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Sammandrag 
Svenska noterade företag kan utöver den information de enligt regleringar måste redovisa även 

välja att presentera frivillig information. Forskning inom frivillig informationsgivning har 

tidigare fokuserat på årsredovisningar och studerat om det finns ett samband mellan företags 

karaktärsdrag och den mängd frivillig information som presenteras. Av den frivilliga 

informationen som företag väljer att presentera anses framåtblickande information vara en 

viktig del. Syftet med denna studie är att bidra med nya empiriska bevis för om det finns ett 

samband mellan företags karaktärsdrag och redovisning av frivillig framåtblickande 

information i kvartalsrapporter. Urvalet i studien består av 1078 kvartalsrapporter från svenska 

företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2005 - 2013. Resultaten från 

regressionsanalysen visar att företagsstorlek förklarar i vilken utsträckning svenska noterade 

företag redovisar frivillig framåtblickande information medan studien inte lyckas påvisa 

signifikanta resultat för skuldsättningsgrad och ägarkoncentration. 

 

Nyckelord: Frivillig informationsgivning, Framåtblickande information, Kvartalsrapporter, 

Agentproblem, Sverige,  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En fråga många forskare sökt svar på är varför vissa företag väljer att redovisa mer 

information i årsredovisningar än andra (Cooke, 1989; Beyer et al., 2010; Adrem, 1999). Den 

information det inte finns några krav på att redovisa har i tidigare studier definierats som 

frivillig information (Adrem, 1999). Frivillig information kan bestå av jämförelsesiffror av 

resultat, företags egna prognoser och mål samt företagspolicys. Att redovisa mer information 

än vad som finns reglerat kan medföra både för- och nackdelar. Mer information kan leda till 

minskad informationsasymmetri och minskade kostnader för kapital medan en nackdel kan 

vara att konkurrenter drar nytta av den information som presenteras (Beyer et al., 2010). 

 

En stor mängd forskning har tidigare försökt förklara och hitta samband mellan frivillig 

informationsgivning och företags karaktärsdrag, såsom storlek, skuldsättningsgrad och 

ägarkoncentration. Tidigare forskning har främst fokuserat på information i årsredovisningar 

hos utländska företag (Chow & Wong-Boren, 1987; Bushman et al., 2004; McKinnon & 

Dalimunthe, 1993; Patelli & Prencipe, 2007; Raffournier, 1995). I en studie av Leuz et al. 

(2003) jämförs informationsgivning mellan 31 länder runt om i världen där Sverige är det 

land som redovisar mest frivillig information. Forskning på svenska företag finns inte i 

samma utsträckning som på utländska företag. Den svenska forskningen har precis som 

utländska studier fokuserat på information presenterad i årsredovisningar (Adrem, 1999; 

Cooke, 1989; Broberg et al., 2010). 

 

Ovan nämnda studier har valt att fokusera på frivillig information ur ett brett perspektiv. 

Forskning på enbart en utvald del av den frivilliga informationen saknas och enligt Beyer et 

al. (2010) är ledningens prognoser en viktig del av denna. Det är därför intressant att 

undersöka om prognoser, mål och annan framåtblickande information har ett samband med 

företags karaktärsdrag. Utöver årsredovisningen finns även möjligheten för företag att 

förmedla information till marknaden genom kvartalsrapporter. Dessa rapporter är inte lika 

strikt reglerade som årsrapporter och det finns heller inget krav på att de ska granskas av en 

revisor (FAR, 2016; Nasdaq, 2016; SFS, 1995:554). Denna uppsats motiveras av att 

sambandet mellan frivillig informationsgivning i kvartalsrapporter och karaktärsdrag hos 

svenska företag saknas inom forskningen. 
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1.2 Problemdiskussion 

Ett av världens största energiföretag, amerikanska Enron, gick år 2001 i konkurs efter att 

bland annat ha redovisat felaktig och vilseledande information (Soltani, 2014). I början av 

2000-talet uppmärksammades också flertalet skandaler i Sverige. En uppmärksammad 

skandal är den så kallade Skandiaskandalen, där högt uppsatta chefer fick hård kritik för de 

miljardbonussystem som implementerats (Nerep, 2015 s.9). Ett annat exempel är 

redovisningsskandalen av det noterade företaget Coolguard, som i sin delårsrapport 

manipulerat både omsättning och resultat med miljonbelopp (Hansen, 2005; Sandström, 

2005). Ovan nämnda skandaler kan leda till att allmänhetens förtroende för det finansiella 

systemet försämras.  Förtroendet för det finansiella systemet grundar sig i företags finansiella 

rapporter samt de lagar och standarder som utformats för att undvika att intressenter ska bli 

vilseledda (Soltani, 2014). 

 

Jensen och Mecklings (1976) agentteori belyser den intressekonflikt som kan uppstå mellan 

företagsledningen och aktieägarna då det inte råder målkongruens dem emellan. 

Intressekonflikter kan uppstå då ledningen agerar för att maximera sin egen vinning istället 

för ägarnas. Det åligger därför ägarna att skapa incitament för ledningen att agera på ett sätt 

som går i linje med ägarnas intressen. Detta kan exempelvis vara olika typer av bonusprogram 

eller budgetrestriktioner. Den delning som finns mellan ägarskapet och kontrollen över 

bolaget kan resultera i såväl informationsasymmetri som agentkostnader för ägarna. Genom 

att presentera företagets ekonomiska ställning på ett korrekt och utförligt sätt kan ägare, 

kreditgivare och potentiella investerare skapa sig en rättvisande bild av företaget och undvika 

dåliga finansiella beslut. 

 

Lang och Lundholm (1996) argumenterar för att företag kan ge marknaden möjligheten till 

mer korrekta förväntningar och minskad informationsasymmetri genom att dela med sig av 

mer frivillig information. Armstrong et al. (2010) belyser den informationshierarki som finns 

mellan styrelsemedlemmar, chefer, aktieägare och andra intressenter. De menar att 

bolagsstyrning kan ses som en uppsättning av kontrakt som finns till för att uppnå 

målkongruens mellan chefer, aktieägare och kreditgivare. Om inte alla parter innehar samma 

information kan inte kontrakten mellan dem uppnå sitt syfte på ett effektivt sätt och det kan 

uppstå osäkerhet kring företagets framtida förhållanden. Vilken information företag väljer att 
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dela med sig av kan därför påverkas av vilka kontraktsförhållanden samt utformningen av de 

kontrakt företag är involverade i.  

Av frivillig information som företag väljer att presentera anses företagets egna prognoser vara 

en viktig del (Beyer et al., 2010). Företag som ger ut mer framåtblickande information 

attraherar analytiker till att följa och analysera företaget vilket i sin tur leder fler potentiella 

investerare till företaget. Precisionen hos analytikers prognoser ökar i samband med att 

företag själva visar framåtblickande information. Prognoser ger investerarna mer korrekta 

förväntningar om företagets framtida prestationer samt minskad informationsasymmetri 

mellan agenter och principaler (Lang & Lundholm, 1996). Studier visar också att precisionen 

i prognoser från företagsledningen stämmer bättre överens med framtida resultat än de 

prognoser som kommer från analytiker (Waymire, 1986). En nackdel med att presentera 

framåtblickande information är om företaget sedan inte lyckas nå uppsatta mål och prognoser. 

Att inte nå uppsatta mål och prognoser har en större negativ effekt på aktiepriset än den 

positiva effekten av att företaget når dessa (Dechow & Schrand, 2004 s.91). Att undersöka om 

företag frivilligt väljer att presentera framåtblickande information i finansiella rapporter är 

därför intressant att studera. 

 

Årsredovisningen, som är kvalitetssäkrad av revisorer, är den rapport som legat till grund i 

tidigare forskning om frivillig informationsgivning. Svenska noterade företag presenterar 

utöver årsredovisningen även finansiella rapporter kvartalsvis. Kvartalsrapporter behöver inte 

genomgå någon kontroll av företagets revisor och vad företagen presenterar i dessa väljer de 

själva (FAR online, 2016; Nasdaq, 2016; SFS, 1995:1554). Att studera framåtblickande 

information i kvartalsrapporter hos svenska noterade företag kommer därför att bidra med 

empiriskt stöd till både tidigare och framtida studier. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra med empiriskt underlag kring sambandet mellan frivillig 

informationsgivning av framåtblickande information i svenska noterade företags kvartals-

rapporter och företags karaktärsdrag. Uppsatsens syfte motiveras av att tidigare studier saknas 

inom området när det kommer till kvartalsrapporter hos svenska noterade företag.  

