliga avkastningen för de tre små portföljerna subtraherat med den genomsnittliga           

avkastningen för de tre stora portföljerna, enligt följande ekvation: 

 

Ekvation 12. Small Minus Big 

SMB = ⅓(Smått värde + Smått neutral + Smått tillväxt) - ⅓(Stort värde + Stort neutral + 

Stort tillväxt) 

 

3.4.5. HML 

HML - High Minus Low - är genomsnittlig avkastning för tre värdeportföljer subtraherat med              

avkastningen för två tillväxtportföljer (Aytug, Fu och Sodini, 2020). De olika           
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HML-portföljerna konstrueras genom att dela in bolagen inom de två storlekssorterade           

portföljerna i tre portföljer utifrån bokfört värde i relation till marknadsvärde. Brytpunkterna            

är 30:e och 70:e percentilen. Bolagen under 30:e percentilen klassas som tillväxtbolag, medan             

bolagen över 70:e percentilen klassificeras som värdebolag. Bolagen mellan percentilerna          

klassificeras som neutrala. HML-faktorn beräknas enligt följande ekvation: 

 

Ekvation 13. High Minus Low 

HML = ½ (Smått värde + Stort värde) - ½ (Smått tillväxt + Stort tillväxt) 

 

3.4.6. MOM  

MOM - Momentum - beräknas genom att rangordna samtliga bolag efter deras senaste             

ettåriga avkastning. De två portföljerna som skapas i 3.4.5 SMB ligger till grund för hur               

ytterligare fyra MOM-portföljer skapas. Brytpunkterna vid konstrueringen av portföljerna är          

den 10:e och den 90:e percentilen. Bolagen klassificeras därefter som förlorare eller vinnare             

baserat på om deras ettåriga avkastning tillhör de aktier med bäst respektive sämst             

avkastning. De aktier i den 10:e percentilen tillhör således gruppen förlorare, medan de aktier              

i den 90:e percentilen tillhör gruppen vinnare (Aytug, Fu och Sodini, 2020). MOM-faktorn är              

följaktligen den genomsnittliga avkastningen för de två portföljerna med vinnarna subtraherat           

med den genomsnittliga avkastningen för de två portföljerna med förlorarna, enligt följande            

ekvation: 

 

Ekvation 14. Momentum 

MOM = ½ (Små vinnare + Stora vinnare) - ½ (Små förlorare - Stora förlorare) 

 

3.5. Regressionsdiagnostik 

3.5.1. OLS 

Ordinary Least Squares (OLS) är den regressionsmodell som används för att testa studiens             

hypoteser. OLS används för att skatta en regressionslinje efter datamaterialet där avstånden            

mellan observationerna och regressionslinjen kvadreras för att minimera urvalets slumpterm.          

Denna slumpterm representerar skillnaden mellan verkligt och förväntat värde och benämns           
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residual. Slumptermen bör förhålla sig nära noll vilket signalerar att de oberoende variablerna             

till stor grad förklarar variationen i studiens beroende variabel. För att OLS-metoden ska vara              

statistiskt säkerställd krävs det att sex kriterier uppfylls. Gauss-Markov-teoremet konstaterar          

att ifall dessa kriterier uppfylls anses OLS vara en effektiv metod för att skatta den linjära                

funktionen till lägst varians (Dougherty, 2016). Om ett OLS-antagande inte är uppfyllt vid             

regressionerna väljer författarna till denna uppsats att inte utesluta observationer i syfte att             

möjliggöra jämförbarhet mellan modellerna samt för att möjliggöra jämförbarhet med          

tidigare forskning för liknande studier. Därtill avstår studien från att korrigera för            

icke-normalitet med hjälp av winsorizing. Anledningen är för att undvika datamanipulering           

till följd av korrigering. Följaktligen skulle en sådan korrigering kunna påverka uppsatsens            

applicerbarhet negativt, eftersom all tillgänglig data erhåller information kring populationen          

(Brooks, 2014).  

 

(i) Väntevärdet av feltermerna är noll 

Ett första antagande är att väntevärdet av feltermerna är lika med noll. Feltermen             

redogör för variationen i den beroende variabeln vilken de oberoende variablerna inte            

kan förklara. Ett väntevärde som inte är lika med noll indikerar att modellen             

systematiskt förutspår de observerade värdena på ett felaktigt sätt - antingen genom            

att övervärdera eller undervärdera utfallet. Antagandet om ett väntevärde av feltermer           

som är lika med noll kan säkerställas genom att inkludera en konstant term i              

regressionsekvationen. Den konstanta termen skapar ett intercept där det potentiellt          

nollskilda väntevärdet tillskrivs, vilket följaktligen eliminerar problemen med        

felaktiga skattningar (Brooks, 2014). 

 

(ii) Multikollinearitet  

Ett andra antagande vid tillämpning av OLS är att de oberoende variablerna saknar en              

linjär korrelation sinsemellan. Vid hög korrelation uppstår multikollinearitet vilket         

kan leda till bristfällig precision i koefficienterna (Dougherty, 2016).         

Multikollinearitet innebär således att det förekommer en linjär korrelation mellan de           

oberoende variablerna, vilket i sin tur kan föranleda större standardavvikelser i           

regressionskoefficienterna. Multikollinearitet delas in i två typer: (i) perfekt         

multikollinearitet och (ii) nära multikollinearitet. Perfekt multikollinearitet innebär att         
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variablerna är perfekt korrelerade (±1) vilket antyder att variablerna mäter samma sak.            

Följaktligen kan OLS inte skilja en variabel från en annan när de är perfekt              

korrelerade. Nära multikollinearitet innebär å andra sidan att korrelationen mellan två           

variabler inte är försumbar, samtidigt som den inte utgör en perfekt korrelation. Det             

finns dock ingen fastställd procentsats för indikation av nära multikollinearitet, men ±            

0,8 eller 0,9 är frekvent använd som referenssats (Franke, 2010). Statistiska program            

kan beräkna koefficienterna då nära korrelation är förekommande, men om dessa           

korrelationer är tillräckligt höga kan de orsaka problem som minskar precisionen i            

modellens skattningar. Genom att upprätta en korrelationsmatris mellan        

förklaringsvariablerna går det att utläsa om modellen präglas av multikollinearitet          

(Brooks, 2014).  

 

(iii) Homoskedasticitet 

När variansen för feltermerna av de oberoende variablerna är konstant i en regression             

benämns detta homoskedasticitet. Ett tredje antagande vid OLS är att variansen av            

feltermerna är konsekvent för samtliga observationer. Motsatsen, det vill säga när           

variansen inte är densamma för samtliga feltermer, benämns heteroskedasticitet         

(Brooks, 2014). Heteroskedasticitet minskar uppskattningens precision vid OLS. För         

att granska huruvida heteroskedasticitet förekommer används ett White-test, vilket         

utför en auxiliär regression innehållande de oberoende variablerna och de kvadrerade           

feltermerna. Nollhypotesen accepteras om testets p-värde överstiger 0,05 och således          

kan homoskedasticitet fastslås. Om nollhypotesen däremot förkastas och det råder          

heteroskedasticitet kan ett nytt test genomföras. Heteroskedasticitet kan i vissa fall           

åtgärdas genom att logaritmera datan, men om observationerna innehåller negativa tal           

kan denna åtgärd inte utföras. Istället utförs ett Huber-White-Hinkley-test, vilket          

ersätter koefficienternas standardfel med robusta standardfel (Brooks, 2014). 

 

(iv) Autokorrelation 

Om historiska värden har påverkan på nutida värden råder autokorrelation.          

Regressionen blir då ineffektiv eftersom en observation av en felterm inte bör            

förutsäga nästkommande observation. Autokorrelation innebär att kovariansen mellan        

feltermerna är skild från noll, och det minskar uppskattningens precision vid OLS.            

Om autokorrelation identifieras leder det till en risk att koefficienten R2 skattas för             

högt till följd av att den sanna feltermsvariansen underskattas. Genom ett           
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Breusch-Godfrey-test kan en eventuell autokorrelation i regressionen undersökas. I         

testet undersöks de förskjutna residualernas värden efter att först ha skapat en auxiliär             

regression där residualen är den beroende variabeln. Om autokorrelation är          

förekommande genomförs ett Huber-White-test och således ersätts koefficienternas        

standardfel med robusta standardfel i syfte att göra skattningarna effektiva (Brooks,           

2014).  

 

(v) Normalfördelade feltermer 

Att feltermerna är normalfördelade är grundläggande vid hypotesprövning och         

sammansättning av konfidensintervall. Vid OLS antas således att feltermerna är          

normalfördelade. En normalfördelning karakteriseras av en icke-skevhet och en         

kurtosis-koefficient (“spetsighet”) som är lika med tre. Ett Jarque-Bera-test         

undersöker om koefficienterna av skevhet och överskridande kurtosis tillsammans är          

lika med noll. Om p-värdet understiger 0,05 kan nollhypotesen, det vill säga att             

feltermerna är normalfördelade, förkastas. Detta resultat kan dock vara orsakat av           

extremvärden i observationerna. Vid ett utlämnande av dessa extremvärden kan          

tillförlitligheten i testet stärkas (Brooks, 2014). Eftersom studien har för avsikt att            

studera hela populationen i form av de bolag som var börsnoterade vid tidsperiodens             

slutdatum, anser författarna inte att dessa extremvärden bör exkluderas vid ett sådant            

utfall.  

 

(vi) Linjäritet 

Ett ytterligare antagande är att modellen är linjär i sina parametrar. Om ett icke-linjärt              

samband skulle upptäckas anses inte OLS vara en lämplig modell för att behandla             

datamaterialet (Brooks, 2014). För att testa detta antagande kan ett Ramsey           

RESET-test användas. Testet innebär att en auxiliär regression inkluderar högre          

ordertermer av anpassade värden (likt ŷ2, ŷ3, etc.). Nollhypotesen konstaterar att           

modellen är linjär, vilket betyder att p-värden som understiger 0,05 leder till att             

nollhypotesen förkastas. Det indikerar i sin tur på en icke-linjäritet i den valda             

modellen och således att modellen är misspecificerad (Brooks, 2014). 
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Tabell 1. Regressionsdiagnostik  

 

 

3.5.2. Signifikansnivå 

Som kritiskt område för att testa studiens hypoteser har författarna valt signifikansnivåerna            

fem procent respektive en procent, vilka är frekvent använda nivåer vid hypotesprövning            

(Brooks, 2014). Det betyder att ifall p-värdet understiger 0,05 eller 0,01 förkastas            

nollhypotesen och sambandet antas vara signifikant. En konfidensgrad på 95 procent           

indikerar att en sådan företeelse sker i ett av 20 fall, medan en konfidensgrad på 99 procent                 

indikerar att en sådan företeelse sker i ett av 100 fall. Trots höga signifikansnivåer kan en                

sann nollhypotes förkastas, vilket benämns TYP 1-fel (Brooks, 2014). Denna studie använder            

en signifikansnivå på fem procent för att förkasta eller anta nollhypoteser, men använder             

därtill enprocentsnivån för att kunna fastslå starkare samband.  

