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Sammanfattning 
Bakgrund: Grunden för bibehållet eller ökat förtroende för marknaden kan ligga i en större 
öppenhet i företagens externa rapportering. Öppenheten kan innebära att företag i 
årsredovisningen redovisar mer information än vad de är skyldiga att göra. Då tidigare forskning 
visar att årsredovisningen är den främsta informationskällan för mindre aktieägare och investerare 
är det av intresse att undersöka varför företag redan idag redovisar den frivilliga information som 
specifikt efterfrågas av denna grupp. 
Syfte: Vi undersöker ett antal företagsspecifika faktorer för att avgöra om dessa förklarar i vilken 
omfattning svenska publika bolag i sin årsredovisning redovisar den frivilliga information som 
efterfrågas specifikt av mindre aktieägare och investerare. Vi ämnar även diskutera 
bakomliggande orsaker till det resultat som undersökningen ger. 
Genomförande: Med hjälp av statistiska metoder har vi testat hypoteser om samband mellan 
företagsspecifika faktorer och omfattningen av frivillig information i årsredovisningen. 
Resultat: Hypoteserna om att lönsamhet, bransch och listnotering har ett samband med i vilken 
utsträckning företagen redovisar den frivilliga information som mindre aktieägare efterfrågar 
verifieras. Hypoteserna om företagsstorlek, ägarspridning, materiellt investeringsbehov och 
genomförd nyemission förkastas.  
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Abstract 
Background: To maintain or increase the trust in the market, companies can disclose more 
voluntary information in the annual reports. According to prior research the annual report is the 
primary source of information for small shareholders and investors. Thus, it is of interest to 
investigate why companies chose to report the voluntary information inquired by this group. 
Purpose: We investigate some company-specific factors to decide whether these determine the 
extent of voluntary information, particularly inquired by small shareholders and investors, in the 
annual reports of listed Swedish companies. We also aim to discuss underlying causes for our 
result.  
Procedure: With statistical methods we have tested hypotheses on relations between company-
specific factors and the extent of voluntary information in the annual reports.  
Results: It is significant that profitability, industry type and quotation status have relations with 
the extent of voluntary information inquired by small shareholders and investors. No relations 
have been found between the extent of voluntary disclosure and company-size, ownership 
dispersion, investments in tangible assets or share issues.  
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 1

1  INLEDNING 
 

Hej Läsare! Som titeln indikerar handlar denna uppsats om varför företag väljer att redovisa 

information i årsredovisningen som de inte är skyldiga att göra. Vi kommer med hjälp av 

statistiska metoder att undersöka företagsspecifika faktorer som kan antas styra den frivilliga 

informationsgivningen. I detta inledande kapitel kommer vi först att presentera en bakgrund 

till det ämne som vi har valt att behandla. Bakgrunden övergår i en problemdiskussion som 

mynnar ut i uppsatsens syfte. Vi avgränsar avslutningsvis vårt undersökningsområde samt 

definierar några av uppsatsens viktigaste begrepp. Trevlig läsning! 

 

1.1  Bakgrund 
 

Efter redovisningsskandaler kring företag som Enron och WorldCom behöver 

marknadens aktörer försäkra sig om att det allmänna förtroendet för 

marknaden upprätthålls. Grunden för bibehållet eller ökat förtroende kan ligga 

i en reformerad externredovisning. Avgörande i detta reformarbete är att skapa 

en större öppenhet i företagens externa rapportering. Investerarna måste kunna 

lita på att informationen från företagen är fullständig, relevant och tillförlitlig. 

Konsekvenserna av ofullständig och icke tillförlitlig information påverkar inte 

bara enskilda företag på aktiemarknaden negativt - de kan få följdverkningar för 

hela världsekonomin. Internationella valutafonden (IMF) hävdade exempelvis 

att brist på öppenhet i företagens informationsgivning förvärrade Asienkrisen i 

slutet av 1990-talet. (DiPiazza & Eccles, 2002)  

 

Behovet av öppenhet har diskuterats i otaliga undersökningar, rapporter och 

artiklar genom åren med början i mitten på 1800-talet, då uttrycket för första 
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gången förekom i skriftliga bestämmelser. På den tiden innebar öppen 

informationsgivning en presentation av enkla resultat- och balansräkningar. 

(Glautier & Underdown, 1991) Öppenheten har dock tilltagit både på frivillig 

väg och genom lagstiftning. Numera förknippas öppenhet med sådan 

information som användarna av den behöver för att kunna värdera företagen 

och göra prognoser om deras framtida prestationer. (Scott, 1997) Användarna 

av redovisningsinformationen förväntar sig mer av årsredovisningen än enbart 

reviderade finansiella rapporter (Diebel, 1991).  

 

Den så kallade Jenkins-kommittén undersökte i början av 1990-talet på 

uppdrag av AICPA1 vilken typ av information som borde göras tillgänglig för 

att den externa rapporteringen skulle förbättras (Riahi-Belkaoui, 1997). Det nya 

med kommitténs rapport, Jenkinsrapporten, var att den utgick från ett 

användarperspektiv (Fleming, 1996). En av utredningens slutsatser var att 

information av den typ som företagsledningar använder vid verksamhets-

styrning är den som även användarna vill ta del av genom företagens externa 

rapporter (Riahi-Belkaoui, 1997). En kommissionär från SEC2 har hävdat att 

den nuvarande redovisningsregleringen inte fungerar tillfredsställande och att 

Jenkins-kommitténs resultat måste ges uppmärksamhet (Fleming, 1996). Vissa 

anpassningar av framför allt den amerikanska redovisningsregleringen har nu 

gjorts till följd av Jenkins-kommitténs resultat (Martin, 2002).  

 

Nilsson och Olbert (2000) påpekar att investerarnas behov av utförlig 

information om till exempel vilka faktorer som är värdedrivande för företagen 

                                                           
1 American Institute of Certified Public Accountants: Amerikansk motsvarighet till svenska 
FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer. 
2 Securities and Exchange Commission: Amerikansk motsvarighet till svenska 
Finansinspektionen, men med betydligt större inflytande över redovisningsfrågor.   
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har ökat. De bygger sitt resonemang på att värderingen av allt fler börsnoterade 

företag, och därmed en allt större andel av det totala börsvärdet, bygger på 

framtida svårprognostiserade resultat. Detta ökar investerarnas behov av bättre 

framtidsinriktad information. Om bolagen lämnar mer specifik sådan 

information kommer osäkerheten i värderingsmodellerna att minska, vilket 

medför en minskad osäkerhet i avkastningskravet som leder till en lägre 

kapitalkostnad och därmed en högre värdering av aktien. En korrekt värdering 

underlättar för kapitalanskaffning och minskar risken för fientliga uppköp 

(PowerEconomics, 2002).  

 

Gröjer (1997) drar resonemanget om öppenhet från företagens håll så långt att 

han, för att inte öppenheten skall ge vissa företag konkurrensfördelar, helst 

skulle vilja se informationsgivningen omfattas av motsvarande offentlighets-

princip som de svenska myndigheterna. Fördelar och nackdelar ur konkurrens-

hänseende är något som även Elliot och Jacobson (1994) diskuterar på temat 

öppen informationsgivning. De menar att publika företag traditionellt sett har 

varit försiktiga med att lämna ut uppgifter om bland annat planerade 

marknadsetableringar eller innovativa tekniska lösningar av den anledningen att 

konkurrenterna kan dra nytta av den information som är avsedd att 

tillfredsställa exempelvis investerarnas behov.  

 

För att uppnå en riktigt kvalitativ redovisningsinformation finns det de som 

menar att mer omfattande reglering är ett måste. Företagen lämnar inte frivilligt 

ut riskabel information om framtida planer. (CPA Journal, 1998) Det råder 

inget tvivel om att standardsättande organ har gett ökad uppmärksamhet till 
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öppen informationsgivning genom åren. I stort sett alla FASB3:s rekommenda-

tioner har numera en del som ägnas åt öppenhet. (Schroeder et al, 2001) En 

undersökning som revisions- och konsultföretaget PriceWaterhouseCoopers 

gjorde i april 2002 visar trots detta att enbart 20 procent av amerikanska 

investerare, analytiker och företagsledare anser att de nuvarande redovisnings-

reglerna är mycket användbara när det gäller att kommunicera ett företags riktiga 

värde. (DiPiazza & Eccles, 2002) Kritiker menar dock att om fler regler införs 

kommer det att skapas ett disclosure overload, det vill säga ett överflöd av 

information, vilket minskar dess värde för användarna (Eccles & Mavrinac, 

1995). Det som behövs är flexibla regler som tillåter öppenhet när det är 

nödvändigt (Fleming, 1996). Inom detta område finns fortfarande mycket osagt.  

 

1.2  Problemdiskussion 
 

Som framgått i bakgrunden anser många att företagen bör öka öppenheten i sin 

externa rapportering. Detta kan ske genom ökad reglering och/eller genom att 

företagen frivilligt lämnar sådan information som användarna av den efterfrågar. 

Ett av de främsta medlen för en sådan informationsgivning bör vara företagets 

årsredovisning. Axelsson och Vidlund (1999) påvisade att svenska aktie-

analytiker generellt anser att årsredovisningen är en viktig informationskälla. 

Många analytiker poängterade dock att de vid analys av företag använder 

årsredovisningen i kombination med oberoende konsultrapporter, miljöredo-

visningar, kapitalmarknadsdagar, hemsidor och kontakter direkt med bolagen. 

Mindre aktieägare och investerare4 har ej tillgång till samma informationskällor 

som analytikerna, varför årsredovisningen bör bli den primära informations-
                                                           
3 Financial Accounting Standards Board: Inflytelserik amerikansk standardsättare i 
redovisningsfrågor. 
4  Vad vi menar med begreppet mindre aktieägare och investerare framgår i avsnitt 1.5. 
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källan för denna grupp (Raffournier, 1995). Aktiespararna, en organisation som 

företräder de mindre aktieägarnas intressen, har därför instiftat tävlingen ”Årets 

bästa årsredovisning” för att bolagen ska stimuleras att ge aktieägare och 

investerare så användbar information som möjligt (Torekull, 1998).  

 

Forskning om vilka företagsspecifika faktorer som bestämmer i vilken 

utsträckning frivillig information5 redovisas har gjorts i relativt stor utsträckning. 

Den första undersökningen som det ofta refereras till är Singhvi och Desai 

(1971). I denna undersökning analyserades hur företagsstorlek, börsnotering, 

val av revisor samt lönsamhet påverkade vilken information som rapporterades 

i årsredovisningar av företag vars aktier handlades vid börsen i New York. 

Nyare undersökningar av samma slag är exempelvis Chow och Wong-Boren 

(1987) om frivillig öppenhet i mexikanska företag och Hossain et al (1995) om 

vilka faktorer som påverkar grad av frivillig informationsgivning i nya 

zeeländska börsföretag. Andra nationella undersökningar är gjorda av 

exempelvis Raffournier (1995) och Depoers (2000), som visar vad som styr 

graden av frivillig informationsgivning i schweiziska respektive franska 

börsbolag. Meek et al (1995) analyserade vilka faktorer som gör att multi-

nationella företag i USA, Storbritannien samt kontinentala Europa lämnar 

frivillig information i årsredovisningen. 

 

I Sverige har huvudsakligen två undersökningar inom detta område genomförts 

de senaste femton åren. Cooke (1989) granskade 1985 års årsredovisningar från 

90 företag, både börsnoterade och icke-börsnoterade, och fann att det som styr 

i vilken grad svenska företag redovisar frivillig information framför allt är om 

företaget är börsnoterat eller ej, och om företaget även är noterat vid en 

                                                           
5 Vad vi avser med begreppet frivillig informationsgivning presenteras i avsnitt 1.5 nedan.  
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utländsk börs. Företagets storlek fanns också ha ett signifikant positivt 

samband med graden av frivillig informationsgivning. Adrem (1999) kom till 

slutsatsen att sannolikheten för att ett svenskt företag ska anse sig arbeta aktivt 

med informationsgivning och kommunikation mot aktiemarknaden ökar med 

företagets storlek, ägarspridning samt med notering vid Stockholmsbörsen.   

 

Cooke (1989) utformade en lista med utgångspunkt från vilken information 

som rekommenderades av FAR 6 , IASC 7  samt tidigare undersökningar. Ett 

oviktat index med innebörden att företagen fick noll poäng om informationen 

inte fanns med och ett poäng om den fanns med i årsredovisningen användes 

för att mäta graden av frivillig informationsgivning. Att använda ett oviktat 

index försvarades med att olika användare av årsredovisningen skulle ha skilda 

behov av olika typer av frivillig information. Cooke (1989) fokuserade således 

inte på en enskild användargrupp utan snarare på alla användare av 

årsredovisningen. Adrem (1999) samlade in uppgifter om 140 börsföretags 

öppenhetsstrategi genom frågeformulär direkt till företagen. För att bekräfta 

företagens påstådda strategi för öppenhet i informationsgivningen bad han 

också aktieanalytiker bedöma denna.   

 

Av tidigare nämnd anledning hävdar vi att de som främst är beroende av 

årsredovisningen som informationskälla är de mindre aktieägarna och 

investerarna. Ingen av de undersökningar som vi beskrivit ovan har dock tagit 

särskild hänsyn till denna användargrupp. Vi anser att det därför borde vara av 

redovisningsteoretiskt intresse att utreda vad som styr i vilken utsträckning 

företag väljer att rapportera just den frivilliga information som de mindre 

                                                           
6 Föreningen Auktoriserade Revisorer. 
7 International Accounting Standards Committee: Inflytelserik internationell standardsättare i 
redovisningsfrågor. 
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aktieägarna och investerarna efterfrågar. Jämfört med exempelvis fondkom-

missionärer, borde de mindre aktieägarna ha större behov av att i 

årsredovisningen kunna ta del av uppgifter som kräver komplicerade 

beräkningar och uppgifter som ger motsvarande insyn i företagets verksamhet 

och ledning som de större får genom andra källor. Exempel på sådana 

uppgifter skulle kunna vara för investeringsbesluten viktiga nyckeltal och 

historisk utveckling av dessa, prognoser för vinst och försäljning samt 

information om ledningen och dess arbete. 

 

Även ur användarnas synvinkel borde en undersökning vara av vikt, som bidrar 

till förståelse för vilka faktorer som styr i vilken utsträckning information som 

efterfrågas av mindre aktieägare och investerare, rapporteras i företagens 

årsredovisningar. Om en sådan undersöknings resultat exempelvis tyder på att 

större företag redovisar viktig frivillig information i större utsträckning än de 

mindre företagen, bör den enskilde aktieägaren vara medveten om att risk finns 

att all information om det mindre företaget som är av vikt för ett inves-

teringsbeslut inte går att finna i årsredovisningen. Den bör istället sökas från 

andra källor. Resultatet av undersökningen kan även användas som underlag 

vid en diskussion om eventuell ökad reglering av nu frivillig information. Om 

undersökningen till exempel visar att företag som är noterade på O-listan är 

sämre på att redovisa den information som de mindre aktieägarna efterfrågar än 

vad företag på A-listan är, kan det argumenteras för att behovet av reglering är 

större bland dessa företag. 

 

Mot denna bakgrund kommer vi i vår undersökning att utgå från de mindre 

aktieägarnas och investerarnas behov av information. Ett viktat index, där 

förekomsten av information som bedöms som extra betydelsefull för denna 
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grupp värderas högre än annan, kommer därför att användas för att ta hänsyn 

till de mindre aktieägarnas och investerarnas intressen.  

 

En brist i de två beskrivna svenska undersökningarna är att graden av frivillig 

öppenhet har mätts under enbart ett år. Hossain et al (1995) kritiserar sin egen 

och de flesta övriga studier inom samma område av denna anledning och 

menar att mer säkerställda resultat skulle uppnås genom studier som mäter 

graden av informationsgivning över flera år. Detta kommer vår undersökning 

att göra. Dessutom menar vi att det finns fog för att studera betydligt fler 

företag än vad Cooke (1989) och Adrem (1999) gjorde för att även på detta sätt 

kunna höja graden av säkerhet i undersökningens resultat.  

 

Till skillnad från tidigare undersökningar inom detta område kommer vi alltså 

att: 

 

 utgå ifrån de mindre aktieägarna och investerarna 

 använda ett viktat index som tar hänsyn till ovanstående grupps intressen 

 låta undersökningen omfatta mer än ett år 

 inkludera ett större antal företag 

   

1.3  Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka ett antal företagsspecifika faktorer för att avgöra om 

dessa förklarar i vilken omfattning svenska publika bolag i sin årsredovisning 

redovisar den frivilliga information som efterfrågas specifikt av mindre 

aktieägare och investerare. Vi ämnar även diskutera bakomliggande orsaker till 

det resultat som undersökningen ger.   
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1.4  Avgränsningar 
 

Som kommer att framgå i avsnitt 2.3.2 har vi av olika anledningar valt att utgå 

från Aktiespararnas tävling om årets bästa, eller mer exakt mest aktieägar-

orienterade årsredovisning, för att avgöra i vilken utsträckning publika företag 

redovisar frivillig information. Av detta följer att vårt val av vilka företag som 

observeras blir detsamma som Aktiespararna redan har gjort. I tid väljer vi att 

avgränsa vår undersökning till att innefatta åren 1999, 2000 och 2001. Företag 

som varit noterade under samtliga eller något av dessa år inkluderas således i 

studien. Anledningen till att vi låter undersökningen omfatta fler än ett år är 

inte att vi vill studera utvecklingen över tid. Detta beslut har istället fattats för 

att minska risken att tillfälligheter i de undersökta företagsspecifika faktorerna 

skall påverka de samband vi undersöker. Avslutningsvis vill vi understryka att 

det endast är bakomliggande faktorer till den del av informationsgivningen som 

vi benämner frivillig som studien avser att utreda, samt att vi enbart behandlar 

den del av informationsgivningen som utgörs av årsredovisningen. Delårs-

rapporter, bokslutskommunikéer och andra publikationer såsom separat 

miljöredovisning kommer alltså ej att beaktas. 

 

1.5  Definitioner 
 

Information definierar vi i redovisningssammanhang som sådana uppgifter som 

sedan tidigare inte varit kända för användarna och som är värdefulla i deras 

beslutsfattande gällande företaget.  
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Med fullständig öppenhet i informationsgivningen eller enbart fullständig öppenhet 

avser vi att företagen delger användarna all information (enligt definitionen 

ovan) som företagsledningen besitter.   

 

Begreppet frivillig öppenhet i informationsgivningen eller kortare frivillig öppenhet, 

alternativt frivillig informationsgivning, använder vi för företagets rapportering 

av sådan information (enligt definitionen ovan) som inte krävs av 

Årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekommendationer eller enligt 

Stockholmsbörsens och NGM:s8 noteringsavtal.  

 

Med begreppet mindre aktieägare och investerare avser vi främst privatpersoner, det 

vill säga den intressentgrupp som bör ha årsredovisningen som den främsta 

källan för information om företaget. Vad som allmänt bör karaktärisera de 

aktieägare och investerare som vi väljer att benämna mindre, är att de till följd 

av bristande resurser eller kunskap inte i samma utsträckning som till exempel 

fondkommissionärer kan tillgodogöra sig redovisningsinformation. 

 

Samtliga definierade begrepp kommer att behandlas mer ingående i uppsatsens 

tredje kapitel. 

                                                           
8 Nordic Growth Market. Tidigare Stockholm Börsinformation (SBI-listan). 
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2  METOD 
 

I uppsatsens syfte finns beskrivet vad som är målet med vår undersökning. Metodkapitlet 

utgår från syftet, eftersom det är lämpligt att välja det tillvägagångssätt som bäst bidrar till 

måluppfyllelse. Här följer en presentation av det förhållningssätt till vetenskap som präglar 

uppsatsen, den metod som används under arbetets gång samt en genomgång av hur 

forskningsprocessen utformas. Avslutningsvis utvärderas undersökningens felkällor.    

 

2.1  Vetenskapligt förhållningssätt 
  

Varje människa har grundläggande föreställningar om hur omvärlden ser ut och 

vilken roll personen har att spela i denna. Ett vanligt samlingsbegrepp för 

sådana grundläggande föreställningar, som är väsentliga för hur metoder 

utformas, är paradigm. En beståndsdel i ett paradigm kan vara sättet att se på 

verkligheten. (Arbnor & Bjerke, 1994) Den undersökning som vi genomför är 

av ett sådant slag att orsak-verkan-samband skall utredas. Utifrån tidigare känd 

teori ställer vi upp hypoteser om samband mellan frivillig informationsgivning 

och olika företagsspecifika faktorer, som sedan testas med hjälp av statistiska 

metoder. Givetvis vill vi tro att det är genom ett sådant arbetssätt som ny 

kunskap kommer till. Detta torde i Arbnor och Bjerkes (1994) termer innebära 

att vår verklighetsuppfattning grundas på antagandet att verkligheten är konkret 

och lagbunden och att dess struktur är oberoende av människor som försöker 

bidra till ny kunskap. Vi utgår från att verkligheten är objektiv och rationell. 

Om en specifik faktor för ett företag tilltar eller avtar, ökar eller minskar 

exempelvis möjligheten att en viss typ av frivillig information rapporteras. Vi 

strävar även efter generellt applicerbara slutsatser genom empiriskt utförda 
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tester. Den verklighetssyn som nu har presenterats avspeglar sig i uppsatsens 

kommande kapitel.  

 

En anhängare till detta rationella sätt att se på verkligheten har enligt Arbnor 

och Bjerke (1994) ett förklarande, ett positivistiskt förhållningssätt till 

vetenskap. Positivister menar att filosofin inte är en vetenskap utan att 

naturvetenskapliga arbetssätt, exempelvis hypotesprövning, kan användas även 

när sociala fenomen ska betraktas. När vi undersöker vad hermeneutik, det 

motsatta sättet att förhålla sig till vetenskap, innebär känner vi oss dock inte 

som några äkta positivister. Hermeneutiken lägger tonvikten i forskningen på 

att förstå och försöka tolka mänskliga upplevelser och erfarenheter, som 

förmedlas skriftligt och muntligt genom språk. (Patel & Davidson, 1994) Den 

hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen 

förförståelse, vilket vid undersökningar leder till att förståelsen för problemet 

blir större ju längre arbetet har framskridit. Förförståelse är nödvändigt för att 

förståelse skall vara möjligt. (Gilje & Grimen, 1992)  

 

I vårt arbete med uppsatsen läser vi olika sorters skriven text, bland annat 

redovisningsteoretiska böcker och vetenskapliga artiklar. Trots att de hypoteser 

som testas är av förklarande och inte förstående karaktär, utgår vi vid 

informationsinsamlingen ifrån våra förkunskaper. Vi tolkar medvetet eller 

omedvetet det vi läser, försöker få förståelse för det lästa och förmedlar till sist, 

på vårt eget sätt, den inhämtade informationen vidare i ny text och nya 

illustrationer i vår uppsats. Vi hävdar således att våra personliga förutsättningar 

och erfarenheter avspeglar sig i uppsatsen vare sig vi vill det eller inte och att vi 

på så sätt inte kan uppnå fullständig objektivitet. Sammanfattningsvis menar vi 

att det finns en objektiv verklighet, men att det är mycket svårt eller rent av 



Metod 

 8

omöjligt att avbilda den på ett objektivt sätt i en uppsats som denna. Synsättet 

de kommande kapitlen bygger på kommer därmed att ha inslag av såväl 

positivistiskt som hermeneutiskt tänkande. 

 

2.2  Typ av undersökning 
 

Eftersom uppsatsens syfte är centralt i metodkapitlet väljer vi att upprepa det 

här. Målet med undersökningen är att utreda ett antal företagsspecifika faktorer 

för att avgöra om dessa förklarar i vilken omfattning svenska publika företag 

redovisar den frivilliga information som efterfrågas specifikt av mindre 

aktieägare och investerare. Vi avser även att diskutera bakomliggande orsaker 

till det resultat som undersökningen ger. För att uppnå vårt syfte använder vi 

oss, som nämnts i det inledande kapitlet, av den modell som organisationen 

Aktiespararna nyttjar vid bedömningen av vilket företags årsredovisning som är 

årets mest aktieägarorienterade. Vi testar olika företags poäng i tävlingen mot 

den så kallade Börsguidens upplysningar om dessa företag för att se om vi kan 

hitta några signifikanta faktorer som förklarar den frivilliga informations-

givningen. Vilken slags undersökning är det då som utförs?  

 

2.2.1  Förklarande undersökning 

 

Det finns många olika typer av undersökningar. Dessa kan bland annat 

klassificeras utifrån undersökningens syfte. Som det framgick av föregående 

avsnitt har vi för avsikt att i denna uppsats utreda orsakssamband. Vi utgår 

också, som tidigare nämnts, från hypoteser om sambandet mellan orsak och 

verkan vad det gäller den frivilliga informationsgivningen i företagens årsredo-

visningar. Av detta kan vi dra slutsatsen att vår undersökning i Lundahl och 
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Skärvads (1999) termer kan klassas som förklarande eller orsaksförklarande. 

Även Lekvall och Wahlbin (2001) använder begreppet förklarande under-

sökning. De menar att dessa oftast koncentreras till ett fåtal variabler, vilket 

stämde väl överens med våra tankegångar i uppsatsarbetets inledningsskede. Vi 

planerade att testa cirka fem hypoteser, beroende på vad vi fann värt att 

undersöka efter genomgång av relevant teoribildning inom området. Det 

slutliga antalet blev sju stycken. Vid undersökningar av förklarande slag är det 

vanligt att det redan innan utredningsarbetet börjar finns tänkbara förklarande 

faktorer. I vårt fall var dessa möjliga orsaksfaktorer i förväg företagsstorlek, 

lönsamhet och bransch.  

 

2.2.2  Hypotetisk-deduktiv metod 

 

Vår studie utförs i enlighet med en hypotetisk-deduktiv metod. Deduktion 

innebär att utgångspunkten för forskningen finns i allmänna principer och 

befintliga teorier. Utifrån teorierna dras slutsatser om det undersökta 

fenomenet. (Patel & Davidson, 1994) En hypotetisk-deduktiv metod känne-

tecknas av att det utifrån teorin härleds, deduceras hypoteser. Hypoteserna 

testas med hjälp av insamlad empiri för att därefter verifieras eller falsifieras. På 

detta sätt bidrar undersökningen delvis till ny kunskap och nya hypoteser för 

framtida forskning kan formuleras. (Befring, 1994) I vårt fall kommer förslag 

till nya hypoteser och till framtida forskning att presenteras i uppsatsens 

avslutande kapitel. 
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2.2.3  Tvärsnittsstudie 

 

Ett annat sätt att klassificera undersökningar är utifrån vilken ansats som väljs. 

Vi studerar många olika företag utifrån existerande data i nutid, tittar inte 

närmare på ett enda börsnoterat företag, följer inte utvecklingen över tid och 

gör inte heller några prognoser om framtiden. Att vi studerar utfallet i 

Aktieägarnas tävling om bästa årsredovisning för tre år innebär, som tidigare 

nämnts, inte att vi gör en studie av utvecklingen över tid.  

 

Med Halvorsens (1992) terminologi skulle det ovanstående betyda att vår 

undersökning är en tvärsnittsstudie. En sådan karaktäriseras av att förhållandet 

mellan variabler i fler än ett fall klarläggs vid en given tidpunkt. Tvärsnitts-

studier syftar vanligen till att testa samvariation mellan valda variabler. 

Samvariationen är också av stort intresse i vår studie. Genom att våra hypoteser 

testas svarar vi på frågan vilka faktorer det är som ger upphov till rapportering 

av frivillig information. Ett samband skulle exempelvis kunna vara ”stora 

företag har bättre möjlighet att ge aktieägarna den information de efterfrågar”. 

Lekvall och Wahlbin (2001) menar att en tvärsnittsansats är lämplig när 

sambanden mellan de studerade faktorerna är relativt enkla. I sådana fall blir 

statistiska metoder effektiva hjälpmedel i analysstadiet. Vi förväntade oss i 

uppsatsarbetets inledningsfas att i litteraturen kunna hitta redan uppmärk-

sammade och inte alltför komplicerade samband mellan frivillig öppenhet i 

redovisningen och vissa företagsspecifika faktorer, vilket vi senare också gjorde. 

Tvärsnittsstudier är vanligt förekommande vid undersökningar av förklarande 

slag (Lekvall & Wahlbin, 2001), vilket stämmer väl överens med hur vi i det 

föregående avsnittet klassificerade vår utredning. 
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2.2.4  Kvantitativ metodik 

 

Ett ytterligare sätt att dela in undersökningstyper är att skilja på kvantitativ och 

kvalitativ metodik. Det är främst det sätt på vilket siffror och statistik används 

som skiljer de båda metodikerna åt. Statistiska metoder är viktiga verktyg när 

kvantitativ information skall analyseras. Kvantitativa metoder karaktäriseras av 

formalitet och struktur, vilket krävs när jämförelser eller formaliserade analyser 

skall genomföras. Kvalitativa metoder har däremot en låg grad av formalitet 

och det är inte lika meningsfullt att uttrycka insamlade data i siffror. Den 

information som samlas syftar till att ge en djupare förståelse för det studerade 

problemet och till att problemet skall kunna sättas in i ett större sammanhang. 

(Holme & Solvang, 1991)  

 

För att på bästa sätt uppfylla uppsatsens syfte anser vi att kvantitativ metodik är 

att föredra framför kvalitativ. Vi samlar in datamaterial som till stor del är i 

sifferformat. De uppgifter som inte redan är kvantifierbara kodar vi för att 

materialet ska kunna analyseras med hjälp av statistiska metoder. Vårt val av 

metod går också väl ihop med Lekvall och Wahlbins (2001) påpekande om att 

många undersökningar som klassificeras som tvärsnittsstudier är kvantitativa, 

medan fallstudier oftast är av den kvalitativa sorten.  

 

Vi är av den åsikten att det skulle vara svårt att kunna dra generella slutsatser 

om bakomliggande orsaker till redovisning av frivillig information från 

exempelvis intervjuer, som är en mycket vanlig kvalitativ datainsamlingsmetod. 

För att kunna uttala oss om hela målpopulationen skulle vi behöva genomföra 

långt fler intervjuer än vad tidsramen för magisteruppsatsen tillåter. Vi menar 

att vi behöver ett arbetssätt som i högre grad influeras av formalitet och 
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struktur. Kvalitativ metod skulle däremot kunna användas för vår undersökning 

om vi valde att läsa årsredovisningar i syfte att själva se sambanden utan hjälp 

av statistiska metoder. Detta arbetssätt skulle dock, enligt vårt sätt att se det, på 

ett sämre och mindre exakt sätt uppfylla uppsatsens syfte. Resultaten skulle inte 

kunna bli statistiskt säkerställda, vilket skulle leda till att utredningens slutsatser 

skulle bli mindre generaliserbara och således mindre intressanta. Sammantaget 

tycker vi oss ha goda skäl till att välja en kvantitativ metod för vår 

undersökning.      