 

Påverkar storlek, ägarkoncentration och skuldsättningsgrad i vilken utsträckning svenska 

noterade företag redovisar framåtblickande information i sina kvartalsrapporter 
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2 Regelverk 

För svenska noterade företag finns flera regelverk för vilken information de måste presentera 

för marknaden. Bestämmelserna finns reglerade i Årsredovisningslagen, International 

Accounting Standards och börsens noteringsavtal, vilka presenteras nedan. 

 

Årsredovisningslagen 

I 1:1 årsredovisningslagen (SFS, 1995:1554) finns de svenska bestämmelserna om 

upprättande och offentliggörande av årsredovisning och delårsrapport. Kravet på 

delårsrapporten är att det måste innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter samt 

väsentliga händelser för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat. För 

svenska företag som ger ut aktier på en reglerad marknad gäller även lag om 

värdepappersmarknaden (SFS, 2007:528), som stadgar att en delårsrapport innehållandes 

räkenskapsårets första sex månader måste ges ut.  

 

International Accounting Standards 

I International Accounting Standards (IAS) finns internationella riktlinjer och minimikrav för 

hur finansiella rapporter ska utformas. I IAS 34 (FAR online, 2016) finns kraven för vad en 

delårsrapport ska innehålla angivna. Syftet med IAS 34 är att ange minimikrav för innehållet i 

delårsrapporterna samt principerna för bedömningen av vilka poster som ska tas med och hur 

dessa ska värderas. Här framgår att en delårsrapport måste innehålla en rapport över: 

• finansiell ställning i sammandrag 

• en rapport i sammandrag över resultat och övrigt totalresultat 

• en rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

• en rapport över kassaflöden i sammandrag 

• vissa upplysningar i noter 

 

Regelverk för Nasdaq OMX Stockholm 

För de bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm finns ytterligare regler och 

riktlinjer att följa. Dessa finns i Nasdaqs regelverk för emittenter (2016) och är anpassade till 

nuvarande EU-lagstiftning. För bolag med primärnotering på Nasdaq OMX Stockholm gäller 

att delårsrapporter ska offentliggöras kvartalsvis. Halvårsrapporten ska minst innehålla den 

information som framgår av IAS 34 gällande delårsrapportering. För första och tredje 

kvartalen krävs endast att emittenten lämnar information i enlighet med Nasdaqs vägledning. 
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Det innebär att bolaget kan frångå de riktlinjer som finns för kvartal två och fyra för att bättre 

anpassa rapporteringen till bolagets specifika förutsättningar. De kan då välja att redovisa 

information som bolaget själva bedömer vara av större relevans för investerare och 

intressenter eller att presentera information på annat sätt än vad vägledningen anger. En 

avvikelse från vägledningen får dock endast göras om bolaget redovisar en förklaring till 

skälen för avvikelsen samt på vilket sätt avvikelsen sker. På detta sätt ges marknadens aktörer 

möjlighet att själva ta ställning till hur de ser på det redogörelseformat som valts. Att avvika 

från vägledningen kan innebära såväl bättre som sämre informationsgivning och en avvikelse 

bör således inte ha något signalvärde i sig. För kvartalsrapporter finns inga krav på att 

granskning måste ske av bolagets revisorer, däremot måste det framgå av rapporten om sådan 

granskning har skett eller ej. 

 

Information som svenska noterade företag måste lämna ut enligt årsredovisningslagen (SFS, 

1995:1554), IAS 34 (FAR online, 2016) och Nasdaqs regelverk för emittenter (2016) har i 

tidigare studier definierats som tvingande information (Adrem, 1999). Information som 

företag väljer att presentera utöver den tvingande definieras i denna uppsats som frivillig 

information. 
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3 Teoretisk referensram och tidigare studier 

I följande kapitel presenteras teorier och tidigare studiers resultat som ligger till grund för 

uppsatsen. Mot bakgrund av detta formuleras sedan studiens hypoteser. 

 

3.1 Behovet av redovisningsinformation i principal-agentrelationer 

Ägare till företag noterade på börsen tvingas hantera det faktum att bolagets ledning 

kontrollerar och styr över pengar som ägarna investerat. Genom att ledningen hanterar någon 

annans pengar kan de inte förväntas agera med samma vaksamhet och noggrannhet som om 

det vore deras egna. Detta är ett problem som Adam Smith var inne på redan år 1776 och som 

Jensen och Meckling senare utvecklade genom agentteorin (Jensen & Meckling, 1976). 

  

Agentteorin belyser två centrala problem som kan uppstå på grund av intressekonflikter. De 

båda utgår från antagandet om att samtliga parter är nyttomaximerare. Detta innebär att båda 

parter strävar efter att maximera den egna ersättningen framför någon annans (Jensen & 

Meckling, 1976). Agentproblem typ 1 syftar till relationen mellan ledningen (agenten) och 

ägarna (principalen) (Villalonga & Amit, 2006). Problemet beskrivs utifrån ett kontrakts-

förhållande där ägarskap och kontroll över bolaget separerats. När ägarna inte själva har 

möjlighet att driva företaget på ett effektivt sätt, exempelvis på grund av spridd 

ägarkoncentration eller avsaknad av kompetens, tar de hjälp av agenten genom att delegera 

uppdraget till denna. Då beslutsfattandet och delar av kontrollen i företaget går över till 

agenten uppstår problem genom att agenten strävar efter att maximera sin egen ersättning och 

principalen är ute efter att maximera avkastningen på det kapital som investerats. Eftersom de 

båda parterna har olika syn på vilket agerande som anses bäst kan agentkostnader uppstå. 

Dessa kan komma i form av belöningar eller bevakningskostnader (Jensen & Meckling, 

1976). När ägarkoncentrationen i bolaget når den nivån att stora aktieägare får majoritet i 

bolaget uppstår en annan typ av intressekonflikt som refereras till agentproblem typ 2 

(Villalonga & Amit, 2006). Detta problem uppstår då de kontrollerande ägarna prioriterar 

egna privata fördelar framför företaget och minoritetsägarnas intressen (Shleifer & Vishny, 

1997). 

  

Armstrong et al. (2010) fokuserar på den roll informationsasymmetri spelar i 

intressekonflikter mellan olika kontraktsparter. De belyser den intressekonflikt som uppstår 
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vid skuldkontrakt mellan ledning/aktieägare och kreditgivare. Konflikter mellan 

ledning/aktieägare och kreditgivare kan resultera i olika typer av agentkostnader. Ett exempel 

kan vara då ledningen ökar företagets skuldsättningsgrad för att kunna göra utdelningar eller 

riskfyllda investeringar. Rationella kreditgivare tar då hänsyn till detta och väljer att inte låna 

ut eller genom att ta betalt för den ökade risk som lånet innebär. Genom att aktieägarna i 

slutändan är de som bär kostnaden finns det incitament för dem att minska ledningens 

möjlighet att utnyttja en sådan situation. Genom minskad informationsasymmetri mellan 

kreditgivare och investerare samt, effektivare kontrakt skulle dessa agentkostnader kunna 

minimeras (Armstrong et al., 2010). 

3.2 Tidigare forskning inom framåtblickande informationsgivning 

Ett företag som vill minska informationsasymmetrin mellan ledning och ägare kan göra det 

genom att förse ägarna med mer frivillig information (Leuz & Verrecchia, 2000). Frivillig 

information har i tidigare studier kategoriserats olika, bland annat som finansiell- och icke-

finansiell information, finansiell historik och framtidsutsikter (Adrem, 1999; Cooke, 1989; 

Meek et al., 1995). Sådan information kan bland annat vara uttalanden från vd:n, makro-

ekonomiska omständigheter som utbud och efterfrågan på produktmarknaden eller framåt-

blickande i form av mål och prognoser. Framåtblickande information beskrivs som en viktig 

del av den information som investerare använder sig av när de ska värdera ett företag 

(Bozzolan et al., 2009). Beyer et al. (2010) belyser att redovisning av prognoser är en viktig 

del av den framåtblickande informationen, vilket även bekräftas av Chen et al. (2011) som 

visar att företag har en negativ avkastning de tre närmsta dagarna efter att de annonserat att de 

slutar presentera resultatprognoser. En prognos kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ, 

kvantitativ i form av faktiska siffror, exempelvis “resultatet per aktie förväntas uppgå till x kr 

i år” eller i kvalitativ form “intäkterna förväntas öka i år” (Beyer et al., 2010). 