 

3.5.3. Determinationskoefficient 

Determinationskoefficienten (R2) avser hur variationen i den beroende variabeln förklaras av           

de oberoende variablerna. Värdet ligger mellan 0 och 1, där ett högt värde signalerar att               

förklaringsgraden är hög och att de oberoende variablerna till stor del förklarar variationen i              

den beroende variabeln (Brooks, 2014). Ett R2-värde på 1 innebär därmed att samtliga             

observationer ligger på den skattade regressionslinjen, medan ett R2-värde på 0 innebär att             

regressionsmodellen inte kan förklara variationen i den beroende variabeln. Ett problem med            

R2 är att då fler variabler adderas tenderar R2-värdet att stiga trots att den nya variabeln inte                 

tillför någon praktiskt ökad förklaring. Författarna har därför valt att istället använda justerad             

R2 som hanterar detta problem (Dougherty, 2016). 
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3.6. Metodkritik 

3.6.1. Familjebolagsdefinition 

Det saknas en vedertagen definition för huruvida ett bolag betraktas som ett familjebolag             

eller inte. Detta är ett centralt problem vid diskussionen om familjebolag och det förekommer              

flertalet artiklar som inte definierar vad ett familjebolag är, utan istället lämnar definitionen             

öppen för egen tolkning. Det förekommer inte heller en databas eller dylikt för att inhämta               

uppgifter om vilka bolag som anses vara familjeägda. Det krävs därmed en definition för att               

möjliggöra att detta fastställs på egen hand, och en manuell bearbetning är således nödvändig.              

Tidigare forskningsinsatser baserar definitionen på en kombination av olika definitioner,          

vilket försvårar resultatens jämförbarhet. Den definition som används för denna studie är            

förekommande i liknande undersökningar och författarna till denna uppsats anser därmed att            

den är lämplig utifrån ett jämförbarhetsperspektiv. Valet av definition är väsentlig eftersom            

det påverkar hela studien. Författarna till denna uppsats är medvetna om denna väsentlighet             

och tar detta i beaktning vid allt från resultat till analys, slutsats och diskussion. Definitionen               

förtäljer att ett familjeägt bolag är ett bolag där en fysisk person - inklusive familj och                

arvingar - grundat eller förvärvat företaget och äger minst 20 procent av utestående aktier              

samt minst 20 procent av rösträtterna. Denna definition fastslår därmed att ett bolag är ett               

familjebolag även i de fall en utomstående förvärvat bolaget. Detta kan kritiseras då ett              

familjebolag i allmänhet kan anses vara ett bolag som grundats av en familj och därefter               

stannat inom familjen eller arvingarnas ägodelar. Dock krävs det, som definitionen lyder, att             

denna förvärvare äger minst 20 procent av såväl utestående aktier som rösträtter. 

 

Familjebolagsdefinitionen i denna studie tar hänsyn till rösträtterna i bolaget och inte endast             

andelen aktier. Andelen rösträtter i ett bolag är betydande eftersom rösträtterna, och inte             

ägarandelen, bestämmer familjens inflytande i diverse beslutsprocesser. Rösträtter skiljer sig          

däremot ofta mellan olika aktieslag och rätterna varierar från bolag till bolag. Denna studie              

tar detta i beaktning och inkluderar därmed samtliga aktieslag vid beräkning av ägarandel och              

rösträtter, men faktum kvarstår att rösträtter är ett kritiskt moment där bearbetning av data              

kan fallera. Vidare försvårar korsägande och pyramider databearbetningen eftersom det i           

somliga fall är invecklat att finna den fysiska personen som innehar den slutgiltiga kontrollen              

för en juridisk person. Detta föranleder således ett fåtal bortfall från studiens urval, vilket              

diskuteras under 3.6.4. Bortfall. Fortsättningsvis förekommer det studier vilka varken          
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identifierar ägarandel eller rösträtter vid definitionen av familjebolag. Istället förlitar de sig            

på en bedömning av familjens grad av representation i styrelse eller ledning. Det kan å ena                

sidan ses som ett mått på familjens inflytande i bolaget, men å andra sidan speglar det inte                 

den slutliga kontrollen över bolaget. Därav anser författarna till denna uppsats att en             

kvantitativ definition, baserad på såväl ägarandel som rösträtter, är att föredra för att             

säkerställa såväl tillförlitlighet som jämförbarhet i studiens resultat.  

 

3.6.2. Fyrfaktormodellen  

Denna studie använder sig av Fama-French-Carharts fyrfaktormodell (1992) i kombination          

med Jensens alfa (1968). Valet av metod grundar sig i att tidigare forskning talar för att                

faktorerna i fyrfaktormodellen påvisar en hög förklaringsgrad när det kommer till att förklara             

en portföljs avkastning (Fama och French, 2018). Dock ställer sig en del forskare kritiska till               

denna typ av faktormodeller. Harvey, Liu och Zhu (2016) redogör för 316 anomalier som              

visar sig vara signifikanta när de används som faktorer vid tidigare studier. Med tanke på               

överflödet av faktorer som kan ingå i en faktormodell är det en utmaning att välja bland                

tidigare forsknings konkurrerande modeller. Författarna i denna studie anser dock att för            

många faktorer i en modell snarare hämmar undersökningen än att skapa en förståelse för              

resultatet. Detta eftersom ett tillförande av för många variabler kan leda till ett överflöd av               

data där fokus läggs vid att hitta och presentera statistiskt signifikanta mönster i datan. Dock               

kvarstår ett liknande problem med användandet av få faktorer eftersom interceptet i            

fyrfaktormodellen är öppet för en bredare typ av tolkning, vilket således ökar risken för              

felaktiga slutsatser. Flertalet forskare har undersökt faktormodellernas tillförlitlighet där         

bland annat Bello (2008) gör en statistisk jämförelse mellan CAPM, trefaktormodellen och            

fyrfaktormodellen. Jämförelsen visar att trefaktormodellen har en högre kvalitet i          

förutsägbarhet än CAPM samtidigt som fyrfaktormodellen fungerar bättre än         

trefaktormodellen. Trots att Fama-French-Carharts fyrfaktormodell används i akademisk        

forskning förekommer det fortfarande en debatt kring huruvida modellen medför en           

betydande förbättring jämfört med CAPM (Cooper, Gutierrez och Marcum, 2005). Till följd            

av denna debatt tillämpas viss försiktighet vid studiens analys och slutsats. För att öka              

tillförlitligheten i resultatet väljer dock författarna till denna uppsats att även tillsätta            

ytterligare resultatmått där portföljavkastningar mäts via medel- och medianavkastning.  
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3.6.3. Portföljstrategi 

Vid sammansättning av studiens portföljer används en strategi med syfte att skapa hög             

validitet och reliabilitet. Studien har utefter tillgängligt urval valt att skapa portföljer som             

leder till en ökad jämförbarhet och tillförlitlighet i såväl resultat som analys. För att öka               

jämförbarheten har studien skapat portföljer med olika viktningsmetoder. Det faktum att           

ägardata endast tillhandahålls på årsbasis föranleder att portföljerna med olika          

viktningsmetoder inte förvaltas lika aktivt. De värdeviktade och likaviktade portföljerna          

viktas om månadsvis, medan de ägarviktade portföljerna enbart viktas om på årsbasis. Detta             

faktum är något som kräver beaktning vid tolkning och analys eftersom aktiv            

investeringsstrategi är ett ämne där forskare ännu inte är överens vilken som är den mest               

framgångsrika aktivitetsnivån (Foster och Warren, 2016). Således torde en passiv          

investeringsstrategi vara intressant att tillämpa, men med tanke på studiens urval anses en             

sådan portföljstrategi snarare försvåra än tillföra värde till studiens resultat. Detta eftersom en             

passiv portfölj skapad i början av tidsperioden endast skulle innehålla ett fåtal bolag vilket              

kan föranleda icke-tillförlitliga slutsatser.  

 

Kritik kan även riktas åt att studien inte bildat branschportföljer för att kontrollera huruvida              

det föreligger koncentration av familjebolag i en specifik bransch, vilket kan ha en inverkan              

på resultatet. Exempelvis studerar Faccio och Lang (2002) ägarstrukturen för finansföretag           

där de bland annat finner att företag inom finansbranschen är mindre benägna att vara              

familjekontrollerade. Denna studie avser dock inte att studera specifika branschavkastningar,          

utan har endast för avsikt att undersöka en strategi baserad på investeringar i familjebolag -               

oavsett branschtillhörighet. Vidare har studien inte tagit hänsyn till skillnader i courtage,            

vilket är olika högt beroende på vilken börs bolagen är listade på samt vilken aktör som                

används vid handel. Därtill vore courtagekostnaderna vid praktisk handel högre för de            

värdeviktade och likaviktade portföljerna. Detta eftersom dessa portföljer omfördelas         

månadsvis medan de ägarviktade portföljerna endast medför handel en gång per år.            

Författarna till denna uppsats är medvetna om detta men har valt att bortse från dessa               

kostnader, tillsammans med övriga transaktionskostnader och skatteeffekter, vid        

undersökningens resultat och analys.  
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3.6.4. Bortfall  

Studien innefattar en insamling av datamaterial och därmed bör ett eventuellt bortfall beaktas.             

Enligt Japec, Ahtiainen, Hörngren, Lindén, Lyberg och Nilsson (1997) signalerar          

bortfallsfrekvensen studiens datakvalitet. Japec et al. (1997) menar att bortfallsfrekvensen bör           

vara låg för att säkerställa en hög kvalitet för undersökningen. Vid insamling av data används               

bland annat Modular Finance, Thomson Reuters EIKON och Bloomberg. Det råder således            

en risk för att kvaliteten i datamaterialet är påverkat av systematiska fel som kan föreligga vid                

olika insamlingsmetoder hos dessa externa databaser. Detta skulle därmed kunna föranleda           

eventuella bortfall. Därtill har författarna till denna uppsats genomfört manuella          

bearbetningar och justeringar, och därmed finns ytterligare en risk för eventuella bortfall.            

Medvetna bortfall för denna undersökning omfattar att studien endast inkluderar bolag           

noterade på svenska börser, och således ingår exempelvis inte svenska familjebolag som är             

listade på en börs i utlandet. Dessutom föranleder bristen på en vedertagen            

familjebolagsdefinition ett val av definition, vilket kan orsaka ett bortfall för de familjebolag             

som faller under en annan definition. Därtill ingår endast de bolag som var börsnoterade per               

2019-12-31. Bolag som inte var noterade vid denna tidpunkt är därav inte en del av studien.                

Studien innefattar totalt 278 olika familjebolag (se bilaga 5), medan tidsperioden 2002 - 2019              

i verkligheten innefattar 332 familjebolag i enlighet med studiens definition. Detta innebär            

således ett bortfall om 54 familjebolag vilka antingen avnoterats, förvärvats eller likviderats            

under den valda tidsperioden. Samma förutsättningar gällande bortfall avser även studiens           

kontrollportföljer. Följaktligen kan detta föranleda överlevnadsbias som kan leda till          

felaktigheter gällande slutsatser kring resultaten, vilket mer ingående diskuteras i 3.6.5.           