 

2.3  Forskningsprocessen 
 

Grovt sett kan kvantitativa undersökningar i enlighet med figur 1 indelas i tre 

faser och fyra undersökningssteg. I planeringsfasen formuleras hypoteser och 

undersökningen struktureras. Därefter följer datainsamlingsfasen och analys-

fasen. I detta avsnitt ska vi nu presentera vårt tillvägagångssätt i de olika faserna 

och undersökningsstegen.  

 

 

 
                  Planeringsfasen      Datainsamlingsfasen       Analysfasen 
 
Figur 1: Forskningsprocessen med faser och undersökningssteg (Lundahl & Skärvad, 1999)  
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2.3.1  Hypotesformulering 

 

Det första steget i en kvantitativ undersökning syftar till att precisera de 

hypoteser som sedan ska testas. Vår hypotesformulering följer arbetsordningen 

i figur 2.  

 

 

 
Figur 2: Hypotesformuleringens arbetsordning (Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

Efter redovisningsskandalerna i USA har det debatterats hur liknande händelser 

ska kunna undvikas i framtiden. För att formulera ett problem som vår 

magisteruppsats kunde utgå ifrån, tänkte vi redan i ett tidigt skede att den skulle 

behandla någon av följderna av dessa skandaler. En inspirationskälla till det 

ämne vi slutligen valde var den, under sommaren 2002, utgivna boken Building 

Public Trust – the Future of Corporate Reporting av Samuel A. DiPiazza, verk-

ställande direktör på PriceWaterhouseCoopers, och Robert G. Eccles, tidigare 

professor på Harvard Business School. Författarna menar att den externa 

redovisningens innehåll måste reformeras. Redovisningen måste göras öppnare 

och inkludera mer information för att analytiker och investerare ska kunna 

skapa sig en helhetsbild av företaget och därmed kunna bedöma dess rätta 

värde. Bokens slutsatser fick oss att vilja undersöka i vilken utsträckning och 

varför svenska företag redan idag redovisar frivillig information. Detta blev 

grunden till vår problemdiskussion, som presenterades i avsnitt 1.2.   

 

I nästa steg påbörjades sökningen efter tidskriftsartiklar och böcker inom vårt 

intresseområde. Denna gjordes med hjälp av bland annat sökorden öppenhet 

Problem- 
formulering 

Litteratur- 
genomgång 

Utveckling av 
teoretisk ut- 
gångspunkt 

Hypotes- 
formulering 
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(disclosure) och information (information) i samband med frivillig (voluntary) 

och finansiell (financial) i Universitetsbibliotekets databaser. Efter genomgång 

av dessa källor fick vi en bättre uppfattning om vilka motiv till öppen 

informationsgivning som existerar och förslag till hur en undersökning av vår 

typ skulle kunna planeras. Vi gjorde därefter en andra kompletterande 

litteratursökning efter sådana källor som ofta refererats i tidigare under-

sökningar, för att få en så heltäckande bild av vårt undersökningsområde som 

möjligt.  

 

Efter genomförd litteraturgenomgång hade vi bildat oss en tillräckligt stor 

referensram om öppenhet i den externa informationsgivningen för att kunna 

skapa den teoretiska utgångspunkten för vår undersökning. I detta läge kunde 

vi också börja formulera de hypoteser som vi ville testa i undersökningen. 

Dessa presenteras i slutet av kapitel 3, som vi har valt att kalla just 

utgångspunkt.    

 

En bra hypotes ska enligt Lundahl och Skärvad (1999) utmärkas av följande 

egenskaper: 

 

 Hypotesen skall kunna vara en möjlig lösning på den problemställning 

som studien utgår ifrån. 

 Hypotesen skall kunna testas. 

 Hypotesen skall vara rimlig, det vill säga vara underbyggd av argument - 

inte bara ”tagen ur luften”. 

 

Patel och Davidson (1994, s 18) påpekar att de viktigaste kraven på en hypotes 

är att den ”är enkel och har stor räckvidd”, det vill säga att den täcker ”vanligt 
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förekommande företeelser och inte enbart specialfall och unika händelser”. 

Befring (1994, s 38) anser att hypoteser idealt sett ska vara ”precisa, entydiga, 

kortfattade och empiriskt prövbara”. Han betonar att hypoteserna kan 

formuleras mer eller mindre logiskt utifrån den teoretiska grundvalen. 

Forskaren måste använda sin egen intuition och fantasi för att inte det 

teoretiska ramverket ska stå i vägen för nya infallsvinklar.       

 

Vid formuleringen av de hypoteser som vi testar har vi haft ovanstående åsikter 

i åtanke. De hypoteser som vi har valt anser vi vara de som bäst kan tänkas 

förklara varför företagen redovisar just den information som mindre aktieägare 

och investerare efterfrågar. De är utvalda med bakgrund av teorier, tidigare 

undersökningars resultat samt allmän logik. Vi motiverar vårt val i anslutning 

till varje hypotesformulering.  

 

2.3.2  Undersökningsplanering 

 

I detta andra steg i forskningsprocessen görs val av kunskapskällor och 

metoder för datainsamling. För att testa hypoteser i en undersökning av vår typ 

behövs dels data om responsvariabeln och dels om de förklarande variablerna. I 

vårt fall blir de företagsspecifika faktorerna, såsom till exempel företagsstorlek, 

de variabler som ska förklara graden av frivillig öppenhet, det vill säga 

responsvariabeln. 

 

För att fastställa värdet på responsvariabeln, med andra ord avgöra i vilken 

utsträckning företag redovisar den frivilliga information som användarna 

efterfrågar, såg vi två huvudalternativ att välja mellan. Antingen skulle vi först 

kunna fråga ut representanter för målgruppen om vilken information de 
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efterfrågar och därefter läsa företagens årsredovisningar för att se i vilken 

utsträckning denna information finns med. Vi skulle då ha konstruerat ett slags 

index där öppenheten hamnar på en viss nivå. De flesta av de tidigare 

undersökningarna inom vårt område har just mätt öppenhet utifrån olika index, 

framtagna med utgångspunkt från analytikers åsikter om vilken information 

som bör inkluderas i årsredovisningen.  

 

Det andra alternativet skulle vara att utgå från en redan gjord undersökning. Ett 

eget index behöver då inte konstrueras. I Sverige finns huvudsakligen två årliga 

undersökningar som studerar vilken information som redovisas i samtliga 

noterade bolags årsredovisningar, Stockholmsbörsens ”Bästa redovisningen” 

och Aktiespararnas ”Årets bästa årsredovisning”. I Stockholmsbörsens tävling 

väljer en jury ut det företag som publicerat den externa redovisning som ”bäst 

motsvarar de krav som aktieägare och andra läsare ställer” (Bästa redovisningen, 

2002, s 4). Bedömningen sker genom en helhetsbedömning av såväl innehåll 

som grafisk formgivning och både årsredovisningar, delårsrapporter samt till 

viss del kvaliteten på företagens hemsidor beaktas. Företagen är indelade i två 

olika tävlingsklasser; stora företag med ett börsvärde på över två miljarder 

kronor, samt mindre företag. Någon exakt bedömningsmall finns ej, utan 

helhetsbedömningen betonas. (Bästa redovisningen, 2002; Allstrin, 2002) 

 

I Aktiespararnas tävling sker istället bedömningen endast av årsredovisningen 

och utifrån exakta kriterier, där företagen ges poäng utifrån vilken information 

som redovisas. Det påpekas att kriterierna9 är speciellt framtagna utifrån vilken 

information som mindre aktieägare och investerare efterfrågar. Syftet är att den 

mest aktieägarorienterade årsredovisningen ska utses. Poängen viktas även så 

                                                           
9 Se bilaga 1. 
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att information som bedöms vara särskilt viktig för denna grupp får mer poäng. 

Tävlingen omfattar de företag som varit noterade på antingen Stockholms-

börsens listor eller NGM-listan under hela räkenskapsåret och som publicerat 

sin årsredovisning på svenska. Investmentbolag tävlar i en egen klass då andra 

krav på innehållet i årsredovisningen ställs på dessa enligt lag och rekommenda-

tioner. Kriterierna i modellen ses över och uppdateras vid behov varje år. 

(Johansson, 2002; Larsson, 2000; Torekull, 1998)  

 

Att konstruera ett eget index vore otänkbart med tanke på den begränsade tid 

vi har till förfogande för vår undersökning. Vi valde att istället utgå från 

kriterierna och resultaten i Aktiespararnas tävling, exklusive klassen för 

investmentbolag. Det finns flera anledningar till att vi anser Aktiespararnas 

tävling vara bättre lämpad än Stockholmsbörsens för vår studie. För det första 

är kriterierna framtagna för att de ska tillgodose de mindre aktieägarnas 

intressen och behov av information, alltså den grupp som enligt resonemanget i 

problemdiskussionen bör ha störst behov av företagets årsredovisning. För det 

andra menar vi att det är viktigt att öppenheten mäts enligt bestämda kriterier 

och inte efter en helhetsbedömning. På så sätt ges samtliga företag en poäng, 

vilken tjänar som en måttstock som de förklarande variablerna kan mätas emot. 

Genom att informationen som mäts med Aktiespararnas kriterier är viktad 

utifrån hur betydande den anses vara för de mindre aktieägarna förmodar vi 

också att det är kvalitet och inte kvantitet av information som undersökningen 

mäter. När öppenhet mäts med ett index finns nämligen vanligtvis risken att 

måttet blir ”ju mer öppenhet desto bättre”, varför kvalitetsaspekten kan hamna 

i skymundan (Ball, 1982). Att samma kriterier gäller för både stora och små 

företag och att endast informationen i årsredovisningen beaktas är också 
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bidragande skäl till att Aktiespararnas modell är lämpligare i vårt fall. Det 

förstnämnda då vi vill kunna jämföra poängen mellan företag av olika storlek. 

 

Informationen som poängbedöms är till allra största del sådan som inte krävs 

enligt lag, rekommendationer eller noteringsavtal 10 . För vissa kriterier ingår 

även sådan information som företagen är skyldiga att rapportera, till exempel 

uppgift om antal anställda, men för poäng i tävlingen krävs att all information 

som efterfrågas om medarbetare är inkluderad. Detta gör att vi anser att 

Aktiespararnas modell kan sägas mäta just den frivilliga öppenheten i 

informationsgivningen som vi avser utreda vilka faktorer som förklarar. De 

som deltagit i framtagandet av kriterierna är Leif Edvinsson, Director 

Intellectual Capital på Skandia, Rolf Rundfelt, redovisningsexpert på KPMG, 

Gabriel Thulin på redovisningskonsultföretaget Hallvarsson och Halvarsson 

samt Aktiespararnas VD Lars-Erik Forsgårdh (Torekull, 1998). Vi anser, liksom 

Johansson (2002), att dessa namn garanterar att de kriterier som poängbedöms 

i modellen verkligen motsvarar den information som mindre aktieägare och 

investerare efterfrågar.  

 

2.3.3  Datainsamling 

 

Det material som används i en undersökning kan ha karaktären av sekundär-

data eller primärdata. Med sekundärdata avses uppgifter som finns dokumen-

terade om ett visst fenomen, men som någon annan än författaren har samlat 

in och sammanställt för ett annat syfte. Sekundärdata kan utgöras av till 

exempel böcker, tidningsartiklar eller årsredovisningar.  

                                                           
10 Se avsnitt 3.4. 
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Primärdata insamlas istället direkt av författaren genom exempelvis intervjuer 

eller enkäter.  

 

Då vi ansåg att det material vi skulle komma att behöva för vår undersökning 

redan fanns tillgängligt beslutade vi oss för att uteslutande bygga vår 

undersökning på sekundärdata. Vår datainsamlingsfas blev därför relativt enkel 

men däremot tämligen tidskrävande. Som beskrivet i avsnitt 2.3.2 har vi valt att 

utgå från Aktiespararnas tävling för att utreda i vilken utsträckning företagen 

redovisar den frivilliga information som mindre aktieägare efterfrågar. Vilken 

poäng företagen fått enligt denna tävling under de tre åren som vår 

undersökning omfattar har vi hämtat från hemsidan för Aktiespararnas 

medlemstidning Aktiespararen.  

 

Vår datainsamling om de förklarande variablerna har vi valt att göra från 

framför allt publikationen Börsguiden, som ges ut tre gånger per år av företaget 

Delphi Economics. I Börsguiden finns uppgifter om samtliga företag som är 

noterade på Stockholmsbörsen samt på NGM-listan. De finansiella uppgifterna 

i Börsguiden kommer från respektive företags årsredovisning. Genom 

stickprov från företagens årsredovisningar har vi ej funnit några felaktiga 

uppgifter, varför vi har stor tilltro till denna publikation. De nummer av 

Börsguiden som vi har behövt har funnits att låna på Linköpings 

Universitetsbibliotek. I de fall våra observerade företag haft brutet räkenskapsår 

använder vi Börsguidens uppgifter från årsredovisningen som getts ut det år 

tävlingen omfattar. Om till exempel företaget har årsbokslut den sista juni 1999 

för räkenskapsåret 1998/1999 är det uppgifterna från denna årsredovisning vi 

låter ingå i 1999 års material.  
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I ett fåtal fall har vissa uppgifter om företagen ej kunnat inhämtas från 

Börsguiden. Vi har då sökt efter dessa på företagens hemsidor och i 

förteckningen Sveriges största företag (2000). Om uppgifterna inte gått att 

finna heller där, har vi utelämnat dem. Vissa icke-finansiella uppgifter har vi 

utläst ur tidningen Affärsvärldens så kallade aktieindikator samt från 

Stockholmsbörsens hemsida. Exakt när dessa källor har använts anges i 

anslutning till det avsnitt där respektive hypotes presenteras. 

 

2.3.4  Bearbetning och analys av data 

 

När samtliga aktuella uppgifter gällande företagen i undersökningen hade 

samlats in tog vi ställning till på vilket sätt uppgifterna från de tre åren skulle 

användas. Två förslag togs i beaktande. Antingen skulle materialet behandlas 

som tre separata undersökningar eller så skulle vi beräkna ett genomsnitt per 

företag för varje variabel över de tre åren. Eftersom vi skulle få problem att 

sammanfoga tre separata undersökningars resultat till ett enda, som analysen 

sedan skulle kunna utgå ifrån, bestämde vi oss för att basera vårt 

undersökningsmaterial på medelvärden. Även medelvärdesmetoden har 

nackdelar i och med att den siffra vi använder för exempelvis företagsstorlek, 

nämligen medelomsättning, antagligen aldrig har utgjort företagets årliga 

omsättning. Å andra sidan skulle en metod där medelvärden inte användes 

också innebära nackdelar, som att värden tagna från balansräkningen bara antar 

just dessa värden vid de tre tidpunkter då mätningarna görs, det vill säga på 

balansdagen. Tre av de sju variabler som vi testar för att finna eventuella 

samband med graden av frivillig informationsgivning är genomförd nyemission, 

bransch och listnotering (notering vid utländsk börs, på någon av 

Stockholmsbörsens listor eller på NGM-listan). För dessa variabler anser vi det 
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endast vara relevant med en uppgift för hela perioden 1999 till 2001 och därför, 

samt eftersom dessa variabler är kodade, gör vi inga medelvärdesberäkningar i 

dessa fall.   

  

Vid kvantitativa tvärsnittsstudier åskådliggörs vanligen det insamlade materialet 

i en datamatris. Matrisen i vår undersökning fick, efter att den kompletterats 

med medelvärdestabeller för responsvariabeln samt för fyra av de sju 

förklarande variablerna, 339 rader och 34 kolumner vilket gav 11526 celler11.  

 

För att analysera vårt material och testa de framtagna hypoteserna användes 

statistikprogrammet Minitab och testmetoderna beskrivande statistik (till 

exempel medelvärden och korrelation mellan variabler), multipel regressions-

analys samt stegvis regressionsanalys bakåt. För att kunna konstatera att dessa 

metoder var de mest lämpliga för vårt material och för att senare kontrollera att 

vi tolkat våra resultat korrekt fick vi möjlighet att vid ett par tillfällen träffa 

Anders Nordgaard, statistiklektor på Matematiska institutionen (MAI). Även 

adjunkt Olle Eriksson gav oss vid ett tillfälle några råd på vägen. Detta hjälpte 

oss, som sedan tidigare hade en viss kunskap inom ämnet regressionsanalys, till 

en större förståelse för de valda metoderna. För att undersökningens resultat 

ska vara möjligt att förstå och tolka även för den inte alltför statistiskt insatte 

läsaren, följer här en översiktlig genomgång av grunderna för regression12. 

 

Regressionsanalys används för att bestämma samband mellan en respons-

variabel och en eller flera förklarande variabler. Responsvariabeln är vårt fall 

                                                           
11 En sammanfattning av datamatrisen återfinns i bilaga 2. För den intresserade finns hela 
matrisen att tillgå. 
12 För en mer utförlig förklaring av metoderna hänvisas till en lämplig statistikbok. Detta 
avsnitt bygger på Andersson et al (1994) och Körner & Wahlgren (1998). 
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poängen i Aktiespararnas tävling medan de förklarande variablerna är 

företagsstorlek, lönsamhet, ägarspridning, materiellt investeringsbehov, 

genomförd nyemission samt bransch och listnotering13. Den enklaste formen 

av regressionssamband är linjärt och har endast en förklaringsvariabel. 

Eftersom vi testar fler än en förklaringsvariabel genomförs multipel regression 

för att finna linjära samband. Regressionsanalysen ger den räta linje som är bäst 

anpassad, det vill säga gör residualkvadratsumman14 så liten som möjligt, till det 

material som testas. Linjen motsvaras av en regressionsekvation med 

koefficienter för var och en av de förklarande variablerna. Varje 

regressionskoefficient kan tolkas förutsatt att de övriga variablerna i funktionen 

hålls konstanta. Koefficienten tolkas som den genomsnittliga förändringen av y 

(poängen) då x (en av de förklarande variablerna) ökar med en enhet. 

Ekvationen innehåller också en fristående koefficient, ett intercept, som anger 

linjens skärningspunkt med y-axeln. Tolkningen av interceptet skulle i vårt fall 

bli vilken poäng som uppnås i tävlingen om samtliga förklarande variabler 

uppvisade värdet noll. En sådan tolkning blir irrelevant och ointressant och 

kommer därför inte att göras. 

 

Efter att en multipel regressionsanalys har genomförts i Minitab är det dags att 

utreda om våra hypoteser ska förkastas eller inte, om det finns signifikanta 

samband mellan poängen i tävlingen och någon eller några av de förklarande 

variablerna. Minitab-utdraget är indelat i fyra avsnitt som vart och ett ger oss de 

uppgifter som tabell 1 visar. Uppgifter inom parentes är de uttryck som 

används i tabellerna i uppsatsens fjärde kapitel samt i bilaga 3. De uppgifter 

som behövs för att avgöra om de förklarande variablerna är signifikanta eller ej 

                                                           
13 De förklarande variablerna presenteras mer ingående i avsnitt 3.6. 
14 En residual är en observations avvikelse från medelvärdet av samtliga observationer, det 
vill säga från regressionslinjen.  
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anser vi vara viktigast för bakgrundsförståelsen. Dessa presenteras därför i detta 

avsnitt, medan de övriga uppgifterna diskuteras i resultatkapitlet (kapitel 4) eller 

i bilaga.  

Tabell 1: Tolkning av Minitab-utdrag 
 
Med T-värdet kan det avgöras om en variabels koefficient är signifikant skild 

från noll, det vill säga om den orsakas av någonting annat än slump. Ju större 

T-värdet är numeriskt sett desto säkrare är det att observationen inte enbart 

orsakas av slump utan att ett samband mellan responsvariabeln och den 

förklarande variabeln existerar. En konfidensgrad på 95 procent är praxis inom 

samhällsvetenskapen. Vid material av vår storlek (större än 30 observationer) är 

regressionskoefficienten approximativt normalfördelad och då gäller enligt 

tabell att T-värdet ska vara större än 1,96 eller mindre än -1,96 för att 

konfidensintervallet runt regressionskoefficienten med 95 procents säkerhet ska 

täcka den ”sanna” regressionskoefficienten. Att regressionskoefficienten 

avviker från noll är i sådana fall statistiskt säkerställt, det vill säga testet är 

signifikant och hypotesen kan inte förkastas på femprocentsnivån. 

 

P-värdet anger sannolikheten att T-värdet av slump antar ett värde som är 

numeriskt större än tabellvärdet (1,96 för material större än 30 observationer) 

1: regressionsfunktionen 
 
2: förklarande variabel, koefficienternas värde (Koeff), deras 
standardavvikelser det vill säga slumpvariation (SE Koeff), deras T- 
och P-värden samt VIF-värden  
 
3: en uppgift om residualspridningen (S) och de olika 
förklaringsgraderna R2 och R2 justerad (R2 just) 
 
4: frihetsgraderna (DF), en uppgift om den förklarade, oförklarade och 
totala variationen i y (SS), medelvärde för den förklarade, 
oförklarade och totala variationen i y (MS) samt F- och P-värden för 
modellen i sin helhet 
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om nollhypotesen är sann. Våra hypoteser är inte ställda som nollhypoteser, 

men tolkningen av P-värdet blir ändå densamma. Vid test av hypoteserna på 

femprocentsnivån visar ett P-värde som är mindre än fem procent på 

signifikans, det vill säga att det samband som hypotesen har föreslagit existerar.    

 

F-värdet har samma funktion som T-värdet men syftar till att testa en hel 

modells signifikans. I vår undersökning är antalet observationer tillräckligt stort 

för att det på femprocentsnivån enligt tabell aldrig kommer att krävas större 

numeriska F-värden än 3,84. 

 

Materialets residualer skall, för att övriga testresultat skall vara meningsfulla att 

tolka, vara normalfördelade. Detta har vi i vår undersökning tillsett genom att 

för varje regressionskörning studera residualplottar och histogram. I samtliga 

fall har residualerna varit nära normalfördelning, vilket gör att vi anser att 

testresultaten är tillförlitliga.   

 

Efter att det genom ovanstående tester har konstaterats om de hypoteser som 

vi testar bör förkastas eller inte kommer vi i analyskapitlet att utreda vilka 

orsaker som vi ser till det resultat som vi har fått. Vi diskuterar alltså varför en 

del företagsspecifika faktorer förklarar i vilken omfattning den efterfrågade 

frivilliga informationen redovisas och andra inte. Då de företagsspecifika 

faktorer som vi testar i vår modell som förväntat inte förklarar all variation i 

medelpoäng i Aktieägarnas tävling, kommer vi till viss del också att ge vår syn 

på vilka andra faktorer som kan tänkas ligga bakom redovisningen av den 

efterfrågade frivilliga informationen.  
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2.4  Utvärdering av felkällor 
 

I detta avsnitt kommer vi att utgå ifrån den modell som presenteras i figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Vanliga felkällor i tvärsnittsundersökningar (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

 

När det i en undersökning dras slutsatser om en målpopulation utifrån de 

resultat som uppvisas av de enheter som ingår i rampopulationen, den faktiskt 

undersökta populationen, kan inferensfel uppstå. Om de undersökta enheterna 

inte är representativa för målpopulationen är det troligt att slutsatserna inte kan 

anses vara riktiga. Vid alla undersökningar där inte målpopulationens samtliga 

enheter undersöks måste hänsyn tas till inferensproblematiken. Till följd av att 

den undersökning som vi genomför har Aktiespararnas tävling som 

utgångspunkt, blir vår målpopulation de företag som inkluderas i tävlingen. 

Eftersom alla företag som ingår i målpopulationen studeras, sammanfaller 

rampopulationen med målpopulationen och vår undersökning blir en 

totalundersökning. Av den anledningen anser vi oss inte behöva behandla vare 

sig några ramfel eller urvalsfel. Vad vi däremot inte hundraprocentigt kan 

garantera är eventuell förekomst av ramfel i Aktiespararnas tävling, det vill säga 

utgångspunkten för vår egen studie.  

 

Inferensfel 
Ramfel 

Urvalsfel 
Bortfallsfel 

Mätfel 
Respondentfel 

Instrumenteffekt

Bearbetnings-/ 
tolkningsfel 
Hanteringsfel 
Tolkningsfel 

Representativitet Validitet/Reliabilitet Reliabilitet

Undersökningskvalitet 
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Bortfallsproblematik uppkommer när de uppgifter som behövs för att kunna 

genomföra undersökningen av de utvalda enheterna inte går att insamla. I vårt 

fall uppkommer inget bortfall vad det gäller hela företag eftersom samtliga 

företag som vi vill undersöka under något av åren 1999 till 2001 har fått poäng i 

tävlingen om den mest aktieägarinriktade årsredovisningen. Vi har således inget 

bortfall av det slag som Dahmström (2000) benämner objektbortfall, men 

däremot ett partiellt bortfall eller variabelbortfall för vissa företag. För företag 

inom den finansiella sektorn saknas exempelvis uppgifter om värde på 

anläggningstillgångar, vilket vi använder för att mäta materiellt investerings-

behov. Detta har dock en naturlig förklaring som framgår av avsnitt 4.1 i 

resultatdelen. Dessutom anser vi inte att omfattningen av det partiella bortfallet 

är tillräcklig för att undersökningens resultat skall kunna ifrågasättas. Några 

inferensfel av betydelse torde således inte förekomma i undersökningen.  

 

Mätfel uppkommer om den mätmetod som används inte ger korrekta 

mätvärden för variablerna. Mätfel kan ge upphov till såväl låg validitet 

(mätmetoden mäter inte det som den avser att mäta) som låg reliabilitet 

(tillförlitlighet).   

 

Om respondenten inte har kunskapen, viljan eller tiden för att kunna delta i 

undersökningen eller svara på en specifik fråga, men gör det ändå kan detta 

resultera i ett respondentfel. Detta fel skulle vad det gäller vårt undersöknings-

material ha begåtts av den eller de som gjorde bedömningen av vilken poäng 

respektive företag skulle få i Aktiespararnas tävling. Eftersom vi vet att 

företagsbedömningarna utifrån de kriterier som återfinns i bilaga 1 har 

genomförts av två för detta ändamål speciellt anställda och därmed avlönade 

personer (Larsson, 2000), förmodar vi att respondentfel kan uteslutas. Tilläggas 
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bör att dessa personer är externt inhyrda sistaårsstudenter från Stockholms 

Universitet, vilket vi anser borde minska subjektiviteten i bedömningsarbetet i 

och med att dessa inte har deltagit i utarbetandet av kriterierna för tävlingen. 

 

En instrumenteffekt i en undersökning utgörs vanligen av att de frågor som 

ställs formuleras på ett olämpligt sätt, att deras ordningsföljd gör att de inte 

besvaras som om de stod var och en för sig eller att frågorna har för få eller för 

många svarsalternativ. I vårt fall skulle en eventuell instrumenteffekt kunna ha 

uppkommit då bedömningen av varje företag gjordes. Det faktum att de som 

varje år gör bedömningen är avlönande för att genomföra denna uppgift borde 

göra att de anstränger sig för att instrumenteffekter inte ska uppstå. Den 

undersökning som vi utgår ifrån har vi således ingenting att invända emot. Vad 

som skulle kunna ifrågasättas under denna punkt är vårt eget val av instrument, 

det vill säga hypoteser och det sätt vi valt att testa dessa på. Som kommer att 

framgå i samband med att hypoteserna ställs15 har vi dock valt ut dessa med så 

stor omsorg som vi funnit möjligt samt i flera fall övervägt olika alternativ 

innan vi slutligen kommit fram till hur hypotesen ska testas.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att Aktiespararnas kriterier och tävling mäter just 

den frivilliga öppenhet som de mindre aktieägarna och investerarna efterfrågar 

och att vi har gjort vad som står i vår makt för att minska mätfelen i vår 

undersökning av vilka företagsspecifika faktorer som styr denna öppenhet. 

Undersökningens resultat torde i detta avseende vara valida och tillförlitliga.    

 

Bearbetnings- och tolkningsfel uppstår om det datamaterial som har 

insamlats behandlas på ett felaktigt sätt och felaktiga slutsatser av denna 

                                                           
15 Se avsnitt 3.6. 



Metod 

 28

anledning dras. Hanteringsfel, främst fel vid kodning eller registrering av 

datamaterialet, har vi hanterat genom att i vår slutliga datamatris göra stickprov 

på cirka tio procent av observationerna i samtliga variabler oavsett om de är 

kodade eller enbart manuellt registrerade uppgifter. Risken för att vi skulle ha 

tolkat undersökningens resultat på ett felaktigt sätt har vi minskat genom att 

grundligt repetera litteratur från en kurs i Regressions- och tidsserieanalys samt 

genom att ta hjälp av anställda på MAI:s statistikavdelning. Vi menar därför att 

resultaten av vår undersökning även ur denna aspekt torde vara tillförlitliga. 
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3  UTGÅNGSPUNKT 
 

Det kapitel som utgör uppsatsens utgångspunkt följer i stort den diposition som figuren nedan 

illustrerar. Kapitlet inleds med ett resonemang kring årsredovisningens användare och vi 

presenterar vilken användargrupp som vår undersökning utgår ifrån. Därefter diskuteras 

begreppen information och fullständig öppenhet i företagens informationsgivning. Det fjärde 

avsnittet behandlar den reglerade öppenheten, det vill säga de krav på öppen 

informationsgivning som ställs i svenska lagar, redovisningsrekommendationer samt av 

Stockholmsbörsen och av NGM. Sedan återstår en diskussion kring frivillig öppenhet i 

informationsgivningen, utifrån vilken vi ställer de hypoteser som vår undersökning testar. 

Hypoteserna utgår från vårt användarperspektiv, vilket innebär att de testar företagsspecifika 

faktorer som kan tänkas förklara varför företag väljer att rapportera frivillig information 

som specifikt efterfrågas av mindre aktieägare och investerare.  

 

 

Figur 4: Utgångspunktens disposition  

 

3.1  Årsredovisningens användare 
 

Vid utformandet av standarder och rekommendationer för hur företagens 

externa rapportering ska se ut, måste beslut fattas om vilka intressenter 

informationen skall utgå ifrån och riktas till. Antingen kan intentionen vara att 
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tillgodose samtliga användares behov i lika hög grad och på så sätt försöka 

uppnå en neutral redovisning, eller så tas särskild hänsyn till en viss grupps 

intressen. (Gaa, 1986) Eftersom olika användargrupper har skilda åsikter om 

vad som är kvalitativ redovisningsinformation, kommer vi nedan att diskutera 

hur användare av information i årsredovisningar kan klassificeras och vilka 

användare vår undersökning utgår ifrån.  

 

IASB16 definierar användare av externt rapporterad redovisningsinformation, 

exempelvis årsredovisningar, som ”nuvarande och potentiella investerare, 

anställda, långivare, leverantörer och andra fordringsägare, kunder, myndigheter 

och deras organ samt allmänheten” (IASB, 2001, s 54). Denna definition 

innefattar både intressegrupper som är direkta och indirekta användare av de 

finansiella rapporterna. De direkta användarna utgörs av företagets aktieägare, 

leverantörer, andra fordringsägare, ledning, skattemyndighet, anställda och 

kunder medan de indirekta exempelvis består av analytiker, konkurrenter, 

fackföreningar och allmänhet. (Riahi-Belkaoui, 2000)  

 

De grupper som främst använder redovisningen som informationskälla är enligt 

FASB aktieägare, andra investerare samt fordringsägare. Med ett sådant synsätt 

blir syftet med finansiella rapporter att ge användarna beslutsunderlag för 

investeringar, lån och dylikt. (Hendriksen & van Breda, 1992) Användaren litar 

på att denne genom redovisningen blir försedd med information som ger goda 

grunder för egen tolkning av risker och för prognoser av investeringens 

avkastning (Glautier & Underdown, 1991). 