3.2.1 För- och nackdelar med informationsgivning 

Med frivillig informationsgivning följer både för- och nackdelar för företaget. Fördelar med 

att ge ut frivillig information, utöver minskad informationsasymmetri (Leuz & Verrecchia, 

2000), är bland annat en lägre kostnad för eget kapital (Botosan, 1997) och att fler analytiker 

följer företaget (Lang & Lundholm, 1996). Nackdelar kan bland annat vara kostnader för att 

sammanställa och bearbeta information som ska presenteras (Cooke, 1989) eller att 

informationen är av sådan karaktär att den gynnar konkurrenter (Beyer et al., 2010). Att inte 
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lämna någon frivillig information kan också visa sig vara kostsamt då det sänder ut negativa 

signaler till marknaden. Även om investerare ser helt utebliven information som dåliga 

nyheter kommer företag inte gå ut med information som riskerar negativa effekter (Beyer et 

al., 2010). Informationsgivning inkluderar både för- och nackdelar som är viktiga att beakta i 

frågan om varför vissa företag väljer att presentera mer frivillig information än andra.  

3.3 Hypotesformulering 

3.3.1 Storlek 

Jensen och Meckling (1976) menar att företag med mer kapital från externa investerare 

riskerar högre agentkostnader. Företag tenderar också att ha mer externt kapital ju större de är 

(Leftwich et al., 1981). I och med att större företag tenderar att ha fler externa investerare kan 

det antas att efterfrågan på information också ökar (Adrem, 1999). Ett sätt för att minska 

agentkostnader för företag med fler externa investerare kan vara att ge ut mer information 

(Adrem, 1999) och på så sätt minska informationsasymmetrin mellan ledningen och ägarna 

(Leuz & Verrecchia, 2000). 

 

Storlek har i tidigare forskning används flitigt som en av variablerna för att förklara varför 

vissa företag ger ut mer information än andra. På svenska företag har studier genomförts av 

Cooke (1989), Adrem (1999) och Broberg et al. (2010) som samtliga kommer fram till att 

företagsstorlek och mängden frivillig information som presenteras i årsredovisningen visar ett 

positivt samband. En stor mängd forskning är också genomförd på utländska företag, likt 

forskningen på svenska företag visar också den ett positivt samband mellan storlek på 

företaget och den mängd frivillig information som presenteras i årsredovisningen (Chow & 

Wong-Boren, 1987; Meek et al., 1995; Ahmed & Courtis, 1999; Bushman et al., 2004). 

 

Framåtblickande information, som är en del av den frivilliga informationen, antas därför likt 

tidigare studier visa ett positivt samband med företagets storlek. Tidigare studier är 

genomförda på årsredovisningar medan undersökningen i denna studie genomförs på 

kvartalsrapporter. Eftersom årsrapporter precis som kvartalsrapporter är finansiella rapporter 

förväntas resultatet stämma överens med tidigare forskning. Därmed formuleras den första 

hypotesen enligt följande: 
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H1: Det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och redovisning av framåtblickande 

information i kvartalsrapporter. 

  

3.3.2 Ägarkoncentration 

Agentkostnader uppstår på grund av intressekonflikter mellan olika kontrakterade parter 

(Armstrong et al., 2010). När ägande och kontroll separeras från varandra skapas 

förutsättningar för olika typer av agentkostnader (Fama & Jensen, 1983). Risken för 

intressekonflikter mellan agenten och principalen förväntas öka då det finns många olika 

ägare på grund av många parter och ökad informationsasymmetri. För att minska 

agentkostnader kan ledningen inom företaget välja att dela med sig av en större del 

information än vad som finns reglerat. På så sätt skickar de signaler om att de agerar på bästa 

sätt utifrån ägarnas intresse (Adrem, 1999). Shipper (1981) argumenterar för att 

övervakningskostnader, såsom att anlita en högt ansedd revisionsbyrå, uppstår på grund av 

intressekonflikter och kan lösas genom att ge ut redovisningsinformation. Hon menar att 

sådana konflikter ökar med antalet aktieägare men föreslår också att företag som mer frekvent 

delar med sig av information ger intressenter en bättre förståelse för företaget och dess 

värdeskapande process. En ökad förekomst av informationsgivning kan därför bidra till 

minskade övervakningskostnader. Cormier et al. (2005) menar att företag med hög 

ägarkoncentration inte ställs inför samma problem. Då de dominerande ägarna i dessa företag 

redan besitter den information de behöver finns inget incitament för företaget att ge ut mer 

information än nödvändigt.    

 

Tidigare studier av Chau och Gray (2002) visar att spritt ägande är positivt relaterat med 

redovisning av frivillig information för noterade företag i Hong Kong och Singapore. Även 

McKinnon och Dalimunthe (1993) har visat att spritt ägarskap är positivt relaterat till 

redovisning av frivillig information för företag noterade i Australien. Dock har det har även 

gjorts studier på utländska företag som inte lyckats påvisa signifikanta resultat för detta 

samband (Patelli & Prencipe, 2007; Raffournier, 1995; Depoers, 2000). 

 

Tidigare studier på svenska företag har visat ett negativt samband mellan ägarkoncentration 

och frivillig informationsgivning (Adrem, 1999). Sambandet har tidigare studerats endast på 

årsbasis men det saknas studier på kvartalsrapporter. Mot bakgrund av ovan resonemang 

formuleras hypotesen enligt nedan: 
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H2: Det finns ett negativt samband mellan ägarkoncentration och redovisning av 

framåtblickande information i kvartalsrapporter. 

3.3.3 Skuldsättningsgrad 

Att agentkostnader ökar i samband med att skuldsättningsgraden ökar nämns av Jensen och 

Meckling (1976). Agentkostnader uppkommer i och med den informationsasymmetri som 

finns mellan ledning och kreditgivare. Kreditgivare tar en större risk om de inte har vetskapen 

om vad pengarna ska användas till och inte har insyn i företagets finansiella ställning, den 

risken kan minskas om kreditgivare förses med mer information (Armstrong et al., 2010). 

 

Broberg et al. (2010) undersöker om informationsgivning i årsredovisningar hos svenska 

företag ökar genom bland annat en högre skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgrad visar sig ha 

ett positivt samband med innehållet av frivillig information. Studier genomförda på utländska 

företag visar blandade resultat. Chow och Wong-Boren (1987) och Meek et al. (2005) resultat 

visar inte att mängden frivillig information skulle vara större hos företag med högre 

skuldsättningsgrad. De menar istället att en hög skuldsättningsgrad minskar efterfrågan på 

information från aktieägarna då de inte i samma utsträckning behöver säkerställa att ledningen 

agerar utefter deras intresse. En hög skuldsättningsgrad gör att kreditgivarna fungerar som en 

kontrollfunktion och ersätter aktieägarnas övervakning. Andra studier genomförda av Ahmed 

och Courtis (1999) och Watson et al. (2002) visar, likt agentteorin, att företag med högre 

skuldsättningsgrad presenterar mer frivillig information i årsredovisningar. 

 

Eftersom undersökning genomförs på kvartalsrapporter hos svenska företag utgår hypotesen 

för skuldsättningsgrad från den svenska studien och agentteorin. Hypotesen blir således:    

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan ett företags skuldsättningsgrad och redovisning av 

framåtblickande information i kvartalsrapporter. 

 

I kapitel 3 har agentproblematiken och vikten av informationsgivning i dessa relationer 

presenterats. Vidare diskuteras för- och nackdelar med informationsgivning och beroende på 

ett företags karaktärsdrag kan informationsgivningen variera. Utifrån tidigare studier har tre 

hypoteser för uppsatsen formulerats, där vi förväntar oss: (1) ett positivt samband mellan 

storlek och redovisning av framåtblickande information i kvartalsrapporter, (2) ett negativt 
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samband mellan ägarkoncentration och redovisning av framåtblickande information i 

kvartalsrapporter och (3) ett positivt samband mellan ett företags skuldsättningsgrad och 

redovisning av framåtblickande information i kvartalsrapporter. 
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4 Metod 

I detta kapitel redovisas och motiveras uppsatsens metod. Datainsamlingen och urvalet för 

uppsatsen redogörs följt av operationalisering av samtliga variabler. Avslutningsvis 

presenteras den analysmodell som används samt metodkritik. 

4.1 Inledning 

Uppsatsen skrivs i samband med ett forskningsprojekt under ledning av Docent Mattias 

Hamberg, där totalt 8 uppsatsgrupper hjälps åt att samla in data från kvartalsrapporter åt 

forskningsgruppen. Uppsatsgrupperna får sedan tillgång att använda sammanställd data till 

respektive kandidatuppsats. 