Överlevnadsbias. Vid insamling av information kring bolagen tillkommer det bortfall          

eftersom det i en del fall föreligger bristfällig information gällande ägardatan för juridiska             

personer. Valet att exkludera dessa bolag från undersökningen anses inte påverka           

undersökningen negativt förutom att antalet observationer reduceras. Snarare anser         

författarna till denna uppsats att det är av vikt att inte inkludera dessa bolag för att kunna                 

säkerställa validiteten i undersökningen.  

 

3.6.5. Överlevnadsbias 

Överlevnadsbias är hänförbart till systematiska fel som kan uppstå vid insamling av data.             

Brown, Goetzmann, Ibbotson och Ross (1992) förklarar att om insamling av datan grundar             
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sig på överlevande bolag, utan att hänsyn tas till de som inte har överlevt, kan detta resultera i                  

felaktiga slutsatser. Denna studie inhämtar aktiedata från Thomson Reuters EIKON vilken           

endast erhåller information och aktiedata för bolag som varit börsnoterade under hela            

tidsperioden. De bolag som har varit börsnoterade tidigare, men inte i slutet av perioden,              

beaktas därmed inte i undersökningen. Det är således de överlevande bolagen som återfinns i              

datamaterialet och bolag som avnoterats, förvärvats eller likviderats är exkluderade. Därmed           

förekommer en risk för överlevnadsbias i studien där enbart de mest framgångsrika företagen             

återfinns i urvalet. För att motverka risken för felaktiga slutsatser baserat på resultat skapas              

kontrollportföljer. En jämförelse görs då inte endast mot index, utan mot kontrollportföljer            

som utsätts för liknande bias som familjebolagsportföljerna.  

 

3.6.6. Reliabilitet 

Bryman och Bell (2017) argumenterar för att reliabilitet är en viktig komponent vid             

resonemanget kring studiens kvalitet. Vidare förklarar de att mätningarna och resultaten torde            

vara oförändrade vid upprepade undersökningar. Det vill säga att resultatet bör bestå vid en              

replikering av undersökningen. Författarna till denna uppsats avser att uppnå en hög grad av              

reliabilitet och således beskrivs tillvägagångssättet och bearbetningen genomgående. För att          

reliabiliteten skall bestå bör dessutom datamaterialet vara överensstämmande i framtiden.          

Insamlingen av datamaterialet har hämtats från Thomson Reuters EIKON, Modular Finance           

och Swedish House of Finance. Samtliga av dessa är trovärdiga och vedertagna databaser             

vilka används i flertalet tidigare studier och undersökningar, och vilka sannolikt kan            

användas för framtida bruk om studien kommer att upprepas. Därtill kontrolleras           

aktiekurserna manuellt via Bloombergs terminaler samt hos Avanza i syfte att säkerställa att             

studien inte tar skada av eventuella mätfel. Även ägardatan bearbetas manuellt för att             

identifiera vilka bolag som uppfyller kriterierna för att anses vara ett familjeägt bolag utifrån              

studiens definition. För att ha möjlighet att genomföra denna identifiering har kontroll av             

ägarskap i juridiska personer gjorts via Bolagsverket och i årsredovisningar, vilket är            

offentliga handlingar som kan inhämtas även vid en replikering av undersökningen.  

 

3.6.7. Validitet 

Begreppet validitet avser enligt Bryman och Bell (2017) frågan om undersökningen mäter det             

som avses att mätas. Denna studie bör därför ställa sig frågan om det som mäts faktiskt är                 
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huruvida en investering i familjeägda bolag genererar en riskjusterad överavkastning eller           

inte. Det är därmed intressant att fundera över ifall bolagen i familjebolagsportföljen faktiskt             

är familjebolag. Författarna till denna uppsats har bearbetat datamaterialet manuellt för att            

kontrollera att samtliga bolag som kallas familjebolag uppfyller kriterierna för studiens           

definition. Det går även att fundera över om komponenten alfa mäter riskjusterad över- och              

underavkastning eftersom detta är av vikt för att frågeställningen skall kunna besvaras.            

Författarna till denna uppsats har valt att använda Fama-French-Carharts fyrfaktormodell för           

att kunna bestämma alfavärdet vid regressionen, och bedömer att det föreligger akademiskt            

stöd och bevisning för att alfa på ett tillförlitligt sätt mäter riskjusterad avkastning.  

 

Validiteten delas upp i kategorierna intern och extern. Intern validitet behandlar i vilken grad              

studiens resultat stämmer överens med verkligheten. Extern validitet handlar om i vilken            

utsträckning studiens resultat representerar hela populationen. Därmed svarar extern validitet          

på om resultaten kan generaliseras på populationen eller inte (Bryman och Bell, 2017). När              

det gäller intern validitet kan överlevnadsbias reducera validiteten i en studie eftersom endast             

de överlevande bolagen beaktas i undersökningen. För att motverka fenomenet gällande           

överlevnadsbias skapas kontrollportföljer som utsätts för samma bias som         

familjebolagsportföljerna. Dessutom viktas portföljerna på olika sätt för att säkerställa att           

undersökningen faktiskt mäter det den avser att mäta, för att således öka studiens validitet.              

Vid diskussion om extern validitet och huruvida undersökningen kan generaliseras på hela            

populationen vill författarna till denna uppsats belysa att den insamlade datan består av             

samtliga bolag listade på den svenska börsen vid tidsperioden per 2019-12-31. Det vill säga              

att hela populationen tas i beaktning och därmed förekommer inget slumpmässigt urval.  
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4. RESULTAT 

 

Nedan presenteras resultaten av studiens portföljberäkningar, regressioner, statistiska tester         

och hypotesutfall. Avsnittet inleds med presentation av portföljernas värdeutveckling skildrat          

i grafer, tabeller och diagram. Därefter framförs resultatet av multifaktorregressionerna och           

regressionsdiagnostiken. Slutligen redogörs utfallen för studiens tre hypoteser.  

 

4.1. Portföljutveckling 

Graf 1. Portföljutveckling 2002 - 2019 

 

 

Tabell 2. Portföljavkastning 2002 - 2019 

 

 

Serierna i graf 1 representerar procentuell utveckling för de sju portföljer som aktivt             

förvaltats under hela studiens tidsperiod. Samtliga serier visar portföljutveckling räknat i           

riskfri totalavkastning. Det vill säga avkastning, inklusive återinvesterad utdelning, utöver          

den riskfria räntan. Översikten med den grafiska utvecklingen visar att portföljen med            

familjeägda bolag viktad efter ägarandel (FB ÄV) överpresterar jämfört med övriga portföljer            
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mätt i total avkastning. Denna portfölj visar en procentuell utveckling på 1 631 procent              

mellan 2002 och 2019 (se tabell 2). I grafen går det även att utläsa att den likaviktade                 

familjeportföljen (FB LV) med en avkastning på 1 452 procent presterar näst högst             

avkastning (se tabell 2). Därefter presterar de likaviktade kontrollportföljerna (Icke-FB LV;           

Kontroll LV) högst avkastning vartefter familjebolagsportföljen viktad efter värde (FB VV)           

genererar en utveckling på 901 procent (se tabell 2). Den värdeviktade           

familjebolagsportföljen är dock tätt följd av de värdeviktade kontrollportföljerna (Icke-FB          

VV; Kontroll VV) med utveckling på 875 procent respektive 868 procent (se tabell 2). I               

relation till Stockholmsbörsen har samtliga av studiens portföljer genererat alfa i form av             

överavkastning.  

 

Graf 2. Portföljutveckling före finanskrisen 

 

 

Tabell 3. Total portföljavkastning före finanskrisen 

 

 

I graf 2 skildras utvecklingen av de aktivt förvaltade portföljerna perioden före finanskrisen.             

Denna graf visar en inledande dipp i avkastningen vartefter samtliga portföljer inleder en             

period med positiva månadsavkastningar fram till mitten av 2007. Därefter ser vi återigen en              

dipp i portföljernas avkastning. Till skillnad från portföljerna förvaltade under hela           
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tidsperioden visar graf 2 att det inte är samma portföljer som presterar högst totalavkastning.              

Tabell 3 visar exempelvis att den likaviktade icke-familjebolagsportföljen (Icke-FB LV)          

genererar en avkastning på 188 procent före krisen och därmed överpresterar de övriga             

portföljerna. Denna portfölj är tätt följd av den likaviktade kontrollportföljen med samtliga            

bolag i urvalet (Kontroll LV) vilken genererar en avkastning på 178 procent (se tabell 3).               

Därefter följer två familjebolagsportföljer (FB ÄV; FB LV) vilka presterar portföljavkastning           

på 155 respektive 135 procent (se tabell 3). Vidare följer de värdeviktade portföljerna där              

familjebolagsportföljen presterar lägst portföljutveckling före krisen. Den värdeviktade        

familjebolagsportföljen har en totalavkastning på 66 procent, vilket är nästan hälften så            

mycket som den näst sämst avkastande värdeviktade kontrollportföljen (se tabell 3). 

 

Graf 3. Portföljutveckling efter finanskrisen 

 

 

Tabell 4. Total portföljavkastning efter finanskrisen 

 

 

Graf 3 skildrar å andra sidan portföljutvecklingen för aktivt förvaltade portföljer efter            

finanskrisen. Likt för hela tidsperioden genererar de ägarviktade och likaviktade          

familjebolagsportföljerna (FB ÄV; FB LV)) högst avkastning med avkastning på 719           
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respektive 707 procent (se tabell 4). Tredje och fjärde högst portföljutveckling visar den             

likaviktade kontrollportföljen följt av den värdeviktade familjebolagsportföljen (Kontroll LV;         

FB VV), där de procentuella avkastningarna är 524,43 procent respektive 524,39 procent.            

Därefter följer den likaviktade icke-familjebolagsportföljen samt den värdeviktade        

kontrollportföljen (Icke-FB LV; Kontroll VV) med 485 procent respektive 454 procent. Lägst            

totalavkastning efter finanskrisen visar den värdeviktade icke-familjebolagsportföljen       

(Icke-FB VV) med en portföljutveckling på 443 procent (se tabell 4).  

 

Tabell 5. Månadsavkastningar 

 

 

Vidare skildrar tabell 5 månadsvis medelavkastning, medianavkastning samt maximum- och          

minimumavkastning för respektive portfölj. Därtill kan portföljernas avkastning såväl före          

som efter finanskrisen utläsas. Tabell 5 visar bland annat att tre av sju portföljer presterade               

bättre före krisen, medan fyra av sju presterade bättre efter krisen - mätt i såväl               

medelavkastning som medianavkastning. Det går även att utläsa att samtliga          

familjebolagsportföljer har presterat bättre efter finanskrisen jämfört med före finanskrisen,          

och att dessa portföljer således representerar tre av de fyra portföljer som har presterat bättre               

efter krisen. Tabellen visar dessutom att samtliga portföljer har ett mer extremt            

minimumvärde före krisen jämfört med efter krisen. Samtliga portföljer, förutom den           

ägarviktade familjebolagsportföljen, visar även på ett mer extremt maximumvärde före          

krisen. Det vill säga att båda extremvärdena maximum och minimum inträffade före            

finanskrisen.  
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Diagram 3. Månadsavkastning (medelvärde) före och efter finanskrisen 2007 - 2008  

 

 

Diagram 3 skildrar skillnaden i månadsavkastning mätt i medelvärde före och efter            

finanskrisen. Diagrammet visar, likt tidigare resultat, att det inte råder konsensus i            

portföljerna gällande avkastning före och efter finanskrisen. Dock förtydligar diagrammet det           

faktum att samtliga familjebolagsportföljer presterar en högre medelavkastning efter         

finanskrisen. Därtill åskådliggör diagram 3 att skillnaden i avkastning före och efter krisen är              

större för familjebolagsportföljerna jämfört med övriga portföljer, där månadsavkastningen         

inte skiljer sig lika markant.  

