
 
 Ekonomihögskolan 
 
         

 
 

  

FFrriivviilllliiggtt  rreeddoovviissaadd  iinnffoorrmmaattiioonn  ii  

åårrssrreeddoovviissnniinnggaarr      
--  EEnn  ssttuuddiiee  aavv  ssvveennsskkaa  bböörrssnnootteerraaddee  oocchh  oonnootteerraaddee  aakkttiieebboollaagg  

  

  

 
 

Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp 

Ekonomistyrning, Kurskod FE3043, 

VT2008 

 

Författare:  Erik Danielsson 820805 

Henrik Sköld 740707 

David Svensson 840318 

 

Handledare: Andreas Jansson 

Examinator: Lars-Göran Aidemark 



1 

 

 

 

Sammanfattning 
 
Kandidatuppsatts i företagsekonomi  
Växjö Universitet, Ekonomihögskolan  
Redovisning, FE3043 
VT 2008 
 
Författare: Erik Danielsson, Henrik Sköld & David Svensson 
Handledare: Andreas Jansson 
Examinator: Lars-Göran Aidemark  
 
Titel: Frivilligt redovisad information i årsredovisningar – En studie av svenska 
börsnoterade och onoterade aktiebolag. 
 
Bakgrund: Frågor kring frivillig redovisningsinformation har under senare år varit av 
växande intresse. Missnöjet med den obligatoriska redovisningen bland investerare och 
andra nyckelintressenter har bidragit till att kraven på företagen att förse dessa 
intressenter med mer information ökat. Företag uppmuntras därför att förbättra den 
ekonomiska rapporteringen.     
 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva och förklara vilka faktorer som påverkar 
företag att lämna frivillig information i årsredovisningar.  
 
Avgränsningar: Studien avgränsas genom att inrikta sig på den information som 
lämnas i årsredovisningarna, då den ger allmänheten kontinuerlig inblick i företagens 
verksamhet. Ytterligare avgränsning utgörs av att endast årsredovisningar från svenska 
aktiebolag med 50 eller fler anställda studeras.       
 
Metod: Uppsatsen bygger på kvantitativ forskningsstrategi då den syftar till att 
kvantifiera förekomsten av frivillig redovisningsinformation i årsredovisningar. Genom 
en innehållsanalys av 389 slumpmässigt utvalda aktiebolags årsredovisningar med hjälp 
av ett kodningsschema kvantifieras den frivilliga informationen. Denna kvantitativa 
information har sedan statistiskt bearbetats för att kunna bidra till att testa de uppställda 
hypoteserna.     
 
Slutsats: Börsnotering är den faktor som har störst inverkan på mängden redovisad 
frivillig information och den teori som är mest tillämpbar för att förklara förekomsten 
av frivillig redovisning är legitimitetsteorin.  
 
Förslag till fortsatt forskning: En diskursanalys av informationen i årsredovisningarna 
kan genomföras för att undersöka vad det är för budskap företagen egentligen 
kommunicerar ut. Språkbruket och ordvalen kan avslöja innebörder som inte explicit 
framgår i texterna. Undersökningen kan utforska till vem informationen egentligen 
vänder sig, information som explicit är skriven till aktieägarna kan implicit vara riktad 
till en annan målgrupp, exempelvis massmedia eller finansanalytiker.  
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Förord  
 

Efter omfattande diskussioner beslutades att denna kandidatuppsats skulle behandla 

förekomsten av frivillig redovisning i årsredovisningar. Trots att det sedan tidigare finns 

ett stort antal studier som hanterar ämnet sågs möjligheter till att skapa en givande 

uppsats, då inte så många undersökt svenska förhållanden och svenska onoterade 

aktiebolag. Tidigare studier har även kommit fram till olika slutsatser om vad som 

påverkar den frivilliga redovisningen. 

 

Under de närmare två månader som arbetet med uppsatsen pågått har kunskaper kring 

årsredovisningarnas uppbyggnad och innehåll utökats bland författarna.  