 

                                                           
16 International Accounting Standards Board: tidigare IASC, se not 7. 
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Ett användarperspektiv kan ges två olika inriktningar. Om den så kallade 

grundläggande principen väljs är avsikten att underlätta för de användare som, 

till följd av bristande resurser eller förmåga, inte till fullo kan tillgodogöra sig 

redovisningsinformationen och har denna som främsta källa för att utröna 

något om företagets ekonomiska situation. Den andra inriktningen kallas den 

utökade principen och baseras på tankesättet att mer insatta användare skall 

främjas. Dessa har redan en viss kunskap om det rapporterande företaget, de är 

villiga att ägna tid åt att ta till sig ny information och de kommer att nyttja 

denna information vid exempelvis investeringsbeslut. (Gaa, 1986)  

 

I vår undersökning kommer vi att ha den direkta användargruppen mindre 

aktieägare och investerare som utgångspunkt. Denna grupp borde kunna 

omfattas av den grundläggande principen av användarperspektivet på 

redovisning. Den teoribildning som utgör resterande del av vår referensram är 

utvald för att vara av intresse för den valda gruppen användare. Vi kommer 

således inte att behandla öppenhet i den mening att andra intressenter som till 

exempel företagets anställda, kunder, leverantörer samt kommuner och 

myndigheter ska få information som vänder sig till just dem. Vi kommer inte 

heller att behandla redovisning riktad till samhället, så kallad social redovisning. 

 

3.2  Informationsbegreppet 
 

En generell distinktion som är relevant för redovisning görs mellan information 

och data. Data kan definieras som mått på eller beskrivningar av objekt eller 

händelser, medan information kan definieras som data som har ett nyhetsvärde 

för mottagaren. För att data ska kunna kallas information ska den minska 

osäkerheten, kommunicera ett budskap till beslutsfattaren som har ett värde 
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större än dess kostnad och eventuellt framkalla en reaktion hos denne. När 

redovisningsdata som finns i de finansiella rapporterna redan har getts till 

användarna genom andra källor innehåller de inte förvånande inslag och är 

därför inte information. (Hendriksen, 1977)  

 

Kedner (1973) hävdar att data är meningsfullt sammanställda tecken, medan 

information är det underlag på vilket beslut baseras. Data är således ett 

förstadium till information. Information är i sin tur data som har utvalts, 

sammanställts och anpassats för en given beslutssituation. För en aktieägare 

eller investerare består beslutssituationen av att välja mellan att köpa eller inte 

köpa, alternativt sälja eller inte sälja de ägda aktierna. Även Törnqvist (1997) 

betonar att redovisningsinformationen måste vara användbar som 

beslutsunderlag för användarna. Då de beslut som en aktieägare eller 

investerare fattar är framtidsinriktade är det viktigt att redovisnings-

informationen är användbar för att kunna bedöma företagets framtida 

utveckling. 

 

Mycket av innehållet i årsredovisningen består av redan kända uppgifter. I 

bokslutskommunikén, som enligt börsens noteringsavtal måste offentliggöras 

omedelbart efter att bolagets styrelse fastställt årsbokslutet, måste bland annat 

resultaträkning och balansräkning i sammandrag, vinst per aktie och förslag till 

vinstutdelning inkluderas. Inga kurspåverkande uppgifter får heller lämnas i 

årsredovisningen eftersom denna inte når ut till samtliga användare samtidigt, 

vilket är ett krav enligt noteringsavtalet. (Börsregler, 2001) Som Hendriksen 

(1977) resonerar kan de uppgifter som redan offentliggjorts i boksluts-

kommunikén och genom andra källor i egentlig mening ej kallas för 

information i årsredovisningen. 
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I årsredovisningen kan det således finnas många uppgifter som kan anses vara 

data. Argument till varför den undersökning som vi genomför baseras på 

information och inte på data återfinns i inledningen till avsnitt 3.5 om frivillig 

öppenhet i informationsgivningen.  

 

3.3  Fullständig öppenhet i informationsgivningen 
 

En av de nio traditionella redovisningsprinciperna benämns the full disclosure 

principle, principen om fullständig öppenhet i informationsgivningen (Riahi-

Belkaoui, 2000). Enligt denna princip krävs det av företagen att all viktig 

information om det finansiella läget och de ekonomiska aktiviteterna ska 

redovisas i de rapporter som finns tillgängliga för externa parter (Anthony et al, 

1995).  

 

Mer exakt innebär principen om fullständig öppenhet i informationsgivningen 

att ingen information av intresse för den genomsnittlige investeraren ska 

utelämnas eller hemlighållas (Riahi-Belkaoui, 2000). Scott (1997) gör gällande 

att begreppet fullständig öppenhet innebär att stora mängder information 

sprids för att underlätta för investerare när de ska göra egna prognoser för 

företagets framtida prestationer. Kedner (1973) är av åsikten att fullständig 

öppenhet karaktäriseras av att upplysningar av väsentligt värde som företags-

ledningen besitter delges användarna genom årsredovisningen. Han menar 

dock att rapporteringen av konkurrensskäl inte kan bli fullständigt öppen. 

Anthony et al (1995) hävdar att det finns meningsskiljaktigheter om vad 

fullständig öppenhet innebär, men att det i allmänhet ska tolkas som att 

information ska offentliggöras om den föranleder investerarna att värdera 
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företaget annorlunda än de skulle ha gjort om de inte fått denna information. 

Denna definition har stora likheter med den som APB 17  använder för att 

definiera väsentlighetsprincipen (the materiality principle) (Riahi-Belkaoui, 2000). 

Principen innebär att information kan betraktas som väsentlig och ska därmed 

redovisas öppet om denna är av så stor vikt för användarna att den kan påverka 

utvärderingar eller beslut (Hendriksen, 1977). Anthony et al (1995) menar att 

fullständig öppenhet innefattas i begreppet väsentlighet. Principen om 

fullständig öppenhet finns införlivad i alla stora standardsättares18  regelverk 

men Riahi-Belkaoui (2000) menar att begreppet är brett och att det lämnar 

utrymme för olika tolkningar och vidare diskussion. 

 

Huvudbudskapet i såväl Riahi-Belkaouis, Kedners som Anthonys definitioner 

av fullständig öppenhet är att användarna, i vårt fall de mindre aktieägarna och 

investerarna, inte ska undanhållas sådan information som de kan ha nytta av i 

sitt beslutsfattande. På det sättet ser även vi på begreppet fullständig öppenhet. 

Valet av vilken information som ska delges användarna påverkas av dels krav 

enligt lagar, rekommendationer och avtal (se avsnitt 3.4) samt av 

företagsledningens inställning till kostnader eller nackdelar som förknippas med 

informationsgivningen (se avsnitt 3.5).  

 

3.4  Reglerad öppenhet 
 

När nu öppenhetsbegreppet har behandlats följer nedan en redogörelse för 

vilka lagar, rekommendationer och börsbestämmelser som företag noterade på 

                                                           
17 Accounting Principles Board: Amerikanskt standardsättande organ vid sidan av FASB. 
18 Exempelvis FASB och IASB. 
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Stockholmsbörsen eller på NGM måste följa vid utformandet av 

informationsgivningen. 

 

3.4.1  Lagkrav  

 

Alla företag som är börsnoterade och redovisningsskyldiga enligt 

Årsredovisningslagen (1995:1554) måste varje år lämna information om sin 

verksamhet och dess resultat genom balansräkning, resultaträkning, 

förvaltningsberättelse, finansieringsanalys samt tillhörande noter. Årsredovis-

ningen skall upprättas enligt så kallad god redovisningssed 19  och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 1996 trädde den nya 

svenska Årsredovisningslagen, där EU:s fjärde och sjunde direktiv finns 

implementerade, i kraft. Sedan dess är kravet på rapportering av 

tilläggsupplysningar större än tidigare. Enligt årsredovisningslagens femte 

kapitel skall tilläggsupplysningar numera lämnas om:  

 

 Principer för värdering av tillgångar, avsättningar eller skulder 

 Anläggningstillgångars anskaffningsvärde och värdeförändring 

 Taxeringsvärden på fastigheter 

 Ändringar i uppskrivningsfond 

 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar eller geografiska 

marknader om dessa avviker betydligt från varandra 

 Storlek på inköp och försäljning inom koncernföretag 

 Namn, kapitalandel och resultat i dotter- och intresseföretag 

 Förfallodatum för fordringar och skulder  

                                                           
19 Kan definieras som ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 
av bokföringsskyldiga”. (Prop. 1975:104, ur Börsregler, 2001, s 26) 
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 Ställda säkerheters art och form 

 Eventuella lån till ledande befattningshavare 

 Eventuella utelöpande konvertibla lån 

 Fördelning av bundet och fritt eget kapital 

 Skillnad mellan redovisad och definitiv inkomstskatt 

 Antalet anställda samt fördelning mellan kön 

 Fördelning av kostnader för löner och andra ersättningar på 

styrelseledamöter, VD, revisorer samt övriga anställda 

 Pensioner och avgångsvederlag till styrelseledamöter och VD 

 

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen 

av företagets verksamhet, ställning och resultat. Enligt årsredovisningslagens 

sjätte kapitel skall upplysningar även lämnas om: 

 

 Sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, 

resultaträkningen och noterna, men som är viktiga för bedömningen av 

företagets ställning och resultat 

 Sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut 

 Företagets förväntade framtida utveckling 

 Företagets verksamhet inom forskning och utveckling 

 Företagets filialer i utlandet 

 Antal och nominellt belopp för egna aktier som innehas av företaget, 

som förvärvats och som överlåtits under räkenskapsåret, den andel av 

aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning 

som har betalats respektive erhållits 
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 Skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under 

räkenskapsåret 

 Förslag till vinstdisposition 

 

Utöver sådan information om verksamhetens miljöpåverkan som skall lämnas 

enligt första och andra punkten ovan skall företag som bedriver verksamhet 

som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt Miljöbalken (1998:808) lämna 

upplysningar i övrigt om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.  

 

3.4.2  Rekommendationer  

 

Som tidigare nämnts krävs det enligt lagen att årsredovisningen är utformad 

enligt god redovisningssed. Denna kan sägas grundas på redovisningspraxis, 

rekommendationer och uttalanden från vissa myndigheter och organisationer, 

till exempel Finansinspektionen och Redovisningsrådet20 (Kylebäck & Landén, 

2001). För företag vars aktier är föremål för offentlig handel utgör 

Redovisningsrådet den främsta normgivaren. Rådets rekommendationer syftar 

bland annat till att bidra till att ”sådana upplysningar lämnas som är av 

betydelse för dem som fattar beslut på basis av företagens finansiella rapporter” 

(FAR, 2001, s 547). Rekommendationerna utformas med utgångspunkt från 

dem utgivna av IASB. (FAR, 2001) 

 

                                                           
20 Redovisningsrådet är en ideell förening bildad 1989 genom en överenskommelse mellan 
staten, FAR och Sveriges Industriförbund. Rådet har till uppgift att utfärda 
rekommendationer och sprida information om redovisningsfrågor. (Kylebäck & Landén, 
2001) 
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Här följer en kortfattad sammanfattning av de upplysningar, utöver de som 

krävs direkt enligt Årsredovisningslagen, som svenska börsföretag ska inkludera 

i årsredovisningen enligt Redovisningsrådets rekommendationer: (FAR, 2001) 

 

 Principer för värdering av varulager 

 Beskrivning av händelser som orsakat jämförelsestörande poster och 

dessas resultateffekt 

 Motiv till byte av redovisningsprincip samt resultateffekten av detta  

 Detaljerade upplysningar om finansiella respektive operationella 

leasingavtal 

 Vilka delkomponenter som ingår i likvida medel och hur dessa räknats 

fram 

 Redovisningsprinciper för omräkning av poster i utländsk valuta och hur 

valutakursdifferenser påverkat periodens resultat (även efter 

balansdagen) 

 Detaljerad fördelning av delbelopp av periodens skattekostnader eller –

intäkter 

 Redovisningsprinciper för beräkning av intäkter och fördelning av 

väsentliga intäktsslag 

 Tillämpad avskrivningsmetod, anskaffningsvärde och ackumulerade 

avskrivningar av immateriella tillgångar 

 Uppgift om totala utgifter för forskning och utveckling under perioden 

 Beskrivning av åtaganden som föranlett avsättningar 

 Vinst per aktie inklusive beskrivning om hur detta räknats fram 
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3.4.3  Marknadsplatsernas krav  

 

För bolag som är noterade vid Stockholmsbörsens A- eller O-lista gäller ett 

omfattande regelverk. Mest grundläggande är noteringsavtalet som i sin senaste 

version gäller från första mars 2001. De krav på information i årsredovisningen 

som anges i detta avtal kan sammanfattas under följande punkter. (Börsregler, 

2001) För företag noterade på NGM-listan är kravet på information utöver det 

som fordras enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommenda-

tioner identiskt med nedanstående punkter (NGM:s noteringsavtal).  

 

 Årsredovisningen ska vara upprättad i enlighet med tillämplig lag eller 

annan författning samt enligt god redovisningssed för aktie-

marknadsbolag. Avvikelse från Redovisningsrådets rekommendationer 

av icke oväsentlig betydelse skall omnämnas under rubriken redovisnings-

principer. Avvikelsen skall motiveras. 

 

Stor betydelse för vad som är god redovisningssed i aktiemarknadsbolag har de 

rekommendationer som utfärdats av normgivande organ i redovisningsfrågor. 

För börsbolag är den centrala normgivaren Redovisningsrådet samt i vissa 

frågor Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer. 

 

 Styrelsen skall i ett särskilt avsnitt i årsredovisningens förvaltnings-

berättelse lämna en redogörelse för styrelsearbetet under året. 

 

Denna redogörelse bör inkludera antalet sammanträden, ett sammandrag av 

arbetsordningen, eventuell förekomst av kommittéer samt en allmän 

beskrivning av vilka viktiga frågor som styrelsen behandlat under året.  
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 Av årsredovisningen skall för varje styrelseledamot framgå hur länge 

denne ingått i bolagets styrelse, dennes huvudsysselsättning och övriga 

väsentliga styrelseuppdrag. 

 

Dessa uppgifter skall avse sådana förhållanden som är av betydelse för 

aktieägarnas bedömning av ledamotens kvalifikationer för uppdraget. 

 

Ur öppenhetsperspektiv är det är också viktigt att påpeka att avtalet förbjuder 

företagen att inkludera kurspåverkande information i årsredovisningen som inte 

tidigare offentliggjorts. Det kan gälla exempelvis uppgifter om väsentliga dolda 

reserver i tillgångarna eller större förvärv och avyttringar av företag. 

Uppgifterna kan även omfatta omsättnings- och resultatsiffror per verksam-

hetsgren som inte varit möjliga att offentliggöra vid något tidigare tillfälle. 

Orsaken till dessa regler är att börsen kräver att information ska gå ut samtidigt 

till företagets alla intressenter. Den tryckta årsredovisningen är omöjlig att 

samtidigt distribuera till dessa.  

 

3.5 Frivillig öppenhet i informationsgivningen  
 

Det är upp till företagsledningen att bestämma vilken frivillig information som 

ska rapporteras till användarna av årsredovisningen. Enligt figuren i detta 

kapitels inledning innefattas begreppet frivillig öppenhet i informations-

givningen av de uppgifter som företaget väljer att rapportera utöver de som 

krävs enligt lagar, rekommendationer och marknadsplatsernas noteringsavtal. 

Att den frivilliga informationsgivningen är sändarbestämd medför att den inte 

till fullo behöver vara användbar för mottagarna, det vill säga användarna av 
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redovisningsinformationen. Företagen kan medvetet göra informations-

givningen till ett syfte i sig. Då finns risken för information overload, att 

användaren inte kan ta till sig all publicerad information av den anledningen att 

mängden sådan är för stor (Hendriksen & van Breda, 1992). Om företagen 

bedöms efter mängden frivillig information oavsett innehåll, mäts enligt 

resonemanget i avsnitt 3.2 i egentlig mening inte information utan snarare data. 

En hög poäng vid bedömning enligt Aktiespararnas kriterier menar vi dock 

garanterar att uppgifterna är just information för de mindre aktieägarna och 

investerarna. De uppgifter som premieras har valts ut för att vara av värde vid 

denna intressegrupps beslutsfattande.  

 

Som tidigare nämnts får inget av årsredovisningens innehåll kunna ha påverkan 

på företagets aktiekurs. Detta skulle kunna tolkas som att en stor del av 

uppgifterna i årsredovisningen inte nödvändigtvis har något nyhetsvärde för 

användarna och att årsredovisningen därmed inte skulle innehålla någon 

information. Vi håller det dock för troligt att många av de mindre aktieägarna 

och investerarna inte aktivt söker efter kurspåverkande uppgifter i alla de 

medier där sådana kan tänkas offentliggöras. Uppgifterna kanske heller inte 

alltid är lättillgängliga för denna grupp av intressenter. Dessutom utgör 

årsredovisningen, enligt vårt sätt att se det, en unik sammanställning av dels de 

uppgifter som sedan tidigare funnits tillgängliga för allmänheten i andra källor 

och dels av andra viktiga men ändå ej direkt kurspåverkande uppgifter, som kan 

vara till nytta vid användarnas beslutsfattande. Exempel på det sistnämnda kan 

gälla framtida strategi och uppgifter om företagets produkter. 
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Med denna bakgrund kommer de följande avsnitten att behandla teoretiska 

motiv för frivillig öppenhet i informationsgivningen samt kostnader och 

nackdelar förknippade med densamma.  

 

3.5.1  Teoretiska motiv för frivillig öppenhet 

 

Agentteorierna har sitt ursprung i konceptet målkongruens. Diskussionen om 

målkongruens avser ofta relationen mellan en organisation och dess chefer eller 

mellan en chef och dennes medarbetare.  Agentteorierna utgår ifrån sådana 

relationer men betraktar dessa som kontrakt mellan de så kallade huvudmännen 

och agenterna. (Anthony et al, 1995) Enligt Jensen och Meckling, några av 

pionjärerna inom området agentteorier, uppstår agentrelationen när ett avtal där 

huvudmannen ger agenten i uppdrag att utföra tjänster för dennes räkning 

uppkommer. Kontraktet innebär att en del av huvudmannens beslutsfattande 

överförs till agenten. Agentteorier förutsätter att de båda parterna är 

nyttomaximerare. Därför antas det att agenten kommer att handla för sitt eget 

och inte för huvudmannens bästa. (Godfrey, 2000) Agenten strävar enligt 

Baiman generellt efter att maximera den ersättning som denne får för att utföra 

de avtalade uppgifterna, medan huvudmannens mål är att maximera 

avkastningen från användningen av de resurser som ligger till grund för 

agentens ersättning (Riahi-Belkaoui, 2000). Jensen och Meckling hävdar att 

problemet med en agentrelation är att förmå agenten att uppföra sig på ett 

sådant sätt att denne maximerar sin huvudmans nytta. (Godfrey, 2000)  

 

I det följande kommer vi att sätta in ett företags aktieägare i huvudmannens roll 

medan företagets högsta chef (vanligtvis VD) eller företagsledningen blir 

agenten. Det är främst med avseende på informationsspridning mellan dessa 
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parter som agentteorier är intressanta ur ett redovisningsperspektiv (Kam, 

1990). Ett agentförhållande uppstår när företaget blir så stort att ägandet och 

kontrollen av företaget inte längre sammanfaller (Scott, 1997). Ägarna har inte 

den kunskap eller erfarenhet som krävs för att själva leda företaget. Dessutom 

kan de vara spridda över stora geografiska områden och inte alls vara 

intresserade av att leda det företag de är ägare eller delägare i. (Schroeder et al, 

2001) Ju mindre betydelsen av ett eventuellt ägarskap i företaget är för chefen, 

desto större risk finns för att denne överkonsumerar de förmåner som erbjuds 

och att arbetet sköts på ett sätt som inte överensstämmer med vad aktieägarna 

förväntar sig. Chefens incitament för sådana beteenden kvarstår så länge 

marginalnyttan överstiger marginalkostnaden för aktieägarna. (Godfrey, 2000)  

 

Problemen i agentrelationen orsakar så kallade agentkostnader för 

huvudmännen. Jensen och Meckling beskriver agentkostnader som den 

minskning i huvudmannens välfärd som meningsskiljaktigheterna i relationen 

orsakar denne. (Godfrey, 2000) Agentteorier menar att många redovisnings-

metoder har utvecklats från olika intressentgruppers önskemål att minimera 

dessa agentkostnader (Schroeder et al, 2001). Agentkostnaderna är summan av 

övervakningskostnader, överenskommelsekostnader och övriga kostnader. De 

förstnämnda är de kostnader huvudmannen har för att övervaka agentens 

handlande. Huvudmannen kan dock sänka agentens ersättning och på så sätt se 

till att agenten indirekt får stå för övervakningskostnaderna. Agenten reagerar 

ofta på denna så kallade price protection med att utforma metoder för att garantera 

huvudmannen antingen att beteendet kommer att vara i enlighet med det 

önskade eller att kompensation till huvudmannen kommer att utgå om 

beteendet avviker från det som förväntas. Kostnader för att utforma och för att 

arbeta enligt dessa metoder benämns överenskommelsekostnader eftersom de 
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syftar till att förena de båda parterna och bärs av agenten. Om agenten inte 

heller efter åtgärder för att minska intresseskillnaderna uppför sig enligt 

huvudmannens önskemål uppkommer övriga kostnader. (Godfrey, 2000) Mot 

bakgrund av att agentteori bygger på alla parters nyttomaximering för sin egen 

vinnings skull, förväntas parterna ådra sig övervaknings- och 

överenskommelsekostnader till dess att de överstiger minskningen i övriga 

kostnader (Schroeder et al, 2000).  

 

Jensen och Meckling menar att det ligger i företagsledningens intresse att visa 

aktieägarna att de har handlat i enlighet med deras krav (Raffournier, 1995). 

Detta kan ske i informationsgivningen. Shipper anser att graden av öppenhet i 

informationsgivningen utifrån agentteorier borde vara större i börsnoterade 

företag än i de som inte är det, av den anledningen att ett börsnoterat företag 

antagligen har en större ägarspridning och därmed borde övervaknings-

kostnaderna bli mer omfattande. Övervakningskostnaderna kan alltså sänkas 

om informationsgivningen blir mer öppen. (Cooke, 1989) 

 

En agentrelation karaktäriseras således bland annat av att huvudmannen, i vårt 

fall aktieägarna, inte har fullständiga uppgifter om hur agenten, chefen, beter sig 

på sin arbetsplats. Därför kan inte huvudmannen vara säker på att agentens 

arbete bidrar till att förbättra företagets resultat. Detta är en form av 

informationsasymmetri (Anthony & Govindarajan, 2000) som kallas moral 

hazard (Hendriksen & van Breda, 1992). Den andra typen av informations-

asymmetri benämns adverse selection och grundas i att en part i en affärsrelation 

har tillgång till mer information om exempelvis framtidsutsikter än den andra. I 

vårt fall kan detta betyda att uppgifter om ett företag är kända för företagets 

ledning men däremot inte för dess aktieägare. De två kategorierna av 
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informationsasymmetri förekommer vanligen parallellt eftersom investeraren är 

intresserad av såväl information om vad som försiggår inom organisationen 

som av information för beslutsfattande som organisationens medlemmar har 

tillgång till. (Scott, 1997) Informationsasymmetrins två former kommer dock 

nedan att behandlas var och en för sig.  

 

I de flesta stora företag står, som ovan nämnts, skilda grupperingar för ägande 

och kontroll av företaget. Detta föranleder en situation av moral hazard. När 

aktieägarna omöjligen kan kontrollera hur chefen sköter verksamheten kan 

denne lockas att minska sin ansträngning för företagets bästa, vilket kan 

försämra effektiviteten och lönsamheten i företaget. Redovisningens roll är att 

ge ett mått på den prestation som chefen utför. Ett sådant mått är nettovinsten, 

men denna är ju som bekant inte helt given utan kan förändras med hjälp av 

olika redovisningspolicyn. Om fullständig öppenhet råder kring valen av dessa 

policyn och deras respektive innebörder kommer marknaden, trots en 

viss ”manipulation” från företagets sida, att ge detta företag en korrekt 

värdering. (Scott, 1997)      

 

När chefen eller företagsledningen har bättre vetskap om nuvarande situation 

eller framtida utsikter än aktieägarna uppstår ett informationsövertag. Detta 

övertag kan i redovisningssammanhang skapa en situation av adverse selection, 

det vill säga att företagsledningen gör val som inte är fördelaktiga för 

aktieägarna. Informationsövertaget kan exempelvis användas för att förvränga 

eller byta ut uppgifter i informationsspridningen, vilket kan leda till att 

investerarnas förmåga att fatta lyckade investeringsbeslut minskar. I längden 

kommer investerarna i ett sådant läge att bli mer försiktiga vid aktieköp och 

kapitalmarknadernas effektivitet kommer att försämras. Redovisningen kan 
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samtidigt kontrollera problemen med adverse selection om den på ett 

trovärdigt sätt ger information som investeraren behöver för sitt 

beslutsfattande. Genom att minska denna form av informationsasymmetri 

bidrar dessutom redovisning till en mer effektiv aktiemarknad och företagens 

reaktion på detta blir i sin tur fullständig öppenhet i informationsgivningen. 

(Scott, 1997) 

 

3.5.2  Kostnader och nackdelar med frivillig öppenhet 

 

Som tidigare nämnts påverkas företagsledningens beslut rörande i vilken 

utsträckning och vilken typ av frivillig information som ska redovisas externt av 

deras inställning till olika sorters kostnader eller nackdelar som förknippas med 

informationsgivningen.  

 

När det gäller frivillig information tycks främst så kallade proprietary costs 

bestämma företagsledningens val av öppenhetsnivå (Meek et al, 1995). Sådana 

kostnader uppstår när information rapporteras som påverkar företagets 

framtida kassaflöde negativt. Det kan handla om känsliga uppgifter om 

exempelvis teknisk utveckling, produktutveckling, värdefulla patent eller 

planerade strategiska förändringar i form av uppköpsbud eller fusioner. (Scott, 

1997) Foster (1986) hävdar att annan sådan information kan vara uppgifter om 

planerad marknadsföring, viktiga kunder samt prognoser gällande bruttovinst-

marginal eller försäljning för enskilda rörelsegrenar. Om information av detta 

slag blir känd för allmänheten kommer bland andra konkurrenter, aktieägare 

eller anställda att kunna dra egen nytta av den och därigenom försämra 

företagets framtidsutsikter och konkurrenssituation. En generell regel kan sägas 

vara att ju mer specifik eller framtidsinriktad informationen är, desto större är 
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Figur 5: Konkurrensnackdelars och nyheters 
inverkan på öppenhet (Scott, 1994)  

den potentiella konkurrensnackdelen av att rapportera uppgifterna. 

(Törnqvist, 1997; Scott, 1994) 

 

Företagsledningen gör en avvägning mellan vilka konkurrensnackdelar 

avslöjandet av den känsliga informationen kommer att medföra och i vilken 

utsträckning värderingen av företaget kommer att påverkas negativt av att 

aktieägarna och investerarna misstänker att företagsledningen döljer för dem 

relevant information. Om inte företaget har en öppen informationsgivning kan 

aktieägarna och investerarna inte heller veta om undanhållandet av uppgifterna 

beror på att de visar dåliga nyheter eller på risken för konkurrensnackdelar. 

Därför värderas företagets aktier lägre än vad som skulle kunna vara befogat. 

Vid goda nyheter finns till följd av detta ett incitament för företaget att 

offentliggöra information i syfte att höja värderingen. Företagsledningen väljer 

att redovisa informationen om de tror att ökningen av företagets värde kommer 

att bli större än betydelsen av konkurrensnackdelarna. Chansen för att 

information ska rapporteras blir i enlighet med figur 5 således störst vid goda 

nyheter som inte medför några stora konkurrensnackdelar och lägst om 

företaget har dåliga nyheter som skapar stora konkurrensnackdelar genom 

offentliggörandet. (Scott, 1994) 
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risken i placeringen minskar. (Evans & Sridhar, 2002) Choi och Levich 

intervjuade företagsledare i en rad multinationella företag om hur känslig 

information styr den externa redovisningens utformning. Deras slutsats var att 

företagsledarnas beslut om vilken information som ska redovisas är en 

avvägning mellan å ena sidan att rapportera goda nyheter och få en sänkt 

kapitalkostnad för företaget och å andra sidan nackdelar i form av risken för att 

känslig information utnyttjas av företagets konkurrenter. (Meek et al, 1995) 

Liksom i ovanstående figur bör därmed graden av frivillig öppenhet i 

informationsgivningen, enligt Choi och Levichs resonemang, öka om nyheterna 

är goda och risken för en försämrad konkurrenssituation är låg. 

 

Foster (1986) menar att valet av öppenhet i informationsgivningen även 

påverkas av andra typer av kostnader och nackdelar än de som rör konkurrens. 

Han skiljer på insamlings- och hanteringskostnader, risk för skadestånd, 

begränsad handlingsfrihet samt så kallade politiska kostnader. Den förstnämnda 

grundas på en avvägning mellan kostnad och nytta. Det kostar att samla in 

information, att uppdatera densamma, att få den reviderad samt att sprida den. 

Om kostnaden för att samla in och hantera uppgifterna överstiger värdet av 

dessa för användarna eller för företaget kommer de inte att samlas in och 

följaktligen inte heller att redovisas. (Cooke, 1989) Den information som är 

tänkt att lämnas externt via exempelvis årsredovisningen är ofta redan 

framtagen internt eftersom den behövs för och används av företagsledningen. 

Insamlings- och hanteringskostnader för sådan information kan inte tas i 

beaktande vid beslut om huruvida uppgifterna skall lämnas till allmänheten eller 

ej. (Elliot & Jacobson, 1994)  
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Kostnader för skadestånd kan uppstå på grund av otillräcklig eller 

missvisande informationsgivning. Att skadeståndskrav kan bero på att 

redovisningsinformationen inte är fullständig underbygger det allmänna 

påståendet att företags skadeståndskostnader minskar om informations-

givningen ökar. (Elliot & Jacobson, 1994) Risken för skadestånd påverkar 

framför allt villigheten att redovisa resultatprognoser. Om det visar sig att 

prognosen var felaktig riskerar företagen att bli stämda av investerarna. 

Företagsledningen kan av denna anledning föredra att inte lämna någon 

prognos överhuvudtaget. (Foster, 1986) I detta sammanhang bör nämnas att 

relevansen och omfattningen av skadeståndskostnader är betydligt större i 

exempelvis USA än i Sverige. Svenska domar för missvisande informations-

givning förekommer dock. Det senaste exemplet var när VD:n för företaget 

Svensk Vodka nyligen dömdes för svindleri och trolöshet mot huvudman efter 

att ha lämnat en ”missvisande bild av bolagets ställning och framtidsutsikter” i 

halvårsrapporten för första hälften av 2001 (Svenska Dagbladet, 2002, s 12).  