 

I denna uppsats kommer kvantitativ metod i form av en regressionsanalys av paneldata 

användas för att besvara uppsatsens frågeställning; påverkar storlek, ägarkoncentration och 

skuldsättningsgrad i vilken utsträckning svenska noterade företag redovisar framåtblickande 

information i sina kvartalsrapporter? Data till den beroende variabeln, frivillig framåt-

blickande information, samlas in manuellt medan data till de oberoende variablerna, storlek 

och skuldsättningsgrad erhålls från Compustat Global och ägarkoncentration är manuellt 

framtagen av Mattias Hamberg. Av den frivilliga framåtblickande informationen kommer ett 

index skapas utifrån det poängsystem som beskrivs under 4.4.1. Varje kvartalsrapport 

kommer utifrån poäng-systemet få ett index mellan 0 och 1, där siffran 0 betyder att 

kvartalsrapporten inte innehåller någon framåtblickande information och siffran 1 att 

kvartalsrapporten innehåller maximal frivillig framåtblickande information utifrån uppsatsen 

datainsamlingsmall. Vidare analyseras datan i statistikprogrammet SPSS. 

4.2 Urval och bortfall 

Ett inledande urval genomförs av forskningsgruppen, utgångspunkten i dataurvalet är 

samtliga 421 företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm under tidsperioden 2005–2016. 

Urvalets tidsperiod inleds 2005 eftersom införandet av internationell redovisningsstandard 

(IFRS) för svenska börsnoterade företag implementerades detta år. Av de 421 företagen 

exkluderas banker, försäkringsbolag, investmentbolag och fastighetsbolag då de lyder under 

andra bestämmelser. Även företag som inte är legalt placerade i Sverige eller saknar faktisk 

försäljning exkluderas. Efter att ha exkluderat dessa företag återstår 250 företag och 9237 

kvartalsrapporter. Från de återstående företagen och rapporterna görs ett kontrollerat 
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slumpmässigt urval vilket resulterar i att 1600 kvartalsrapporter återstår. Ett kontrollerat 

slumpmässigt urval innebär att rapporterna är relativt jämt fördelat mellan år, kvartal och 

branscherna tillverkning, tjänster och handel. 

Efter att rapporter som saknats tagits bort återstår 1551 observationer till underlag för 

uppsatsen. De företag som väljer att rapportera i utländsk valuta har exkluderats på grund av 

att de inte är jämförbara med företag som redovisar i svenska kronor. Vidare exkluderas 

observationer där matchande data för de oberoende variablerna storlek och skuldsättningsgrad 

inte kunnat erhållas. Data för ägarkoncentration mellan år 2014–2016 har inte funnits 

tillgänglig vilket gör att samtliga rapporter från den perioden exkluderas. Efter att totalt 522 

rapporter exkluderats är urvalet för studien 1078 kvartalsrapporter, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Urval 		
		 Kvartalsrapporter	
Kontrollerat	slumpmässigt	urval	
från	forskargruppen	

1600	

		 		
Saknade	kvartalsrapporter	 49	
Utländsk	valuta	 26	
Storlek/skuldsättningsgrad	saknas	 100	
År	2014–2016	 347	
		 		
Studiens	urval	 1078	
 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Datainsamling av frivillig information 

Datainsamlingen från kvartalsrapporter genomförs tillsammans med sju andra uppsatsgrupper 

med två doktorander som handledare. Innan data började samlas in genomfördes en 

pilotundersökning som handleddes av doktoranderna Magnus Axén och Qishen Yang. 

Pilotundersökningen genomfördes för att säkerställa att samtliga deltagare tolkar instruktion-

erna på samma sätt för att erhålla en högre kvalité på den insamlade datan. Kvalitéten på 

datan har sedan säkerställts av doktoranderna innan samtliga studentgrupper fick ta del av det 

sammanställda materialet. Först säkerställdes att samtliga rapporter var insamlade, därefter 

gjordes ett antal stickprov för att säkerställa att datan samlats in på korrekt sätt. Även en del 
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tveksamheter som uppmärksammats av studenter under datainsamlingen kontrollerades för att 

säkerställa att detta inte indikerade systematiska fel. 

 

Datainsamlingen har skett enligt den datainsamlingsmall som beskrivs under 4.3.2 vilken 

samtliga studenter som samlat in data från kvartalsrapporterna utgått från. Den information 

som är av intresse för denna uppsats är framåtblickande information, prognos och mål. Dessa 

kommer tillsammans bilda det index som används för att skapa den beroende variabeln i 

regressionsanalysen. Nedan följer en beskrivning av den redovisningsinformation som har 

samlats in.  

4.3.2 Datainsamlingsmall för frivillig information  

Framåtblickande informationsgivning 

Om ett företag någonstans i kvartalsrapporten har en rubrik som förklarar att stycket 

behandlar framåtblickande information har siffran ett antecknats, saknas ett sådant stycke har 

istället siffran noll antecknats, se tabell 2. Innehållet i texten har inte analyserats utan enbart 

om en sådan rubrik finns i rapporten eller inte. 

 

Mål 

För att komponenten mål ska inkluderas i datainsamlingen krävs det att målet går att mäta 

med hjälp av företagets redovisningsinformation, exempel på ett mätbart mål är 

“vinstmarginalen ska öka med x% under kommande kvartal”. Målet måste också vara på 

företagsnivå. För att undersöka om företaget har några mål i kvartalsrapporten har sökningar 

gjorts på nyckelord såsom “target” och “goal” genom hela rapporten. Om ett mål identifieras 

har en siffra mellan noll och fyra antecknats beroende på vad målet omfattar. Om ett mål har 

identifierats i rapporten har det också definierats om det presenteras på förstasidan, i vd-

brevet eller på annan plats i rapporten, se tabell 2. 

 

Prognoser 

Prognoser har identifierats genom att söka på nyckelord, såsom “forecast” och “expect”, i 

hela kvartalsrapporten och likt mål måste prognosen vara på företagsnivå. Utgångspunkten i 

bedömningen om företaget har en prognos eller inte beror på om den är SMART (Specific, 

Measurable, Achievable, Reasonable and with a Timeframe). Om en prognos identifieras i 

rapporten antecknas en siffra mellan noll och sex beroende på vad prognosen avser. Det har 
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också noterats var i rapporten prognosen presenterats, på förstasidan, i vd-brevet eller på 

annan plats, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Datainsamlingsmall för frivillig framåtblickande information 

Framåtblickande	information	 		
0=	Kvartalsrapporten	har	inte	ett	eget	stycke	för	framåtblickande	information	

1=	Kvartalsrapporten	har	ett	eget	stycke	för	framåtblickande	information	

Mål	 		
0=	Inget	mål	 		

1=	Specifikt	lönsamhetsmål	 		
2=	Specifikt	tillväxtmål	 		

3=	Specifikt	mål	för	ekonomisk	hälsa	 		
4=	Annat	mål	 		

Lokalisering	av	mål	 		
1=	Förstasidan	 		
2=	Vd-brev	 		
3=	Annan	plats	 		

Prognos	 		
0=	Ingen	prognos	 		
1=	Prognos	för	försäljning	 		
2=	Prognos	för	rörelseresultat	 		
3=	Prognos	för	nyckeltal	 		

4=	Prognos	för	produktmarknader	 		
5=	Prognos	för	makroekonomiska	faktorer	
6=	Annan	prognos	 		

Lokalisering	av	prognos	 		
1=	Förstasidan	 		

2=	Vd-brev	 		
3=	Annan	plats	 		
 

Komponenten framåtblickande information kan det enbart finnas en av i kvartalsrapporterna, 

om ett sådant stycke identifierats har det inte behövts sökas vidare i rapporten efter flera. 

Prognoser och mål kan det däremot finnas flera av och på olika platser i rapporterna. Av 

hänsyn till omfattningen och tidsramen till datainsamlingen har en tröskelgräns på maximalt 

två prognoser respektive mål noterats, uppgifterna enligt tabell 2 har fyllts i på samma sätt 

även om flera prognoser eller mål identifierats. 
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4.3.2.1 Justering av datainsamlingsmall 

Vid insamlingen av data enligt datainsamlingsmallen finns utrymme för subjektiva 

bedömningar. Om de mål ett företag redovisar kategoriseras som “Ekonomisk hälsa” eller 

“Lönsamhet” är upp till den enskilda individen att bedöma. Då det är många studenter som 

hjälpts åt att samla in data kan bedömningarna skilja sig åt. För att undvika snedvriden data på 

grund av subjektiva bedömningar kommer inte någon viktning att göras, vilket innebär att det 

inte kommer göras någon skillnad mellan de olika typerna av mål och prognoser. Hänsyn 

kommer endast att tas till om de redovisar komponenterna mål och prognos eller inte. I denna 

uppsats används därför siffrorna noll och ett istället för siffrorna noll till fyra och noll till sex, 

som noterats för mål och prognoser, enligt datainsamlingsmallen i tabell 2. Tabell 2 ersätts 

således med tabell 3, där de olika kategorierna inom mål respektive prognoser slås samman.  