 

 

 

 

________________ _______________  __________________ 

Erik Danielsson  Henrik Sköld  David Svensson 

  

 

 

Växjö 2008-05-28 
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1. Inledning 
 detta inledningskapitel är syftet att ge läsaren en bakgrund till ämnet och 

undersökningen samt presentera problemdiskussion, syfte, avgränsningar och 

disposition. 

 I
 

1.1 Bakgrund 

Intresset för frågor kring frivillig redovisning är av växande intresse.1 Sedan senare 

hälften av 1990-talet har intresset vuxit speciellt för social- och miljörelaterad 

redovisning. Motiven till att den typen av information redovisas är många, varav en 

orsak kan utgöras av önskan att skapa legitimitet för verksamheten.2 På senare år har 

missnöjet med den obligatoriska redovisningen även fått till följd att investerare, 

finansanalytiker och andra nyckelintressenter krävt att företag frivilligt förser dem med 

omfattande information angående deras långsiktiga strategier och prestationer3.  

 

Det ökande utbudet av riskkapital under 1980- och 1990-talet och det stigande 

institutionella ägandet utgör två exempel som påverkat efterfrågan av information4. 

Efterfrågan på utökad redovisning har fått ytterligare bränsle på grund av den ökade 

populariteten för intressentperspektivet, vilket har resulterat i synsättet att företagens 

interaktion inte är begränsad till att enbart omfatta aktieägarna. Det finns även andra 

intressentgrupper som har rätt att bli tillhandahållna information om på vilket sätt 

företagets verksamhet påverkar dem. Missnöjet med den obligatoriska redovisningen 

samt den ökande efterfrågan på utökad information till intressenterna har lett till 

initiativ över hela världen att uppmuntra företag att förbättra den ekonomiska 

rapporteringen till intressenterna.5  

 

Enligt en rad forskare är årsredovisningen det mest omfattande dokumentet som 

allmänheten har tillgång till, och är därför det huvudsakliga rapporteringsverktyget. 

Andra forskare har lyft fram årsredovisningens betydelse som ett 
                                                 
1 Meek, G., Roberts, C., Gray, S., 1995, s. 555 
2 Deegan, C., 2002, s. 302 
3 Boesso, G., Kumar, K., 2007, s. 270 
4 Adrem, A., 1999, s. 6 

5 

 

5 Boesso, G., Kumar, K., 2007, s. 270 
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masskommunikationsmedel. Även om årsredovisningen inte är den enda 

informationskällan om företagens prestation, så är den ansedd att vara en inflytelserik 

källa på grund av dess breda täckning och tillgänglighet.6 Den frivilliga redovisningen 

är i första hand till för att minska informationsasymmetrin mellan företagsledningen och 

investerarna, men även redovisa klargörande om affärsverksamhetens långsikta 

uthållighet som berör olika intressentgrupper.7

 

I Årsredovisningslagen (ÅRL) regleras årsredovisningens delar, värderingsregler, 

offentliggörande, delårsrapporter och överklaganden. Årsredovisning skall enligt 2 kap. 

1 § ÅRL bestå av, en balansräkning, en resultaträkning, noter, en förvaltningsberättelse 

och större företags årsredovisningar skall även innehålla en finansieringsanalys. Enligt 2 

kap. 2 § ÅRL skall en årsredovisning ”upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet 

med god redovisningssed”, 8

 

Frivillig redovisning är redovisning som inte är lagstadgad eller omfattas av 

redovisningspraxis, sådan information som lämnas utöver de lagar och regler som finns. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Syftet med företagens ekonomiska rapportering är att förse ett antal användargrupper 

med information, vilket gör det möjligt för dem att besluta om hur de ska allokera sina 

begränsade resurser.9  

 

Redovisning av information i årsredovisningar medför kostnader för företagen. Dessa 

involverar kostnader för informationsinsamling, beslutsfattande, övervakning, revision, 

olika lagstadgade avgifter samt spridning av informationen. Viss information är företag 

genom lagstiftning och rekommendationer förpliktade att redovisa.10 En bestående fråga 

är dock varför företag trots de relaterade kostnaderna väljer att redovisa frivillig 

information.  