 

Beträffande risken för begränsad handlingsfrihet anger Foster (1986) som ett 

exempel att om en prognos om vinst per aktie har offentliggjorts uppstår ett 

tryck på företagsledningen att uppfylla denna. Ledningen kan då komma att 

avstå ifrån projekt som visserligen skulle öka företagets värde men som gör att 

den prognostiserade vinsten inte kan uppnås.  

 

De så kallade politiska kostnaderna är en följd av olika myndighets-

ingripanden. Om exempelvis risken för en oförmånlig beskattning upplevs som 

stor om vissa uppgifter lämnas, kommer företagsledningen att begränsa den 

frivilliga informationen som redovisas externt. (Foster, 1986) Raffournier 

(1995) undersökte vilka faktorer som styr frivillig informationsgivning i 
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schweiziska företags rapportering och fann att det är känslighet för 

samhällskritik och myndighetsingripanden som är huvudförklaringen till en 

högre grad av frivillig öppenhet i större företag än i små. Till skillnad från 

Foster (1986) menar dock Raffournier (1995) att höga politiska kostnader ökar 

den frivilliga öppenheten då stora företag är extra känsliga för samhällskritik 

och myndighetsingripanden och därför vill lindra effekterna genom öppenhet i 

informationsgivningen. Denna åsikt kritiseras starkt av Owusu-Ansah (1997), 

som anser att det inte är ett företags storlek som gör det känsligt för de 

politiska kostnaderna, utan hur stora vinster företaget gör. Dessutom leder hög 

känslighet för samhällskritik och myndighetsingripanden till att benägenheten 

att redovisa frivillig information minskar hävdar Owusu-Ansah (1997) i enlighet 

med Foster.  

 

3.6  Hypoteser 
 

I följande avsnitt kommer vi att utifrån teorier i avsnitt 3.5 samt tidigare 

forskning formulera de hypoteser som vi bäst tror kan förklara i vilken 

utsträckning svenska börsföretag redovisar den frivilliga information som enligt 

Aktiespararna specifikt efterfrågas av mindre aktieägare och investerare. Det 

yttersta syftet med att inkludera en hypotes i undersökningen är att den enligt 

teoretiska argument eller intuition21 kan tänkas förklara en del av den totala 

bilden. Vi är medvetna om att alla tidigare undersökningar skiljer sig från 

varandra i bland annat vilka bedömningsgrunder för öppenhet som används 

och vilka hypoteser som testas. Bestämmelser enligt lag kan också skilja sig 

mellan länder, vilket gör att frivillig öppenhet kan innebära olika saker i olika 

undersökningar. Vår studie blir precis som alla andra unik och jämförelser kan 

                                                           
21 Se avsnitt 2.3.1. 
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därmed inte göras utan eftertanke. Vi väljer att utgå från tidigare 

undersökningar när vi formulerar våra hypoteser, men avser inte lägga alltför 

stor vikt vid andra undersökningars resultat när vårt eget analyseras.  

 

3.6.1  Företagsstorlek 

 

Det finns en allmän enighet om att det existerar ett positivt samband mellan ett 

företags storlek och graden av frivillig öppenhet i dess redovisning (Raffournier, 

1995). Detta resonemang bygger på en rad olika förklaringar. Större företag har 

bättre ekonomiska möjligheter att stå för de höga kostnader det innebär att 

tillhandahålla frivillig information. De har också oftare medarbetare med den 

kompetens och de sofistikerade rapporteringssystem som krävs för att kunna 

förse intressenterna med mer omfattande information om företaget. (Depoers, 

2000) För större företag är det även relativt sett mindre kostsamt att redovisa 

mer detaljerad information då denna information ofta redan tagits fram för 

internt bruk (Firth, 1979). Ytterligare en orsak som anses förklara ansatsen om 

att större företag redovisar mer frivillig information, är att årsredovisningen för 

större företag inte innebär den primära informationskällan för företagets 

konkurrenter i samma utsträckning som den gör för mindre företag 

(Raffournier, 1995). Små företag kan därför vara mindre benägna att redovisa 

all information om sin verksamhet eftersom det kan tänkas att de då hamnar i 

ett sämre läge ur konkurrenssynpunkt (Singhvi & Desai, 1971). 

 

Depoers (2000) hävdar att då antalet dotterföretag och verksamhetsområden 

tenderar att växa i takt med storleken på företaget, leder detta till en ökad 

informationsmängd som måste bearbetas av företagsledningen, vilket också 

medför att informationen i större utsträckning redovisas externt på frivilliga 
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grunder. Stora multinationella företag har även fler intressenter som dessutom 

har många olika anledningar att vara intresserade av företagets information, 

varför dessa företag kan tänkas vara mer benägna att redovisa mer omfattande 

frivillig information av de olika slag som intressentgrupperna kräver 

(Schadewitz, 1997).  

 

Ett agentkostnadsresonemang kan också användas för att förklara varför större 

företag skulle redovisa mer frivillig information. Jensen & Meckling kom till 

slutsatsen att agentkostnader ökar ju mer beroende företaget är av externt 

kapital. Då studier visat att stora företag har större andel kapital utifrån kan det 

antas att stora företag har mer att tjäna på att redovisa detaljerad information 

för aktieägarna och långivarna och därigenom sänka agentkostnaderna. (Chow 

& Wong-Boren, 1987) Det kan även antas att större företag är mer känsliga för 

politiska kostnader än vad mindre är, vilket enligt Raffournier (1995) kan ha till 

följd att de är mer öppna i sin rapportering för att lindra kritik från samhället 

och minska risken för att myndigheter ingriper i deras verksamhet.  

 

Antagandet om att det existerar ett positivt samband mellan ett företags storlek 

och graden av frivillig öppenhet i dess redovisning har prövats av åtskilliga 

forskare. Så gott som samtliga har genom empiriska undersökningar kommit 

fram till att detta samband också är signifikant. Denna enighet får oss att tro att 

ett positivt samband även kan existera mellan storlek och just den information 

som efterfrågas av de mindre aktieägarna och investerarna. Vi formulerar 

därför följande hypotes: 

 

H1: Graden av frivillig öppenhet i ett företags årsredovisning har ett 

positivt samband med storleken på företaget. 
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Ett företags storlek kan mätas på flera sätt. Ett sätt är att utgå från det bokförda 

värdet på samtliga tillgångar (Hossain et al, 1995). Andra metoder är att se till 

marknadsvärdet på det egna kapitalet (Chow & Wong-Boren, 1987; Lang & 

Lundholm, 1993) eller antalet medarbetare (Schadewitz, 1997). Meek et al 

(1995) använde omsättningen som storleksmått i sin undersökning av vad som 

påverkar frivillig öppenhet i multinationella företag med säte i olika länder. 

Motiveringen var att den rapporterade omsättningen är mindre påverkad av 

nationella redovisningsregler än andra mått. Cooke (1989) mätte storlek med 

tre variabler; det totala bokförda värdet på tillgångarna, omsättning och antalet 

aktieägare. Hans slutsats blev att de tre variablerna förklarade sambandet i lika 

hög grad, varför det inte skulle spela någon roll vilken av de tre variablerna som 

väljs. Hög korrelation (0,86) mellan omsättning och antalet medarbetare fanns 

av Schadewitz (1997), vilket gör att ett av dessa mått är överflödigt. Av de 

nämnda sätten att mäta storlek anser vi att omsättning bör utgöra det 

lämpligaste. Det främsta skälet är att både värde på tillgångar och eget kapital 

skiljer starkt mellan företag i olika branscher, exempelvis mellan ett 

fastighetsbolag och ett tjänsteföretag. Jämfört med värde på tillgångar och eget 

kapital är också omsättning ett relativt opåverkat mått. Det påverkas inte av 

flexibla redovisningsregler rörande till exempel avskrivningar och boksluts-

dispositioner som påverkar resultatet och inte heller av subjektiva bedömningar 

om marknadsvärde på eget kapital. Företagsstorlek kommer således att mätas 

med värdet på omsättningen.  
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3.6.2  Lönsamhet 

 

Att bättre lönsamhet skulle leda till en större benägenhet att redovisa frivillig 

information kan grunda sig på ett resonemang om att företagsledare är mer 

motiverade att redovisa detaljerad information när lönsamheten är hög, i syfte 

att stärka sina positioner och höja sina ersättningar. Motsatsvis skulle de då vilja 

vara mindre öppna i rapporteringen vid dålig lönsamhet för att dölja orsakerna 

till det dåliga resultatet. (Singhvi & Desai, 1971) Även Hendriksen och van 

Breda (1992) hävdar att företag som har positiv information att meddela gärna 

redovisar denna i stor omfattning, medan öppenheten blir lägre hos de företag 

som har någonting att dölja, exempelvis illavarslande framtidsutsikter. Meek et 

al (1995) menar att sambandet kan bero på att företag aldrig vill bli uppfattade 

som svaga och dåligt skötta. Därför har lönsamma och välskötta företag en 

anledning att skilja sig från mindre lönsamma företag för att lättare kunna 

attrahera nytt kapital från marknaden. Ett sätt att göra detta är att vara mer 

öppna och redovisa mer frivillig information om företaget. 

 

Antagandet stöds dock inte i hög grad av empiriska forskningsresultat. Singhvi 

& Desai (1971) fann som förväntat att lönsamma företag redovisade mer 

frivillig information men bara när lönsamhet användes som ensam förklarande-

variabel. Om sambandet testades i förening med andra variabler försvann den 

påvisade kopplingen. Samma resultat fann Raffournier (1995) i sin under-

sökning av schweiziska börsbolag. Vi tycker dock att det ändå är intressant att 

testa detta antagande i vår undersökning, för att se om resultatet skiljer sig när 

den information som mindre aktieägare efterfrågar mäts. Vi formulerar därför 

följande hypotes: 
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H2: Graden av frivillig öppenhet i ett företags årsredovisning har ett 

positivt samband med företagets lönsamhet. 

 

Lönsamhet kommer vi att mäta som räntabiliteten på eget kapital, då detta är 

det lönsamhetsmått som är mest intressant ur just ägarnas synvinkel. Det visar 

nämligen hur företaget förräntat aktieägarnas kapital (Aktiespararnas aktieskola, 

1998). Räntabiliteten på eget kapital är också ett vedertaget lönsamhetsmått i 

andra sammanhang, såsom i värderingsmodeller för aktier. Måttet är uträknat 

som de observerade företagens nettoresultat genom genomsnittligt eget kapital. 

Vi är medvetna om att räntabilitet på eget kapital som mått på lönsamhet inte 

är relevant för företag i alla branscher. Exempelvis får fastighetsbolag ofta låga 

värden då de gör en liten vinst i förhållande till det stora värde på fastigheter 

som de äger. Vi har dock inte funnit något lönsamhetsmått som är helt relevant 

för alla branscher, varför vi väljer att testa lönsamhetshypotesen med måttet 

räntabilitet på eget kapital.  

 

3.6.3  Ägarspridning 

 

Företagsledare i bolag med stor ägarspridning har av agentkostnadsskäl 

incitament att redovisa utförlig information i årsredovisningen. Framför allt för 

mindre aktieägare är årsredovisningen den huvudsakliga informationskällan 

som kan användas för att sänka de övervakningskostnader som ägarna har för 

att kontrollera att företagsledningen agerar i enlighet med ägarnas intressen. 

Detta är anledningen till att företagsledare i bolag med stor ägarspridning 

använder just årsredovisningen för utförlig informationsgivning. (Raffournier, 

1995) Depoers (2000) resonerar på ett liknande sätt med utgångspunkt från 

agentkostnadsteorin. Hon menar att ju mer spritt aktieägandet är, desto större 
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separation finns mellan ägare och företagsledare vilket också leder till högre 

agentkostnader. Ett sätt att sänka dessa kostnader är att redovisa följderna av 

de beslut som företagsledarna fattat. Alltså borde graden av frivillig öppenhet i 

rapporteringen vara högre för bolag med ett spritt ägande. 

 

Även Schadewitz (1997) antar att det finns ett samband mellan ägarstruktur och 

frivillig informationsgivning. Han utgår från att företagets ägarstruktur påverkar 

vilka kommunikationskanaler som används i företaget och därmed även kan 

tänkas influera utformningen av företagets rapportering. Det kan antas att ett 

företag med en stor andel institutionella aktieägare (exempelvis företag och 

banker) har en lägre grad av öppenhet i sin rapportering.  

 

Sambandet mellan ägarstruktur och frivillig öppenhet har prövats i ett fåtal 

undersökningar. Varken Raffournier (1995) eller Depoers (2000) fann något 

signifikant samband i sina undersökningar. Hossain et al (1994) visade däremot 

att ju större andel av aktierna som ägdes av de tio största aktieägarna i 

malaysiska företag, desto mindre öppna var företagen i sin rapportering. Även 

Adrem (1999) fann att graden av öppenhet har ett positivt samband med 

ägarspridningen. Han mätte ägarspridningen som den andel av aktierna som 

inte ägdes av de 24 största ägarna. Schadewitz (1997) undersökning gav att 

företag vars aktier till stor del ägdes av andra företag redovisade mindre frivillig 

information i delårsrapporterna, som var den delen av företagens 

informationsgivning som hans undersökning omfattade. Hans slutsats blev att 

andra kommunikationskanaler än delårsrapporter används i kommunikationen 

mellan ägare och företagsledning i dessa företag varför informationen i 

delårsrapporterna blir mindre omfattande.  
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Med bakgrund av dessa teorier och forskningsresultat och förutsättningen att 

vår undersökning handlar om vad som styr i vilken utsträckning företagen 

rapporterar den information som efterfrågas av mindre aktieägare formulerar vi 

följande hypotes: 

 

H3: Graden av frivillig öppenhet i ett företags årsredovisning har ett 

positivt samband med ägarspridningen. 

 

Ett bra och dessutom tillgängligt mått på ägarspridning anser vi kunna vara den 

andel av kapitalet som ägs av de fem aktieägarna med störst röstandel. Detta 

mått menar vi indirekt borde kunna spegla den andel av aktierna som ägs av 

mindre aktieägare. Måttet anges i Börsguiden för två av de tre åren som vår 

undersökning omfattar, 2000 och 2001. Ett alternativ skulle kunna vara att 

mäta den andel av rösterna som inte tillhör de fem röststarkaste ägarna. Vi anser 

dock inte att detta mått speglar de mindre aktieägarnas intresse i företaget. 

Dessa aktieägare innehar oftast röstsvaga B-aktier medan de röststarka A-

aktierna behålls av ett fåtal ägare. I vissa bolag, framför allt de riktigt stora, kan 

de fem röststarkaste ägarna stå för över 80 procent av rösterna medan de har 

under 10 procent av kapitalet. Att då utgå från den stora röstandelen och säga 

att dessa företag inte har något intresse av att rapportera frivillig information till 

de mindre aktieägarna vore enligt vårt sätt att se det felaktigt. Att mäta de 

största aktieägarnas del av kapitalet förespråkas också av den så kallade 

Koncentrationsutredningen under 1960-talet. Denna offentliga utredning 

behandlade bland annat ägarstrukturen inom det svenska näringslivet. (Vem 

äger Sverige?, 1971) 
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3.6.4 Materiellt investeringsbehov  

 

Företagsledarnas beslut om hur mycket frivillig information som ska redovisas 

är en strategisk avvägning mellan att öka öppenheten, och därmed sänka 

agentkostnader, och att minska öppenheten för att hindra att konkurrenter drar 

nytta av den känsliga informationen. Då finns det risk för att konkurrens-

situationen för det egna företaget försämras. (Depoers, 2000) Avvägningen kan 

också ske mellan att öka öppenheten för att sänka företagets kapitalkostnad och 

att minska den för att inte sprida känslig information (Meek et al, 1995). 

 

Konkurrensen ökar ju fler likvärdiga företag som är verksamma inom samma 

bransch. Ökad konkurrens drabbar inte enbart enskilda företag utan ofta hela 

branschen. (Porter, 1980) Forskning har visat att benägenheten att redovisa 

frivillig information om företagets verksamhet är låg om hotet att nya företag 

ska etablera sig är stort medan benägenheten är högre om detta hot inte är lika 

påtagligt (Depoers, 2000). Det som avgör betydelsen av hotet från nya företag 

är framför allt storleken på de så kallade inträdesbarriärerna. Storleken på dessa 

beror bland annat på om det krävs stora volymer för att uppnå lönsamhet, dyra 

investeringar i produktionsapparaten eller eventuella statliga regleringar. (Porter, 

1980) Depoers (2000) mätte inträdesbarriärer i form av storleken på det kapital 

till materiella investeringar som krävs för att uppnå en konkurrenskraftig 

verksamhet. Hon fann ett signifikant samband mellan graden av frivillig 

öppenhet och kapitalbehov till materiella investeringar i sin undersökning om 

vilka faktorer som styr franska företags frivilliga informationsgivning i 

årsredovisningar. 
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Vi anser det vara intressant att se om det samband som Depoers (2000) funnit 

signifikant även kan förklara varför vissa företag väljer att redovisa den 

information som efterfrågas i Aktiespararnas modell. Detta grundar vi på att 

många företag inom fastighets- och rederibranschen, det vill säga företag i 

branscher som kräver stora investeringar i fastigheter och fartyg, har hamnat 

mycket högt upp i Aktiespararnas tävling under flera år. Följaktligen blir vår 

hypotes: 

 

H4: Graden av frivillig öppenhet i ett företags årsredovisning har ett 

positivt samband med storleken på företagets kapitalbehov för materiella 

investeringar.  

 

Vi väljer att liksom Depoers (2000) mäta kapitalbehovet för materiella 

investeringar som det totala värdet på anläggningstillgångarna. Detta mått kan 

sägas mäta hur mycket kapital som behövs för att bygga upp en 

konkurrenskraftig verksamhet. För fastighetsbolag har vi som värde på 

anläggningstillgångar i enlighet med Börsguiden endast räknat fastigheternas 

bokförda värde och bortser därmed från övriga anläggningstillgångar som dessa 

företag har. Genom att jämföra värdet av balansomslutningen minskat med 

omsättningstillgångar har vi konstaterat att skillnaden mellan totala 

anläggningstillgångars värde och fastigheternas värde är marginell. 

 

Det bör poängteras att hotet om att nya företag ska etablera sig enligt Porter 

(1980) bara är en av fyra huvudfaktorer som påverkar ett företags 

konkurrenssituation. Övriga är kundernas och leverantörernas förhandlings-

styrka samt hot från substitutprodukter. Betydelsen av dessa faktorer på 

konkurrenssituationen anser vi dock vara mycket svår att fastställa på ett enkelt 
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och säkert sätt. Vi hoppas att vi genom att mäta värdet på 

anläggningstillgångarna får en bra indikation på hur känslig mer frivillig 

information kan tänkas vara för företaget. Därigenom kan vi avgöra om detta 

värde påverkar i vilken omfattning företaget redovisar frivillig information. Vi 

är medvetna om att storleken på anläggningstillgångarna varierar mellan olika 

branscher, varför det antagna sambandet också kan tänkas visa om företag i 

vissa branscher väljer att redovisa frivillig information i större utsträckning än 

företag i andra branscher. En sådan hypotes presenteras i avsnitt 3.6.6. 

 

Det skulle kunna argumenteras för att även andra inträdesbarriärer än 

kapitalbehov för materiella investeringar kan påverka hur företag behandlar den 

externa rapporteringen av känslig information. Det kanske då framför allt 

handlar om inträdesbarriärer i form av krav på högutbildad kompetent 

arbetskraft. Arbetskraften är till skillnad från kapitalet dock inte en resurs som 

företagen kan anses ha kontroll över. En anställd kan välja att när som helst 

sluta och gå över till en konkurrent medan anskaffade materiella tillgångar är 

mindre förgängliga. Vi anser därför att företag med kompetent arbetskraft som 

inträdesbarriär riskerar att drabbas hårdare om känslig information offentlig-

görs än vad företag med stort investeringsbehov gör. Depoers (2000) 

resonemang om att höga inträdesbarriärer skulle leda till hög grad av frivillig 

information i redovisningen kan därmed inte gälla för inträdesbarriärer i form 

av kompetens.  

 

3.6.5  Nyemission 

 

Lang och Lundholm (1993) utgår från tidigare forskares resultat och menar att 

företagsledare anser att behovet av nytt kapital är det främsta motivet för att 
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offentliggöra vinstprognoser. Undersökningar har också visat att ju större vikt 

företagsledare lägger vid att maximera det nuvarande värdet på företaget, desto 

större är deras incitament till att offentliggöra positiv information innan en 

nyemission. Det kan även tänkas att företagsledare rapporterar mer information 

innan en nyemission för att minska risken att emissionen tolkas som en negativ 

signal och därigenom minska företagets värde. Dessutom är det möjligt att mer 

omfattande information ökar antalet intresserade investerare och därmed 

emissionspriset. (Lang & Lundholm, 1993) 

 

Antagandet om att det skulle finnas ett positivt samband mellan behovet av 

nytt kapital och benägenheten att rapportera frivillig information fann Lang och 

Lundholm (1993) vara signifikant. Sedan dess har det dock inte analyserats i 

någon av de undersökningar vi haft tillgång till. Vi antar att det kan vara en av 

de variabler som förklarar i vilken utsträckning svenska företag rapporterar den 

frivilliga information som efterfrågas av mindre aktieägare. Framför allt med 

bakgrund av att många av de företag som har genomfört nyemissioner under de 

senaste åren har en stor andel mindre aktieägare formulerar vi följande hypotes: 

 

H5: Företag som under åren 2000 till 2002 genomfört en eller flera 

nyemissioner rapporterar frivillig information i årsredovisningen i större 

utsträckning än andra företag.  

 

Att vi väljer att ta med de företag som genomfört en nyemission under åren 

2000 till 2002 beror på att antagandet bygger på att företag i högre utsträckning 

redovisar frivillig information innan nyemissionen. Att ett företag har gjort en 

nyemission under 1999 ska enligt teorin alltså inte påverka graden av frivillig 

öppenhet i årsredovisningen för samma år. Uppgifter om vilka företag som 
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genomfört nyemission har vi fått från Stockholmsbörsens hemsida för företag 

på A- och O-listan och från Börsguiden för företag på SBI- och NGM-listan. 

 

3.6.6  Bransch 

 

Det är möjligt att företag i en viss bransch är mer benägna att rapportera 

frivillig information än företag i andra branscher. Det kan bero på att ett stort 

företag i branschen rapporterar mer frivillig information och därigenom tvingar 

konkurrenterna till att följa efter. En annan förklaring bygger på historiska 

orsaker. Sverige har till exempel haft en tradition med enhetligt utformade 

kalkylprinciper för de flesta branscher. (Cooke, 1989) Om verksamheten kan 

befaras vara miljöfarlig, såsom i kemibranschen, kan detta vara ytterligare en 

anledning till att företagen i denna bransch är mer öppna i sin redovisning. 

Även specifik informations relevans för branschen kan göra att den frivilliga 

öppenheten varierar mellan olika branscher. (Meek et al 1995) Exempelvis är 

information om forskning och utveckling mer relevant i teknologiföretag än i 

till exempel fastighetsbolag.  

 

Cooke har funnit att tillverkande företag i Japan rapporterade frivillig 

information i större utsträckning än icke-tillverkande företag. En tänkbar 

förklaring skulle kunna vara att tillverkande företag är mer verksamma 

internationellt än andra företag och därför även måste rätta sig efter andra 

länders krav på redovisningen samt rikta årsredovisningen till fler intressenter. 

(Raffournier, 1995) Även Depoers (2000) resonemang om att hotet från att nya 

företag ska etablera sig leder till en lägre benägenhet att redovisa mer frivillig 

information, kan bidra till att företag i en viss bransch väljer att redovisa mer 

information än företag i andra branscher. Detta på grund av att företag i samma 
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bransch ofta lever i samma externa miljö och därför löper lika stor risk för att 

nya konkurrenter etablerar sig.  

 

Sammantaget finns det som framgått flera argument för att företag i vissa 

branscher skulle välja att redovisa mer frivillig information än företag i andra 

branscher. Vi kommer därför att testa följande hypotes:  

 

H6: Företag i vissa branscher redovisar frivillig information i större 

utsträckning än företag i andra branscher. 

 

Företag kan delas in i branscher på många olika sätt. Ett svårt val är i hur 

många branscher indelningen ska ske. Stockholmsbörsen har valt en 

branschindelning uppdelad på fyra olika branschnivåer; tio olika huvudsektorer, 

23 branschgrupper, 59 branscher och 122 subbranscher. Tidningen 

Affärsvärlden har valt att dela in de noterade företagen i nio huvudsektorer 

med 31 stycken branschgrupper. Av den anledningen att Stockholmsbörsen 

kraftigt gjorde om sin branschindelning i början av 2001 och att Affärsvärldens 

indelning även inkluderar företag på SBI- och NGM-listan har vi valt att utgå 

från den senare indelningen. Dessutom är uppgifter om vilken bransch som ej 

längre noterade företag hört till lätta att erhålla genom äldre nummer av 

tidningen Affärsvärlden. Av undersökningstekniska skäl har vi valt att begränsa 

oss till att enbart undersöka huvudsektorerna. Vi testar om medelpoängen från 

de tre åren som undersökningen omfattar skiljer sig mellan företag inom 

branscherna råvaror, industri, konsumentvaror, hälsovård, finans och fastighet, 

IT, telekommunikation, media och underhållning samt tjänster.  
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3.6.7  Listnotering 

 

I sin undersökning av svenska företags informationsgivning 1989 fann Cooke 

att den självständiga variabel som bäst förklarar benägenheten att redovisa mer 

frivillig information är företagets listnotering, det vill säga om företaget är 

noterat vid Stockholmsbörsen och om det även är noterat vid en utländsk börs. 

Hans slutsats är att ju större behovet av tillgång till utländskt riskkapital är, 

desto större är sannolikheten för att företaget väljer att inkludera frivillig 

information i årsredovisningen för att hävda sig i konkurrensen om 

riskkapitalet. Även att de svenska företag som var noterade utomlands var 

tvungna att följa de då hårdare utländska kraven på informationsgivningens 

innehåll, kunde anses väga in. Meek et al (1995) fann att utländska företag som 

var listade vid Londonbörsen rapporterade mer frivillig information än vad 

som krävdes av börsens regler. Hossain et al (1995) kom till slutsatsen att nya 

zeeländska företag noterade vid utländska börser tenderade att ta med mer 

frivillig information än de som enbart var listade vid den nationella börsen.  

 

Forskningen om att det existerar ett positivt samband mellan utländsk 

börsnotering och frivillig informationsgivning är alltså entydig. Vad vi kunnat 

avgöra har dock ingen forskning gjorts om företag på de olika svenska 

börslistorna redovisar olika mycket frivillig information. Rapporterar till 

exempel företagen på A-listan frivillig information i mindre utsträckning än de 

som även är noterade vid en utländsk börs? Eller redovisar företagen på O-

listan mindre frivillig information än de på A-listan, trots att börsen har samma 

krav på information i årsredovisningen för företagen på dessa båda listor? 

Eftersom företagen på A-listan måste kunna uppvisa tre års verifierad historia 

för att överhuvudtaget bli noterade (Börsregler, 2001) anser vi det också kunna 



Utgångspunkt 

 65

vara tänkbart att dessa företag även fortsättningsvis borde känna större krav på 

att ge mer information och ha kompetensen att göra det än de ofta mindre 

väletablerade bolagen på O-listan.  

 

Att utreda om skillnader i informationsgivningen existerar mellan företagen på 

de olika listorna anser vi vara speciellt viktigt ur de mindre aktieägarnas 

synvinkel. Det kan tänkas att en mindre aktieägare ej beaktar att 

informationsgivningen från företagen på vissa listor eventuellt är sämre och 

inte tar hänsyn till den ökade risk den ofullständiga informationen medför för 

investeringen. Av denna anledning formulerar vi följande hypotes: 

 

H7: Företag som har en viss listnotering rapporterar frivillig information 

i större utsträckning än företag noterade på andra listor. 

 

De börslistor som kommer omfattas i vår undersökning är de där företagen 

som bedömts i Aktiespararnas årsredovisningstävling finns noterade. Dessa 

listor är A-listans två sektioner Mest omsatta och övriga, O-listan samt NGM-

listan. Affärsvärldens aktieindikator har använts som källa för vilken av listorna 

företagen är noterade på. Vilka svenska företag som även är noterade vid en 

utländsk börs har vi tagit reda på genom de viktigaste internationella22 samt de 

nordiska börsernas hemsidor. För företag som varit noterade på mer än en lista 

under de tre år som vår undersökning omfattar har vi av undersökningstekniska 

skäl valt den lista som företaget senast var noterat på. SBI- och NGM-listan 

räknas som samma lista då denna enbart bytt namn. Vi är medvetna om att 

denna hypotes i något avseende testar storlek, eftersom de allra största 

företagen ofta är de som förutom svensk notering på A-listan även är noterade 

                                                           
22 New York, London, Frankfurt, Tokyo och Hong Kong 
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på en utländsk börs och de allra minsta företagen vanligen återfinns bland 

bolagen på NGM-listan. Dock finns flera undantag; till exempel är O-

listenoterade Tele2 även noterat på amerikanska Nasdaqbörsen och H&M trots 

sin storlek noterat på O-listan. Vi anser därför att denna hypotes kan tillföra 

något utöver storlek för att förklara graden av frivillig öppenhet i 

informationsgivningen.  

 

3.6.8  Variabler som inte testas 

 

Som vi redogjort för i problemdiskussionen har forskning om vilka 

företagsspecifika faktorer som påverkar öppenheten i företagens 

informationsgivning gjorts i ett flertal länder. Samtliga dessa undersökningar 

har gjorts utifrån landets speciella förutsättningar eller vilken information som 

efterfrågas av den målgrupp som forskaren anser vara den primära. Detta gör 

att olika faktorer väljs ut som tänkbara förklaringsvariabler till öppenhet i 

informationsgivningen, precis som vi valt ut de variabler vi bäst tror kan tänkas 

förklara varför svenska företag redovisar den information som efterfrågas av 

mindre aktieägare och investerare. De faktorer som vi tagit i beaktande, men 

sedan utelämnat då vi ej funnit dem vara tillräckligt troliga som förklaringar till 

vårt problem, är om företaget har en revisor från en av de stora 

revisionsfirmorna, antalet aktieägare, grad av utländsk verksamhet och hur 

mycket skulder i förhållande till eget kapital som företaget har. 

 

En revisor från en av de stora revisionsfirmorna har så gott som samtliga 

noterade företag i Sverige. Antalet aktieägares påverkan på den frivilliga 

öppenheten som separat hypotes har visat stor korrelation med hypotesen 

företagsstorlek i form av omsättning (Cooke, 1989), varför aktieägarhypotesen i 
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vårt fall blir överflödig. Att hög grad av utländsk verksamhet, oftast mätt som 

exportandel, skulle innebära större frivillig öppenhet bygger på argument om 

att företag med hög exportandel har fler intressenter i utlandet, såsom kunder 

och leverantörer, och därför redovisar mer information som är riktad just till 

dessa intressentgrupper. Att en hög exportandel skulle kunna vara en anledning 

till mer information för mindre aktieägare anser vi därför ej vara troligt. 