 

Tabell 3. Justerad datainsamlingsmall för frivillig framåtblickande information 

Framåtblickande	information	
0=Kvartalsrapporten	har	inte	ett	eget	stycke	för	framåtblickande	information	
1=Kvartalsrapporten	har	ett	eget	stycke	för	framåtblickande	information	
Mål	 		
0=Inget	mål	identifierat	 		
1=Identifierat	ett	mål	(Lönsamhetsmål, tillväxtmål, mål för ekonomiska hälsa eller annat mål)	
Lokalisering	av	mål	 		
0=Annan	plats		 		
1=Förstasidan/vd-brev	 		
Prognos	 		
0=Ingen	prognos	identifierad	
1=Identifierat	en	prognos (försäljning, rörelseresultat, nyckeltal, produktmarknader, makroekonomiska faktorer eller annan prognos)	
Lokalisering	av	prognos	 		
0=Annan	plats	 		
1=Förstasidan/vd-brev	 		

 

Hänsyn kommer tas till var i kvartalsrapporten de olika variablerna redovisas, på första sidan, 

i vd-brevet eller annan plats. Då det under datainsamlingen visat sig att en stor del av 

rapporterna haft sina vd-brev på förstasidan, kommer ingen skillnad att göras mellan dessa. I 

denna uppsats används därför siffran ett om det redovisas på förstasidan eller i vd-brevet och 

siffran noll om det redovisas på annan plats i rapporten, enligt tabell 3.  
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4.3.3 Datainsamling av företagsstorlek, skuldsättningsgrad och 
ägarkoncentration 

Data till beroende variablerna företagsstorlek, skuldsättningsgrad och ägarkoncentration har 

Mattias Hamberg tillhandahållit. Data för storlek och skuldsättningsgrad kommer från den 

globala databasen Compustat Global som tillhandahålls av Standard & Poor’s. Datan är 

redovisad kvartalsvis, vilket är önskvärt eftersom den data som är manuellt inhämtad till den 

beroende variabeln också är på kvartalsbasis. Data för ägarkoncentration är manuellt 

framtagen av Mattias Hamberg och är redovisad på årsbasis. 

4.4 Operationalisering 

4.4.1 Poängsystem och index för beroende variabel 

Varje komponent tilldelas poäng beroende på om den redovisas eller inte, samt vart i 

rapporten den redovisas, se tabell 4. En (1) poäng tilldelas om informationen finns redovisad 

och noll (0) poäng om informationen saknas i rapporten. Ytterligare en (1) poäng tilldelas 

komponenterna mål och prognoser om informationen redovisas på förstasidan av rapporten 

eller i vd-brevet. Anledningen till att dessa båda erhåller en extrapoäng är att vd-brevet ofta är 

på förstasidan samt att en sammanfattning av viktig information från kvartalsrapporten 

redovisas på förstasidan. Om ett företag redovisar fler än ett mål eller en prognos tilldelas 

ytterligare ett (1) poäng samt ett (1) poäng om det finns på förstasidan eller i vd-brevet. Fler 

poäng delas dock inte ut om fler än två mål eller prognoser redovisas. 

 

Tabell 4. Poängfördelning 		
Komponenter	 Antal	poäng	
Framåtblickande	information	 0	eller	1	
Prognos	1	 0	eller	1	
Lokalisering	prognos	1	 0	eller	1	
Prognos	2	 0	eller	1	
Lokalisering	prognos	2	 0	eller	1	
Mål	1	 0	eller	1	
Lokalisering	mål	1	 0	eller	1	
Mål	2	 0	eller	1	
Lokalisering	mål	2	 0	eller	1	
Totalpoäng	 0–9	
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När alla poäng har delats ut skapas ett index för att mäta den relativa nivån av frivillig 

framåtblickande information per kvartalsrapport. Indexet blir ett ratio av de poäng som en 

rapport tilldelas och maxpoängen för den specifika kvartalsrapporten som granskats. Nedan 

formel används först för att beräkna den totala poängen för ett givet företag: 

 

𝑹𝒊𝑷𝒐ä𝒏𝒈𝒋 = 𝑷𝒐ä𝒏𝒈𝒋

𝒎!𝟗

𝒊!𝟏

	

 

RiPoängj står för summan av de poäng som erhålls för redovisad information i kvartalsrapport 

j. För redovisad information i enlighet med den justerade datainsamlingsmallen erhålls ett 

poäng (i=1) och maxpoängen per kvartalsrapport är 9 (m=9). En högre poäng innebär att mer 

frivillig framåtblickande information redovisas i rapporten. 

 

Vidare används nedan formel för att beräkna index för varje kvartalsrapport: 

 

𝑹𝒊𝑷𝒐ä𝒏𝒈𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝒋 =
𝑹𝒊𝑷𝒐ä𝒏𝒈𝒋
𝑴𝒂𝒙𝒑𝒐ä𝒏𝒈𝒋

	

 

RiPoängIndexj enligt ekvationen avser index för de poäng som tilldelas varje kvartalsrapport 

för redovisad information och kan anta ett värde mellan 0 och 1. RiPoängj syftar till den 

aktuella kvartalsrapportens tilldelade poäng och Maxpoängj är den poäng som den aktuella 

kvartalsrapporten max kan erhålla. RiPoängj kommer alltid vara mindre eller lika stor som 

MaxPoängj, vilket gör att indexet kommer ligga på ett intervall mellan 0 och 1. 

4.4.2 Oberoende variabler 

4.4.2.1 Storlek 

Variabeln storlek har definierats olika i tidigare studier. Bland studier på utländska företag har 

variabeln definierats som marknadsvärdet av eget kapital adderat med det bokförda värdet av 

skulder (Chow & Wong-Boren, 1987), omsättning (Meek et al., 1996), totala tillgångar och 

total försäljning (Ahmed & Courtis, 1999) och marknadsvärde (Buchman et al., 2004). 

Studier på svenska företag har definierat storlek som totala tillgångar, antal aktieägare 

(Cooke, 1989), årlig försäljning (Adrem, 1999) och logaritmen av flera variabler (Broberg et 

al., 2010). Eftersom denna uppsats genomförs på svenska företag kommer vi likt Cooke 
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(1989) definiera storlek som företagets totala tillgångar. Studien genomförs på 

kvartalsrapporter och kvartals-data för totala tillgångar kommer därför att användas.  

4.4.2.2 Ägarkoncentration 

Utländska studier har definierat variabeln ägarkoncentration som andelen utestående aktier 

som innehas av någon annan än de 20 största ägarna. Ju högre andel aktier som tillhör ägarna 

utanför topp 20 desto större spridning är det på företagets aktier (McKinnon & Dalimunthe, 

1993). En annan metod som har använts är att mäta andelen aktier som innehas av de 3 största 

ägarna (Depoers, 2000). Liknande studier som gjorts på svenska företag har använt sig av 

samma typ av definition men använt de 24 största aktieägarna (Adrem 1999). Broberg et al. 

(2010) mäter i sin studie, på svenska företag, spridningen i ägarskap som andelen aktieägare 

som innehar aktier motsvarande max 2 % av de totala antalet aktier. I denna uppsats kommer 

ägarspridning mätas som den röstandel som innehas av de fem största ägarna i slutet på 

kalenderåret då detta är den data som finns tillgänglig. 

4.4.2.3 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad har använts flitigt i forskning om frivilligt informationsgivning och 

definitionen skiljer sig inte mycket åt mellan studierna. Vanligast är att definiera variabeln 

som skulder/eget kapital (Broberg et al., 2010; Adrem, 1999; Watson et al., 2002; Ahmed & 

Courtis, 1999; Meek et al., 2005) men skulder/tillgångar har också använts (Chow & Wong-

Boren, 1987; Ahmed & Courtis, 1999). I denna uppsats kommer skuldsättningsgrad definieras 

som skulder/eget kapital för varje kvartal. Då studien genomförs på kvartalsrapporter på 

svenska företag kan resultatet jämföras med tidigare studier på årsredovisningar. 

 

Tabell 5. Definition av oberoende variabler.	 

Oberoende	variabel	 Definition	 Data	erhållen	från	
Storlek	 Totala	tillgångar		 Compustat	Global	
Ägarstruktur	 De	5	största	ägarnas	röstandel	 Mattias	Hamberg	
Skuldsättningsgrad	 Skulder/Eget	kapital		 Compustat	Global	
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4.4.3 Motivering av kontrollvariabler 

Vilken information företag väljer att redovisa kan påverkas av många olika faktorer och det är 

därför viktigt att kontrollera för faktorer som varierar systematiskt eller korrelerar med graden 

av redovisad information (Adrem, 1999). Tidigare studier visar att graden redovisad informa-

tion varierar mellan olika branscher (Adrem, 1999; Cooke, 1989; Meek et al., 1995). Bransch 

kommer därav användas som kontrollvariabel i regressionen. Även kvartal används som 

kontrollvariabel då graden redovisad information kan variera mellan de olika kvartalen på 

grund av regleringar, säsongseffekter och konjunktursvängningar. 