 

 
6 Hooks, J.,  Coy, D., Davey, H., 2002, s. 502 
7 Boesso, G., Kumar, K., 2007, s. 274 
8 Årsredovisningslag, 1995:1554, publicerad i FARs samlingsvolym 2006, s. 341
9 Cooke, T.E., 1989, s. 173 
10 Cooke, T.E., 1989, s. 176ff 
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Adrem har i en studie av svenska företags årsredovisningar kommit fram till slutsatser 

som säger att sannolikheten att företag redovisar frivillig information varierar beroende 

på dess storlek, ägarspridning samt utländsk börsnotering.11 Även Cooke har i en studie 

av svenska företag kommit fram till slutsatsen att notering och storlek har påverkan på 

den frivilliga redovisningen.12

 

För att förklara förekomsten av frivillig redovisning finns det ett antal teorier som kan 

användas så som agentteorin, legitimitetsteorin, intressentteorin och signaleringsteorin. 

Tidigare forskning har inte lyckats ge ett entydigt svar på vilken teori som till största del 

förklarar varför företag redovisar frivillig information och varför vissa företag redovisar 

mer frivillig information än andra. Undersökningar i olika nationella kontexter har givit 

skilda resultat och förklaringar. Detta gör att ytterligare en undersökning av 

förekomsten av frivillig redovisning under svenska förhållanden är motiverad. Denna 

studie bidrar till att förklara vilka variabler som påverkar mängden frivillig information 

i årsredovisningar. De flesta tidigare studier har till exempel enbart undersökt 

börsnoterade aktiebolag medan denna studie även omfattar större och medelstora 

onoterade svenska aktiebolag.  

 

1.3 Problemformulering 

Varför redovisar aktiebolag frivillig information, och varför skiljer sig mängden 

frivilligt redovisad information mellan olika aktiebolag? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och förklara vilka faktorer som påverkar 

omfattningen av frivillig lämnad information i årsredovisningar.  

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas genom att enbart studera årsredovisningar från 

svenska aktiebolag med 50 anställda eller fler. Anledningen till att begränsa 

populationen till företag med 50 anställda eller fler är att dessa företag antas ha fler 

intressenter och ägare, och har därav större incitament att redovisa frivillig information i 

 
11 Adrem, A., 1999,  s. 142 
12 Cooke, T.E., 1989, s. 176ff 
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årsredovisningarna. Större företag förutsätts även ha mer resurser att lägga på 

framställning av redovisningsinformation.  

 

Studien kommer enbart inrikta sig på den information som lämnas i årsredovisningar. 

Övriga finansiella och icke finansiella rapporter kommer att utelämnas eftersom 

årsredovisningen är den viktigaste rapporten, genom att den ger allmänheten en 

kontinuerlig inblick i företagens verksamhet.  

1.6 Disposition 

Vi har valt att utgå från följande disposition i vår uppsats: 

 

Kapitel 1: Inledningskapitlet syftar till att ge en kort överblick över vad studien 

behandlar och där beskrivs bakgrund, problemformulering, syftet samt avgränsningarna 

för den här undersökningen. 

 

Kapitel 2: I Teorikapitlet presenteras de fyra teorier (agentteorin, legitimitetsteorin, 

intressentteorin, signaleringsteorin) som används vid utformningen av hypoteserna och 

som även ska ligga till grund för analysen. Dessa teorier har valts eftersom de varit 

vanligt förekommande vid tidigare studier av ämnet.  

 

Kapitel 3: Metodkapitlet ämnar beskriva tillvägagångssättet som används vid studiens 

genomförande i syfte att underlätta replikation och kritisk granskning. Här diskuteras 

det operationella tillvägagångssätt samt val av metod för urval, datainsamling och 

analys. Även reliabilitet, validitet och kritik mot det egna arbetet förekommer.  