Skuldsättningsgradens storlek anser vi inte heller vara relevant för vår 

undersökning. Teorier säger att företag med hög skuldsättningsgrad skulle 

redovisa mer frivillig information av den typ långivare efterfrågar, då 

årsredovisningen skulle tjäna till att underlätta för långivarna att övervaka sina 

intressen (Hossain et al, 1995). Långivarna kan om de är välinformerade till 

exempel begränsa utdelningen till aktieägarna (Depoers, 2000). Mot denna 

bakgrund menar vi att möjligheten att hög skuldsättningsgrad skulle vara en 

anledning att redovisa information som mindre aktieägare efterfrågar är 

begränsad. Dessutom har hypotesen i mycket få fall visat signifikans i de 

undersökningar där den har testats. 
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3.6.9 Hypotessammanfattning 

 

Här följer en sammanfattande uppräkning av de hypoteser som presenterats 

och vars testresultat presenteras i nästa kapitel: 

 

H1: Graden av frivillig öppenhet i ett företags årsredovisning har ett positivt 

samband med storleken på företaget. 

H2: Graden av frivillig öppenhet i ett företags årsredovisning har ett positivt 

samband med företagets lönsamhet. 

H3: Graden av frivillig öppenhet i ett företags årsredovisning har ett positivt 

samband med ägarspridningen. 

H4: Graden av frivillig öppenhet i ett företags årsredovisning har ett positivt 

samband med storleken på företagets kapitalbehov för materiella investeringar.  

H5: Företag som under åren 2000 till 2002 genomfört en eller flera 

nyemissioner rapporterar frivillig information i årsredovisningen i större 

utsträckning än andra företag.  

H6: Företag i vissa branscher redovisar frivillig information i större 

utsträckning än företag i andra branscher. 

H7: Företag som har en viss listnotering rapporterar frivillig information i 

större utsträckning än företag noterade på andra listor. 

 

 
 
 
 
 
 

 



Resultat 

 69

4  RESULTAT 
 

I detta kapitel redogör vi för vår undersöknings resultat. Kapitlet inleds med en beskrivning 

av den population som undersökningen utgår ifrån. Därefter presenteras de regressions-

modeller som omfattar samtliga respektive de signifikanta förklarande variablernas samband 

med frivillig öppenhet i informationsgivningen. En mer utförlig redogörelse för bransch- och 

listvariablerna följer innan resultatet av undersökningen sammanfattas. Slutligen diskuteras 

storleks- och investeringsbehovshypotesen bland delpopulationen ”mindre” företag.  

 

4.1  Beskrivning av populationen 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 2: Populationsbeskrivning 

 

I ovanstående tabell visas en beskrivning av den population som utgjort 

underlaget för vår undersökning om vilka företagsspecifika faktorer som 

påverkar i vilken utsträckning de börsnoterade företagen redovisar frivillig 

information. Som kolumnen överst till vänster (benämnd Antal) visar har 339 

företag ingått i undersökningen.  

 

Variabel Antal Antal* Medelvärde Median Just Medel 
Medelpoäng 339 0 25.851  26.000  25.927 
Medeloms (mkr) 337 2 8915 638 3026 
Medellönsam (%) 337 2 -19.22 1.43 -10.12 
Medelägande (%) 305 34 44.12 43.05 44.03 
AT Medel (mkr) 316 23 5071 240 1932 
 
Variabel St Avvikelse Minimum Maximum    Kvartil 1  Kvartil 3
Medelpoäng 6.990 6.000 44.000 21.000 31.000 
Medeloms (mkr) 30589 0 240270 142 2400 
Medellönsam (%) 83.92 -733.75 574.60 -30.05 14.37 
Medelägande (%) 18.32 1.20 90.30 31.28 58.13 
AT Medel (mkr) 17158 0 140210 48 1901 
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Följande kolumn (Antal*) visar antalet företag där information om den 

efterfrågade variabeln saknas. Att information om medelägande saknas i så hög 

grad beror på att uppgift saknas i Börsguiden om den andel av kapitalet som de 

fem röststarkaste ägarna stod för år 1999. Följden blir att ägarspridningen för 

de företag som enbart var börsnoterade under 1999 ej återfinns i materialet. 

Uppgifterna som ingår i undersökningen måste vara jämförbara mellan åren, 

varför vi har valt att inte inhämta dessa uppgifter från någon annan källa. I 

exempelvis årsredovisningen ingår sällan ett identiskt mått för ägarspridningen. 

Som framgår av tabellen saknas också information om många företags värde på 

anläggningstillgångarna. Dessa företag utgörs till allra största del av de bolag i 

den finansiella sektorn som ej redovisar detta mått i balansräkningen. 

 

Tabellen visar sedan medelvärde och median på de variabler som undersökts. 

Vilken enhet dessa mätts i framgår i anslutning till varje variabels namn. 

Medelvärde och median är uträknade utifrån medelvärdet på variablernas 

storlek under de år som undersökningen omfattas av. Viktigt att notera är den 

stora skillnaden mellan medelvärde och median på framför allt omsättning och 

värdet på anläggningstillgångarna. Skillnaden beror på att ett mindre antal 

mycket stora företag drar upp dessa värden. Hänsyn till detta har i 

undersökningen tagits genom införande av en särskild variabel för mycket stora 

företag. Den extra storleksvariabeln presenteras i avsnitt 4.2 om den totala 

modellen. Skillnaden mellan medelvärde och median på lönsamheten som 

framgår av tabellen beror på några företags mycket stora förluster som sätts i 

relation till ett begränsat eget kapital, vilket medför en negativ lönsamhet på 

flera hundra procent. Medelvärdet dras alltså ner av dessa företag. För att 

justera medelvärdet från de mest extrema värdena visas nästa kolumn (Just 

Medel). Vid uträkningen av detta värde har de fem procent av observationerna 
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som uppvisat högst respektive lägst värden på variablerna ej inkluderats. 

Resultatet blir en betydligt mindre skillnad mellan median och medelvärde. 

 

Den första kolumnen i den nedre raden visar standardavvikelsen, som ger ett 

mått på spridningen kring medelvärdet för de olika variablerna. Som en följd av 

de mycket stora skillnaderna företagen uppvisar i omsättning, lönsamhet och 

värde på anläggningstillgångarna blir standardavvikelsen också stor på dessa 

variabler. Vidden på observationernas värden åskådliggörs också i de nedre 

kolumnerna där maximum- respektive minimumvärdena på respektive variabel 

redovisas. Kvartilvärdena i de sista två kolumnerna visar slutligen tydligt att de 

extrema värdena utgörs av ett mindre antal observationer. Exempelvis är det 

bara en fjärdedel av de observerade företagen som har en omsättning som 

överstiger 2400 miljoner kronor trots att det ojusterade medelvärdet för 

omsättningen i samtliga undersökta företag visar ett värde på hela 8915 

miljoner kronor. Än en gång blir det tydligt att medelvärdet dragits upp av ett 

mindre antal riktigt stora företag.  
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I tabell 3 beskrivs den delen av undersökningens 

material som testas med hjälp av dummyvariabler23. 

Av den anledningen är det inte av intresse att 

presentera medelvärde, median och så vidare som 

tidigare gjorts för de övriga variablerna. 57 företag 

eller 17 procent av företagen har under perioden 2000 

till 2002 tillförts nytt kapital genom nyemission. När 

det gäller bransch framgår det av tabellen att de 

branscher med flest företag är industri och IT med 27 

respektive 22 procent av den totala populationen. 

Listvariabeln visar att den en majoritet, 64 procent av 

de undersökta företagen, är noterade på O-listan.  

 
Tabell 3: Dummyvariabler 

 

4.2  Den totala modellen 
 

När samtliga förklarande variabler testas med multipel regressionsanalys blir 

utfallet det som tabell 4 nedan visar. I denna modell återfinns inga variabler 

benämnda bransch respektive lista. Dessa gruppvariabler delas istället upp så att 

sambandets riktning samt eventuell signifikans går att utläsa för varje bransch 

och lista som undersökningen omfattar. Även den bransch som inkluderar 

tjänsteföretag har testats men något resultat för denna kan inte åskådliggöras av 

beräkningstekniska skäl24. En tydligare presentation av de olika branschernas 

betydelse för poängen i Aktiespararnas tävling återfinns senare i detta kapitel. 

                                                           
23 En dummyvariabel är i detta fall en variabel som endast kan anta värdena noll eller ett. 
24 Vid grupper av dummyvariabler måste en variabel i gruppen alltid utgå innan en 
regressionsanalys kan genomföras (Nordgaard, 2002). 

     Antal företag 
 
Nyemission 57 
 
Bransch 
Råvaror 27 
Industri 93 
Konsument 29 
Hälsovård 34 
Finans 36 
IT 73 
Tele 25 
Media 10 
Tjänster 12 
Summa 339 
 
Lista 
Utländska 23 
Mest Omsatta  13 
A-övriga 42 
O 216 
NGM 45 
Summa 339 
 



Resultat 

 73

Av samma beräkningstekniska skäl kan inte heller inverkan på poängen av 

notering vid utländsk börs utläsas av den totala modellen. Även listnoteringar 

kommer emellertid att diskuteras mer ingående längre fram i kapitlet.  

Tabell 4: Total modell 

 

Vi inleder tolkningen av den totala modellen med att konstatera att modellen i 

sin helhet är värd att undersöka närmare. Den slutsatsen dras eftersom 

modellens totala P-värde är noll och dess F-värde 9,17 med god marginal 

överstiger tabellvärdet för F-värden vid test på femprocentsnivån när 

kombinationen frihetsgrader (DF) är 18 och 271. Av den anledningen att 

Medelpoäng = f [medeloms, stor, medellönsam, medelägande, AT medel, 
nyemission, råvaror, industri, konsument, hälsovård, finans, IT, 
Tele, Media, M O, A, O, NGM] 
 
Förklarande  
variabel     Koeff     SE Koeff          T        P       VIF 
Konstant       24.902       2.646       9.41    0.000 
Medeloms   0.00003916  0.00003211       1.22    0.224       9.3 
Stor           -9.364       4.941      -1.90    0.059       6.9 
Medellönsam  0.014781    0.004881       3.03    0.003       1.4 
Medelägande   0.00876     0.02017       0.43    0.664       1.3 
AT Medel   0.00002137  0.00003307       0.65    0.519       3.3 
Nyemisson     -0.3129      0.9112      -0.34    0.732       1.2 
Råvaror         2.512       2.099       1.20    0.232       3.4 
Industri        2.696       1.885       1.43    0.154       6.5 
Konsument       2.124       2.091       1.02    0.311       3.5 
Hälsovård      -0.585       2.038      -0.29    0.774       3.9 
Finans          7.884       2.202       3.58    0.000       2.8 
IT              0.370       1.920       0.19    0.847       6.1 
Tele           -0.858       2.122      -0.40    0.686       3.2 
Media           0.587       2.766       0.21    0.832       1.7 
M O             4.550       2.272       2.00    0.046       1.5 
A               2.917       1.904       1.53    0.127       3.8 
O              -0.267       1.798      -0.15    0.882       6.9 
NGM            -6.031       2.079      -2.90    0.004       4.4 
 
S = 5.560       R2 = 37.9%     R2(just) = 33.7% 
 
Variansanalys 
 
Källa             DF          SS          MS         F        P 
Regression        18     5104.45      283.58      9.17    0.000 
Residual Error   271     8377.32       30.91 
Total            289    13481.77 
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Tabell 5: Korrelationsmatris 

samtliga VIF25-värden understiger tio kan vi därefter fastslå att ingen större 

grad av multikollinearitet26 existerar mellan de förklarande variablerna, vilket 

medför att det är möjligt att tolka var och en av dessa variabler för sig. Ännu ett 

sätt att kontrollera att en för hög grad av multikollinearitet inte finns är att göra 

en analys av korrelationen mellan de variabler som inte är av dummykaraktär. 

Av korrelationsmatrisen i tabell 5 framgår att inget par variabler har en 

korrelation som överstiger 0,927 vilket förstärker vår uppfattning att variablerna 

är tolkningsbara var för sig. Noteras kan dock att den högsta korrelationen i 

matrisen återfinns mellan variablerna för medelomsättning och värde på 

anläggningstillgångarna.  

 

Den totala modellens 

förklaringsgrad är 37,9 

procent vilket innebär att 

37,9 procent av varia-

tionen i medelpoäng i 

tävlingen kan förklaras av 

det regressionssamband som just denna modell presenterar. Vid senare 

jämförelser med den för vårt material bästa modellen kommer den justerade 

förklaringsgraden på 33,7 procent att användas, eftersom endast denna siffra 

kan jämföras med andra regressionsmodeller på samma material. Vi kommer 

nedan att behandla var och en av modellens förklarande variabler. 

Hänvisningar kommer att göras till de hypoteser som ställdes i den teoretiska 

utgångspunkten.   

                                                           
25 VIF = Variance Inflation Factor 
26 Multikollinearitet föreligger när det finns hög korrelation mellan förklarande variabler.  
27 0,9 är ett vanligt riktmärke för högsta accepterad korrelation mellan två variabler 
(Nordgaard, 2002). 

            Medeloms  Medellönsam Medelägande 
 
Medellönsam    0.104 
 
Medelägande   -0.264       0.209 
 
AT Medel       0.795       0.092      -0.181    
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I den första hypotesen påstås det finnas ett positivt samband mellan graden av 

frivillig öppenhet i ett företags årsredovisning och företagets storlek. När 

storleken här mäts som företagets omsättning i miljoner kronor finns det inget 

som tyder på att ett sådant samband existerar. Regressionskoefficienten är 

visserligen positiv men samtidigt mycket låg. T-värdet överstiger ej 1,96, som 

det skulle ha gjort om variabeln hade varit signifikant och P-värdet är över det 

på femprocentsnivån tillåtna värdet 0,05. Den extra variabeln Stor har testats 

eftersom det, när omsättningen plottades mot medelpoängen i tävlingen, visade 

sig att elva av de 339 företag som ingår i undersökningen har en väsentligt 

högre omsättning än de övriga. Dessa elva företag hade en medelomsättning 

som översteg 100 000 miljoner kronor och låg som grupp tydligt skilda från 

övriga företag i grafen. Vi ville genom att testa en dummyvariabel se om detta 

faktum hade någon betydelse för vilken poäng företagen fick i tävlingen. 

Variabeln Stor är nära signifikans i och med ett T-värde nära det acceptabla –

1,96 och ett P-värde som endast marginellt överstiger 0,05. Tolkningen av 

variabeln måste alltså göras med en viss försiktighet. Av modellen framgår det 

att regressionskoefficienten antar ett betydande negativt värde, vilket tolkas 

som att de allra största företagen troligen har en lägre grad av frivillig öppenhet 

i sin informationsgivning. Ingenting talar således för att hypotesen om ett 

positivt samband mellan företagsstorlek och hög grad av frivillig öppenhet 

skulle stämma.  

 

Den andra hypotesen innebär att graden av frivillig öppenhet i ett företags 

årsredovisning har ett positivt samband med företagets lönsamhet. Variabeln 

lönsamhet, här mätt som den procentuella avkastningen på eget kapital, 

uppvisar enligt modellen en positiv regressionskoefficient, det vill säga just ett 
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positivt samband med medelpoängen. Variabeln lönsamhet visar dessutom 

tydliga tecken på signifikans. Såväl T- som P-värdena talar för att den positiva 

samvariationen mellan lönsamheten och öppenheten i företagens informations-

givning inte är orsakad av slump utan av det samband som hypotesen påvisar.  

 

Den tredje hypotesen avser att testa påståendet att graden av frivillig 

öppenhet i ett företags årsredovisning har ett positivt samband med andelen 

aktier som ägs av mindre investerare. Variabeln Medelägande mäter den 

procentuella delen av företagets kapital som de fem röststarkaste aktieägarna 

står för. En låg siffra på variabeln innebär alltså att en stor del av kapitalet 

tillhandahålls av mindre investerare. Om hypotesen stämde skulle regressions-

koefficienten därmed uppvisa ett negativt värde. Så är dock inte fallet i den 

totala modellen. Medelägande har en svagt positiv koefficient. Denna skall dock 

inte ges alltför mycket uppmärksamhet eftersom inga av tabellens värden tyder 

på att Medelägande är en signifikant variabel. Ett positivt samband mellan 

frivillig öppenhet och andelen mindre investerare tycks inte finnas. 

 

Enligt den fjärde hypotesen skall graden av frivillig öppenhet i ett företags 

årsredovisning ha ett positivt samband med investeringsbehovet, mätt som 

storleken på företagets anläggningstillgångar. Variabeln AT Medel, värdet på 

anläggningstillgångarna i miljoner kronor, tyder dock inte på att något sådant 

samband existerar. Regressionskoefficienten antar ett extremt lågt positivt 

värde. Eftersom varken T- eller P-värdena är tillräckliga för att signifikans skall 

kunna konstateras talar ingenting för att något samband finns mellan den 

frivilliga öppenheten i ett företags informationsgivning och värdet på dess 

anläggningstillgångar. 
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Den femte hypotesen, med innebörden att företag som under åren 2000 till 

2002 har genomfört en eller flera nyemissioner rapporterar frivillig information 

i större utsträckning än företag som inte har gjort det, mäts med en 

dummyvariabel. Eftersom de företag som har nyemitterat aktier har kodats 

med en etta skulle en positiv regressionskoefficient tyda på att ett sådant 

samband existerar. Enligt modellen finns dock ett icke-signifikant negativt 

koefficientvärde. P-värdet för variabeln Nyemission är ett av modellens allra 

sämsta. Det kan konstateras att det inte verkar finnas något samband mellan 

frivillig öppenhet i informationsgivningen och behov av nytt riskkapital. 

 

I den sjätte hypotesen hävdas det att det finns skillnader i den frivilliga 

öppenheten i ett företags informationsgivning som orsakas av att företaget 

tillhör en specifik bransch. Vissa branscher skulle således ha en högre grad av 

öppenhet än andra. Modellen mäter branschhypotesen med ett system av 

dummyvariabler. På så sätt blir den totala modellen mer specificerad än 

hypotesen, vilket här omöjliggör analyser av de förmodade skillnaderna i 

informationsgivning. Som nämndes i avsnittets inledning kommer betydelsen 

av tillhörighet till en viss bransch att diskuteras mer ingående i senare delar av 

kapitlet. Redan nu kan det dock konstateras att den bransch som främst 

utmärker sig är finansbranschen. Vi har alltså inte i detta stadium belägg för att 

fastslå skillnader i den frivilliga öppenheten mellan olika branscher, men vi 

tycker oss se att sådana skillnader kommer att kunna styrkas vid en annan typ 

av analys.  

 

Den sjunde hypotesen, som också är den sista, föreslår skillnader gällande 

frivillig öppenhet i informationsgivningen mellan företag med olika listnotering. 

Inte heller här kommer vi att kunna föra en diskussion kring skillnaderna i 
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frivillig öppenhet mellan företagen på de olika listorna, eftersom modellen 

mäter listhypotesen med ett dummyvariabelsystem och modellen därmed är 

utformad på ett annat sätt än hypotesen är formulerad. Vi hänvisar liksom ovan 

till resonemang i kommande delar av detta kapitel. Vad vi redan i detta läge kan 

uppmärksamma är de värden som företagen på A-listans Mest omsatta sektion 

och NGM-listan uppvisar. Vi kan således ännu inte konstatera skillnader mellan 

företag noterade vid börser utomlands och enbart svensknoterade bolag och 

inte heller mellan företag på Stockholmsbörsens olika listor och NGM, men det 

kan noteras att mycket tyder på att sådana skillnader existerar.  

 

4.3  Den ”bästa” modellen 
 

Efter att ha testat den totala modellen, en modell innehållande alla förklarande 

variabler som denna undersökning innefattar, väljer vi att med hjälp av stegvis 

regression bakåt28 ta fram den modell som är bäst anpassad för vårt material. På 

detta sätt stärker vi de intryck av rådande samband mellan våra föreslagna 

förklarande variabler och graden av frivillig öppenhet i informationsgivningen 

som vi fått av den totala modellen. Här behandlas också de två system av 

dummyvariabler som nämndes i det förra avsnittet inte enbart som enskilda 

förklarande variabler utan även som två grupper (fetmarkerade). Detta medför 

att vi kommer att kunna konstatera eventuella tecken på existerande samband 

även för bransch- och listhypoteserna. Stegvis regression utesluter en variabel i 

taget till dess att samtliga återstående förklarande variabler uppvisar signifikans, 

i vårt fall på femprocentsnivån. Den ”bästa” modellen visar sig för vår del vara 

den som följer nedan. Eftersom det i Minitab inte är möjligt att beräkna F- och 

P- värden för grupper av dummyvariabler (Nordgaard, 2002), gjordes dessa 

                                                           
28 Se bilaga 3. 
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beräkningar för hand i den stegvisa regressionen. Därför blir presentationen av 

de två grupperna av dummyvariabler (bransch och lista) inte lika utförlig som 

för de andra variablerna som ingår i den ”bästa” modellen. 

Tabell 6: Bäst anpassad modell 

 

Först konstateras att även denna modell i sin helhet är signifikant genom att 

modellens P-värde är noll och dess F-värde 12,75, vilket är betydligt större än 

det som tabellen anger som gräns för signifikans. Någon multikollinearitet tycks 

inte heller föreligga eftersom VIF-värdena för medellönsamheten och för varje 

enskild bransch och lista är låga. Detta gör att vi antar att ingen multi-

kollinearitet heller förekommer mellan gruppvariablerna bransch och lista eller 

Medelpoäng = f [medellönsam, bransch, lista]  
 
Förklarande 
variabel        Koeff    SE Koeff          T     P     VIF 
Konstant       25.466       2.105      12.10    0.000 
Medellönsam  0.015826    0.004110       3.85    0.000     1.2 
Bransch                   F:3.338 0.001 
Råvaror         3.421       2.013       1.70    0.090     3.0 
Industri        2.865       1.778       1.61    0.108     6.4 
Konsument       2.704       1.988       1.36    0.175     3.2 
Hälsovård       0.022       1.955       0.01    0.991     3.4 
Finans          5.360       1.929       2.78    0.006     3.5 
IT              0.890       1.819       0.49    0.625     5.6 
Tele            0.166       2.042       0.08    0.935     2.9 
Media          -0.188       2.497      -0.08    0.940     1.8 
Lista        F:19.207    0.000 
M O             4.514       2.044       2.21    0.028     1.6 
A               2.027       1.522       1.33    0.184     2.7 
O              -1.171       1.309      -0.89    0.372     4.0 
NGM            -7.478       1.548      -4.83    0.000     2.7 
 
S = 5.758       R2 = 34.1%     R2(just) = 31.4% 
 
Variansanalys 
 
Källa            DF          SS          MS         F        P 
Regression        13     5495.71      422.75     12.75    0.000 
Residual Error   321    10641.76       33.15 
Total            334    16137.47 
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mellan någon av dessa och medellönsamheten. Vi anser oss alltså kunna tolka 

variablerna för medellönsamhet, bransch och lista var för sig.  

 

Den bästa modellens förklaringsgrad är 34,1 procent. Den justerade 

förklaringsgraden uppgår i detta fall till 31,4 procent, det vill säga aningen lägre 

än den totala modellens 33,7 procent. Att den justerade förklaringsgraden 

sjunker när antalet förklaringsvariabler i modellen minskar är inget ovanligt. 

Med tanke på att hela fem variabler har tagits bort från den totala modellen 

vore det närmast underligt om så inte blev fallet. Vad vi kan konstatera är 

således att en stor del av den förklaringsgrad som uppnåddes med den totala 

modellen kan hänföras till de förklarande variabler som ingår i den för 

materialet bästa modellen.  

 

Till följd av en positiv om än liten regressionskoefficient samt signifikanta T- 

och P-värden stärks den andra hypotesen ytterligare med hjälp av stegvis 

regression. Vi kan således fastslå att graden av frivillig öppenhet i ett företags 

informationsgivning har ett positivt samband med företagets lönsamhet.  

 

Vad det gäller branschhypotesen kan vi, sedan stegvis regression genomförts, 

konstatera att denna variabels F29- och P-värden är signifikanta. Det existerar 

således skillnader i graden av frivillig öppenhet i årsredovisningarna mellan 

företag inom olika branscher. 

 

Även listvariabeln får signifikans som förklaringsvariabel i och med att F- och 

P-värdena med god marginal över- respektive understiger de acceptabla 

                                                           
29 F-värden och T-värden kan i detta avseende sägas mäta samma sak. F-värden används i vår 
undersökning för att konstatera signifikans för en hel modell eller en grupp av förklarande 
variabler medan T-värden fastslår  signifikans för enskilda förklarande variabler.  
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värdena vid test på femprocentsnivån. Det finns med andra ord skillnader vad 

det gäller graden av frivillig öppenhet mellan företag som är noterade på olika 

listor.  

 

4.3.1  Branschvariabeln 

 

Den stegvisa regressionsanalys som vi redogjort för i avsnittet ovan visar att 

vilken bransch företaget verkar i är en signifikant förklarande variabel för i 

vilken utsträckning frivillig information redovisas. Modellen visar dock enbart 

att bransch som grupp är en signifikant variabel, inte vilken bransch som 

redovisar mer frivillig information. Även om de multipla regressionsanalyserna 

syftar till att utreda huruvida branschvariabeln i stort är signifikant så kan 

regressionskoefficienten 

ge en signal om even-

tuella samband för varje 

enskild bransch. Genom 

regressionen konstateras 

att finansbranschen har 

en positiv koefficient 

som är signifikant 30 . 

Andra branscher upp-

visar inga signifikanta värden. Vi anser dock, med utgångspunkt från att 

bransch som grupp är en signifikant variabel, att en redovisning av 

medelpoängen som företagen i en viss bransch fått i Aktiespararnas tävling kan 

tjäna till att åskådliggöra intressanta tendenser. Dessa kan sedan ligga till grund 

för antaganden i en analys av undersökningens resultat. 

                                                           
30 Se tabell 4 och 6. 

Bransch     Medelpoäng Avvikelse från medel- 
             poäng för samtliga ftg 
 
Finans     30.15               +4.30        
Industri      27.56   +1.71 
Råvaror      26.99   +1.14 
Konsument      26.96   +1.11 
Medelpoäng för 
samtliga ftg    25.85  
Tjänster      25.16   -0.69 
Media      24.07   -1.78 
Tele       23.25   -2.60 
IT       23.21   -2.64 
Hälsovård      23.12   -2.73 

Tabell 7: Medelpoäng per bransch 
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Som framgår av tabell 7 är företag i finansbranschen de företag som redovisar 

mest frivillig information av det slag som mäts i Aktiespararnas undersökning. 

Dessa företag, framför allt banker och fastighetsbolag, har i genomsnitt 4,30 

fler poäng än medelvärdet för samtliga undersökta företag. I den nedre delen av 

tabellen återfinns företag inom telekommunikation, IT och hälsovård. Dessa tre 

branscher har i genomsnitt mellan 2,60 och 2,73 färre poäng än snittet för 

samtliga företag. Totalt skiljer det med andra ord 7,03 poäng i genomsnitt 

mellan bästa och sämsta bransch. 

 

4.3.2  Listvariabeln 

 

Enligt den stegvisa regressionsmodellen är ett företags liststatus en signifikant 

förklarande variabel för i vilken utsträckning frivillig information redovisas. 

Liksom för bransch ger modellen signifikans för Lista som gruppvariabel. 

Regressionskoefficienterna kan ge tecken på att företag på en viss lista 

redovisar mer frivillig information än företag på andra listor, men syftar alltså 

inte till att visa hur poängen fördelar sig mellan företagen på de olika listorna. 

Därför anger vi i tabell 8 vilken medelpoäng företagen på de olika listorna fått i 

Aktiespararnas tävling. Det ska noteras att den multipla regressionsanalysen 

enbart visar ett negativt signifikant värde för NGM-listan och i viss mån ett 

positivt sådant för Mest omsatta-listan, varför medelvärdena främst ska 

användas för att åskådliggöra tendenser. 

 

Medelvärdena visar en tydlig tendens till att företag på A-listans två sektioner, 

Mest omsatta och övriga, redovisar mer frivillig information än företag på O- 

och NGM-listan. Totalt skiljer det 14,45 poäng i genomsnitt mellan ett företag 

på Mest omsatta-listan och ett företag på NGM-listan. Att medelvärdena för 
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Tabell 8: Medelpoäng per lista 

företag på O-listan och 

för samtliga företag 

hamnar så nära varandra 

är ej förvånande med 

tanke på att företag på O-

listan utgör en majoritet 

av de undersökta före-

tagen. Som framgår av tabellen har företag som även är noterade på en eller 

flera utländska börser en lägre genomsnittspoäng än företag på A-listans två 

sektioner, där de flesta företagen med utländsk notering finns.  

 

4.4  Resultatsammanfattning 
 

Sammanfattningsvis har de 

statistiska körningarna gett 

resultaten som tabell 9 visar. 

Hypoteserna om att lönsamhet, 

bransch och listnotering har ett 

samband med i vilken utsträck-

ning företagen redovisar den frivilliga information som mindre aktieägare 

efterfrågar verifieras. Följaktligen förkastas hypoteserna om företagsstorlek, 

ägarspridning, investeringsbehov och genomförd nyemission.  

 

Lista     Medelpoäng   Avvikelse från medel- 
             poäng för samtliga ftg 
 
Mest omsatta 32.81   +6.96 
A-övriga      30.41   +4.56 
Utländska      28.28   +2.43 
O             25.93   +0.08 
Medelpoäng för 
samtliga ftg      25.85     
NGM            18.36   -7.49 

Tabell 9: Resultatsammanfattning 

Signifikanta Icke signifikanta 
hypoteser  hypoteser 
 
Lönsamhet  Företagsstorlek 
Bransch  Ägarspridning 
Lista   Investeringsbehov 
   Nyemission 
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4.5  Samband bland ”mindre” företag 
 

Som framgått i vårt resultat har vi förkastat hypoteserna om att samband skulle 

existera mellan grad av frivillig informationsgivning och investeringsbehov mätt 

i värde på anläggningstillgångar samt företagsstorlek mätt genom omsättning. 

Detta har gällt hela vår population på 339 företag. Vi konstaterade emellertid i 

avsnittet om populationens beskrivning att stora skillnader finns mellan 

medelvärde och median vid variablerna omsättning och anläggnings-

tillgångarnas värde. Denna skillnad beror på ett mindre antal mycket stora 

företag med betydligt högre värden på dessa variabler än majoriteten av de 

övriga noterade bolagen. Omsättningen har ett medelvärde på 8915 miljoner 

kronor medan den tredje kvartilen uppgår till 2400 miljoner kronor. 