 

4.2. Regressioner  

Regressionerna av Fama-French-Carharts fyrfaktormodell skildras i tabellerna nedan.        

Tabellerna visar koefficienter samt signifikansnivåer för faktorerna i Fama-French-Carharts         

fyrfaktormodell. Interceptet representerar portföljens alfa (α) i relation till marknadsindex i           

form av Stockholmsbörsen. För att förtydliga representerar MKT portföljens marknadsrisk,          

och är den värdeviktade marknadsavkastningen minus den riskfria räntan. SML representerar           

portföljens storleksrisk, HML representerar portföljens värderingsrisk och MOM        

representerar portföljens momentumrisk. Slutligen visar justerad R² hur stor del av           
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variationen i den beroende variabeln (α) som kan förklaras av variationer i de oberoende              

variablerna (MKT, SMB, HML och MOM). 

 

Tabell 6. Regressioner för perioden 2002 - 2019 

 

 

 

Regressionerna i tabell 6 baseras på 216 observationer; en för varje månad mellan januari              

2002 och december 2019. Samtliga portföljer visar på ett signifikant alfa där sex av sju               

portföljers alfa är signifikant på 1-procentsnivå. Högst alfa återfinns i den ägarviktade            

familjebolagsportföljen (FB ÄV) vilken visar nästintill 0,9 procents överavkastning per          

månad. Vidare är även MKT-koefficienten för samtliga portföljer signifikant på den           

1-procentiga signifikansnivån. Den värdeviktade portföljen med icke-familjeägda bolag        

(Icke-FB VV) samvarierar mest med marknadsindex med en koefficient på 0,985.           

SMB-variabeln har en positiv koefficient för samtliga portföljer, men dess storlek samt            

signifikans varierar mellan portföljerna. Högst SMB-koefficient har den likaviktade         

kontrollportföljen (Kontroll LV) vilken även är signifikant på en 1-procentsnivå. Lägst           

samband gällande SMB återfinns i den värdeviktade icke-familjebolagsportföljen (Icke-FB         

VV), men denna koefficient är inte signifikant. Den lägsta signifikanta SMB-koefficienten           

återfinns istället hos den värdeviktade familjebolagsportföljen (FB VV). Sambanden för          

HML-variabeln skiljer sig mellan portföljerna där fem av sju uppvisar ett negativt samband             

medan två portföljer visar på ett positivt samband. Dock konstateras att sambandet för             

HML-variabeln är negativt för alla familjebolagsportföljer. Samtliga MOM-koefficienter        

visar ett negativt samband, men endast fyra av sju är signifikanta. Slutligen skiljer sig              

modellens förklaringsgrad mellan de olika portföljerna - mätt i justerad R². Högst            

förklaringsgrad återfinns i de värdeviktade kontrollportföljerna (Icke-FB VV; Kontroll VV),          

medan förklaringsgraden är lägst för den värdeviktade familjebolagsportföljen (FB VV).  
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Tabell 7. Regressioner för perioden före finanskrisen 

 

 

 

Regressionerna i tabell 7 baseras på 71 observationer; en för varje månad mellan januari 2002               

och november 2007. Samtliga portföljer uppvisar ett positivt intercept och således ett positivt             

alfa. Alfa-variabeln är dock endast signifikant för fem av sju portföljer, där två av de tre                

familjebolagsportföljerna inte har ett signifikant alfa. Vidare är MKT-koefficienten         

signifikant på 1-procentsnivån för samtliga portföljer. SMB visar ett positivt samband för alla             

portföljer där den likaviktade familjebolagsportföljen (FB LV) visar högst samband. Samtliga           

familjebolagsportföljer har en positiv SMB-koefficient, men ingen av de värdeviktade          

kontrollportföljernas (Icke-FB VV; Kontroll VV) koefficient är signifikant.        

HML-koefficienten visar såväl positiva som negativa samband med studiens portföljer före           

finanskrisen. Samtliga familjebolagsportföljer har en negativ HML-koefficient där endast en          

av tre är signifikant, medan båda likaviktade kontrollportföljerna (Icke-FB LV; Kontroll LV)            

visar ett signifikant negativt samband. Båda värdeviktade kontrollportföljerna (Icke-FB VV;          

Kontroll VV) visar ett icke-signifikant positivt samband när det kommer till HML. Endast de              

likaviktade kontrollportföljerna (Icke-FB LV; Kontroll LV) visar en signifikant negativ          

MOM-koefficient, medan resterande portföljer har en icke-signifikant men negativ         

koefficient. Justerad R² följer samma mönster som portföljerna för hela studiens tidsperiod.            

Högst förklaringsgrad återfinns i de värdeviktade kontrollportföljerna (Icke-FB VV; Kontroll          

VV) och lägst förklaringsgrad återfinns i den värdeviktade familjebolagsportföljen (FB VV).  
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Tabell 8. Regressioner för perioden efter finanskrisen 

 

 

 

Regressionerna i tabell 8 baseras på 126 observationer; en för varje månad mellan juli 2009               

och december 2019. Regressioner för perioden efter finanskrisen visar att den ägarviktade            

familjebolagsportföljen (FB ÄV) genererar högst alfa. Samtliga portföljer genererar         

överavkastning mot marknadsindex och endast ett alfavärde är icke-signifikant.         

MKT-koefficienten är signifikant på 1-procentsnivån för samtliga portföljer, där den          

värdeviktade icke-familjebolagsportföljen (Icke-FB VV) visar högst samband med        

marknadsindex medan den ägarviktade familjebolagsportföljen (FB ÄV) påvisar minst         

samband. SMB-koefficienten är lägst, men icke-signifikant, för samtliga värdeviktade         

portföljer. Resterande portföljer visar på ett signifikant positivt samband gällande SMB.           

Vidare visar HML på ett negativt samband för samtliga familjebolagsportföljer, medan           

sambandet är positivt för samtliga kontrollportföljer. Dock konstateras att endast          

HML-koefficienten för den värdeviktade icke-familjebolagsportföljen (Icke-FB VV) är        

signifikant. Slutligen visar ingen av portföljerna på en signifikant MOM-koefficient.          

Modellen har återigen högst förklaringsgrad för de värdeviktade kontrollportföljerna         

(Icke-FB VV; Kontroll VV) och lägst förklaringsgrad för den värdeviktade          

familjebolagsportföljen (FB VV). 

 

4.3. Regressionsdiagnostik 

4.3.1. Multikollinearitet 

Studien använder sig av tre olika korrelationsmatriser för att mäta graden av            

multikollinearitet; en för hela perioden och en för perioden före finanskrisen respektive efter             

finanskrisen. Genom dessa tre matriser går det att utläsa ifall det råder någon skillnad i               

multikollinearitet i regressionerna beroende på dess tidsperiod. Korrelationsmatriserna visar         
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att modellen inte präglas av stark eller nära multikollinearitet mellan variablerna (se bilaga 2;              

3; 4). Detta eftersom den starkast uppmätta korrelationen i de tre matriserna är -0,5732, vilket               

inte uppnår kriteriet för nära multikollinearitet på ± 0,8. Således anses OLS- antagandet vara              

uppfyllt. 

 

4.3.2. Homoskedasticitet  

Studien använder sig av White-test för att testa ifall det råder heteroskedasticitet. Efter att ett               

White-test genomförts på samtliga portföljer understiger p-värdet 0,05 i åtta av 21            

regressioner, vilket betyder att nollhypotesen förkastas. Studien fastslår därmed att det råder            

heteroskedasticitet i dessa åtta regressioner. För dessa portföljer utförs ett          

Huber-White-Hinkley-test vilket ersätter koefficienternas standardfel med robusta       

standardfel, i syfte att göra skattningarna effektiva.  

 

4.3.3. Autokorrelation 

Studien använder sig av ett Breusch-Godfrey-test för att kontrollera ifall det råder            

autokorrelation i feltermerna. Efter att testet genomförts på samtliga portföljer förkastas           

nollhypotesen i sex av 21 regressioner vilka är utsatta för autokorrelation. Robusta            

standardfel används därmed för att skattningarna ska bli effektiva. Detta resultat tas dock             

hänsyn till och föranleder viss försiktighet i analys och slutsats.  

 

4.3.4. Normalfördelade feltermer 

För att undersöka huruvida feltermerna är normalfördelade utförs ett Jarque-Bera-test.          

Nollhypotesen förkastas i 16 av 21 regressioner, vilket betyder att majoriteten av            

regressionerna inte möter OLS antagande om normalfördelade feltermer. Övriga regressioner          

antas således innefatta normalfördelade feltermer. Resultatet från Jarque-Bera-testet tas i          

beaktning vid analys och slutsats.  

 

4.3.5. Linjäritet 

Ett Ramsey-RESET-test genomförs för att undersöka om regressionerna är linjära i sina            

parametrar. I tre av 21 fall förkastas nollhypotesen, vilket indikerar en icke-linjäritet mellan             
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modellens beroende variabel och oberoende variabler. Dragna slutsatser får i dessa tre fall             

tolkas med försiktighet i en vidare analys.  

 

4.4. Hypotesutfall 

4.4.1. Hypotes A 

Nollhypotesen för hypotes A förkastas. Resultatet i studien påvisar ett statistiskt signifikant            

samband mellan en investering i familjeföretag och en positiv riskjusterad överavkastning. 

 

Hypotes H0A: En investering i familjeföretag genererar inte alfa. 

Hypotes H1A: En investering i familjeföretag genererar alfa. 

 

4.4.1. Hypotes B 

Nollhypotesen för hypotes B kan inte förkastas. Resultatet i studien påvisar inte en statistisk              

signifikant skillnad i familjeföretags avkastning före och efter finanskrisen 2007 - 2008. 

 

Hypotes H0B: Avkastningen före och efter finanskrisen skiljer sig inte för familjeföretag. 

Hypotes H1B: Avkastningen före och efter finanskrisen skiljer sig för familjeföretag. 

 

4.4.1. Hypotes C 

Nollhypotesen för hypotes C förkastas. Resultatet i studien påvisar en statistisk signifikant            

skillnad i familjeföretag avkastning beroende på ägarandel. 

 

Hypotes H0C: Avkastningen för familjeföretag skiljer sig inte beroende på ägarandel. 

Hypotes H1C: Avkastningen för familjeföretag skiljer sig beroende på ägarandel. 
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5. ANALYS  
 

I detta kapitel analyseras studiens resultat tillsammans med på teorier och tidigare forskning.             