 

Kapitel 4: Resultatkapitlet innehåller en ren presentation av resultaten av 

datainsamlingen samt de statistiska analyserna för att läsaren själv ska kunna få en 

överblick av materialet.  

 

Kapitel 5: Analyskapitlet innehåller hypotestest och författarnas analys där resultaten 

kopplas till teorin och även jämförs med tidigare forskning. 

 

Kapitel 6: I Slutsatsen besvaras syftet och redogör för resultaten i uppsatsen. 
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Kapitel 7: I sista kapitlet ges avslutande kommentarer innehåller förslag till vidare 

forskning inom ämnet. 

 

 

 

 

 

 



2. Teoretisk referensram 
är nedan presenteras en kortfattad genomgång av agentteorin, legitimitetsteorin, 

intressentteorin och signaleringsteorin. Teorier som under denna studie kommer 

att användas för att förklara det insamlade datamaterialet samt underbygga 

hypoteserna. 

 H
  

2.1 Agentteorin 

Det huvudsakliga antagandet i agentteorin är att alla individer försöker att maximera sin 

egen nytta. Teorin handlar om en relation mellan två parter där den ena parten (agenten) 

agerar åt en annan part (principalen) till exempel relationen mellan aktieägare och 

företagsledare.13  

 

Jensen och Meckling som är två av grundarna av agentteorin har definierat den som: “A 

contract under which one or more persons (the principals) engage another person (the 

agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some 

decision-making authority to the agent.” 14

 

En relation av detta slag uppstår mellan ägare och företagsledare eftersom ägarna 

kanske inte har erfarenhet och kunskap att sköta företaget själva, de kanske har andra 

yrken eller bor i andra delar av världen. Konsekvensen blir då att ägaren behöver 

anställa en person för att representera och sköta dennes intressen. Ägarna kan dock 

aldrig övervaka alla beslut och aktiviteter som agenten tar sig för. Det finns ett 

existerande hot att agenten kommer agera utifrån sitt eget intresse istället för 

principalens. En naturlig följd av detta blir att det uppstår en intressekonflikt mellan 

principalen och agenten. Denna intressekonflikt uppstår eftersom agenten vill maximera 

sin egen nytta, medan principalen har intresse av att maximera sin nytta. Exempelvis 

kan en företagsledare välja en redovisningsmetod som visar högre vinster om han har en 

bonus kopplad till företagets vinst.15  

 

                                                 
13 Schroeder, R., Clark M., Cathey J., 2005, s.114 
14 Jensen, M. C.,  Meckling, W. H.,1976, s.308 

10 

 

15 Schroeder, R., Clark, M., Cathey J., 2005, s.115 
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Agent- principalrelationen innebär kostnader, dessa agentkostnader kan indelas i 

monitoring expenditures för principalen och bondning cost för agenten.16 Monitoring 

expenditures är de kostnader som uppstår hos principalen för att övervaka och 

kontrollera agentens agerande, det kan till exempel innefatta bonussystem för agenten. 

Bonding cost är de kostnader som uppstår när agenten ska garantera att han inte 

kommer att skada principalens intressen eller att agenten på något sätt kommer att 

kompensera de skador som uppkommer för principalen. Trots dessa kostnader kommer 

agentens beslut inte alltid vara det som principalen önskat, och då uppstår en förlust 

som kallas residual loss.17 Monitoring expenditures av agenten är en förklaring till att 

förekomsten och omfattningen av revision har uppkommit. Uppdragsgivaren kan anlita 

en revisor som ser till att dennes intressen tas tillvara så länge som det bedöms att den 

ekonomiska nyttan överstiger kostnaden för revisorsarvodet.18

 

Eftersom principalen har ofullständig information om agentens prestation, kan 

principalen aldrig vara säker på att agentens agerande är det bästa för företaget. Detta 

leder till informationsasymmetri, som kan vara av olika slag. Utan någon form av 

övervakning eller kontroll vet bara agenten om han eller hon agerar utifrån principalens 

intresse. Det kan också vara så att agenten vet mer om arbetsuppgiften än principalen. 