Anläggningstillgångarnas medelvärde är 5071 miljoner kronor medan kvartil tre 

uppgår till endast 1901 miljoner kronor. Som vi nämnt tog vi redan i den totala 

modellen hänsyn till att några företag hade en extremt mycket större 

omsättning än övriga företag. Dessa företag valdes ut eftersom de tydligt låg 

som en egen grupp i den graf vi tog fram. Fortfarande inkluderades dock i 

gruppen ”mindre” företag vissa bolag med en omsättning vida överstigande 

medianvärdet. Av denna anledning fattade vi beslutet att genomföra 

regressionsanalyser på dels omsättning men också på värdet av 

anläggningstillgångarna exklusive de företag där variablernas värden översteg 

den tredje kvartilen för att se om ett samband existerar bland de ”mindre” 

företagen. 

 

Resultaten av dessa regressionsanalyser i tabell 10 och 11 visar ett mycket 

tydligt samband mellan i vilken utsträckning dessa företag redovisar frivillig 

information och storlek på omsättning och anläggningstillgångar. T-värdena i 
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Tabell 10: Medelpoäng mot medelomsättning under den tredje 
kvartilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 11: Medelpoäng mot medelvärde på AT under den tredje 
kvartilen. 
 

båda fallen överstiger med god marginal signifikansnivån på 1,96. P-värdena 

antar dessutom det lägsta värdet som är möjligt. Att anläggningstillgångs-

variabeln blir signifikant när omsättningsvariabeln blir det, är inte förvånande 

med tanke på den relativt höga korrelationen mellan dessa variabler som fram-

gick i tabell 5. Till skillnad från den totala och den ”bästa” modellen finner vi 

här alltså att hypoteserna om storlek och materiellt investeringsbehov inte kan 

förkastas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelpoäng = f [medeloms<Q3] 
 
Förklarande 
variabel        Koeff    SE Koeff          T        P 
Konstant      21.6886      0.5232      41.46    0.000 
Medeloms<Q3 0.0051398   0.0006398       8.03    0.000 
 
S = 6.139       R2 = 20.5%     R2 (just) = 20.1% 
 

Medelpoäng = f [AT medel<Q3] 
 
Förklarande 
variabel        Koeff    SE Koeff          T        P 
Konstant      22.5067      0.4840      46.50    0.000 
AT medel<Q3  0.007132    0.001056       6.76    0.000 
 
S = 6.034      R2 = 16.3%     R2 (just) = 15.9% 
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5  ANALYS 
 

I uppsatsens resultatdel verifierades eller förkastades hypoteser. I detta analyserande kapitel 

avser vi att utgå från syftet och för varje hypotes svara på frågan varför undersökningen har 

gett oss det resultat som den har. Vid de hypoteser som har verifierats kan vi delvis hitta stöd 

för vårt resonemang i uppsatsens teoretiska utgångspunkt medan det blir svårare vid 

förkastade hypoteser. Detta gör att analysen till stor del bygger på egna antaganden. Det är 

också högst troligt att det inte är en enskild faktor som förklarar resultatet utan flera orsaker 

som tillsammans ger upphov till de samband och icke-samband vi funnit. Efter det att 

hypoteserna har diskuterats kommer vi att ge exempel på andra möjliga företagsspecifika 

förklaringar till att frivillig information av den typ som mindre aktieägare och investerare 

efterfrågar rapporteras i årsredovisningen. Även dessa utgår i hög grad från egna idéer 

eftersom den teoribildning vi har funnit om företagsspecifika faktorer som styr frivillig 

öppenhet redan har använts till att bygga upp våra hypoteser.     

 

5.1  Företagsstorlek 
 

Den totala modellen i vår undersökning visar inget statistiskt säkerställt 

samband mellan ett företags storlek, mätt i omsättning, och hur mycket frivillig 

information av den typ som mindre aktieägare och investerare efterfrågar som 

rapporteras. En möjlig förklaring kan vara att vissa företag har så stor 

omsättning att det är mer eller mindre omöjligt att graden av öppenhet kan öka 

proportionellt med omsättningen i oändlighet. Graden av öppenhet begränsas 

nämligen i vår undersökning av maxpoängen i Aktiespararnas tävling. Ett 

positivt samband mellan den frivilliga öppenheten och företagets storlek hade 

kunnat förväntas då ett sådant påvisats av i stort sett samtliga undersökningar 
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som vi haft tillgång till. Vår studie visar tvärtom att det är närapå signifikant att 

de allra största företagen, med en omsättning på över 100 000 miljoner kronor, 

är mindre öppna i sin redovisning än övriga företag.  

 

Vi ser i huvudsak fyra tänkbara förklaringar till att de allra största företagen 

uppvisar en lägre grad av frivillig öppenhet. För det första kanske dessa företag 

får mer publicitet i press och dylikt och därför inte anser att det är lika viktigt 

att använda årsredovisningen som informationskanal. Nyhetsrapporteringen 

behandlar till exempel oftare Ericssons verksamhet än ett mindre 

industriföretags. För det andra har de stora multinationella företagen fler viktiga 

intressenter, som till exempel samhället i stort, vilket gör att årsredovisningens 

innehåll skulle bli alltför omfattande om alla intressenters informationsbehov 

skulle tillgodoses i lika hög grad. Schadewitz (1997) hävdar att fler intressenter 

skulle leda till att företagen skulle bli mer benägna att redovisa omfattande 

frivillig information av olika slag, eftersom intressenterna kräver olika typer av 

information. Då vi enbart utgått från en av många intressentgrupper kan det 

vara logiskt att denna grupps intressen inte tillgodoses av de allra största 

företagen. De mindre aktieägarna och investerarna blir en av många 

intressentgrupper som ska konkurrera om det begränsade utrymmet i årsredo-

visningen.  

 

Depoers (2000) diskussion kring att de större företagens mer komplexa struktur, 

med fler dotterföretag och verksamhetsområden, skulle leda till att mer 

information skulle redovisas i årsredovisningen, överensstämmer inte med vårt 

resultat. Vi förmodar, för det tredje, att en komplex organisation istället kan ge 

upphov till att information som mindre aktieägare och investerare efterfrågar 

rapporteras i mindre omfattning. Anledningen skulle enligt vårt sätt att se det 
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vara att det blir svårare att sammanställa den omfattande informationen på ett 

sätt som gör att kriterierna i Aktiespararnas tävling uppfylls. Till exempel 

kanske ett riktigt stort företag väljer att använda mer av utrymmet i 

årsredovisningen till en beskrivning av de olika dotterföretagens verksamhets-

områden och därför inte kan lägga lika stor vikt vid annan information, sådan 

som belönas i tävlingen. 

 

För det fjärde kan Raffourniers (1995) slutsats förklara den lägre graden av 

uppgifter i de allra största företagens årsredovisningar, uppgifter som 

efterfrågas av mindre aktieägare och investerare. Han menar att det är de stora 

företagens känslighet för samhällskritik och myndighetsingripanden, det vill 

säga politiska kostnader, som gör att de ger en större insyn i verksamheten. 

Den information som rapporteras för att lindra kritiken från samhället och 

minska risken för myndighetsingripanden behöver enligt oss inte vara av 

samma typ som den som de mindre aktieägarna och investerarna efterfrågar. 

Uppgifterna kan istället vara av den sort som nämns i så kallade sociala 

redovisningar, där företagen informerar om hur de ser på sitt sociala ansvar och 

hur deras verksamhet påverkar samhället. Årsredovisningen kan bli ett medel 

för företaget att visa dess betydelse för det svenska samhället. De riktigt stora 

företagen kan framställa sig som oumbärliga för samhället och därmed minska 

risken för att kritik riktas mot dem. Vi tror alltså att det kan tänkas att de allra 

största företagen anser att till exempel samhället är en viktigare intressentgrupp 

än vad övriga företag gör och därför väljer att i högre grad inrikta innehållet i 

årsredovisningen mot denna grupps intressen. Med denna förklaring stärks för 

övrigt Raffourniers (1995) ovan nämnda och allmänt omdiskuterade slutsats. 

Som behandlats tidigare hävdar nämligen andra forskare att ökad känslighet för 

politiska kostnader leder till en minskad öppenhet i informationsgivningen. Vi 
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menar istället att den i och för sig minskar mot den intressentgrupp som vi har 

utgått ifrån, men att det är möjligt att andra intressentgruppers intressen i 

gengäld tillgodoses i större omfattning.  

 

Vår kompletterande regressionsanalys mellan den frivilliga öppenheten och 

företag med en omsättning under tredje kvartilen (2400 mkr enligt tabell 2) 

visar, till skillnad från om hela populationen omfattas, att ett starkt positivt 

samband existerar mellan företagsstorlek och grad av frivillig öppenhet. Vi kan 

alltså konstatera att företagsstorleken ändå har betydelse, men bara upp till en 

viss nivå. Detta samband anser vi kunna bero på framför allt insamlings- och 

hanteringskostnaderna för informationen. Ett företag med en omsättning på 

2400 miljoner kronor bör ha betydligt större resurser att lägga på 

informationsgivningen än ett företag runt den första kvartilen med cirka 140 

miljoner i omsättning. De större företagen bör även i enlighet med Elliot och 

Jacobsons (1994) och Firths (1979) resonemang redan ha tagit fram mycket av 

den information som efterfrågas av de mindre aktieägarna och investerarna för 

internt bruk. Därmed blir den extra kostnaden för insamlingen och hanteringen 

av informationen som redovisas externt betydligt lägre än för ett mindre 

företag som måste samla in informationen specifikt i syfte att inkludera den i 

den externa informationsgivningen. De större företagen bör förutom större 

ekonomiska resurser, dessutom ha medarbetare med den kompetens som krävs 

för att kunna förse användarna med den information som efterfrågas och mer 

avancerade rapporteringsprogram. 

 

Som Raffournier (1995) resonerar borde mindre företag ha en lägre benägenhet 

att redovisa känslig information om verksamheten eftersom det kan innebära 

en större konkurrensnackdel för dem, till följd av att konkurrenternas främsta 
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informationskälla om företaget utgörs av just årsredovisningen. Vi förmodar att 

vårt resultat för de allra minsta företagen, exempelvis de under den första 

kvartilen, kan förklaras även av denna anledning. Om företagen dessutom är 

relativt nystartade, som många av de minsta företagen är, kan det antas vara 

särskilt känsligt att vara öppen i sin informationsgivning eftersom redan 

etablerade företag kan ha lätt för att imitera det nystartade företagets 

verksamhetsidé. Det nystartade företaget kan vara beroende av en enskild idé 

på ett sätt som ett större etablerat företag inte är. Som vi i avsnitt 5.6 kommer 

att diskutera om variation i frivillig öppenhet mellan olika branscher, är det 

också troligt att de små nystartade företagen inte har valt att satsa sina resurser 

på informationsgivningens utformning utan istället valt att fokusera på till 

exempel utveckling av nya produkter. 

 

5.2  Lönsamhet 
 

Vår undersökning visar att ett signifikant samband existerar mellan lönsamhet 

och graden av frivillig informationsgivning när det gäller information som 

mindre aktieägare och investerare efterfrågar. Vi ser flera troliga orsaker till 

detta. För det första kan det tänkas att företagsledningen när företaget är 

lönsamt har anledning att genom årsredovisningen peka på att bolaget är 

välskött för att exempelvis övertyga kapitalmarknaden om att företaget 

förtjänar att satsas på. Viljan hos ett lönsamt företag att understryka dess 

styrkor menar vi kan leda till att företaget i högre grad redovisar den frivilliga 

information som mindre aktieägare och investerare efterfrågar. Vid goda 

nyheter, såsom hög lönsamhet, har företagsledningen även ett incitament att 

offentliggöra känslig information enligt Scotts (1994) sätt att se på 

konkurrensnackdelar. Detta om de bedömer att ökningen av företagets värde 
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kommer att uppväga den försämrade konkurrenssituationen som kan upp-

komma när konkurrenterna tar del av den känsliga informationen.  

 

Vi menar att det inte heller är underligt om ledningen för ett företag, i enlighet 

med Singhvi och Desais (1971) resonemang, är villig att i högre grad lämna ut 

uppgifter som de inte är tvingade till vid god lönsamhet, eftersom sådan 

information framhåller att ledningen inklusive VD har gjort ett bra jobb under 

det gångna året. Informationen kan exempelvis indikera att företagsledningen 

besitter en god förmåga att leda en stor organisation, kompetens inom de 

produktområden där bolaget agerar och kunskap om företagets bransch, vilket 

gör att risker kan förutses och möjligheter utnyttjas. Genom att delge 

användarna av årsredovisningen frivillig information som tyder på goda insatser 

från VD:s och övrig företagslednings sida kan dessa personer bli säkrare på att 

de kommer att få sitta kvar på sin position inom företaget. Detta är dessutom 

ett sätt att visa omgivningen att de förtjänar den lön de har eller att de är värda 

en lönehöjning eller en förbättring av övriga förmåner.    

 

Vi ser det inte heller som otroligt att lönsamma företag, av ovan nämnda 

anledningar eller utan särskild anledning, väljer att lägga mer resurser på att 

göra en bra årsredovisning. I förlustdrabbade företag kan det argumenteras för 

att pengarna gör bättre nytta om de används på ett annat sätt och att tiden det 

tar för en ekonomiavdelning att ta fram uppgifter till en bra årsredovisning 

istället borde läggas på att göra förslag till kostnadsnedskärningar eller 

intäktsökningar. Externredovisningen borde således, enligt vårt sätt att se det, 

inte alltid vara högprioriterad i ett företag med dålig lönsamhet. Något som 

enligt Elliot och Jacobson (1994) skulle kunna tala emot detta sätt att resonera 

är att de uppgifter som är frivilliga att rapportera externt kanske redan har tagits 
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fram för internt bruk. I sådana fall innebär inte en för användarna 

tillfredsställande informationsgivning några extra insamlingskostnader, vilket 

borde öka möjligheten att företaget lämnar ut uppgifterna. Det går däremot 

inte att utesluta att vissa hanteringskostnader även i ett fall som detta kan 

uppkomma om de insamlade uppgifterna är i sådant format att de inte utan 

bearbetning kan inkluderas i årsredovisningen.  

 

Teorin om konkurrensnackdelar kan även förklara att företag med dålig 

lönsamhet uppvisar en lägre grad av frivillig öppenhet i informationsgivningen. 

Enligt Scott (1994) är det mindre troligt att ett företag med dåliga nyheter, 

såsom stora förluster, kommer redovisa information om verksamheten även 

om offentliggörandet inte innebär en försämrad konkurrenssituation. Det finns 

således inget motiv för att redovisa uppgifter som kan uppfattas som känsliga 

då de ej kommer att bidra till en potentiell ökning av aktiekursen. Till skillnad 

från fallet vid goda nyheter, då ledningen gärna vill framhålla sin prestation, 

finns det dessutom skäl att tro att ledningen anser det vara onödigt att, direkt 

eller indirekt, alltför ingående avslöja orsakerna till att företaget inte tjänar 

pengar.  

 

Ett skäl att ifrågasätta styrkan i det positiva sambandet mellan lönsamhet och 

frivillig informationsgivning menar vi är att en stor del av företagen som 

undersökningen omfattar under ett eller flera år uppvisar en stor negativ 

lönsamhet. Vi är skeptiska till att ett företag som under flera år är olönsamt 

skulle redovisa frivillig information i med lönsamheten varierande grad. Vi är 

istället av den åsikten att det inte främst är storleken på den negativa 

lönsamheten som borde ha betydelse för den frivilliga informationsgivningen 

utan huruvida lönsamheten faktiskt är negativ.  
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Lönsamheten mätt med räntabilitet på eget kapital är av naturliga skäl låg i 

fastighetsbolag. Trots det visar denna grupp av företag höga medelpoäng i 

Aktiespararnas tävling. Det kan således konstateras att om det hade funnits ett 

räntabilitetsmått relevant för fastighetsbolag och detta hade använts i vår 

undersökning, hade sambandet i denna hypotes kunnat påverkas. 

 

5.3  Ägarspridning 
 

Undersökningen visar att inget samband finns mellan ägarspridning och frivillig 

informationsgivning. Vi kan konstatera att företagen inte verkar se en stor 

andel mindre aktieägare som en anledning att rapportera mer information i 

årsredovisningen av den typ som dessa användare efterfrågar.  

 

Samtliga företag som har ingått i undersökningen skulle kunna sägas ha 

relationer till sina ägare som kan betecknas som agentrelationer, eftersom vi 

enbart undersöker företag vars aktier handlas publikt. Kontrollen och ägandet 

är då i stor omfattning delat. När ägandet, som i de flesta börsbolag, delas av ett 

stort antal aktieägare är den typ av agentkostnader som benämns övervaknings-

kostnader omfattande. Aktieägarna vill antagligen främst försäkra sig om att 

företagsledningen arbetar för goda ekonomiska resultat och långsiktig tillväxt 

genom förbättrad effektivitet och lönsamhet. De vill ha garantier för att 

företagsledningen inte använder företagets resurser till egen löneförhöjning 

eller andra förmåner. Förbättrad informationsgivning i årsredovisningen skulle 

enligt teorin minska agentkostnaderna som är ökande med ägarspridningen, 

vilket enligt vår hypotes borde ha lett till att graden av frivillig öppenhet i ett 

företags årsredovisning skulle öka med andelen aktier som ägs av mindre 
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investerare. Eftersom hypotesen förkastades finns det dock ingenting som 

tyder på att agentteorierna kan förklara i vilken omfattning ett företag redovisar 

sådan frivillig information som mindre aktieägare och investerare vill ha.  

 

Vi måste nu istället fråga oss vad som är orsaken till att det inte finns något 

samband mellan ägarspridning och frivillig informationsgivning. Om vi dröjer 

oss kvar vid agentteorierna kan vi säga att vi är kritiska till att agentkostnader 

generellt sett skulle vara en avgörande faktor för informationsgivningens 

omfattning. Enligt Jensen och Meckling (Godfrey, 2000) kan ledningen indirekt 

bli tvingad att ta på sig ägarnas kostnader för att försäkra sig om att ledningen 

handlar i deras intresse. Detta sker genom att ägarna sänker ledningens 

ersättning eller genom att ledningen riskerar att avsättas vid ett, ur ägarnas 

synpunkt, oönskat beteende.  

 

Vi menar dock att det händer att den eller de personer som sitter i företagets 

ledning inte prioriterar en sänkning av dessa övervakningskostnader. Ledande 

personer kan, i enlighet med moral hazard-tänkande, ibland handla efter sitt 

eget och inte efter företagets bästa, i hopp om att ägarna inte skall upptäcka 

deras beteende. De vill således inte, för att minska agentkostnaderna, lämna 

mer ingående uppgifter än nödvändigt om den delen av sin verksamhet som de 

är medvetna om att ägarna finner icke önskvärd. Detta anser vi kan liknas vid 

en adverse selection-situation, eftersom ledarna utnyttjar ett informations-

övertag till att utelämna uppgifter som försämrar aktieägarnas och investerarnas 

förmåga att fatta lyckade investeringsbeslut. Ett exempel från 2002 kan hämtas 

från ABB, där de verkställande direktörerna Percy Barnevik och Göran Lindahl 

hade mycket stora pensionsavtal utan att aktieägarna informerades. Om 

aktieägarna och investerarna skulle ha informerats om pensionsavtalen skulle de 
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eventuellt ha gjort en annan bedömning av företaget. Barnevik och Lindahl 

borde dessutom ha varit medvetna om att ett skadeståndsanspråk skulle kunna 

göras gällande mot dem på grund av otillräcklig informationsgivning. Inte heller 

detta hindrade dem dock från att undanhålla aktieägarna uppgifter om deras 

förmånliga avtal.  

 

En anledning till att hypotesen i vårt fall förkastades skulle även kunna vara det 

mått vi valde att använda för andelen mindre aktieägare. När Adrem (1999) 

testade denna hypotes i sin undersökning om svenska företags öppenhets-

strategi blev den signifikant. Han mätte, som vi tidigare nämnt, ägarspridningen 

som den del av aktierna som inte ägdes av de 24 största ägarna. Vårt ägar-

spridningsmått har istället utgjorts av den del av aktiekapitalet som de fem 

röststarkaste ägarna inte står för. Det kan alltså tänkas att undersökningen 

skulle ha gett ett annat resultat om ett mått som omfattat fler än de fem största 

ägarnas andel av aktiekapitalet hade använts. 

 

5.4  Materiellt investeringsbehov  
 

I vår undersökning finner vi inget samband mellan storleken på det materiella 

investeringsbehovet och graden av frivillig öppenhet när hela vår population på 

339 företag omfattas. Argumenten bakom denna hypotes antog att företag med 

stort värde på anläggningstillgångarna skulle vara mer skyddade mot nya 

konkurrenter, eftersom dessa måste ha tillgång till stora summor kapital för att 

slå sig in som en konkurrenskraftig aktör på marknaden. De existerande före-

tagen skulle därmed påverkas mindre av att känslig information rapporteras 

externt, vilket i enlighet med teorin om konkurrensnackdelar skulle leda till en 

större öppenhet i informationsgivningen. Att vår undersökning inte gav det 
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förväntade sambandet kan bero på att det, som vid fallet med omsättning, är 

omöjligt att öka den frivilliga öppenheten proportionellt med värdet på 

anläggningstillgångarna i oändlighet.  

 

Emellertid ser vi att branschen finans och fastighet har fått en markant högre 

genomsnittspoäng i Aktiespararnas undersökning än övriga branscher. Känne-

tecknande för fastighetsbolagen är just stora värden på anläggningstillgångarna. 

Det kan således, trots att denna hypotes har förkastats, vara så att 

fastighetsföretag rapporterar mer frivillig information än övriga branscher på 

grund av stora inträdesbarriärer, i form av materiellt investeringsbehov, som 

gör dem mindre känsliga för att nya konkurrenter ska etablera sig. Om detta 

kommer vi att föra ett resonemang i avsnitt 5.6 om vad vi ser som möjliga 

förklaringar till variationen i frivillig öppenhet mellan de olika branscherna. 

 

Precis som i fallet med storlek finns ett antal mycket stora företag som drar upp 

medelvärdet på anläggningstillgångarna. Som framgår i tabell 2 är medelvärdet 

5071 miljoner kronor medan medianen är så låg som 240 miljoner kronor. Den 

regressionsanalys som vi därför genomförde på företagen med ett värde på 

anläggningstillgångarna som understeg tredje kvartilen påvisade, till skillnad 

från den totala modellen, ett starkt samband mellan graden av frivillig öppenhet 

och värdet på anläggningstillgångarna. Upp till en viss nivå på anläggnings-

tillgångarnas värde tycks resonemanget kring konkurrensnackdelar således vara 

av betydelse. För företag under tredje kvartilen verkar graden av frivillig 

informationsgivning vara lägre till följd av att nya konkurrenter lättare kan ta sig 

över inträdesbarriärerna i form av materiellt investeringsbehov. Dock måste 

den relativt höga korrelationen mellan värde på anläggningstillgångar och 

storlek mätt i omsättning noteras. Denna kan medföra att även argumenten till 
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varför högre omsättning, upp till en viss nivå, leder till ökad grad av frivillig 

öppenhet kan förklara resultatet i den här hypotesen. Långt ifrån samtliga 

företag med stor omsättning har dock omfattande anläggningstillgångar. 

Exempel på sådana företag är framför allt de stora tjänsteföretagen, där 

personalen står för det största värdet och följaktligen inte tas upp i balans-

räkningen.  

 

5.5  Nyemission 
 

I vår undersökning har vi inte funnit något positivt samband mellan företag 

som gjort en nyemission och graden av frivillig öppenhet i årsredovisningen. Vi 

tror att framför allt två orsaker ligger bakom detta resultat. För det första 

upprättas alltid ett emissionsprospekt innan nyemissionen. Företagsledningen 

kan då se detta och inte årsredovisningen som den huvudsakliga 

kommunikationskanalen till de potentiella investerarna. Lang och Lundholm 

(1993) menade att mer omfattande information i årsredovisningen inför en 

nyemission kan öka antalet intresserade investerare och därmed höja 

emissionskursen, vilket ligger i företagsledningens intresse. Vi hävdar således att 

det är möjligt att denna information istället lämnas i emissionsprospektet.  

 

För det andra är skälet till nyemissionen att nytt kapital krävs för investeringar 

och dylikt. Nyemissionen kan då tolkas som en negativ signal om att företaget 

saknar kapital och därför måste vända sig till aktiemarknaden. För att undvika 

att nyemissionen just tolkas som en negativ signal skulle företagsledningen 

enligt Lang och Lundholms resonemang (1993) därför välja att rapportera mer 

information innan nyemissionen för att förekomma att investerarna värderar 

ner företaget. Vi anser dock att detta antagande enbart bör gälla om företaget 
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faktiskt går bra, om nyemissionen behövs för till exempel en expansion 

utomlands till följd av den framgångsrika verksamheten i hemlandet. Ofta görs 

istället en nyemission till följd av problem i företaget. Exempel på detta 

förhållande från senaste tiden är Ericssons och Framfabs nyemissioner. Att då 

öppet rapportera hur dåligt det verkligen går för företaget kanske skulle 

medföra en ännu lägre värdering av företagets aktier, vilket i värsta fall kan leda 

till att nyemissionen inte kan genomföras. Av den anledningen kanske 

företagsledningen bedömer det bättre att dölja information som inte krävs att 

de offentliggör och hoppas på att den ökade osäkerheten som detta för med sig 

för investerarna inte påverkar emissionskursen. Eventuellt utgår företags-

ledningen till och med från att mindre investerare inte är medvetna om att 

problem som ej offentliggörs kan existera och antar därför att undanhållandet 

av informationen inte spelar någon roll för värderingen av företaget. 

Följaktligen blir effekten av nyemissionen på informationsgivningen precis så 

mångtydig som vårt resultat visar. Vid goda nyheter kan det tänkas att företaget 

ger en större insyn, medan information undanhålls vid fallet att nyemissionen är 

en följd av problem.  

 

En ytterligare faktor som skulle kunna ha påverkat resultatet är vårt sätt att 

formulera hypotesen. Om vi istället hade valt att mäta varje år för sig hade 

eventuellt ett annat resultat uppnåtts. Vi hade då undersökt om företagen som 

genomfört nyemission hade haft en högre grad av öppenhet i årsredovisningen 

enbart för året innan nyemissionen. Det kanske är mindre troligt att ett företag 

som gjorde nyemission år 2002 varit så förutseende att mer frivillig information 

redovisades redan i årsredovisningen 1999. 
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5.6  Bransch 
 

Som framgått i resultatkapitlet visar vår undersökning statistisk signifikans för 

att företag i vissa branscher redovisar mer frivillig information än företag i 

andra branscher. Medelvärdena i tabell 7 visar också mycket tydliga tendenser 

som stödjer detta resultat. Vi ser en rad olika tänkbara förklaringar till att 

öppenheten i informationsgivningen varierar mellan branscherna.  

 

Vi tror att en viktig orsak kan vara konkurrensen på kapitalmarknaden. Om ett 

företag är mindre öppet i sin årsredovisning än sina konkurrenter finns en risk 

för att marknaden värderar detta lägre på grund av den ökade osäkerhet i 

investeringen som då uppkommer. Följderna blir att befintliga aktieägare kan 

tänkas välja att sälja aktierna till förmån för konkurrenter som ger en större 

insyn i verksamheten och ökade svårigheter att locka till sig investerare med 

nödvändigt riskkapital vid en eventuell nyemission. En lägre värdering leder 

också till en ökad risk för fientliga uppköp. Således menar vi, liksom Cooke 

(1989), att det är troligt att företagen inom en bransch observerar sina 

konkurrenters informationsgivning och rättar sin egen efter denna. Framför allt 

om det största företaget i branschen ger en stor insyn är det troligt att 

konkurrenterna tvingas följa efter. 

 

Att just företag inom finans och fastighets- samt industribranschen redovisar 

mest frivillig information av den typ som efterfrågas specifikt av de mindre 

aktieägarna och investerarna skulle, som vi nämnt i avsnitt 5.4, kunna vara en 

följd av att det stora investeringsbehovet i branscherna fungerar som en 

inträdesbarriär och gör det svårt för nya konkurrenter att etablera sig. Framför 

allt fastighetsbranschen förmodar vi kännetecknas av en relativt stabil marknad 
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som inte utmärks av att nya konkurrenter slår sig in. Den höga 

inträdesbarriären i form av stort materiellt investeringsbehov bör enligt oss 

göra att företagen i finans och fastighets- samt industribranschen drabbas av 

lägre konkurrensnackdelar än företag i andra branscher när känslig information 

om verksamheten offentliggörs. Enligt Depoers (2000) blir då följden en ökad 

möjlighet till just större öppenhet i informationsgivningen. Som vi resonerat i 

avsnitt 3.6.4 borde inträdesbarriärer i form av krav på kompetent arbetskraft, 

till skillnad från stort materiellt investeringsbehov, leda till att företaget väljer 

att inte offentliggöra information som kan betraktas som känslig även om dessa 

inträdesbarriärer är höga. Att branscherna med lägst medelpoäng i 

Aktiespararnas tävling (se tabell 7), hälsovård med bioteknisk och medicin-

teknisk inriktning, IT samt telekommunikation, bör karaktäriseras just av höga 

inträdesbarriärer i form av kompetens, stödjer vårt antagande. 

 

Skillnader i tradition och kunskap om informationsgivning mellan branscherna 

kan också tänkas spela in. Inom vissa branscher anses eventuellt ekonomi-

funktionen vara mindre central. Vi antar att det i branscher där ledningen av 

tradition utgörs av tekniker läggs en mindre vikt på såväl redovisning som övrig 

ekonomistyrning i förhållande till den huvudsakliga verksamheten. Av denna 

anledning kan branschtillhörighet ha betydelse för hur informationsgivningen 

utformas och därmed i vilken omfattning frivillig information redovisas i 

årsredovisningen. 

 

Vad det gäller tradition och kunskap bör det även noteras att samtliga tre 

branscher med lägst medelpoäng tillhör relativt nya verksamheter inom svenskt 

näringsliv. De består av företag som i många fall inte har varit publika under 

någon längre tid. Vi tror att dessa företag inte hunnit bygga upp den tradition 
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och kunskap som krävs för att göra en årsredovisning som tillmötesgår de 

mindre aktieägarna och investerarnas krav på information. Företag inom yngre 

branscher har kanske inte hunnit skapa sig tydliga riktlinjer om vilken 

information som ska rapporteras och de begränsade resurserna har antagligen 

inte satsats på informationsgivningen utan på till exempel geografisk expansion 

eller utveckling av nya produkter. Bra aktieägarinformation har således inte 

varit någon prioriterad verksamhet. Det kan även tänkas att företagen inom 

dessa branscher är mer känsliga för att nya konkurrenter etablerar sig i och med 

att de ofta verkar på marknader som utmärks av låga inträdesbarriärer i form av 

investeringsbehov. Under sådana förutsättningar är det enligt teorin föga troligt 

att ett företag väljer att rapportera information som konkurrenterna kan dra 

nytta av och därigenom försämra den egna positionen på marknaden.  

 

Att många av företagen i branscherna med låga medelpoäng är relativt 

nystartade gör att de ofta också är ganska små med avseende på omsättning. 