4.5 Regressionsmodell 

Hur frivillig informationsgivning av framåtblickande information påverkas av företagsstorlek, 

ägarkoncentration och skuldsättningsgrad analyseras i en multipel regressionsanalys som 

presenteras nedan: 

 
Ffrin= 𝜶0 + β1*Strl + β2*Äkonc + β3*Sgrad + β4*Q1 + β5*Q2 + β6*Q3 + β7*Q4 + 

β8*Ti + β9*Ha + β10*Tj + ε 

 
Beroende variabel 

Ffrin=        Frivillig framåtblickande information  

Oberoende Variabel 

Strl=           Storlek, Totala tillgångar för varje kvartal 

Äkonc=      Ägarkoncentration, de 5 största ägarnas röstandel 

Sgrad=       Skuldsättningsgrad, Skulder/Eget kapital för varje kvartal 

Kontrollvariabler 

Q1=           Kvartal 1 

Q2=           Kvartal 2 

Q3=           Kvartal 3 

Q4=           Kvartal 4 

Ti=             Tillverkningssektorn 

Ha=            Handelssektorn 

Tj=             Tjänstesektorn 

 

ε=               Regressionens felterm 

𝛼= Intercept 
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Då modellen innehåller flera oberoende variabler finns risk för multikollinearitet. Det uppstår 

då de oberoende variablerna korrelerar med varandra och kan leda till osäkra skattningar av 

variablernas koefficienter. Att det inte föreligger multikollinearitet säkerställs med hjälp av 

måttet Variance Inflation Factor (VIF). Ett VIF-värde under tio innebär att ingen multi-

kollinearitet förekommer mellan de oberoende variablerna (Andersson et al., 2007 s.119). 

Variablerna tillverkningssektorn (Ti) och kvartal 3 (Q3) har exkluderats från tabell 6 av SPSS 

då de finns en stark korrelation mellan dem och de övriga oberoende variablerna. Som 

framgår av tabellen finns inga värden som tyder på multikollinearitet mellan de återstående 

variablerna och problematiken med multikollinearitet i regressionen har såldes undvikits.  

 

Tabell 6. Multikollinearitet 		

Oberoende	variabel	 VIF-värde	
Storlek	(Strl)	 1,055	
Ägarkoncentration	(Äkonc)	 1,015	
Skuldsättningsgrad	(Sgrad)	 1,006	
Handel	(Ha)	 1,11	
Tjänst	(Tj)	 1,154	
Q1	 1,497	
Q2	 1,497	
Q4	 1,505	
 

I enlighet med ställda hypoteser förväntar vi oss att framåtblickande information i kvartals-

rapporter har ett positivt samband med företagsstorlek (hypotes 1) och skuldsättningsgrad 

(hypotes 3). Vi förväntar oss ett negativt samband mellan framåtblickande information och 

ägarkoncentration (hypotes 2). 

4.6 Metodkritik 

Vid användning av regressionsanalyser görs ett antal antaganden om den data som används. 

Ett antagande är att error termerna i de olika perioderna inte korrelerar med varandra. Vid 

användning av paneldata kan inte SPSS ta hänsyn till detta antagande och någon kontroll kan 

därför inte genomföras. För att kontrollera att antagandet är uppfyllt krävs mer avancerade 

statistikprogram än vad som finns tillgängligt för denna uppsats. Vid användning av paneldata 

är detta ett vanligt problem som kan resultera i att regressionen visar mer signifikanta resultat 

än om en kontroll för antagandet genomförts. Denna begränsning bör beaktas när resultaten 

tolkas.  
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Trots att datainsamlingen till beroende variabeln utgått från en datainsamlingsmall finns 

risken att individer tolkar informationen i kvartalsrapporterna olika. Det kan leda till att 

kvalitéten på den insamlade datan varierar och att det konstruerade indexet påverkar resultatet 

i regressions-analysen.  

 

I denna uppsats görs det ingen skillnad mellan de olika typerna av mål och prognoser. 

Diskussioner kan föras kring om exempelvis resultatprognoser och makroekonomiska 

prognoser värdesätts likvärdigt av intressenter. Förslagsvis säger resultatprognoser mer om 

den enskilda organisationen än vad prognoser om makroekonomiska effekter gör. 

Makroekonomiska effekter såsom råvarupriser eller konjunktursvängningar påverkar hela 

branscher medan resultatprognoser kan påverkas av det enskilda företaget. I uppsatsen görs 

ingen skillnad mellan olika kategorier på grund av att det inte kan säkerställas att samtliga 

uppsatsgrupper vid datainsamlingen gör samma subjektiva bedömningar vid kategoriseringen 

av mål och prognoser. Distinktionen mellan de olika kategorierna är inte alltid självklar vilket 

gör att samtliga typer av mål och prognoser poängsätts likvärdigt. 

 

Kritik kan även riktas mot att det maximala antalet mål och prognoser som fångas upp av 

undersökningen är två och att företag som redovisar fler än så inte får högre poäng. Med 

tanke på omfattningen och tidsramen för arbetet finns inget utrymme för insamling av mer 

detaljerad information. Denna avgränsning förväntas dock inte hindra studiens syfte då 

skillnader i mängden redovisad information ändå fångas upp. 
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5 Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras och analyseras studiens resultat. Kapitlet inleds med deskriptiv 

statistik följt av en korrelationsmatris och uppsatsens multipel regressionsanalys. 

Avslutningsvis analyseras resultatet till de uppställda hypoteserna. 

5.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 7. Deskriptiv statistik	 

		 N	 Min	 Max	 Medelv.	 Std	
Frivillig	framåtblickande	
information	(Ffrin)	

1078	 0,00	 1,00	 0,20	 0,20	

Storlek	(Strl)	 1078	 1,38	 5,56	 3,27	 0,84	
Ägarkoncentration	(Äkonc)	 1078	 0,11	 84,30	 11,49	 18,92	
Skuldsättningsgrad	(Sgrad)	 1078	 -793,67	 68,27	 0,90	 24,44	
 
Urvalet består av 1078 observationer. Min är det minsta observerade värdet och max är det högsta observerade 
värdet. Medelv. står för medelvärde och är genomsnittet för en variabel. Std är standardavvikelsen för 
respektive variabel. 
 

Tabell 7 visar deskriptiv statistik över testvariablerna. Det totala antalet observationer är 1078 

för samtliga variabler. För beroende variabeln, frivillig framåtblickande information (Ffrin), 

är medelvärdet i urvalet 0,2. Maximala värdet som kan erhållas för frivillig framåtblickande 

information enligt det index som skapats är 1,00 och syftar till de företag som tilldelas full 

poäng för redovisad frivillig information och minimum är 0,00 för de företag som inte 

redovisar någon frivillig information alls. Som framgår av tabell 7 finns det både företag som 

inte redovisar någon frivillig framåtblickande information och företag som redovisar 

maximalt. Tabellen visar att de fem största ägarna (Äkonc) i genomsnitt har 11,49% av 

rösterna i ett företag och att standardavvikelsen är 18,92%. Den logaritmerade storleken (Strl) 

på företagen ligger mellan min 1,38 och max 5,56 med ett medelvärde på 3,27. För 

skuldsättningsgrad (Sgrad) är det minsta värdet -793,67 och maxvärdet 68,27. 

Standardavvikelsen är 24,44 och den genomsnittliga skuldsättningsgraden i urvalet är 0,9. 

Exkluderas extremvärdet -793,67 från urvalet förändras Min till -10,55, Medelv. till 1,65 samt 

Std till 3,27. Extremvärdet visar sig efter tester inte påverka resultatet från multipel 

regressionsanalysen och exkluderas därför inte från urvalet. 
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5.2 Korrelationsmatris och multipel regressionsanalys 

Tabell 8. Pearsons korrelation mellan beroende och oberoende variabler	 

		 Ffrin	 Strl	 Äkonc	 Sgrad	
Framåtblickande	frivillig	information	(Ffrin)	 1	 0,157**	 0,041*	 -0,016	
Storlek	(Strl)	 		 1	 0,025	 0,029	
Ägarkoncentration	(Äkonc)	 		 		 1	 -0,024	
Skuldsättningsgrad	(Sgrad)	 		 		 		 1	
*	betecknar	signifikans	på	10	%	signifikansnivå.	
**	betecknar	signifikans	på	5	%	signifikansnivå	 		 		 		 		
 

För att undersöka sambandet mellan samtliga beroende och oberoende variabler genomförs en 

bivariat korrelationsanalys. Mellan de oberoende variablerna visas ingen signifikant 

korrelation. Storlek och ägarkoncentration korrelerar positivt med frivilligt framåtblickande 

information. Storlek visar en positiv korrelation på 0,157 med signifikans på 5 %-nivån 

medan ägarkoncentration visar en positiv korrelation på 0,041 med signifikans på 10 %-nivån. 