Först analyserar studien portföljutveckling för samtliga familjebolagsportföljer och samtliga         

tidsperioder. Därefter analyseras även regressionerna för dessa portföljer och tidsperioder.         

 

5.1. Portföljutveckling  

5.1.1. Värdeviktade familjebolagsportföljer 

Portföljutvecklingen för den värdeviktade familjebolagsportföljen avseende tidsperioden       

2002 - 2019 visar en riskjusterad avkastning vilken överstiger index med cirka 655 procent.              

Resultaten visar även att medelavkastningen per månad för denna portfölj motsvarar en            

överavkastning gentemot Stockholmsbörsen med 0,373 procent. För att utesluta att detta           

resultat beror på överlevnadsbias analyseras även resultaten för de värdeviktade          

kontrollportföljerna. Där visar resultatet en överavkastning hos familjebolagen. Denna         

överavkastning gentemot icke-familjebolagsportföljen och kontrollportföljen är dock mindre        

än överavkastningen gentemot index. Familjebolagsportföljen genererar nämligen 16 procent         

respektive 33 procent överavkastning mot dessa portföljer mätt över 18 år, medan            

familjebolagsportföljen visar en överavkastning gentemot index på cirka 655 procent. Den           

faktiska avkastningen för familjebolagsportföljen överstiger alltså index, och därmed den          

genomsnittliga avkastningen som förutses av CAPM (Treynor, 1961; Sharpe, 1964; Lintner           

1965; Mossin, 1966).  

 

Jensen (1968) menar att komponenten alfa bestämmer avkastningen som avviker från den            

förväntade avkastningen. Familjebolagsportföljens överavkastning är således dess alfavärde,        

vilket går emot Famas (1960; 1970) teori om den effektiva marknadshypotesen som hävdar             

att frambringandet av alfa inte är möjlig. Dock har även kontrollportföljerna överavkastat            

index, och det förekommer därmed en risk att överlevnadsbias påverkar resultatet. Vidare            

belyser O'Boyle et al. (2012) att familjeägande varken bör betraktas som en konkurrensfördel             

eller en nackdel vid ett potentiellt investeringsbeslut. Resultaten i denna studie kan därmed             

likställas med resultatet i studien O’Boyle et al. (2012) genomför. Detta eftersom skillnaden i              
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alfavärde mellan familjebolagsportföljen och kontrollportföljerna är förhållandevis liten sett         

till både portföljernas totala avkastning och den långa tidsperiod som studeras.  

 

Studeras övriga värdeviktade familjebolagsportföljer visar resultaten att den värdeviktade         

familjebolagsportföljen före krisen uppvisar en överavkastning gentemot Stockholmsbörsen.        

Dock visar resultaten att den värdeviktade familjebolagsportföljen före krisen presterar lägre           

avkastning än samtliga övriga portföljer förutom Stockholmsbörsen. Vidare indikerar det på           

överlevnadsbias i familjebolagens överavkastning. Samtidigt har den värdeviktade        

familjebolagsportföljen efter finanskrisen presterat högst avkastning av samtliga värdeviktade         

portföljer. Familjebolagens prestationer efter finanskrisen i förhållande till icke-familjebolag         

har studerats i tidigare forskning. Zhou et al. (2012) framhåller att familjeägda bolag presterar              

bättre än icke-familjeägda bolag under kriser och hänför det till att familjeägda bolag har ett               

långsiktigt fokus på hållbar tillväxt.  

 

Även Macciocchi och Tiscini (2014) har studerat familjebolag i relation till icke-familjebolag            

under finanskrisen, och deras studie visar att familjeägda bolag fortsätter att växa och             

rapportera högre resultat trots perioder av ekonomisk och finansiell kris. Detta till skillnad             

från icke-familjeägda bolag vars resultat tenderar att minska under krisperioder. Den höga            

avkastningen för värdeviktade portföljer efter krisen går därmed i linje med tidigare            

forskning. Dock förtäljer varken Zhou et al. (2012) eller Macciocchi och Tiscini (2014) en              

möjlig orsak bakom den värdeviktade familjebolagsportföljens svaga börsutveckling - i          

förhållande till övriga portföljer - perioden före finanskrisen. O'Boyle et al. (2012) lyfter att              

en kollektivistisk företagskultur kan leda till agentproblem, vilket i sin tur kan påverka             

resultatet negativt och därmed även portföljutvecklingen. Om ett stort familjebolag har en            

kollektivistisk företagskultur kan detta enligt O'Boyle et al. (2012) påverka resultatet           

negativt, vilket således skulle drabba den värdeviktade portföljen där stora bolag innehar en             

stor vikt.  

 

5.1.2. Likaviktade familjebolagsportföljer  

Resultaten visar att den likaviktade familjebolagsportföljen mätt över hela tidsperioden 2002           

- 2019 genererar en riskjusterad överavkastning mot index motsvarande 1 116 procent samt             

en månatlig medelavkastning på cirka 1,4 procent - vilket motsvarar 0,6 procent över index.              
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Vid en jämförelse av den likaviktade familjebolagsportföljen och de likaviktade          

kontrollportföljerna visar resultaten att familjebolagen presterar en överavkastning på 362          

procent gentemot icke-familjebolagen samt att familjebolagen presterar en överavkastning på          

270 procent gentemot kontrollportföljen. Fama (1960; 1970) hävdar däremot att marknaden           

återspeglar all tillgänglig information i aktiekursen, vilket gör att prissättningen för           

aktiekurserna är korrekta. Att familjebolagen presterar en överavkastning gentemot         

icke-familjebolagen går därmed inte i linje med den effektiva marknadshypotesen. Detta           

eftersom såväl publik som historisk information kan nyttjas för att generera avkastning som             

överstiger marknadsindex. Resultatet är däremot förenligt med Sraer och Thesmars (2007)           

studie som finner ett samband mellan familjeägande och överavkastning. 

 

Vidare överpresterar den likaviktade familjebolagsportföljen index perioden före        

finanskrisen. Portföljen överpresterar däremot inte kontrollportföljerna före finanskrisen,        

vilket innebär att en eventuell överlevnadsbias kan förekomma gällande överavkastningen i           

den likaviktade familjebolagsportföljen före krisen. Detta av den orsak att          

kontrollportföljerna utsätts för samma bias som familjebolagsportföljen. Vid en analys av           

portföljerna efter finanskrisen finner studien att den likaviktade familjebolagsportföljen         

överavkastar index med cirka 402 procent och kontrollportföljerna med 183 respektive 222            

procent. Det kongruerar med studien som Zhou et al. (2012) genomför, där de framhåller att               

familjebolag presterar bättre än icke-familjeägda bolag under kriser. Zhou et al. (2012) menar             

att familjeägda bolag är långsiktiga i beslutsfattanden medan icke-familjeägda bolag tenderar           

att riskera överinvesteringar i syfte att öka kortsiktiga intäkter under kriser. Därtill menar             

Sraer och Thesmar (2007) att familjebolag kännetecknas av en bättre kredithantering, vilket            

är av betydelse vid hantering av en finansiell kris. Vidare framhäver denna tidigare forskning              

orsaker varför familjebolagen efter krisen överpresterar såväl index som båda          

kontrollportföljerna. 

 

5.1.3. Ägarviktade familjebolagsportföljer 

Den ägarviktade familjebolagsportföljen genererar högst riskjusterad avkastning av samtliga         

portföljer under tidsperioden 2002 - 2019 med 1 295 procents överavkastning i förhållande             

till index. Mätt i genomsnittlig månadsavkastning genererar den ägarviktade portföljen cirka           

0,64 procents överavkastning mot index. Detta resultat överensstämmer med Maurys (2006)           
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studie vilken visar att graden av lönsamhet ökar i takt med att ägarandelen ökar. Tvärtom               

menar Anderson och Reeb (2003) att familjebolagens prestation försvagas om familjen får ett             

för stort inflytande. Anderson och Reebs (2003) samband är därmed inte förenligt med             

resultatet i denna studie. Detta eftersom resultatet för den ägarviktade portföljen visar att             

familjebolag med hög ägarandel genererar en överavkastning gentemot såväl värdeviktade          

som likaviktade familjebolagsportföljer. Vid analys av portföljerna före finanskrisen visar          

resultatet att den ägarviktade familjebolagsportföljen genererar överavkastning gentemot        

index, men inte mot de likaviktade kontrollportföljerna. Resultaten för portföljutvecklingen          

efter finanskrisen visar dock att den ägarviktade familjebolagsportföljen återigen är den högst            

avkastande portföljen med 414 procents överavkastning mot index. Vidare förtäljer däremot           

resultatet att skillnaden i avkastning mellan den ägarviktade familjebolagsportföljen och den           

likaviktade kontrollportföljen efter krisen är 12 procent. Ytterligare resultat, som återfinns i            

regressionsanalysen, anses vara nödvändigt för att analysera de bakomliggande faktorerna.  

 

5.2. Regressioner 

5.2.1. Värdeviktade familjebolagsportföljer 

Studiens regressionsanalys för hela tidsperioden presenterar att den värdeviktade         

familjebolagsportföljens alfa är signifikant på en 5-procentig nivå. Den värdeviktade          

familjebolagsportföljen visar under denna tidsperiod ett alfa på cirka 0,67 procent per månad             

och presterar därmed en avkastning vilken är högre än den förväntade avkastningen enligt             

Fama-French-Carharts fyrfaktormodell. Även de värdeviktade kontrollportföljerna genererar       

en signifikant överavkastning för hela tidsperioden. Det empiriska resultatet från studiens           

värdeviktade familjebolagsportföljer är därmed inte förenligt med den effektiva         

marknadshypotesen. Detta eftersom Fama (1960; 1970) menar att varken historisk eller           

publik information om ägarstruktur kan nyttjas för att uppnå överavkastning.          

Kontrollportföljernas månatliga överavkastningar är däremot inte lika höga som         

familjebolagsportföljens överavkastning. Resultatet är således förenligt med resultaten i Sraer          

och Thesmars (2007) studie. Det är däremot inte förenligt med resultaten i O’Boyle et al.               

(2012) eller Abrardi och Rondis (2020) studier. Detta eftersom dessa studier inte kan påvisa              

signifikanta skillnader mellan en investering i familjeägda bolag jämfört med          

icke-familjeägda bolag.  
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Vid analys av övriga faktorer i regressionen urskiljs ett positivt signifikant samband mellan             

den värdeviktade familjebolagsportföljen och marknadsrisk, där MKT-koefficienten ligger        

under 1. Ett positivt samband under 1 indikerar att portföljen rör sig i samma riktning som                

marknadsindex, men att portföljen har fluktuerat mindre än marknaden under mätperioden           

och således tillförs en lägre förväntad avkastning i enlighet med CAPM (Treynor, 1961;             

Sharpe, 1964; Lintner 1965; Mossin, 1966). Detta eftersom forskarna menar att antagandet            

om CAPM innefattar att högre risk leder till högre förväntad avkastning. Samtidigt visar             

regressionsanalysen att det råder ett starkt samband mellan de värdeviktade          

kontrollportföljerna och marknaden. MKT-koefficienten visar en lägre risk än marknaden för           

kontrollportföljerna, men marknadsrisken för familjebolagsportföljen är lägre. Vidare skildras         

ett signifikant positivt samband mellan familjebolagsportföljen och SMB-koefficienten på         

cirka 0,14. Det kan hänföras till att portföljen besitter viss småbolagsrisk och därmed tillges              

en högre förväntad avkastning i enlighet med Fama-French-Carharts fyrfaktormodell. Vidare          

är ingen av kontrollportföljernas SMB-koefficient signifikant på en 5-procentig nivå, där           

SMB-koefficienten endast är 0,005 för kontrollportföljen med icke-familjebolag och 0,02 för           

kontrollportföljen med samtliga bolag. Detta är i enlighet med tidigare forskning där Abrardi             

och Rondi (2020) menar att familjebolag tenderar att ha lägre marknadsvärde jämfört med             

icke-familjebolag.  