Därför kan även resonemanget om företagsstorlekens inverkan på 

informationsgivningen förklara varför företag i vissa branscher ger större insyn 

i verksamheten än företag i andra branscher. Slutligen vill vi påpeka att en del 

företag helt naturligt inte har samma motiv för att redovisa en viss del av den 

information som enligt kriterierna ingår i Aktiespararnas tävling. För 

exempelvis ett företag vars produkter är komplicerade finns det anledning att 

mer ingående beskriva dessa för att ge användaren bättre förståelse för 

verksamheten. Därigenom kan även dessa skillnader tänkas vara en orsak till 

den varierande graden av frivillig öppenhet i informationsgivningen. 
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5.7  Listnotering 
 

Vår undersökning visade att det är statistiskt säkerställt att listnoteringen har 

betydelse för i vilken utsträckning företaget redovisar frivillig information. 

Detta stärks av de tydliga tendenser i tabell 8 som visar att företag på A-listans 

Mest omsatta sektion har erhållit en betydligt högre medelpoäng än företag på 

NGM-listan. Först och främst är det viktigt att poängtera att det är troligt att 

det samband som sågs bland ”mindre” företag mellan storlek och frivillig 

öppenhet till viss del också kan förklara sambandet rörande listnotering. 

Företag på NGM-listan är nämligen mycket små i förhållande till många av 

företagen på A-listan.  

 

Företag på O-listan har en lägre genomsnittspoäng än företag på A-listan trots 

att samma krav på dessa företags informationsgivning ställs enligt lag, 

rekommendationer och Stockholmsbörsens noteringsavtal. Enbart skillnad i 

storlek mellan företagen på A- och O-listan borde, enligt vårt sätt att se det, 

inte kunna förklara den lägre genomsnittspoängen eftersom flera stora företag, 

till exempel H&M, NCC och Axfood, av skatteskäl har lämnat A-listan och valt 

att istället bli noterade på O-listan under de senaste åren. Det är möjligt att det 

finns en uppfattning bland företagen om att aktieägare och investerare 

förväntar sig mer information av företagen på A-listan. Därmed skulle valet att 

flytta till O-listan inte bara kunna förklaras av skatteskäl, utan även av att 

företagen vill slippa trycket från marknaden att avslöja frivillig information.  

 

Intressant att notera är att vår undersökning inte visar några tendenser till att 

företag som även har en utländsk börsnotering har en högre grad av frivillig 

öppenhet i informationsgivningen än företagen som enbart är noterade på A-
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listans två sektioner. Kanske beror vårt resultat på att information av intresse 

för mindre aktieägare främst är intressant ur ett svenskt perspektiv, där denna 

användargrupp är betydligt större än i andra länder. De utländska ägarna torde 

framför allt vara stora och institutionella. De får antagligen information från 

annat håll än genom årsredovisningen, varför något incitament till att 

rapportera mer information som efterfrågas av mindre aktieägare och 

investerare inte borde existera enbart för att företaget även är noterat vid en 

utländsk börs.  

 

Om bara en mindre del av företagets aktier omsätts på den utländska börsen, 

kanske inte heller företaget anser det vara av vikt att öka den frivilliga 

öppenheten i årsredovisningen till följd av den utländska noteringen. Kraven på 

de svenska företagens informationsgivning har dessutom förändrats i riktning 

mot internationell standard under 1990-talet, vilket gör att incitamenten för 

svenska företag noterade utomlands att ha en mer omfattande informations-

givning än övriga har minskat. Internationaliseringen av svensk redovisnings-

reglering har skett genom bland annat tillkomsten av Redovisningsrådets 

rekommendationer som i stort sett är identiska med dem från IASB, och 

införandet av den nya årsredovisningslagen, i vilken EU:s redovisningsdirektiv 

finns implementerade. Vi kan därmed inte styrka Cookes (1989) slutsats om att 

ju större behovet av utländskt riskkapital är, desto större anledning har 

företaget att inkludera frivillig information i årsredovisningen för att locka 

utländska investerare. 
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5.8  Andra möjliga förklaringar till frivillig öppenhet 
 

Som framgår i tabell 6 förklarar den för materialet bästa modellen en relativt 

liten andel (31,4 procent) av den totala variationen i poängen i Aktiespararnas 

tävling, det vill säga av den frivilliga informationsgivningen för mindre aktie-

ägare och investerare. Detta betyder att en rad andra faktorer också borde 

påverka företagsledningarnas val av nivå på frivillig öppenhet i årsredo-

visningen. I detta avsnitt diskuterar vi vilka övriga faktorer som vi tror påverkar 

detta val.   

 

Vår undersökning utgick från att mindre aktieägare och investerare har 

årsredovisningen till sin främsta källa för information om företaget. Det kan 

dock mycket väl tänkas att företagsledningen ser andra intressentgrupper som 

de huvudsakliga användarna. Ett exempel är förklaringen till att de allra största 

företagen rapporterar de uppgifter som mindre aktieägare och investerare 

efterfrågar i mindre omfattning än övriga företag som vi diskuterade i avsnitt 

5.1. Vårt antagande var i detta fall att de stora företagen försöker tillgodose 

samhällets informationskrav, för att därigenom lindra eventuell samhällskritik 

och minska risken för myndighetsingripanden. På samma sätt kanske andra 

företag har till exempel personal, kunder eller leverantörer som sin främsta 

intressentgrupp och utformar årsredovisningen efter denna grupps behov av 

information. Företagsledningen kan använda årsredovisningen som ett forum 

för att svara på frågor som ställs i andra sammanhang av de olika 

intressentgrupperna. Det kan vara vanliga frågor från leverantörer i samband 

med att avtal ingås, från kunder vid köp eller vid företagspresentationer på 

arbetsmarknadsdagar för studenter.  
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Inte bara användargrupp, utan även vilket syfte företagsledningen har med 

årsredovisningen anser vi borde kunna vara en viktig förklaring till variationen i 

den frivilliga öppenheten. Vissa företag ser eventuellt inte årsredovisningen 

som den publikation som ska vara de mindre aktieägarnas och investerarnas 

viktigaste underlag i deras beslutsfattande rörande företaget. Årsredovisningen 

kanske istället utformas som en ren reklamprodukt som på ett billigt sätt 

marknadsför företaget mot konkurrenter, kunder eller allmänhet. Den blir ett 

medel för att stärka varumärket samt positionera och profilera företaget. 

Följden blir att den information som de mindre aktieägarna och investerarna 

behöver i sitt beslutsfattande, inte rapporteras i årsredovisningen. De får då 

själva ta reda på informationen som de har behov av genom andra 

informationskällor som företaget tillhandahåller, såsom pressmeddelanden, 

bokslutskommunikéer och hemsidor. Detta sätt menar vi kan leda till att ett 

betydligt sämre beslutsunderlag erhålls. Upplysningar som är avgörande för 

företagets framtid kanske inte når den mindre aktieägaren eller investeraren. 

 

De företag som i hög grad redovisat den information som krävs enligt 

Aktiespararna ser antagligen årsredovisningen som sin främsta kommu-

nikationskanal mot sina aktieägare och potentiella investerare. Lars Carlsson, 

VD i Concordia som vunnit eller fått en framskjuten placering i Aktiespararnas 

tävling under flera år menar att ”årsredovisningen är vår stora informations-

satsning under året. Hemsidor i all ära, men jag och många med mig, tycker att 

information på papper alltjämt är nummer ett” (Larsson, 2001, s 26). 

Concordias VD ser det heller inte som speciellt svårt att klara flertalet av 

kriterierna. ”Stötestenen för många bolag är prognoskriteriet, men vi ser det 

som vår skyldighet att hjälpa framför allt de små och medelstora aktieägarna 

med en riktig resultatprognos. De stora kan ju göra egna prognoser.” (Larsson, 
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2002, s 19) Även Medivir, som erhållit en bra placering i tävlingen under flera 

år, ser årsredovisningen som den främsta kommunikationskanalen mot sina 

aktieägare. Företagets VD Jonas Frick menar att årsredovisningen för dem 

är ”ett instrument för utbildning av aktieägarna och information om bolagets 

verksamhet, som är ganska sofistikerad och inte helt lätt att beskriva” (Larsson, 

2001, s 26). 

 

Marknadsföring kan också vara det huvudsakliga motivet för att rapportera den 

information som ger poäng i Aktiespararnas tävling, med tanke på den goda 

publicitet och reklam en bra placering ger i aktieägarkretsar. Concordias VD 

kommenterar att företaget har fått flest poäng av alla företag år 2000 på 

följande sätt: ”Vi går verkligen in för det här – och när vi ändå är med vill vi 

helst vinna.” Aktiespararna själva har dragit slutsatsen att ”det märks tydligt att 

kriterierna är styrande för bolagens sätt att utforma årsredovisningarna” 

(Larsson, 2001, s 25). Vi anser således att viljan att uppnå en bra placering i 

tävlingen påverkar företagsledningens val av vilken information som ska 

rapporteras i årsredovisningen. Hur väl företaget lyckas göra en årsredovisning 

som i så hög grad som möjligt uppfyller Aktiespararnas kriterier kan påverkas 

av hur mycket tid ekonomiavdelningen har. Det är enligt oss troligt att en 

ekonomiavdelning tycker att årsredovisningen är ett bra projekt att satsa på 

under tider med lägre arbetsbelastning.   

 

Ett företags tradition och kompetens inom extern informationsgivning inverkar 

antagligen också på i vilken omfattning och vilka frivilliga uppgifter som 

rapporteras. Vi diskuterade denna faktor i avsnitt 5.6, men berörde då dess 

betydelse för variationen i frivillig öppenhet mellan olika branscher. Vi tror 

dock att tradition och kompetens även är en viktig faktor när det gäller 
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variation mellan enskilda företag oavsett vilken bransch dessa verkar i. 

Tradition kan påverka informationsgivningen genom att samma typ av 

information rapporteras av gammal vana. Det kanske inte ens reflekteras över 

eller ifrågasätts, utan bara tas för givet att en viss sorts uppgifter ska redovisas. 

Kompetens kan ha särskild inverkan på utformandet av årsredovisningen om 

det finns en intresserad nyckelmedarbetare som har velat driva på utvecklingen 

av företagets informationsgivning. Brist på kompetens borde under vissa förut-

sättningar kunna leda till en form av information overload. Företaget redovisar 

då mer uppgifter än vad som behövs på grund av osäkerhet om vilka regler 

som måste uppfyllas och vilken information som efterfrågas av användarna. 

Uppgifter om företagets verksamhet ges då med en marginal så att företags-

ledningen inte ska kunna kritiseras för att ge ofullständig och felaktig 

information.  

 

5.9 Analyssammanfattning 
 

Vi har konstaterat att det inte finns något samband mellan företagsstorlek och 

frivillig informationsgivning bland samtliga företag i undersökningen. Detta kan 

bero på att omsättningen inte kan vara proportionell mot den frivilliga 

öppenhetsnivån i oändlighet. De allra största företagen tenderar att ge sämre 

insyn genom årsredovisningen till mindre aktieägare och investerare än vad 

övriga företag gör. Orsakerna kan vara att de stora företagen får mer publicitet i 

andra medier, att de har fler intressenter, att deras företagsstruktur är mer 

komplex samt att de är mer känsliga för politiska kostnader. Om enbart företag 

med en omsättning under den tredje kvartilen undersöks finns dock ett starkt 

samband. Anledningarna kan vara skillnader i insamlings- och hanterings-
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kostnader, ekonomiska resurser, medarbetarnas kompetens samt i benägenhet 

att redovisa känslig information. 

  

Vår undersökning visar att ett positivt samband mellan lönsamhet och frivillig 

information existerar. Sambandet kan orsakas av olika incitament att redovisa 

goda nyheter och av att det vid god lönsamhet finns större ekonomiska resurser 

och mer tid att lägga på extern informationsgivning.  

 

Ägarspridning har enligt undersökningen inget samband med frivillig 

informationsgivning. Företagsledningar tycks inte se någon anledning att 

genom större öppenhet sänka agentkostnader, som i börsbolag antas vara 

omfattande till följd av stor ägarspridning. Vi kan fastställa att en stor andel 

mindre aktieägare inte verkar medföra motiv till att i årsredovisningen 

rapportera information som denna grupp efterfrågar.     

 

Något samband mellan materiellt investeringsbehov och frivillig information 

i årsredovisningen har inte framkommit i undersökningen när samtliga företag 

ingår. Liksom vid företagsstorlek kan förklaringen vara att förklaringsvariabeln 

inte kan öka proportionellt med omfattningen av den frivilliga informations-

givningen i all oändlighet. Det finns dock ett starkt samband bland företagen 

med ett värde på anläggningstillgångarna under den tredje kvartilen. Inom detta 

intervall kan orsaken till sambandet vara att ett större materiellt investerings-

behov innebär en inträdesbarriär, vilket gör det svårare för nya aktörer att 

etablera sig. Därmed påverkas inte företagets konkurrenssituation i så hög grad 

av att känslig information rapporteras.  
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Vi har inte funnit något samband mellan genomförd nyemission och den 

frivilliga informationsgivningens omfattning. Detta kan bero på att emissions-

prospektet och inte årsredovisningen används som informationskanal inför 

emissionen. En annan anledning kan vara att nyemissionen i många fall 

genomförs till följd av ekonomiska svårigheter. Företagsledningen väljer då 

möjligen att undvika en alltför öppen rapportering i årsredovisningen.  

 

Undersökningen visar att företag i olika branscher redovisar frivillig 

information i olika hög grad. En orsak till detta kan vara att ett företag i en 

specifik bransch tvingas rätta sig efter sina konkurrenters informationsgivning. 

Andra skäl av betydelse kan vara olika storlek på inträdesbarriärer och 

skillnader i tradition och kompetens gällande informationsgivningens 

utformning.   

 

Vi kan konstatera att företag med en viss listnotering rapporterar frivillig 

information i större utsträckning än företag på andra listor. När det gäller 

företag som enbart är noterade vid en svensk marknadsplats kan skillnaden, 

förutom varierande företagsstorlek, bero på att företag på vissa listor förväntas 

ha en mer omfattande informationsgivning. Företag med utländsk börsnotering 

uppvisar inte som väntat en högre grad av frivillig öppenhet än företag enbart 

noterade på A-listan. Den främsta anledningen till detta kan vara att de mindre 

aktieägarna och investerarna främst finns i Sverige, varför det just av det skälet 

att företaget även är noterat utomlands, inte finns incitament till att öka 

informationen som riktas mot denna intressentgrupp. 

 

Andra möjliga förklaringar till variationen i den frivilliga öppenhetens 

omfattning kan vara vilken målgrupp som ses som den huvudsakliga för 
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årsredovisningen, vilket syfte som finns med denna, huruvida företaget lägger 

stor vikt vid att erhålla en framskjuten placering i Aktiespararnas tävling samt 

skillnader i tradition och kompetens gällande informationsgivningen mellan 

enskilda företag. 
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6  AVSLUTNING 
 

I uppsatsens avslutande kapitel redogör vi för de slutsatser som vi menar att vårt resultat 

tillför redan existerande forskning, till följd av den specifika infallsvinkel som presenterades i 

problemdiskussionens senare del. Vi kommer att behandla de skillnader mot tidigare 

genomförda undersökningar som vi finner vara av betydande slag. Undersökningens resultat i 

övrigt har framgått i föregående kapitel. Avslutningsvis framför vi förslag till framtida 

forskning.     

 

6.1 Slutsatser 
 

Till skillnad från tidigare undersökningar om frivillig öppenhet i årsredo-

visningar har vi genom ett viktat index utgått från de mindre aktieägarnas och 

investerarnas behov av information. För att få ett mer säkerställt resultat har vi 

också mätt den frivilliga öppenheten i ett större antal företag och över mer än 

ett år.  

 

Med denna infallsvinkel har vi funnit att det finns ett positivt samband mellan 

lönsamhet och omfattningen av den frivilliga informationsgivningen. Ett sådant 

samband har inte påvisats i någon av de andra undersökningar som vi har haft 

tillgång till. Detta menar vi tyder på att sambandet mellan lönsamhet och 

omfattningen av den frivilliga informationsgivningen gäller vid information 

som efterfrågas av just mindre aktieägare och investerare. 

 

Ett annat resultat som skiljer sig från tidigare forskning är att företag som 

förutom i Sverige även är noterade vid en utländsk börs inte har en högre grad 
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av frivillig information än övriga företag på Stockholmsbörsens A-lista. Således 

tycks inte företagsledningar se några ytterligare motiv till att rapportera mer 

information av det slag som mindre aktieägare och investerare har behov av 

enbart till följd av en utländsk notering. Eftersom det, vad vi har kunnat avgöra, 

inte finns någon forskning om hur inhemsk listnotering påverkar graden av 

frivillig öppenhet, är även vårt konstaterande av skillnader i denna öppenhet 

mellan företag på de olika svenska listorna intressant att notera.     

 

Vi har konstaterat att de företagsspecifika faktorer som vi hade förväntat oss 

skulle förklara variationen i omfattningen av den frivilliga informationen mellan 

företag inte gör det till mer än drygt 30 procent. Vår tolkning av detta resultat 

är att det inte, som i vår teoretiska utgångspunkt, främst är faktorerna som styr 

företagsledningens val av frivillig öppenhet i årsredovisningen, utan att valet 

istället ligger i företagsledningens händer oavsett faktorernas storlek. Bakom 

belönade bolag torde således kunna finnas skillnader i kompetens och tradition 

samt i företagsledningens syn på årsredovisningens syfte och funktion.  

 

6.2  Förslag till framtida forskning  
 

Vår analys om vad vår undersöknings resultat beror på öppnar möjligheter till 

nya hypoteser. Vi antar exempelvis att den frivilliga öppenheten kan påverkas av 

att företaget är relativt nystartat och därför inte hunnit bygga upp den tradition 

och kompetens som krävs för att göra en aktieägarorienterad årsredovisning. 

Ett sätt att testa detta antagande kan vara att se om ett positivt samband 

existerar mellan det antal år ett företag varit börsnoterat och graden av frivillig 

information.  
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Vårt resonemang om att orsaken till att inget samband funnits mellan 

nyemission och frivillig öppenhet skulle vara att företagsledningen inte vill 

avslöja för mycket inför nyemissionen ifall denna är föranledd av ekonomiska 

problem, vore också värt att testa. Genom att i emissionsprospektet se på 

orsaken till att en emission måste genomföras bör det vara möjligt att 

klassificera dessa i anledningar framkallade av ekonomiska problem eller av 

positiva skäl som till exempel ett planerat företagsförvärv. På så sätt skulle det 

kunna utläsas om företagsledningen väljer att redovisa mer frivillig information 

vid en positiv anledning till nyemission och mindre vid en negativ såsom 

ekonomiska problem.  

 

Ett uppslag till en ny undersökning kan vara att utreda om olika 

förklaringsfaktorer ligger bakom olika typer av frivillig information. Det kanske 

är så att omfattningen av en specifik typ av information kan bero på andra 

faktorer än vad frivillig information generellt gör, eftersom företagsledningen 

troligen har olika motiv till att redovisa olika former av information. Istället för 

att som vi generellt mäta omfattningen av den information som efterfrågas 

specifikt av mindre aktieägare och investerare kan den frivilliga informationen 

till exempel delas in i områdena finansiell, icke-finansiell och strategisk eller 

behandla socialt ansvarstagande och miljöpåverkan.  

 

Inte bara vilken typ av information utan även källan där den presenteras öppnar 

möjligheter till ny forskning. Företagen använder flera källor, såsom 

bokslutskommunikéer, pressmeddelanden och hemsidor, för att sprida 

information om verksamheten. Så gott som samtliga tidigare undersökningar 

inom frivillig öppenhet har liksom vår dock fokuserat på innehållet i 

årsredovisningen. Att undersöka omfattningen av frivillig information och 
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faktorerna bakom denna i andra källor än årsredovisningen vore därför 

intressant.   

 

Slutligen vore det av intresse att studera eventuella följder av frivillig öppenhet. 

Leder till exempel en större omfattning av frivillig information, i enlighet med 

det teoretiska resonemanget, till en högre värdering på börsen? Eller går företag 

som redovisat känsliga uppgifter mot sämre resultat efter några år, eftersom 

konkurrenter har kunnat dra nytta av denna information? 
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BILAGA 1 – TÄVLINGSKRITERIER 
 

Kriterier för Aktiespararens granskning av 2001 års årsredovisningar31 

 

A. Bolagsbeskrivning – 14 Poäng 

1. Affärsidé/Strategi, 2 p 

Affärsidé [1 p];  

Konkreta strategier för närmaste tiden i punktform [1 p] 

2. Produkter, 3 p 

Produktbeskrivning (konkret redogörelse för bolagets erbjudande till 

marknaden) [1 p] 

Prispolitik (volymer/för tjänsteföretag antal och storlek på uppdrag), Patent 

(beskrivning, totalt antal, antal nya under året), Produktutbudets strategiska 

position (priskonkurrensmässigt, differentiering, marginaler och 

innovationsgrad, etc), Varumärken  – Historik [2 p] 

3. Processer, 2 p 

ISO-certifiering, Kostnadsstruktur, Driftsäkerhet, Kvalitet (hur man mäter 

kvaliteten, resultat av mätningar, nöjd-kund-index, andel felaktiga enheter, etc), 

Miljöaspekter, FoU , IT (t ex summa investeringar, befintliga system), etc – 

Historik  

4. Marknader (främst produktmarknader) per samtliga affärsområden,  

3 p  

Allmän beskrivning [1 p] 

Marknadsandelar eller annan grad av framgång, storlek (i kr),  

                                                           
31 Källa: www.aktiespararen.se 
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Tillväxt, Trender, Kunder (nuvarande och potentiella),  

etc – Historik + Prognos [2 p] 

5. Konkurrenter per samtliga affärsområden, 2 p  

Namn [1 p] 

Marknadsandelar, Styrkefaktorer/Svagheter, Tendenser etc [1 p] 

6. Medarbetare, 2 p 

Antal, Typ av medarbetare, fördelade på Kön, Ålder och Utbildning, 

Personalomsättning, Förädlingsvärde/anställd, kostnad för 

Kompetensförnyelse/anställd, Hälsorisker (antal incidenter, sjukfrånvaro). 

 

B. Resultat och omsättning per affärsområde – 3 poäng 

1. Omsättning per affärsområde, 1 p 

2. Resultat per affärsområde, 2 p 

 

C. Ekonomisk översikt fem år – 9 poäng 

(För nynoterade bolag pro forma) 

1. Eget kapital per aktie efter full konvertering och utnyttjande av optionsrätt, 1 

p  

2. Substansvärde per aktie efter full konvertering och utnyttjande av optionsrätt, 

1 p 

3. Vinst/aktie efter full konvertering och utnyttjande av optionsrätt, 1 p  

4. Kassaflöde/aktie, 1 p 

5. Utdelning per aktie, 1 p 

6. Börskurs och kurva, 1 p 
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7. Avkastning på eget kapital, 1 p 

8. Avkastning på sysselsatt/operativt kapital (inte fastighetsbolag och banker), 1 

p 

9. Endast fastighetsbolag: fastigheternas direktavkastning, 1 p 

10. Endast banker: kapitaltäckningsgrad, 1 p 

11. Soliditet eller skuldsättningsgrad, 1 p 

D. Ägare och aktier – 7 poäng  

1. Antal aktieägare, 1 p 

 

2. De största aktieägarna, 1 p – (av aktiekapital och vid graderad rösträtt även 

röstetal) 

 

3. Antal aktier före och efter full konvertering och utnyttjande av optionsrätter 

(totalsumman fullt uträknad), 1 p 

 

4. Olika ägarkategoriers procentuella innehav (svenska respektive utländska 

institutioners ägande, totalt utlandsägande, svenskt privat ägande), 1 p 

 

5. Ägarstyrningsrutiner, 3 p – Nominerings-, ersättnings- och 

revisionskommittéer och eventuella övriga kommittéer – ledamöternas namn 

och uppgifter. Valprocedurer, antal och sammanträden. Om några av dessa 

kommittéer saknas, styrelsens motivering till detta. 
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E. Styrelse, bolagsledning och nyckelmedarbetare – 4 poäng 

  

1. Huvudsysselsättning, andra uppdrag, antal år i styrelsen, antal anställningsår, 

utbildning, aktieinnehav och ålder, 1 p 

 

2. Beskrivning av styrelsens arbete och agenda i stort. Antal sammanträden 

under året, 1 p. 

 

3. Arvoden och innehav av optioner, konvertibler m m, 2 p – Totalt 

styrelsearvode, styrelseordförandens arvode, ersättningar till styrelsen utöver 

vad bolagsstämman bestämt, lön samt pensions- och uppsägningsvillkor för 

VD, incitamentsprogram för nyckelmedarbetare och styrelsens motivering 

härför. 

 

F. Vinstprognos, risk- och känslighetsanalys samt utdelningspolitik – 9 

poäng 

1. Vinstprognos, 3 p  

Siffror, totalt och per aktie [2 p] 

 

Resonemang om hur företaget kommit fram till prognosen [1 p] 

2. Risk- och känslighetsanalys, 4 p  

Beskrivning av viktiga rörelse- och finansiella risker [2 p] 

Beskrivning och kvantifiering av känsligheten för rörelse- respektive finansiella 

riskfaktorer [2 p] 

3. Information om utdelningspolitiken, konkret kvantifierad, t ex som andel av 

resultat eller eget kapital, 2 p 



Bilaga 

 126

 

G. Distributionspolicy - 2 poäng 

1. Tryckt version till alla registrerade aktieägare som inte aktivt avsagt sig en 

sådan [2 p] 

2. Distribution av tryckt version endast till de aktieägare som uttryckligen 

begärt det [1 p] 

3. Distribution endast via Internet [0 p] 

Totalt 48 poäng 

 

För år 1999 och 2000 var maxpoängen 44. Poäng gavs då ej för 

distributionspolicy. Beskrivning av ägarstyrningsrutiner och styrelsens 

arbete ges nu vardera 1 poäng extra. 
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BILAGA 2 – DATAMATRIS 
 

Förklaringar till datamatris 

 
Förkortning Variabel Enhet 

 
M-Poäng  Medelpoäng 1999-2001 

 
M-Oms  Medelomsättning 1999-2001 Mkr

 
M-Lönsam Medellönsamhet 1999-2001 %

 
M-Ägande Medelägande 2000-2001 %

 
AT M. Medelvärde AT 1999-2001 Mkr

  
 Kodning 

Nyem. Nyemission 2000-2002 
 Nej 0
 Ja 1
 

Bransch Bransch 
 Råvaror 0
 Industri 1
 Konsumentvaror 2
 Hälsovård 3
 Finans och fastighet 4
 IT 5
 Telekommunikation 6
 Media och underhållning 7
 Tjänster 8
 