Skuldsättningsgrad visar en svag negativ korrelation på -0,016 men är inte signifikant. Att 

storlek korrelerar positivt med framåtblickande information stämmer överens med 

förväntningarna i hypotes 1. En positiv korrelationen för ägarkoncentration stämmer dock inte 

överens med de förväntningar som ställs i hypotes 2. En bivariat korrelationsanalys tar inte 

hänsyn till att flera faktorer kan påverka informationsgivning, därför använder vi oss av 

multipel regressionsanalys i nästa steg.  
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Tabell 9. Multipel regression	 

Konstant	 Beta-koefficienten	 P-värde	
Framåtblickande	frivillig	information	(Ffrin)	 		 0,001**	

Oberoende	Variabler	 		 		

Storlek	(Strl)	 0,150	 0,000**	
Ägarkoncentration	(Äkonc)	 0,045	 0,137	
Skuldsättningsgrad	(Sgrad)	 -0,019	 0,518	

Kontrollvariabler	 		 		
Handelssektorn	(Ha)	 -0,128	 0,000**	
Tjänstesektorn	(Tj)	 -0,019	 0,551	
Q1	 0,033	 0,362	
Q2	 -0,025	 0,497	
Q4	 0,019	 0,614	

	
		 		

Multipel	regressionens	förklaringsgrad	&	signifikans	
Förklaringsgrad	(Justerad	R2)	
		

0,036	

P-värde	 0,00**	
*	betecknar	signifikans	på	10	%	signifikansnivå.	 		 		

**	betecknar	signifikans	på	5	%	signifikansnivå	 		 		
 

I resultatet för multipel regressionen som presenteras i tabell 9 har kontrollvariablerna 

tillverkningssektorn (Ti) samt kvartal 3 (Q3) exkluderats av SPSS då de korrelerar med andra 

variabler. Tillverkningssektorn (Ti) korrelerar med Handelssektorn (Ha) och Tjänstesektorn 

(Tj) medan Q3 korrelerar med Q1 och Q2. Vad gäller företagsstorlek visar 

regressionsmodellen att det kan förklara skillnader i graden av frivillig framåtblickande 

information. Koefficienten för storlek är 0,15 och är signifikant på 5 %-nivån. Vilket betyder 

att regressionsmodellen med 95% sannolikhet påvisar att storlek är en variabel som påverkar 

den beroende variabeln. Ägarkoncentration visar en svagt positiv koefficient (0,045) men inte 

något signifikant resultat. Skuldsättningsgrad visar en svagt negativ koefficient (-0,019) men 

visar heller inget signifikant resultat. 

 

I regressionen är det justerad R2 som är intressant att studera då den tar hänsyn till att det 

finns flera oberoende variabler i regressionen. Justerade R2 uppgår till 0,036 vilket innebär att 

3,6 % av variationen i företagens redovisning av frivilligt framåtblickande information kan 

förklaras av de oberoende variablerna i regressionsmodellen. Regressionen i sin helhet är 

signifikant på 5 %-nivån då regressionens P-värde är 0,00. 
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5.3 Analys 

5.3.1 Storlek 

H1: Det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och redovisning av framåtblickande 

information i kvartalsrapporter. 

 

Storlek visar positiv signifikant korrelation (0,157) med frivillig framåtblickande information 

enligt tabell 8, vilket betyder att informationsgivningen ökar då storleken på företaget ökar. 

Sambandet bekräftas även i multipel regressionsanalysen där vi kontrollerar för de andra 

variablerna i regressionsmodellen. Regressionsmodellen i tabell 9 visar signifikanta resultat 

på 5%-nivån med en positiv beta-koefficient (0,150).  

 

I enlighet med tidigare forskning på både svenska och utländska företag visar vår analys ett 

signifikant positivt samband mellan företagsstorlek och frivillig informationsgivning (Chow 

& Wong-Boren, 1987; Cooke, 1989; Meek et al., 1995; Ahmed & Courtis, 1999; Adrem, 

1999; Bushman et al., 2004; Broberg et al., 2010). Anledningar till att företagsstorlek 

påverkar i vilken utsträckning de presenterar frivillig information är att större företag tenderar 

att ha fler externa investerare, vilket leder till en ökad efterfrågan på information. Genom att 

möta efterfrågan av information minskar informationsasymmetrin mellan företaget och dess 

intressenter, vilket leder till minskade agentkostnader. En anledning till att mindre företag inte 

ger information i samma utsträckning är kostnaderna som uppkommer. Anses inte fördelarna 

vara större än kostnaderna finns det ingen anledning att presentera mer information än 

nödvändigt. 

5.3.2 Ägarkoncentration 

H2: Det finns ett negativt samband mellan ägarkoncentration och redovisning av 

framåtblickande information i kvartalsrapporter. 

 

I tabell 8 framgår att korrelationskoefficienten för ägarkoncentration är svagt positiv (0,041) 

och signifikant på 5%-nivån. Som framgår av tabell 9 är riktningen på sambandet även i 

regressionen svagt positiv (0,045). I regressionsanalysen påvisas dock inte ett signifikant 

resultat vilket beror på att regressionen även kontrollerar för de andra variablerna i modellen. 

Sambandet mellan ägarkoncentration och redovisning av frivillig framåtblickande information 

går emot Adrems (1999) studie på svenska företag. Adrem (1999) visar ett negativt samband 
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och menar att företag med låg ägarkoncentration skulle redovisa mer information på grund av 

att det finns många olika ägare och hög informationsasymmetri. Att företag med hög 

ägarkoncentration skulle redovisa mindre frivillig information för att stora aktieägare redan 

besitter den informationen de behöver kan inte bekräftas av undersökningen från regressions-

analysen, det finns dock indikationer för det i korrelationsmatrisen. 

 

En anledning till att resultaten i denna uppsats skiljer sig mot Adrems (1999) resultat kan bero 

på att uppsatsen endast genomförs på noterade företag medan Adrem (1999) genomför sin 

studie på både noterade och onoterade företag. Externa investerare efterfrågar information om 

företagets prestation och framtidsutsikter, vilket kan leda till att noterade företag väljer att 

möta efterfrågan trots att ägarkoncentrationen är hög. Efterfrågan på information hos svenska 

företag kan antas vara relativt hög då studier visar att företag i Sverige ger ut mer frivillig 

information än företag i andra länder (Leuz et al., 2003). Resultaten i uppsatsen 

överensstämmer med tidigare studier som gjorts på utländska företag där författarna inte 

kunnat påvisa något signifikant samband mellan ägarkoncentration och frivillig information 

(Patelli & Prencipe, 2007; Raffournier, 1995; Depoers, 2000). 

5.3.3 Skuldsättningsgrad 

H3: Det finns ett positivt samband mellan ett företags skuldsättningsgrad och redovisning av 

framåtblickande information i kvartalsrapporter. 

 

Resultaten för sambandet mellan skuldsättningsgrad och redovisning av framåtblickande 

information visar inte signifikant resultat varken i korrelationsmatrisen enligt tabell 8 eller i 

regressionsanalysen enligt tabell 9. Korrelationen i uppsatsen visar ett svagt negativt samband 

mellan variablerna, vilket inte är i linje med förväntningarna. Att företag med hög 

skuldsättningsgrad skulle redovisa mer information för att undvika att kreditgivare 

prisskyddar sig genom kontrakt mot företaget kan inte bekräftas. 

 

På grund av de presenterade resultaten kan vi dra några slutsatser om sambandet mellan 

skuldsättningsgrad och frivillig framåtblickande information. Det vi kan utläsa från tabell 9 är 

att p-värdet är 0,518 vilket betyder att det är ca 50 % sannolikhet att det redovisade resultatet 

kan förklaras av slumpen. Urvalet i uppsatsen är därför inte representativt för en större 

population och kan inte visa några avgörande resultat. 
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Tidigare studier har visat blandade resultat, resultaten i uppsatsen är i linje med Chow och 

Wong-Boren (1987) samt Meek et al., (2005) som heller inte lyckas visa signifikanta resultat. 