 

Följaktligen visar familjebolagsportföljen ett signifikant negativt samband gällande        

värderingsrisk mätt via HML-koefficienten, och således tillförs familjebolagen en lägre          

förväntad avkastning enligt Fama-French-Carharts fyrfaktormodell. Resultatet för       

kontrollportföljernas värderingsrisk visar att ingen av HML-koefficienterna är signifikant på          

en 5-procentig nivå. Slutligen analyseras momentumrisken där ett icke-signifikant negativt          

samband återfinns inom familjebolagsportföljen. Sett till förklaringsgrad kan        

fyrfaktormodellen endast förklara runt 53 procent av den värdeviktade         

familjebolagsportföljens alfa under hela tidsperioden. Studeras å andra sidan de värdeviktade           

kontrollportföljerna är förklaringsgraden runt 94 procent. Denna låga förklaringsgrad för          

familjebolagsportföljen relativt kontrollportföljerna går att koppla till Abrardi och Rondis          

(2020) studie, vilken belyser att familjebolag har bättre resultat gällande lönsamhet. Därmed            

kan andra faktorer utanför modellen - som exempelvis hög lönsamhet - vara en potentiell              

förklaring till varför familjebolag genererar en riskjusterad överavkastning.  
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Fortsättningsvis har även den värdeviktade familjebolagsportföljen före finanskrisen presterat         

en riskjusterad överavkastning mot index. Via regressionsanalysen kan denna överavkastning          

dock inte fastställas till följd av att alfavärdet är icke-signifikant på en 5-procentig nivå.              

Studiens värdeviktade familjebolagsportfölj efter krisen har dock överpresterat        

marknadsindex samt övriga kontrollportföljer. Alfa-koefficienten för familjebolagsportföljen       

efter krisen visar sig därtill vara signifikant. Detta till skillnad mot familjebolagsportföljen            

före krisen. Eftersom ett statistiskt signifikant alfa inte kan påvisas för           

familjebolagsportföljerna under båda perioderna kan studien inte fastslå någon signifikant          

skillnad i avkastning före och efter krisen. Vid analys av övriga koefficienter går det att               

urskilja att familjebolagsportföljen före finanskrisen har ett svagare samband med          

marknadsindex jämfört med familjebolagsportföljen efter finanskrisen - med en         

MKT-koefficient på 0,54 respektive 0,82. Trots att alfavärdet före finanskrisen inte är            

signifikant går resultatet emot CAPM:s antagande om att ökad marknadsrisk föranleder en            

högre förväntad avkastning. Studiens resultat visar nämligen att portföljen före krisen är            

utsatt för en lägre marknadsrisk jämfört med portföljen efter krisen, och detta till trots              

genererar ett högre alfavärde.  

 

Analyseras SMB-koefficienten är sambandet med portföljerna positivt såväl före som efter           

finanskrisen. En möjlig tolkning av detta är att familjebolagen har kunnat fortsätta expandera             

under finanskrisen via exempelvis förvärv och investeringar. Detta skulle i sin tur kunna             

förklara det lägre sambandet med småbolagsrisk som portföljen efter finanskrisen innehar.           

Dock är detta samband endast signifikant för portföljen före finanskrisen, vilket kan hänföras             

till Macciocchi och Tiscini (2014) studie. De påvisar att familjeägda bolag upplever ett högre              

ekonomiskt stöd från aktieägare under kriser, vilket i sin tur tillåter de familjeägda bolagen              

att undvika nedskärningar av investeringar. Att sambandet med SMB-koefficienten är          

starkare före finanskrisen kan dessutom relateras till överlevnadsbias. Detta eftersom endast           

de överlevande bolagen återfinns i urvalet, vilket således föranleder en snedvridning mot            

bolag som växer under studiens tidsperiod. Vidare visar regressionsanalysen ett signifikant           

negativt samband mellan familjebolagsportföljen före finanskrisen och värdeingsrisk, samt ett          

signfikant negativt samband mellan familjebolagsportföljen före finanskrisen och        

momentumrisk. Ett negativt samband mellan familjebolagsportföljen och värderingsrisk samt         

familjebolagsportföljen och momentumrisk återfinns även efter finanskrisen. Dock är dessa          

samband inte signifikanta efter krisen. Likt familjebolagsportföljen för hela tidsperioden visar           
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familjebolagsportföljerna före och efter finanskrisen en låg förklaringsgrad jämfört med          

kontrollportföljerna.  

 

5.2.2. Likaviktade familjebolagsportföljer  

Den likaviktade familjebolagsportföljen för hela tidsperioden genererar ett signifikant alfa på           

cirka 0,8 procent per månad. De likaviktade kontrollportföljerna har också genererat ett            

signifikant alfa för denna tidsperiod, men alfavärdet för familjebolagsportföljen överstiger          

kontrollportföljerna. Resultatet från regressionsanalysen är därmed inte förenligt med Abrardi          

och Rondi (2020) samt O'Boyle et al. (2012) vars studier saknar signifikanta skillnader             

mellan en investering i familjeägda bolag jämfört med icke-familjeägda bolag. Resultatet i            

denna studie är däremot i enlighet med Sraer och Thesmars (2007) studie på den franska               

aktiemarknaden. Vidare analyseras Fama-French-Carharts faktorer där det återfinns ett         

signifikant positivt samband mellan den likaviktade familjebolagsportföljen och        

marknadsrisk. Koefficienten är dock signifikant lägre än 1 vilket indikerar att portföljen            

besitter en lägre risk än marknaden. Ett liknande signifikant samband under 1 återfinns             

emellertid även inom de likaviktade kontrollportföljerna, vilket bör föranleda viss försiktighet           

då sambandet kan ha koppling till portföljernas överlevnadsbias. Detta eftersom          

marknadsrisken är lägre i såväl familjebolagsportföljen som i kontrollportföljerna. Om          

kontrollportföljerna istället skulle visa en högre marknadsrisk skulle sambandet mellan den           

likaviktade familjebolagsportföljen och marknadsrisk istället kunna förklaras av att         

familjebolag kännetecknas av en lägre marknadsrisk. Vid en analys av SMB-faktorn skildras            

ett signifikant positivt samband där den likaviktade familjebolagsportföljens SMB-koefficient         

ligger runt 0,7064. Samtidigt urskiljs ett liknande signifikant samband för de likaviktade            

kontrollportföljerna. Således kan en del av överavkastningen i den likaviktade          

familjebolagsportföljen härledas till att samma vikt tillförs de små och stora bolagen i             

portföljen.  

 

Vidare urskiljs en signifikant negativ HML-koefficient vilken tolkas som att familjebolagen           

värderas högt relativt dess bokförda värde. Regressionsanalysen visar även en signifikant           

negativ momentumrisk. Grundy och Martin (2001) hävdar att en momentumportfölj          

genererar positiv avkastning oberoende av marknadstrender. Eftersom den likaviktade         

familjebolagsportföljen uppvisar ett negativt samband med MOM antas portföljen inte          
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generera positiv avkastning oberoende av marknadstrend, utan familjebolagsportföljen följer         

marknadstrender i såväl uppgång som nedgång. Vidare är förklaringsgraden för den           

likaviktade familjebolagsportföljen cirka 76 procent. Förklaringsgraden för de likaviktade         

kontrollportföljerna är däremot högre, vilket kan indikera att faktorer utanför          

Fama-French-Carharts fyrfaktormodell i högre grad förklarar familjebolagens       

överavkastning. Fortsättningsvis belyser Maury (2006) att effekterna av familjeägande på den           

amerikanska marknaden även är applicerbart på västeuropeiska länder. Samtidigt menar          

Anderson och Reeb (2003) att familjeägande i amerikanska bolag minskar risken för            

agentproblematik. Denna studie genomförs på Sverige och därmed går såväl Maurys (2006)            

som Anderson och Reebs (2003) resultat att koppla samman med den likaviktade            

familjebolagsportföljens riskjusterade överavkastning. Detta eftersom båda resultaten skildrar        

positiva effekter till följd av familjeägande.  

 

Vidare analyseras de likaviktade familjebolagsportföljerna före och efter finanskrisen.         

Regressionsanalysen visar att den likaviktade familjebolagsportföljens positiva alfavärde inte         

är signifikant före krisen. Därtill är kontrollportföljernas alfa både högre än           

familjebolagsportföljens samt signifikant på en 1-procentig nivå. Studeras avkastningen efter          

finanskrisen återfinns däremot ett signifikant alfa på cirka 0,93 procent per månad för den              

likaviktade familjebolagsportföljen. Dessutom är denna överavkastning högre än båda         

kontrollportföljernas överavkastningar. Således är risken för att överlevnadsbias påverkat         

resultatet mellan familjebolag och icke-familjebolag mindre än om familjebolagen enbart          

överavkastat mot marknadsindex. Återigen kan dock studien inte påvisa en signifikant           

skillnad i avkastning före och efter krisen. Detta eftersom avkastningen i den ena portföljen              

inte är signifikant på en 5-procentig nivå. Vidare är MKT-koefficienten signifikant under 1             

för familjebolagen i såväl portföljen före som efter krisen. Marknadsrisken i portföljen före             

respektive efter finanskrisen går dock i linje med CAPM, eftersom portföljen efter            

finanskrisen innehar en högre marknadsrisk och även en högre förväntad avkastning.  

 

Följaktligen har både den likaviktade familjebolagsportföljen före och efter krisen en           

signifikant positiv småbolagsrisk. Tidigare forskning har påvisat familjebolagens styrka i          

finanskriser (Zhou et al., 2012; Macciocchi och Tiscini, 2014). I enlighet med denna tidigare              

forskning är småbolagsrisken för familjebolagsportföljerna relativt kontrollportföljerna lägre        
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efter finanskrisen. Detta kan vara en följd av att familjebolagen kunna växa och bibehålla den               

ekonomiska kontrollen jämfört med icke-familjebolag. Dessutom besitter icke-familjebolag        

en lägre småbolagsrisk relativt familjebolagen före finanskrisen, medan familjebolagen         

besitter en lägre småbolagsrisk efter finanskrisen. Denna analys går dock emot Zhou et al.              