Lista Lista 
 A-listan Mest omsatta 0
 A-listan Övriga 1
 O- / OTC-listan 2
 NGM- / SBI-listan 3
 Utländsk notering 4
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Företag M-Poäng M-Oms M-Lönsam M-Ägande AT M. Nyem. Bransch Lista
A-com 26 2273 -37.6 49.1 373 0 7 2
ABB 18.7 224028 12.6 9.1 115917 0 1 4
Academia 13.5 109 -55.6 46.3 16 0 8 2
ACSC 20 221 22 61.5 85 0 1 2
Active Biotech 27.3 216 -16.5 34.8 338 0 3 2
Adcore/Info Highway 19 969 -43.4 41.9 601 1 5 2
Adera 17 423 -224.2 23.7 78 0 5 2
Alfaskop 25.5 747 -64.2 21.3 82 1 5 2
Allgon 32.7 2278 -2.1 23.4 515 0 6 1
Anoto Group 26 156 -67.7 53.2 483 1 5 2
Araccel/Minidoc 17 90 -42.1 41.5 43 0 3 3
Arcam 21 0 -57.7 40.4 24 0 0 3
Arete 22 104 29.5 * 30 0 5 2
Array 18.7 12 -76.7 23.7 18 0 5 2
Artema 17 215 -53.6 20.9 42 1 3 2
Artimplant 27.3 22 -22.9 30.9 60 0 3 2
Assa Abloy 30.7 15727 12.3 33.5 16288 1 1 0
AssiDomän 34.5 24958 4.4 48 25357 0 0 1
AstraZeneca 24.7 167642 22.4 8.2 54444 0 3 4
Atlas Copco 31 44633 12.4 35.7 28906 0 1 4
AudioDev 20 215 12.3 75.3 13 0 5 2
Aurex 15.3 1 -89.3 32.6 14 0 0 3
Autofill 23 * * * * 0 1 2
Autoliv 35 37866 7.3 20.4 24869 0 2 4
Avanza 28 94 4 71.1 * 0 4 2
Avesta 26 15041 -13.4 * 5690 0 0 1
Axfood 27.3 30578 18 55.2 3840 0 2 1
Axis 24 696 -27.6 69.1 136 0 6 2
B&N Nordsjö 26.3 1502 0.7 32.6 1204 0 1 2
B2Xpress 16 261 -222.4 39 3 0 5 3
Bedminster 13 35 -28.8 38.7 179 0 1 3
Beijer 25.3 1416 10.3 64.3 435 0 1 1
Beijer Alma 26 1161 11.2 40.5 626 0 1 2
Bergman& Beving 26.3 8114 15.7 29.6 1144 0 1 1
Biacore 21 441 11.7 54.4 208 0 3 4
Bilia 34.7 17479 16.2 67.1 2769 1 2 1
Binär Elektronik 16.7 48 -15.2 60.5 6 0 6 3
BioGaia 19 70 -22.5 35 71 0 3 2
Biolight 18.7 1 -45.8 49.2 17 0 3 3
BioPhausia 16 2 -83.7 18.5 29 1 3 2
Biora 26.7 91 -61.1 40 19 0 3 2
Boliden 24 10038 -733.8 16.9 8320 1 0 2
Bong 30.7 1988 9.6 59.4 1251 1 1 2
Borås Wäfveri 21 1498 1.4 61.4 703 0 2 2
Boss Media 32.5 181 23.9 40 36 0 5 2
Brio 25.3 1687 -0.9 62.4 327 0 2 2
Broström 39.3 2395 14.2 67.6 3373 0 1 2
BT Industries 29 9759 27.6 * * 0 1 1
Bulten 21 1194 9.7 * 547 0 1 2
CF Berg 20 240 -0.8 53.7 86 0 0 3
Cartesia 13 57 -62.5 46.3 6 0 5 3
Capio 21 5397 9.6 28.7 6310 0 3 2
Capona 37 414 0.1 62.1 2144 0 4 2
Cardo 32.3 10047 17.9 61 2834 0 1 1
Cashguard 30 101 24.4 21.9 8 0 1 2
Castellum 37.7 1421 0 32 11154 0 4 2
Cell Network 27.3 1326 -63.9 29.5 736 1 5 2
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Celtica 27.7 63 0 64.4 0 0 4 2
Cherry 27 324 -17.1 57.5 46 1 8 2
Citymail 15.7 256 -76 54.2 82 1 8 2
Clas Ohlson 37 1349 31.1 63.2 215 0 2 2
Cloetta Fazer 36.7 4827 19.6 75.5 1568 0 2 2
Columna 22.5 74 0.1 15.2 769 0 4 2
Concordia 44 1218 9.8 62.9 2162 0 1 2
Confidence Intern. 20 11 -126.6 8.8 17 0 5 3
Connova 14.3 25 -146.8 31.3 31 1 5 2
Consilium 24.7 599 -18.9 54.3 173 0 1 1
CTT Systems 26.7 14 -92.2 30.1 6 1 1 2
CyberCom 28.5 377 6 51.7 95 0 5 2
Daltek 7 63 -428 * * 0 5 3
Daydream 20 12 -41.4 * 12 1 5 2
Diamyd 22 1 -42.8 66.9 4 0 3 2
DiffChamb 22 64 -14.2 26.7 6 0 3 2
Digital Vision 25.5 75 -58.9 63.8 8 1 5 2
Diös 30 698 18.4 * 4174 0 1 2
Doro 34.7 1245 -64.6 47 77 0 6 2
Drott 34 3259 0.1 35.7 31373 0 4 2
Duroc 31.7 197 -0.4 26.6 117 0 1 2
Elanders 35.7 2405 10 56.5 1382 0 1 2
Electrolux 28.7 126615 15.9 28.6 30027 0 2 4
Elekta 28 1912 -21.7 30.5 541 0 3 1
Elektronikgruppen 29.3 633 22 12.3 57 0 1 2
Empire 9 203 -7.3 * 16 0 1 2
Enea 26.3 753 -2.7 22.9 327 1 5 2
Eniro 23 4519 12.3 42.8 6827 0 8 2
Enlight 18.5 197 -122.9 39.5 48 1 5 2
Entra 27 694 31.5 * 97 0 5 2
Ericsson 27.3 240270 6 9.3 52189 1 6 4
Esselte 27.7 11047 -0.7 37 4125 0 1 1
Europolitan 31 5575 54 77.4 3401 0 6 2
Expanda 25.3 715 25.2 25.6 259 0 2 2
Facile 27.5 8 -130.9 43.2 1 0 2 3
Fagerhult 24 1259 22.6 82.8 210 0 1 2
Fast Partner 21.3 339 0 74.4 3181 0 4 2
FB Industrier 24 226 6.7 * 39 0 1 2
Feelgood 16 325 -73.6 32.2 119 1 3 2
Fingerprint 21.5 3 -23.4 47 8 0 5 2
Finnveden 31.7 3423 8.3 49.2 1986 1 1 1
Firefly 19 36 6.8 66.3 1 0 0 3
Fjällräven 21.7 289 27.7 63.8 50 0 2 2
Focal Point 10 10 -18.7 64.8 2 0 5 3
Folkebolagen 21 217 0 * 54 0 1 2
Forum SQL 20 47 -51.1 73.4 21 0 5 3
Framfab 19 667 -203 4.2 72 0 5 2
Frango 29.5 233 13.2 57.5 21 0 5 2
Freetel 12 52 -10.1 56 73 0 6 2
Friluftsbolaget 15 124 -202.6 65.2 61 0 2 2
Frontec 28 1261 -20.3 15.2 237 0 5 2
Frontyard 16.5 117 -449.9 48 52 0 5 3
FöreningsSparb. 40.7 21973 16.4 36.6 * 0 4 0
G&L Beijer 22 431 35.4 44.6 18 0 1 2
Gambro 34 22903 3.8 37.5 25212 0 3 0
Gandalf 20.3 366 -49.4 33.2 4 0 5 2
Getinge 36 6095 27.5 38.3 3490 1 3 1
GetUpdated/Infocast 20 8 -281.4 32.2 2 1 5 3
Glocalnet 16 217 -150.2 57.5 20 0 6 2
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Gorthon Lines 31.3 646 3.1 55.3 571 0 1 2
Graninge 34.3 2913 11.8 77.3 7592 0 0 2
Gunnebo 31.7 5645 15.4 51.1 2020 0 1 1
Hagstr.&Qviberg 22 505 0.9 45.9 * 0 4 2
Haldex 28.7 6072 9.6 33.9 1939 0 1 1
Handelsbanken 30.5 18868 20.1 34.9 * 0 4 0
Handelsbanken hyp. 18 856 11.6 90.3 * 0 4 2
Heba 29.3 163 0.1 40 662 0 4 2
H&M 27.3 32680 27.9 48.6 4968 0 2 2
Hexagon 27.7 5323 8.9 52.8 2029 1 1 1
HiQ 26.5 449 26.6 32.4 119 0 5 2
HL Display 35.3 905 16 72.7 184 0 1 2
Hoist 25.7 103 10.6 38.4 * 0 4 2
Holmen 28.3 17575 16.3 42.6 19140 0 0 0
HQ.SE 23 624 23.8 34.3 * 1 4 2
Hufvudstaden 33 1117 0.1 68.9 8844 1 4 1
Höganäs 30.7 2902 21.7 44.5 2382 0 1 1
IAR Systems 25 152 -84.7 81.8 25 0 5 2
IBS 36.7 2425 2.6 63.3 508 0 5 2
Icon 17.7 1101 -161.2 48.3 771 1 5 2
IFS 32 2577 -24.5 12.4 1356 1 5 2
IMS 22.5 1090 -19.6 20.2 106 1 5 2
Inac 29.3 128 -24.2 53.1 17 0 1 3
Indep. Media Group 21 127 -17.2 * 30 0 7 2
Ifinicom 16.5 291 -622.5 26.1 104 0 5 3
Intellecta/Tryckind. 31.7 297 17.1 31.3 153 0 1 2
Intentia 22.7 3491 -37 46.5 890 1 5 2
IRO 28 998 13.1 * 433 0 1 2
ITAB 25 1263 23.1 80.4 487 0 1 2
Jabo/Rörvik Timber 25.7 1186 -2.9 49.5 273 0 0 2
JC 31 1885 5.5 15.8 242 0 2 2
J&W 27.5 999 45 55.5 384 0 1 2
Jeeves 25.5 23 -54.5 51.9 7 0 5 2
JM 33 7105 23.1 34.2 2540 0 1 1
Johnson Pump 23.7 638 -53.1 67.7 187 1 1 2
Kabe 25.7 436 13.7 68.2 63 0 2 2
Kalmar Industries 22 4732 14.2 * 935 0 1 1
Karlshamns 32.3 2908 11.9 61.8 731 0 0 2
Karo Bio 26.7 106 -32.1 29.7 350 0 3 2
Klippan 26.3 864 5.3 61 254 1 0 2
KM 29 669 -2.4 * 117 0 1 1
KMT 30.7 1200 19.1 48 168 0 1 2
KnowIT 25.3 421 -22.7 18.6 148 1 5 2
Konftel 32.5 557 -32.4 71.3 105 0 5 3
Kungsleden 36 943 0.1 34.1 0 0 4 2
LC-tec 22 14 -73.5 60.3 62 0 1 3
LGP/Arkivator 25.3 1093 7.3 42.5 886 0 6 2
Lifco 28 1070 14.5 * 279 0 1 2
Lightlab 35 0 -99.1 20.8 1 0 1 3
Lindab 33.5 3992 16.7 25.6 1457 0 1 1
Lindex 36.7 4179 19.7 29 778 0 2 1
Ljungberggruppen 33 515 0.1 44.6 2372 0 4 2
Lundin Oil 24 859 6.5 22.1 2566 0 0 2
M2S 25 302 -11.7 37.8 619 0 5 2
Magic House 9 20 -102 * 37 0 2 3
Malmbergs El 20.5 341 14.7 63.8 45 0 1 2
Mandamus 39.7 830 0.1 46.5 5528 0 4 2
Mandator 22 940 17.9 * * 0 5 2
Matteus 23.5 464 -1 47.6 * 0 4 2
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Meda 21.7 860 -2.4 72.8 92 1 3 2
Medi Team 27.3 10 -63 26 6 1 3 2
Medirox 17.7 39 4.8 68.2 12 0 3 3
Medivir 43 144 -15 27 124 0 3 2
Megacon 23.3 63 4.8 65.6 3 0 1 3
Mekonomen 28 933 9.8 67.4 306 0 2 2
Micro Systemation 17 16 -81.9 59.1 2 0 6 3
Micronic Laser S. 33 793 1 47.7 244 0 5 2
Midway 21.3 2300 7.8 50.2 857 0 1 2
MNW Records 15 216 12.8 * 54 0 7 3
Modul1 25 413 -17.3 15.4 50 0 5 2
Mogul.com 23 269 -174 19 105 0 5 2
MSC 15.7 99 -8.2 49.2 11 0 5 2
MTG 20.3 5441 7.6 33.6 2826 0 7 2
MTV 17.5 249 -21.8 18.6 86 0 7 4
MultiQ 23.7 112 -78.5 43.2 27 1 5 2
Munksjö 38 5465 13.3 53.1 3520 0 0 1
Munters 34 3222 25.2 37.2 729 0 1 2
NAN 20 4 -12.5 81.4 73 0 0 2
NCC 36.7 40749 -0.8 60.5 17932 0 1 2
NEA 26.3 1477 16.4 58 316 0 1 2
Nefab 32.7 1026 17.6 74.5 312 0 1 2
Neonet 30 177 2.6 47.5 * 0 2 2
Net Insight 21 16 -171 24.1 2 1 6 2
Netwise 24 76 -45.8 43.3 15 0 5 2
New Wave Group 29 1044 21.5 50 174 0 2 2
Nexus 15.7 325 -5 23.1 220 0 5 2
NGM Holding 18.3 20 -54 24.4 * 0 4 3
NIBE 33.7 1383 21 30.9 395 0 2 2
Nilörngruppen 19.7 319 2.2 70.8 163 0 2 2
Nobel Biocare 35.7 2170 12.2 42.9 1620 0 3 0
Nocom 24 233 -43.9 37.3 112 0 5 2
Nokia 28 219727 28.5 1.3 43323 0 6 4
Nolato 23 2602 -16.1 22.7 1064 1 6 2
Nordea 35.7 105672 18.7 45.9 * 0 4 4
Nordnet 24 215 -97 12 * 0 4 2
Nordifa 20.5 323 -173 33.6 124 0 0 2
Nordiska 25 360 17.3 41 * 0 4 2
Norditube 21 34 -27.2 * * 0 1 3
Norrporten 24 354 0.1 * 2872 0 4 1
NovaCast 21.3 15 -29.4 48.3 13 0 5 3
Novotek 21.5 141 9 72.6 16 0 5 2
Obducat 9.5 30 -112.7 20.6 66 0 6 3
Observer/SIFO 32 1197 15 38 2358 1 7 2
OEM 25.3 1901 18 46.3 265 0 1 2
OM 31.7 2726 13.5 43 2476 0 4 1
Opcon 22.7 266 -1.1 53 90 0 2 2
Optima 29 324 8.3 * 152 0 1 2
Optimum Optik 10 33 -76.8 65.2 58 0 2 3
ORC Software 36 210 38.4 61.2 23 0 5 2
Ortivus 20 97 -16.7 36.3 86 0 3 2
Oxigene 15 28 -34.5 2.1 21 0 3 2
PA Resources 14 60 11.8 58.8 93 0 0 3
Pandox 38 448 0.1 49.3 4031 0 4 2
Parisab 16 32 -13.7 49.2 3 0 1 3
PartnerTech 31.7 1041 28.1 43.4 263 0 1 2
PC Express 15 214 32 * 11 0 5 2
Peab 34.7 16089 20.6 40.8 3158 0 1 2
Perbio Science 29.5 1654 16.4 58.4 813 0 3 2
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Perstorp 29.5 9791 6.3 44.6 4280 0 0 1
Pharmacia Corp. 15 150471 9.3 1.2 140210 0 3 4
Piren 26 603 0 * 5560 0 4 1
Platzer 34 282 0 39.2 2867 0 4 1
Poolia 19.5 984 7.6 63 100 0 8 2
Precise Biometrics 18.5 10 -51.2 34.6 41 1 5 2
Prevas 20 213 -16.7 32.4 70 0 5 2
Pricer 30.3 143 -90.4 23.4 138 1 5 2
Proact 27.7 653 1.4 21.6 78 1 5 2
Probi 17.3 23 -12.3 41.6 36 0 3 3
Proffice 31.5 2559 14 35.1 280 0 8 2
ProfilGruppen 39 733 9.1 63.1 309 0 0 2
Pronyx 22.3 146 -29.7 45.9 35 0 5 2
Protect Data 27.3 222 -12.4 37.7 34 0 5 2
Provobis 34 926 81 * * 0 8 2
Pyrosequencing 20 108 -16.3 42.2 543 0 3 2
Q-Med 29.5 309 9.8 66.5 246 0 3 2
Qualisys 19 24 -40.2 33.4 5 0 3 3
Readsoft 30 294 -29.4 48.9 18 0 5 2
Realia 33 75 0.1 66 796 0 4 3
Reculture 15 3 -7 * 24 0 1 3
Rederi AB Gotland 25.7 925 13.6 59.6 1191 0 1 2
Resco 30 358 -77.6 24.2 165 0 5 2
Riddarhyttan 31 1 3.5 31.4 52 1 1 2
RKS 26.5 317 -10.2 26.4 68 0 5 2
Rottneros 35 2815 18.8 31 1056 0 0 2
SAAB 29 17182 18.4 72.9 17785 0 1 2
Salus Ansvar 33 69 -35.8 42.6 721 0 4 2
Sandvik 29 43983 17.3 34.2 20053 0 1 4
Santa Monica 11 * * * * 0 3 3
Sapa 31.3 14261 18.5 46.4 4521 0 0 1
Sardus 35.7 1153 22.9 55.4 710 0 2 1
SAS 37 47573 6 69.7 34805 0 1 4
SCA 37 72750 14.5 22.8 68073 0 0 4
Scandiaconsult 38.7 1439 40.8 50.3 172 0 1 1
Scandic Hotel 34 5646 20.4 49.5 2641 0 8 1
Scania 30.3 51333 17.5 78.1 32977 0 1 4
ScanMining 21.7 1 -6 53 131 1 0 2
Scribona 25.3 9876 2.8 72.1 329 0 5 4
SEB 35.7 26548 14.7 37.5 * 0 4 0
SEC 6 2665 -66.2 * 2952 0 8 2
Seco Tools 25 3753 24.8 88.3 1558 0 1 1
Sectra 27.5 240 20.4 48.6 36 0 5 2
Securitas 29 42272 10.3 32.4 20909 0 8 0
S&S 26 1904 -43.8 * 320 1 6 2
Semcon 31.3 999 24.9 44 121 0 1 2
Senea 20 22 -112.4 50.4 23 1 1 2
Sintercast 18 6 -80.3 25.7 13 0 1 2
Skandia 33 159435 12 24.9 * 0 4 4
Skanska 32.3 117362 21 26.5 27179 0 1 0
SKF 33.3 39970 13.4 27.5 16382 0 1 4
Skistar/Sälenstjärna 38 604 10.9 59.8 1276 0 8 2
Smarteq 24 181 -63.6 49.6 62 0 6 3
Softronic 23.3 332 1.5 61.5 81 1 5 2
Sonesta 18 33 -46.9 36.1 2 0 3 3
Song Networks 21 2168 -60.5 32.2 7259 1 6 2
SPCS 11 396 21.7 7.6 45 0 5 2
Spendrups 29 1760 15 44.4 762 0 2 1
SRAB 16 34 -12.5 16.5 105 0 1 3
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SSAB 34 18587 7.6 37.8 9918 0 1 0
Stena Line 28 6963 -16.5 * 8755 0 1 1
Stora Enso 32.7 110728 11.5 28.3 132569 0 0 4
Strand Interconnect 13.5 10 -100.4 49.5 38 0 6 3
Strålfors 30 2886 6.5 86 864 0 1 2
Sweco 37 1771 42.5 63.5 297 1 1 2
Svedala 27 14237 6.4 33.5 4531 0 1 1
Svedbergs 22.3 322 22.5 64.1 107 0 2 2
Swedish Match 28.3 11529 55 42 7155 0 2 4
Svenska Brand 20.5 224 3.1 * * 0 4 2
Svenska Orient L. 24 543 -57.5 34.5 160 1 1 2
Switchcore 23.5 15 -140.8 25.1 24 1 6 2
Sydkraft 32.5 14553 9.6 74.3 46016 0 0 1
Target Games 23 44 574.6 * 0 0 7 3
Taurus 15.7 3 -24.5 27.6 0 0 0 2
Tele2/Netcom 26.7 15243 24.8 34.5 29067 0 6 4
Teleca/Sigma 33.3 2143 14.5 60.3 893 0 5 2
Telelogic 24.5 1188 -69.2 34.9 1444 1 6 2
Telia 32 57196 3.2 78.5 94914 0 6 0
Teligent 20.5 280 -7.7 38.5 81 0 5 2
Thalamus Networks 19 40 -7.2 29.2 49 0 6 2
Ticket 30.7 3069 -54.2 23.1 159 1 8 1
TietoEnator 24 10857 29.3 13 2479 0 5 4
Tivox 24.7 232 5.8 58.3 150 0 1 2
Tornet 43.7 1959 0 35.6 14203 0 4 2
Trelleborg 31 18586 8.4 32 7985 0 1 1
Tricorona 31 13 -30.4 28.1 85 1 0 2
Trio 25 134 -59.3 39.6 78 1 5 2
Tripep 26 0 -35.3 42.7 9 0 3 2
TurnIT 26 1513 -37.5 14.9 993 1 5 2
TV4 26.7 2295 22.4 75.7 207 0 7 1
Utfors 27 445 -53.5 49.7 2495 0 6 2
Wallenstam 34.7 773 0.1 38.2 6390 0 4 2
VBG 19 592 8.8 89.3 212 0 1 2
Wedins 28.7 966 4.3 53.9 434 0 2 2
Westergyllen 26.3 1436 -4.7 37.3 280 0 1 2
Wihlborgs 32.7 2170 0 36.1 20134 0 4 2
Viking Telecom 26 582 10.6 51.1 31 0 6 2
Wilhelm Sonesson 27.5 487 4 47.5 761 1 1 2
Vision Park 28.5 141 -81.5 41 41 0 7 2
VLT 30.7 722 21.9 24.1 280 0 7 2
WM-Data 29 12607 10.6 49 1788 0 5 1
Volvo 28.7 148123 14 28.9 118692 0 1 4
XponCard/Graphium 23 970 4.6 53.3 295 0 1 2
Zeteco 17 1852 20.7 * 309 0 1 2
Ångpanneföreningen 34.3 1774 24.5 54.8 541 0 1 1
 



Bilaga 

 134

 BILAGA 3 – STEGVIS REGRESSION  
 

Total modell  

Bransch respektive Lista skall behandlas som en enda variabel. Därför görs en 

beräkning av F- och P-värde för dessa grupper separat. De siffror som används 

för beräkning av F-värdet är SSE-värdet, det vill säga värdet på den oförklarade 

variationen i y (medelpoäng) och DF-värdet, alltså antalet frihetsgrader. 

Formeln för beräkning av exempelvis F för bransch ser ut som följer: 

 

F för bransch = ((SSE total modell exkl bransch – SSE total modell)/antalet 

branscher) / (SSE total modell/DF total modell) 

 

Utifrån F-värdet för bransch beräknas sedan variabelns P-värde med hjälp av 

Minitab. 

Den totala modellens värden för bransch och lista: 

 

*Bransch F = ((9556,71-8377,32)/8) / (8377,32/271) = 4,769   

P = 0,000 

**Lista F = ((9775,46-8377,32)/4) / (8377,32/271) = 11,307   

P = 0,000 
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I den totala modellen har variabeln Nyemission minst signifikans i med 

avseende på P-värde av de åtta (mörkt gråmarkerade) förklarande variablerna. 

Nyemission kommer därmed att tas bort i den första reducerade modellen. 

 

 

Medelpoäng = f [medeloms, stor, medellönsam, medelägande, AT medel, 
nyemission, bransch, lista] 
 
Förklarande 
variabel    Koeff     SE Koeff        T              P       VIF 
Konstant       24.902       2.646       9.41     0.000 
Medeloms   0.00003916  0.00003211       1.22     0.224       9.3 
Stor           -9.364       4.941      -1.90     0.059       6.9 
Medellönsam  0.014781    0.004881       3.03     0.003       1.4 
Medelägande   0.00876     0.02017       0.43     0.664       1.3 
AT Medel   0.00002137  0.00003307       0.65     0.519       3.3 
Nyemission    -0.3129      0.9112      -0.34     0.732       1.2 
Bransch*      F:4.769  0.000 
Råvaror         2.512       2.099       1.20     0.232       3.4 
Industri        2.696       1.885       1.43     0.154       6.5 
Konsument       2.124       2.091       1.02     0.311       3.5 
Hälsovård      -0.585       2.038      -0.29     0.774       3.9 
Finans          7.884       2.202       3.58     0.000       2.8 
IT              0.370       1.920       0.19     0.847       6.1 
Tele           -0.858       2.122      -0.40     0.686       3.2 
Media           0.587       2.766       0.21     0.832       1.7 
Lista**     F:11.307          0.000 
M O             4.550       2.272       2.00     0.046       1.5 
A               2.917       1.904       1.53     0.127       3.8 
O              -0.267       1.798      -0.15     0.882       6.9 
NGM            -6.031       2.079      -2.90     0.004       4.4 
 
S = 5.560       R2 = 37.9%     R2(just) = 33.7% 
 
Variansanalys 
 
Källa             DF          SS          MS         F        P 
Regression        18     5104.45      283.58      9.17    0.000 
Residual Error   271     8377.32       30.91 
Total            289    13481.77 
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Reducerad modell 1  

 

Bransch*  F = ((9595,94-8380,97)/8) / (8380,97/272) = 4,928   

P = 0,000 

Lista** F = ((9805,96-8380,97)/4) / (8380,97/272) = 11,561   

P = 0,000 

 

 

 

Medelpoäng = f [medeloms, stor, medellönsam, medelägande, AT medel, 
bransch, lista] 
 
Förklarande 
variabel    Koeff     SE Koeff          T              P       VIF 
Konstant       24.804       2.626       9.45     0.000 
Medeloms   0.00003898  0.00003205       1.22     0.225       9.3 
Stor           -9.375       4.933      -1.90     0.058       6.9 
Medellönsam  0.015133    0.004764       3.18     0.002       1.3 
Medelägande   0.00930     0.02007       0.46     0.644       1.3 
AT Medel   0.00002212  0.00003295       0.67     0.503       3.2 
Bransch*      F:4.928       0.000 
Råvaror         2.544       2.093       1.22     0.225       3.4 
Industri        2.729       1.879       1.45     0.148       6.5 
Konsument       2.194       2.077       1.06     0.292       3.4 
Hälsovård      -0.558       2.033      -0.27     0.784       3.9 
Finans          7.953       2.189       3.63     0.000       2.8 
IT              0.376       1.917       0.20     0.845       6.1 
Tele           -0.852       2.118      -0.40     0.688       3.2 
Media           0.640       2.757       0.23     0.817       1.7 
Lista**     F:11.561       0.000 
M O             4.559       2.268       2.01     0.045       1.5 
A               2.896       1.900       1.52     0.129       3.8 
O              -0.287       1.794      -0.16     0.873       6.9 
NGM            -5.960       2.066      -2.89     0.004       4.4 
 
 
S = 5.551       R2 = 37.8%     R2(just) = 33.9% 
 
Variansanalys 
 
Källa       DF          SS          MS         F        P 
Regression        17     5100.80      300.05      9.74    0.000 
Residual Error   272     8380.97       30.81 
Total            289    13481.77 
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I den första reducerade modellen har variabeln Medelägande minst signifikans 

med avseende på P-värde av de kvarvarande sju förklarande variablerna. 

Medelägande kommer därmed att tas bort i den andra reducerade modellen. På 

detta sätt kommer den stegvisa regressionen att fortgå tills dess att enbart 

variabler som är signifikanta på 95 procents nivån kvarstår. 
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Reducerad modell 2  

 

Bransch* F = ((10954,64-9816,66)/8) / (9816,66/298) = 4,318   

P = 0,001  

Lista** F = ((11694,22-9816,66)/4) / (9816,66/298) = 14,249    

P = 0,000 

 

AT medel kommer att tas bort i den tredje reducerade modellen. 

 

  

Medelpoäng = f [medeloms, stor, medellönsam, AT medel, bransch, lista] 
 
Förklarande 
variabel    Koeff    SE Koeff           T              P       VIF 
Konstant       23.759       2.536       9.37     0.000 
Medeloms   0.00004233  0.00003297       1.28     0.200       9.3 
Stor          -10.364       5.067      -2.05     0.042       6.8 
Medellönsam  0.014678    0.004246       3.46     0.001       1.2 
AT Medel   0.00002459  0.00003384       0.73     0.468       3.2 
Bransch*      F:4.318       0.001  
Råvaror         4.099       2.079       1.97     0.050       3.2 
Industri        3.753       1.846       2.03     0.043       6.6 
Konsument       3.581       2.062       1.74     0.084       3.3 
Hälsovård       1.058       2.019       0.52     0.601       3.7 
Finans          8.615       2.155       4.00     0.000       2.8 
IT              1.874       1.888       0.99     0.322       5.9 
Tele            0.868       2.103       0.41     0.680       3.1 
Media           0.857       2.551       0.34     0.737       1.9 
Lista**     F:14.249       0.000 
M O             4.656       2.341       1.99     0.048       1.5 
A               2.293       1.931       1.19     0.236       4.2 
O              -0.431       1.833      -0.24     0.814       7.4 
NGM            -6.583       2.048      -3.21     0.001       4.4 
 
S = 5.739       R2 = 34.6%     R2(just) = 31.1% 
 
Variansanalys 
 
Källa       DF          SS          MS         F        P 
Regression        16     5194.64      324.67      9.86    0.000 
Residual Error   298     9816.66       32.94 
Total            314    15011.30 
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Reducerad modell 3  

 

Bransch* F = ((11453,02-10545,04)/8) / (10545,04/319) = 3,433   

P = 0,001 

Lista** F = ((12806,59-10545,04)/4) / (10545,04/319) = 17,104   

P = 0,000 

 

Medeloms kommer att tas bort i den fjärde reducerade modellen. 

 

 

Medelpoäng = f [medeloms, stor, medellönsam, bransch, lista] 
 
Förklarande 
variabel    Koeff     SE Koeff          T            P       VIF 
Konstant       25.090       2.410      10.41     0.000 
Medeloms   0.00003948  0.00003065       1.29     0.199       8.9 
Stor           -7.654       4.606      -1.66     0.098       6.8 
Medellönsam  0.015825    0.004104       3.86     0.000       1.2 
Bransch*      F:3.433       0.001 
Råvaror         3.467       2.011       1.72     0.086       3.0 
Industri        2.905       1.775       1.64     0.103       6.4 
Konsument       2.789       1.986       1.40     0.161       3.2 
Hälsovård       0.246       1.956       0.13     0.900       3.4 
Finans          5.615       1.932       2.91     0.004       3.5 
IT              1.007       1.818       0.55     0.580       5.7 
Tele            0.104       2.044       0.05     0.960       2.9 
Media          -0.055       2.497      -0.02     0.983       1.8 
Lista**     F:17.104       0.000 
M O             4.455       2.074       2.15     0.032       1.6 
A               2.050       1.837       1.12     0.265       3.9 
O              -0.950       1.733      -0.55     0.584       7.0 
NGM            -7.197       1.940      -3.71     0.000       4.3 
 
S = 5.749  R2 = 34.7%     R2(just) = 31.6% 
 
Variansanalys 
 
Källa             DF          SS          MS         F        P 
Regression        15     5592.43      372.83     11.28    0.000 
Residual Error   319    10545.04       33.06 
Total            334    16137.47 
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Reducerad modell 4 

  

Bransch* F = ((11496,39-10599,88)/8) / (10559,88/320) = 3,383   

P = 0,001 

Lista** F = ((13184,78-10599,88)/4) / (10599,88/320) = 19,509   

P = 0,000 

 

Stor kommer att tas bort i den femte reducerade modellen. 

 

 

Medelpoäng = f [storlek, medellönsam, bransch, lista] 
 
Förklarande 
variabel    Koeff     SE Koeff          T              P       VIF 
Konstant       26.284       2.227      11.80     0.000 
Stor           -2.388       2.124      -1.12     0.262       1.4 
Medellönsam  0.015867    0.004109       3.86     0.000       1.2 
Bransch*      F:3.383       0.001 
Råvaror         3.471       2.013       1.72     0.086       3.0 
Industri        2.904       1.777       1.63     0.103       6.4 
Konsument       2.741       1.988       1.38     0.169       3.2 
Hälsovård       0.101       1.955       0.05     0.959       3.4 
Finans          5.455       1.930       2.83     0.005       3.5 
IT              0.912       1.819       0.50     0.616  5.6 
Tele            0.256       2.043       0.13     0.900       2.9 
Media          -0.233       2.496      -0.09     0.926       1.8 
Lista**     F:19.509       0.000 
M O             4.178       2.065       2.02     0.044       1.6 
A               1.163       1.705       0.68     0.496       3.4 
O              -2.033       1.517      -1.34     0.181       5.4 
NGM            -8.340       1.727      -4.83     0.000       3.4 
 
S = 5.755       R2 = 34.3%     R2(just) = 31.4% 
 
Variansanalys 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression        14     5537.59      395.54     11.94    0.000 
Residual Error   320    10599.88       33.12 
Total            334    16137.47 
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Reducerad modell 5  

 

Bransch* F = ((11527,00-10641,76)/8) / (10641,76/321) = 3,338   

P = 0,001  

Lista** F = ((13188,71-10641,76)/4) / (10641,76/321) = 19,207  

P = 0,000 

 

I den femte reducerade modellen uppnås signifikans för samtliga kvarvarande 

förklarande variabler. Så här ser alltså den bästa modellen som kan tas fram ur 

vårt material ut. 

Medelpoäng = f [medellönsam, bransch, lista] 
 
Förklarande 
variabel    Koeff     SE Koeff          T              P       VIF 
Konstant       25.466       2.105      12.10     0.000 
Medellönsam  0.015826    0.004110       3.85     0.000       1.2 
Bransch*      F:3.338       0.001 
Råvaror         3.421       2.013       1.70     0.090       3.0 
Industri        2.865       1.778       1.61     0.108       6.4 
Konsument       2.704       1.988       1.36     0.175       3.2 
Hälsovård       0.022       1.955       0.01     0.991       3.4 
Finans          5.360       1.929       2.78     0.006       3.5 
IT              0.890       1.819       0.49     0.625       5.6 
Tele            0.166       2.042       0.08     0.935       2.9 
Media          -0.188       2.497      -0.08     0.940       1.8 
Lista**     F:19.207       0.000 
M O             4.514       2.044       2.21     0.028       1.6 
A               2.027       1.522       1.33     0.184       2.7 
O              -1.171       1.309      -0.89     0.372       4.0 
NGM            -7.478       1.548      -4.83     0.000       2.7 
 
S = 5.758       R2 = 34.1%     R2(just) = 31.4% 
 
Variansanalys 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression        13     5495.71      422.75     12.75    0.000 
Residual Error   321    10641.76       33.15 
Total            334    16137.47 

 