En förklaring till det att sambandet inte kan styrkas är att efterfrågan från aktieägarna minskar 

om en stor del av företaget finansieras av kreditgivare. Att ha hög skuldsättningsgrad fungerar 

då som en kontrollfunktion som ersätter aktieägarnas övervakning.  
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6 Konklusioner 

I det avslutande kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser. Vidare diskuteras studiens 

trovärdighet och förslag på framtida forskning. 

6.1 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan frivillig informationsgivning av 

framåtblickande information och företags karaktärsdrag hos svenska noterade företag. För att 

bidra med nytt empiriskt underlag genomförs uppsatsen på kvartalsrapporter. Urvalet består 

av totalt 1078 kvartalsrapporter utgivna av svenska företag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm mellan åren 2005–2013. För att besvara uppsatsens tre hypoteser analyseras 

variablerna i en multipel regressionsanalys. 

 

Av de tre hypoteser som ställs upp visar enbart storlek ett signifikant resultat. Att ett företags 

storlek har ett positivt samband med hur mycket frivillig information som presenteras är i 

linje med tidigare studier på både utländska och svenska företags årsredovisningar (Chow & 

Wong-Boren, 1987; Cooke, 1989; Meek et al., 1995; Ahmed & Courtis, 1999; Adrem, 1999; 

Bushman et al., 2004; Broberg et al., 2010). Att större företag väljer att redovisa mer frivillig 

framåt-blickande information kan bero på att de vill möta den efterfrågan som ställs på 

information från investerare. Större företag tenderar att ha fler externa investerare vilket gör 

att de riskerar höga agentkostnader om de inte möter efterfrågan. Resultatet i uppsatsen bidrar 

således med nya empiriska bevis där vi finner att ett positivt samband även kan påvisas i 

kvartalsrapporter hos svenska noterade företag. Signifikanta resultat för att företag med låg 

ägarkoncentration redovisar mer frivillig framåtblickande information kan inte påvisas. Enligt 

agentteorin finns incitament för företag med låg ägarkoncentration att redovisa mer 

information för att minimera agentkostnader, vilket inte kan styrkas av våra resultat. 

Resultatet för ägarkoncentration är inte i linje med vad som tidigare visats gällande svenska 

företags årsrapporter (Adrem, 1999). Signifikanta resultat kan heller inte påvisas för ett 

positivt samband mellan skuldsättningsgrad och frivillig framåtblickande information. 

Broberg et al. (2010) konstaterar i sin studie på svenska företag att informationsgivningen 

ökar i takt med att skuldsättningen ökar. Resultatet är i linje med studier på utländska företag 

som inte påvisar signifikanta resultat (Chow & Wong-Boren, 1987; Meek et al., 2005). 
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Resultaten som presenteras i studien kompletterar tidigare studier och bidrar till ökat 

förståelse för svenska noterade företags frivillig informationsgivning av framåtblickande 

information. Tidigare studier på svenska företag har fokuserat på frivillig information ur ett 

brett perspektiv medan denna studie endast studerar den framåtblickande informationen. Att 

ett företags storlek förklarar varför vissa företag presenterar mer framåtblickande information 

än andra kan leda till att intressenter får en bättre förståelse för vilken information de kan 

förvänta sig att erhålla från kvartalsrapporter.  

  

Multipel regressionen i sin helhet visar signifikant resultat på 5%-nivån. Den justerade 

förklaringsgraden uppgår till 3,6% vilket innebär att 96,4% av förändringen i redovisning av 

frivillig framåtblickande information förklaras av andra faktorer än storlek, ägarkoncentration 

och skuldsättningsgrad. Till skillnad från tidigare studier har en avgränsning i uppsatsen 

gjorts till framåtblickande information. Att framåtblickande information enbart är en liten del 

av den frivilliga informationen kan vara en anledning till den låga förklaringsgraden. Ett 

bredare index för framåtblickande information hade kunnat fånga upp större skillnader i 

informations-givningen mellan företag. Den låga förklaringsgraden kan också bero på att 

andra karaktärsdrag påverkar informationsgivningen av framåtblickande information. Andra 

studier har bland annat använt sig av lönsamhet, om företaget är listade på flera börser, årlig 

försäljning och antal aktieägare för att förklara sambandet (Adrem, 1999; Cooke, 1989; 

Broberg et al., 2010). Att även använda dessa variabler i modellen hade kunnat bidra till en 

högre förklaringsgrad. En annan potentiell förklaring är att svenska företag ger ut 

förhållandevis mycket frivillig information i jämförelse med andra länder.  Karaktärsdrag kan 

förväntas ha mindre betydelse för svenska noterade företags informationsgivning eftersom att 

företag noterade i Sverige generellt presenterar mycket frivillig information (Leuz et al., 

2003). 

6.2 Studiens trovärdighet 

Tidigare studier inom informationsgivning har varit utgångspunkten för att besvara 

uppsatsens frågeställning och bidra med nya empiriska bevis. Då det saknas forskning om 

informationsutgivning i kvartalsrapporter hos svenska noterade företag görs jämförelser med 

liknande studier genomförda på årsredovisningar. Att utgå från den metod som används i 

tidigare studier gör att resultaten är jämförbara. 
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Resultaten i studien har jämförts med resultat från tidigare studier på årsredovisningar 

eftersom det finns en brist på forskning om kvartalsrapporter. Årsredovisningen innehåller 

generellt mer information än kvartalsrapporten vilket bidrar till att resultaten inte är helt 

jämförbara med varandra.   

 

Som tidigare diskuterats i metodkapitlet finns det utrymme för subjektiva bedömningar vid 

datainsamlingen av beroende variabeln. Risken att dessa bedömningar skiljer sig åt mellan 

uppsatsgrupperna som samlat in data och påverkar resultatet av undersökningen har undvikits 

genom inte vikta de olika målen och prognoserna. Stickprov har även gjorts för att kontrollera 

att det inte förekommit felaktiga bedömningar vid insamlingen av materialet. Genom att inte 

vikta komponenterna i den beroende variabeln samt utgångspunkten i tidigare studier ökar 

studiens validitet, vilket innebär att studien mäter det den avser att mäta (Esaiasson el al., 

2012 s.57). För att ytterligare stärka studiens trovärdighet har VIF-test gjorts för 

multikollinearitet samt att relevanta kontrollvariabler har använts i regressionsanalysen. 

 

Data till uppsatsens beroende variabel har hämtats direkt från företagens kvartalsrapporter 

som hämtats från den officiella hemsidan för respektive företag alternativt från 

finansinspektionen. För de oberoende variablerna storlek och skuldsättningsgrad har data från 

Compustat global erhållits vilka är accepterade och trovärdiga källor. Data för 

ägarkoncentration har erhållits från Mattias Hamberg som han själv konstruerat och 

kontrollerat.  

 

Det finns idag fler möjligheter för företag att kommunicera med sina intressenter än genom 

finansiella rapporter. Kommunicering via hemsidor och andra digitala kanaler har inte fångats 

upp av denna studie. För att fånga upp all kommunicering av framåtblickande information till 

marknaden skulle studien behöva ta fler informationskanaler i beaktande. 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Det finns en stor mängd forskning inom informationsgivning där den största delen fokuserar 

på informationsgivning i årsredovisningen. Det finns därför utrymme för forskning att bredda 

dessa studier till att även undersöka andra informationskanaler såsom kvartalsrapporter. I vår 

studie har vi fokuserat på den framåtblickande informationsdelen av informationsgivning, ett 

förslag till framtida studier är därför att studera frivillig informationsutgivning i sin helhet, 

likt studien Adrem (1999) gör på årsredovisningar. Att rikta liknande studier på 
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kvartalsrapporter mot länder som generellt inte redovisar lika mycket frivillig information 

som svenska företag skulle bidra till en bättre förståelse för varför vissa företag väljer att ge ut 

mer eller mindre frivillig information än andra. 

 

Företags möjligheter att kommunicera med investerare har ökat i takt med digitaliseringen. 

När kvartalsrapporter samlades in till denna studie från företagens hemsidor 

uppmärksammades att flera företag har finansiella mål och prognoser presenterade på sina 

hemsidor. Det skulle därför vara intressant att inkludera digitala informationskanaler i 

framtida studier inom informations-givning. 

 

Att studera hur aktiepris påverkas av den information som lämnas i kvartalsrapporter skulle 

vara intressant för att se vilken inverkan informationsgivningen har på marknaden. Motiveras 

företag att ge ut mer eller mindre frivillig information på grund av dess påverkan på 

aktiepriset? Att studera om den frivilliga informationsgivningen har någon effekt på aktiepris 

skulle ge stöd till mer forskning inom området.  
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