(2012) som menar att familjeägda bolag är mer riskaverta under kriser och således tillämpar              

en mer försiktig investeringsstrategi. Familjebolagen har däremot genererat en högre          

överavkastning relativt index efter finanskrisen än icke-familjebolagen, trots att dess          

exponering gentemot småbolag är lägre och därmed tillförs en lägre förväntad avkastning. En             

möjlig förklaring till detta resultat är studiens överlevnadsbias som medför att bolag som             

krymper - och slutligen avnoteras, går i konkurs eller blir uppköpta - exkluderas från urvalet.               

Således är det rimligt att portföljerna efter finanskrisen innefattar en lägre småbolagsrisk men             

samtidigt genererar en högre avkastning.  

 

Gällande värderingsrisk är HML-koefficienten för familjebolagsportföljen före krisen negativ         

men inte signifikant, till skillnad från kontrollportföljerna vars värderingsrisk är signifikant           

negativ. Likaviktade familjebolagsportföljen efter krisen visar därtill ett icke-signifikant         

negativt samband med värderingsrisk där likaså kontrollportföljerna är icke-signifikanta.         

Även momentumrisken är icke-signifikant för de likaviktade familjebolagsportföljerna före         

och efter krisen. Sett till modellens förklaringsgrad urskiljs ett högre värde för likaviktade             

familjebolagsportföljen före finanskrisen. Portföljens överavkastning förklaras till cirka 79         

procent av faktorerna i fyrfaktormodellen medan endast cirka 64 procent av överavkastningen            

i familjebolagsportföljen efter krisen kan förklaras av modellens faktorer.  

 

5.2.3. Ägarviktade familjebolagsportföljer 

Vid regressionsanalysen för hela tidsperioden finner studien ett signifikant positivt alfavärde           

på nästan 0,9 procent per månad för den ägarviktade familjebolagsportföljen. Denna           

överavkastning är inte enbart signifikant högre än marknadsindex, utan den är även högre än              

samtliga övriga portföljer och viktningar. Detta resultat går emot tidigare forskning där            

Anderson och Reeb (2003) menar att familjebolagens prestationer tenderar att försvagas om            

familjen får ett för stort inflytande. Isakov och Weisskopf (2014) talar exempelvis om en              

gräns på 80 procent ägarandel innan negativa aspekter av familjeägande uppträder, men            

majoriteten av familjebolagen i denna studie understiger denna procentsats. Isakov och           
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Weisskopf (2014) menar att familjeföretag med en “måttlig” ägarnivå uppvisar en betydligt            

högre lönsamhet samt en högre värdering jämfört med icke-familjeföretag. Alfakoefficienten          

för den ägarviktade portföljen går däremot hand i hand med tidigare forskning gällande             

familjebolagens operationella och finansiella prestationer. Exempelvis belyser Maury (2006)         

att lönsamheten i ett familjeägt bolag förbättras vid ett aktivt ägande, vilket går att anknyta               

till ägarandel. Detta då en hög ägarandel medför ett mer aktivt inflytande till följd av att                

ägarens förmögenhet i större utsträckning är förenad med bolagets utveckling på börsen.  

 

Regressionsanalysen belyser även att samtliga koefficienter för den ägarviktade         

familjebolagsportföljen för hela perioden är signifikanta, vilket portföljen är ensam om att            

åstadkomma. Vid analys av marknadsrisk finner studien att den ägarviktade          

familjebolagsportföljen har ett signifikant samband under 1, vilket indikerar att portföljen           

innehar en lägre risk än marknaden i stort. Detta styrks då även MKT-koefficienterna för              

portföljerna innehållande icke-familjebolag innehar en högre marknadsrisk relativt        

familjebolag. Vidare skildras ett signifikant positivt samband mellan småbolagsrisk och den           

ägarviktade familjebolagsportföljen under hela perioden. Den värdeviktade       

familjebolagsportföljen innehar för samma period en lägre SMB-koefficient på cirka 0,14           

mot den ägarviktade portföljens 0,66. Med tanke på att den värdeviktade           

familjebolagsportföljen för samma period innehar en lägre SMB-koefficient finns det          

anledning att tolka resultatet som att det till stor del är mindre familjebolag som innehar ägare                

med stora ägarposter. Detta resultat är förenligt med Abrardi och Rondi (2020) som menar att               

familjebolag tenderar att ha ett lägre marknadsvärde jämfört med icke-familjebolag. Studeras           

å andra sidan värderingsrisken återfinns ett signifikant negativt samband för den ägarviktade            

familjebolagsportföljen mätt över hela tidsperioden. Ett liknande signifikant samband         

återfinns inom samtliga familjebolagsportföljer, vilket kan innebära att familjebolag överlag          

besitter ett lågt bokfört värde relativt marknadsvärde.  

 

Regressionsanalysen visar en signifikant negativ momentumrisk. Även här analyseras denna          

koefficient utifrån Grundy och Martin (2001) som hävdar att en momentumportfölj genererar            

positiv avkastning oberoende av marknadstrender, och eftersom den ägarviktade         

familjebolagsportföljen uppvisar ett negativt samband med MOM antas portföljen därmed          

följa marknadstrender snarare än att oberoende generera positiv avkastning. Vid analys av            
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förklaringsgraden påvisas att cirka 72 procent av avkastningen för den ägarviktade           

familjebolagsportföljens avkastning kan förklaras av Fama-French-Carharts faktorer. Utöver        

förklaringsgraden i modellen belyser Maury (2006) att olika länders rättsliga system kan            

påverka bolagets resultat, och uppmärksammar att ett land med en välreglerad marknad inte             

skadar minoritetsägare i familjeägda bolag. Minoritetsägarskyddet på en välreglerad marknad          

tillåter därmed att effektivitetsvinster från familjeägande tillförs samtliga aktieägare i          

företaget vilket föranleder en högre bolagsvärdering. Denna förklaring kan även kopplas till            

HML-koefficienten, vilken i samtliga familjebolagsportföljer för hela tidsperioden är         

signifikant negativ. Vidare kan det tolkas som att bolagen inom portföljen kännetecknas av en              

hög värdering relativt övriga bolag på marknaden.  

 

För de ägarviktade portföljerna före och efter finanskrisen skildras också signifikanta           

alfavärden, där överavkastningen per månad i portföljen före krisen är cirka 0,87 procent mot              

portföljen efter krisen med en överavkastning på 1 procent. Således har den ägarviktade             

familjebolagsportföljen en signifikant högre avkastning efter finanskrisen jämfört med före          

finanskrisen. Därmed kan en signifikant skillnad före och efter finanskrisen fastställas för            

dessa familjebolagsportföljer. Macciocchi och Tiscini (2014) menar i sin studie att           

familjebolag upplever ökat stöd från aktieägarna under kriser, jämfört med icke-familjebolag           

vilka istället erhåller ett minskat stöd. Detta resultat är även förenligt med att andelen              

familjebolag ökade i studiens urval åren efter finanskrisen, vilket kan tyda på att fler              

familjebolag tog sig igenom finanskrisen utan att tvingas till konkurs. Både portföljen före             

krisen och portföljen efter krisen visar på ett signifikant samband under 1 när det kommer till                

marknadsrisk. Vid analys av övriga koefficienter återfinns ett signifikant positivt samband           

med småbolagsrisk såväl före som efter krisen. Exponeringen mot småbolagsrisk är dock            

högre före krisen vilket kan vara kopplat till överlevnadsbias. Ingen av portföljerna visar             

signifikanta samband när det kommer till HML-koefficienterna eller MOM-koefficienterna.         

Slutligen analyseras förklaringsgraden för den ägarviktade familjebolagsportföljen innan        

krisen där överavkastningen till högre grad kan kan förklaras av Fama-French-Carharts           

fyrfaktormodell än överavkastningen efter krisen. 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser. Därefter behandlas en diskussion som            

lyfter olika meningsskiljaktigheter och kritiska aspekter kring studiens resultat.         

Avslutningsvis framförs förslag till vidare forskning.  

 

6.1. Slutsats 

Primärt syftar studien till att undersöka om det råder ett signifikant samband mellan en              

investering i svenska familjeföretag och en riskjusterad överavkastning jämfört med          

marknadsindex. Studien konkluderar att svenska familjeägda bolag har genererat en          

signifikant överavkastning för tidsperioden 2002 - 2019. Således förkastas nollhypotesen för           

hypotes A. Resultatet går därmed emot teorin om den effektiva marknadshypotesen där            

frambringandet av alfa inte är möjlig. Studiens resultat visar dock att faktorerna i             

fyrfaktormodellen besitter en låg förklaringsgrad gällande överavkastningen hos familjebolag         

jämfört med icke-familjebolag. Således kan andra faktorer hänförbara till familjebolag          

förklara dess överavkastning på ett mer fördelaktigt sätt.  

 

Ett bisyfte med studien är att undersöka ifall avkastningen bland de svenska familjebolagen             

skiljer sig som en följd av finanskrisen. Resultaten visar att familjebolagen har genererat en              

överavkastning före krisen, men att denna överavkastning inte är signifikant. Efter krisen            

råder däremot en signifikant överavkastning för familjebolagen. Nollhypotesen för hypotes B           

kan därmed inte förkastas eftersom resultatet i studien inte kan påvisa en statistiskt             

signifikant skillnad i familjebolagens avkastning före och efter finanskrisen. Förhastade          

slutsatser bör dock undvikas eftersom resultatet kan vara påverkat av bortfallsdiagnostik och            

överlevnadsbias. I kombination med att tidsperioden efter krisen är längre visar studien ett             

ökat antal bolag och således ökat antal observationer för dessa portföljer, vilket kan vara en               

förklaring varför samtliga viktningar är signifikanta efter krisen men inte före.  

 

Ett ytterligare bisyfte är att utreda om avkastningen hos svenska familjebolag skiljer sig             

beroende på familjens ägarandel. Familjebolagsportföljerna viktade efter ägarandel visar         
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signifikant alfa för samtliga perioder. Därtill överpresterar de ägarviktade         

familjebolagsportföljerna samtliga andra viktningar för såväl familjebolagen som för         

icke-familjebolagen och marknadsindex. Resultatet i studien påvisar således en statistisk          

signifikant skillnad i familjebolagens avkastning beroende på ägarandel och därmed förkastas           

nollhypotesen för hypotes C. En del tidigare forskning argumenterar för att ett            

majoritetsägande ökar risken för sämre bolagsprestationer, vilket inte överensstämmer med          

resultatet i denna studie. Vidare utmanar resultatet i denna studie tidigare forskning kring             

ägarandel och dess påverkan på bolagets prestationer. 

 

Studien bidrar till forskningen kring familjebolagens prestationer på aktiemarknaden och          

vidare har studien betydelse för gemene man i strävan efter alfa. Identifiering av familjeägda              

bolag och en utvärdering av dess prestationer på aktiemarknaden för de senaste 18 åren skulle               

eventuellt kunna väcka intresse hos den allmänna investeraren. Detta eftersom resultatet i            

denna studie uppmärksammar en investeringsstrategi som historiskt sett har genererat alfa.           

Därmed finns det möjlighet för en ny marknad där författarna till denna uppsats anser att en                

familjebolagsfond vore ett intressant tillskott på fondmarknaden. Vidare skulle ett större           

fokus på familjebolag vid aktieanalys kunna vara betydande för såväl privata som            

professionella investerare på den svenska finansmarknaden. 

 

6.2. Diskussion  

Tidigare studier presenterar skilda resultat gällande investeringar i familjebolag. Resultatet i           

denna studie visar ett signifikant positivt samband mellan en investering i svenska            

familjebolag och en riskjusterad överavkastning. Således pekar resultatet åt att marknaden är            

ineffektiv. Detta eftersom såväl publik som historisk information kan nyttjas för att generera             

en överavkastning mot marknaden. Följaktligen strider detta mot det svaga och medelstarka            

stadiet i Famas (1970) hypotes om effektiva marknader. Författarna till denna uppsats kan             

dock inte avfärda den starka formen av marknadseffektivitet eftersom området inte har            

undersökts. Samuelson (1965) hävdar att effektiva marknader endast förekommer under          

perfekta marknadsförhållanden. Eftersom denna studie bortser från transaktionskostnader -         

samt att informationen kring familjebolag anses vara fri och tillgänglig - återspeglar            

Samuelsons (1965) definition studien mer fördelaktigt än Famas (1970) definition. Således           

kan endast en icke-perfekt konkurrens förklara den ineffektivitet studien ser på den svenska             
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aktiemarknaden. Det är dock möjligt att marknaden redan inprisat informationen kring           

familjebolag med tanke på att studien konsekvent visar att familjebolagen är högt värderade             

relativt marknaden. Multipelexpansion skulle således kunna vara en möjlig förklaring till           

varför familjebolagen fortsatt generera överavkastning trots att marknaden redan inprisat all           

information. Om så är fallet går det att argumentera för att marknaden såväl är irrationell som                

ineffektiv.  

 

Studiens resultat skildrar ett positivt samband mellan familjeägande och goda prestationer,           

vilket går i linje med majoriteten av den tidigare forskningen. Varierande resultat gällande             

forskning på området kan exempelvis bero på olika val av metodik, tidsperiod, definition och              

geografisk marknad. Vidare kan det orsaka olika biaser för respektive studie. Denna studie             

använder sig av Fama-French-Carharts fyrfaktormodell för att undersöka sambandet mellan          

familjeägande och prestationer där resultaten visar att överavkastningen i familjebolagen till           

en förhållandevis låg grad förklaras av modellens faktorer. Det urskiljs dock att            

familjebolagen till stor del är exponerade mot småbolagsrisk, vilket enligt Fama och French             

(1992) föranleder en högre förväntad avkastning. Samtidigt kännetecknas familjebolagen ofta          

av höga värderingar vilket enligt teorin föranleder en lägre förväntad avkastning. Således            

öppnar resultatet upp för diskussion kring de bakomliggande faktorerna i familjebolagens           

prestationer på den svenska aktiemarknaden. En möjlig förklaring återfinns i Anderson och            

Reebs (2003) studie, vilken visar att familjebolag där en familjemedlem ingår i den             

operationella styrningen presterar bättre operationellt. I längden kan detta tänkas återspegla           

sig i aktiekursen, men eftersom studiens familjebolagsdefinition inte undersöker om          

familjemedlemmarna besitter en aktiv roll i företaget kan inte sådana slutsatser dras. Därtill             

tillägnas företagskultur större fokus när företagsframgångar diskuteras på senare år. Sraer och            

Thesmar (2007) nämner i sin studie att familjeföretag tenderar att hantera sina anställda på ett               

med fördelaktigt sätt. Samtidigt skildrar O'Boyle et al. (2012) att specifika företagskulturer            

kan föranleda problem i bolagens styrning. Således är det rimligt att anta att familjeföretag              

besitter en kultur vilken gynnar dess styrning, och därmed dess utveckling på            

aktiemarknaden.  

 

Studien finner en tydlig skillnad i den genomsnittliga avkastningen för familjebolag före och             

efter krisen där familjebolagen påvisar en signifikant överavkastning efter krisen. Studien kan            
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däremot inte förkasta nollhypotesen eftersom avkastningen före krisen inte är signifikant för            

två av tre portföljer. En möjlig förklaring till denna insignifikans är att portföljerna före              

krisen såväl omfattar färre bolag som en kortare tidsperiod, vilket föranleder färre            

observationer. Trots att studien inte finner någon signifikant skillnad i avkastning är det             

intressant att diskutera eventuella bakomliggande faktorer till skillnaden i avkastning. Utöver           

överlevnadsbias tänkbara inverkan går resultatet i linje med tidigare forskning från Zhou,            

Wang och He (2012) samt Macciocchi och Tiscini (2014) vilka påvisar en bättre             

krishantering inom familjebolag. Genom att familjebolagen har en god styrning under           

finanskrisen är det rimligt att anta att familjebolag besuttit ett försprång gentemot övriga             

bolag när krisen avtog. Ett försprång som kunnat ge upphov till investeringar och uppköp              

vilka kommit att gynna familjebolagen åren efter finanskrisen. Därtill finner studien en            

signifikant överavkastning för familjebolag där familjen besitter en hög ägarandel, vilket           

omfattas av den tredje hypotesen. Värt att nämna är dock att studiens värdeviktade portföljer              

viktas om månadsvis medan portföljerna viktade efter ägarandel viktas om årsvis. Därmed            

förvaltas studiens ägarviktade portföljer mindre aktivt än de värdeviktade och likaviktade           

portföljerna. Detta medför att förvaltningsstrategi haft en inverkan på resultatet i studien där             

en mer passiv förvaltning, likt den i de ägarviktade portföljerna, varit mer gynnsam.  

 

Enligt Maury (2006) är det juridiska rättssystem under vilket bolagen verkar av betydelse för              

familjebolagens operationella effektivitet. Ett sådant resonemang kan kopplas till La Porta           

(1998) som menar att det anglosaxiska rättssystemet gynnar familjeföretag, vilket är           

applicerbart på Sverige och således i enlighet med de svenska familjebolagens           

överavkastning. Det svenska rättssystemet tillåter möjligtvis - till följd av          

minoritetsägarskydd - att effektivitetsvinster från familjeägande tillförs samtliga aktieägare i          

företaget. Detta skulle potentiellt kunna föranleda en högre bolagsvärdering då fler           

investerare söker sig till företaget. Resonemanget styrks av studiens regressionsanalys som           

påvisar ett signifikant negativt samband mellan familjebolag och värderingsrisk, vilket kan           

tolkas som att familjebolagen är tillväxtbolag snarare än värdebolag. Detta argument kan            

följaktligen förklara familjebolagens överavkastning över 18 år eftersom tillväxtbolag         

generellt presterar bättre än värdebolag över längre tidsperioder. Slutligen är det oundvikligt            

att nämna effekten av studiens bortfall vilket kan föranleda viss överlevnadsbias. Till följd av              

denna problematik skapades kontrollportföljer, och med hjälp av dessa har delar av studien             
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kunnat utesluta ett resultat enbart hänfört till överlevnadsbias. Således kvarstår ovetandet           

kring de bakomliggande förklaringarna till familjebolagens överavkastning.  

 

6.3. Förslag till vidare forskning  

Den akademiska forskningen kring familjebolag har tilltagit det senaste decenniet. En stor del             

av forskningen berör operationella och finansiella prestationer hos familjebolagen, men på           

senare år har forskare även studerat familjebolagens utveckling på aktiemarknaden. Dock           

finns det utrymme att forska vidare kring flera centrala områden gällande familjebolagen och             

dess prestationer. Ett av områdena som är intressant att giva större vikt är de bakomliggande               

faktorerna till familjebolagens prestationer på aktiemarknaden. Till följd av         

meningsskiljaktigheterna gällande resultatet i denna studie och resultatet i Abrardi och           

Rondis (2020) studie på den italienska marknaden, samt överensstämmandet med Sraer och            

Thesmars (2007) studie på den franska marknaden, vore ett intressant forskningsområde           

familjebolagens relativa avkastning på olika geografiska marknader. Detta i syfte att skapa            

bredare förståelse för skillnader över landsgränser, men även för att urskilja eventuella            

samband mellan länderna där resultaten överensstämmer. Förslagsvis eftersom La Porta          

(1998) belyser olika länders rättssystem och dess inverkan på bolagens framgångar, där han             

exemplifierar att det anglosaxiska rättssystemet i större utsträckning gynnar familjer som           

önskar bibehålla ägandeskapet. Vidare poängterar Anderson och Reeb (2003) att marknadens           

reglering och transparens har betydelse för familjebolagens potentiella fördelar gentemot          

övriga bolag. En studie där familjebolagens aktieavkastning jämförs på olika marknader           

skulle eventuellt kunna skapa en mer övergriplig förståelse för huruvida sociala, ekonomiska            

och politiska miljöer har en inverkan på framgången hos familjeägda bolag.  

 

Ett ytterligare område att studera är om branschen ett familjebolag verkar inom har en              

påverkan på avkastningen. Det vill säga ifall det är möjligt att särskilja specifika branscher              

där familjebolagens genererade avkastning avviker från andra branscher. Det vore även           

intresseväckande att undersöka ifall det finns specifika branscher där koncentrationen av           

andel familjebolag är relativt högre samt vilken tänkbar påverkan det har på resultatet. En              

sådan studie skulle på så sätt kunna åskådliggöra huruvida specifika branscher med hög             

koncentration av familjebolag är de som tenderar att generera överavkastning - ett resultat             

som potentiellt skulle kunna förkasta tesen kring familjeägandets betydelse för bolagens           
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avkastning. Därtill är ett tänkbart forskningsområde att studera familjebolagens avkastning på           

aktiemarknaden under och efter Covid-19-pandemin. En sådan studie skulle kunna          

konkretisera skillnader i familjebolagens relativa avkastning under två kriser i modern tid, där             

företag bemöter olika svårigheter och problem. En djupare analys skulle samtidigt kunna            

belysa familjebolagens krishantering relativt icke-familjebolag under dessa skilda kriser.         

Forskningen skulle således nyanserat ha möjlighet att fastslå fördelen av familjeägande under            

och efter kriser.  

 

Slutligen är ett förslag för vidare forskning att skilja mellan kontroll hänförbar till             

familjeägande och kontroll hänförbar till familjeinflytande. En intressant aspekt vore att           

bygga portföljer viktade efter andelen familjemedlemmar involverade i ledning eller styrelse,           

och därefter jämföra dess avkastning med portföljer viktade efter ägarandel. Carney et al.             

(2015) finner att grundarledda familjeföretag är mer lönsamma än de som styrs av arvingar.              

Sålunda vore det även intressant att dels studera skillnaden mellan familjebolag vilka styrs av              

grundare jämfört med arvingar, men även skillnaden i avkastning mellan familjeföretag med            

en grundarfamilj som ägare gentemot bolag vars majoritetsägare inte tillhör grundarfamiljen.           

Därmed kan även huruvida familjeägandet i sig påverkar bolagens framgång undersökas,           

eller ifall det istället har att göra med storleken på ägarens andel av bolaget. Detta vare sig                 

ägaren tillhör grundarfamiljen eller inte.  
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