Denna åtskillnad av preferenser kan göra att agenten ger felaktig information till 

principalen.19

 

Hypotes 1 

Större företag har ett mer diversifierat ägande, fler intressenter och fler antal anställda 

och bör därmed enligt agentteorin redovisa mer frivillig information för att sänka deras 

monitoring expenditures. Tidigare undersökning av Raffournier som undersökte 

schweiziska företag fick resultatet att stora företag redovisar mer frivillig information än 

små.20  Även en undersökning av amerikanska och italienska företag genomförd av 

Boesso och Kumar har visat på ett positivt samband mellan företagens storlek och 

mängden frivillig information de redovisar21. Forskare som Depoers har dock hävdat att 

 
16 ibid 
17 Schroeder, R., Clark, M., Cathey J., 2005, s. 115 
18 Artsberg, K., 2005, s. 84 
19 Anthony, R., Govindarajan, V., 2007, s. 531 
20 Raffournier, B., 1995, s. 274 
21 Boesso, G., Kumar, K., 2007, s. 292 
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eftersom frivillig redovisning medför stora kostnader, så har de stora företagen 

möjlighet att redovisa mer information. Det eftersom de kan förväntas ha mer resurser 

att lägga på redovisningen, bättre informationssystem samt tillgång till mer kvalificerad 

personal.22 I syfte att påvisa om storlek har någon betydelse bland svenska aktiebolag 

kommer följande hypotes att testas: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan ett aktiebolags storlek och mängden frivillig 

information det redovisar. 

 

Hypotes 2 

Ett aktiebolag som är noterat har sannolikt fler aktieägare än ett onoterat och därför 

kommer deras kostnader för att minska ägarnas monitoring expenditures att vara högre. 

Frivillig information i en årsredovisning är ett sätt att minska dessa kostnader för 

aktieägarna.23 Börsnoterade företag kan även tänkas redovisa mer frivillig information 

än onoterade i syfte att påverka finansmarknadens förväntningar om dess framtida 

utveckling. Företag kan alltså genom en ökad informationsredovisning bli belönade av 

finansmarknaden eftersom investerarnas riskpremie sänks.24 Cooke har visat i en 

tidigare studie att den mest avgörande variabeln för hur mycket frivillig information 

företag presenterar i årsredovisningar var antalet börser de var noterade på.25 I syfte att 

se om enbart notering kan ha inverkan på mängden frivillig redovisning ställs följande 

hypotes upp: 

 

H2: Börsnoterade aktiebolag redovisar mer frivillig information än onoterade 

aktiebolag. 

 

Hypotes 3 

Företag med ett mer diversifierat ägande har större informationsasymmetri mellan ägare 

och företagsledning än ett företag med mer homogen ägarbild, och bör därmed enligt 

agentteorin redovisa mer frivillig information. Årsredovisningen är den största 

informationskällan för små aktieägare, eftersom deras lilla ägarandel inte möjliggör 

 
22 Depoers, F., 2000, s. 248 
23 Cooke, T.E., 1989, s. 177ff 
24 Luo, S., Courtenay, S.M.,  Hossain, M., 2006, s. 519 
25 Cooke, T.E., 1989, s. 188 
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stora utgifter i syfte att exempelvis förvissa sig om stora aktieutdelningar från 

företaget26. Företag med ett spritt ägande har därmed incitament att redovisa mer 

information i syfte att hjälpa de små aktieägarna att övervaka företagets handlingar.  I 

en tidigare studie av Depoers som undersökte frivillig redovisning bland franska företag 

blev resultatet att det inte fanns något signifikant samband mellan ägarspridningen och 

mängden frivilligt redovisad information.27 I syfte att testa om ägarspridningen har 

någon påverkan på den frivilliga redovisningen bland svenska aktiebolag ställs följande 

hypotes upp: 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan spridningen av ägandet i ett aktiebolag och 

mängden frivillig information det redovisar. 

 

2.2 Legitimitetsteori  

”Legitimitet kan definieras som en generell uppfattning och antagande att handlingar 

som utförs av en enhet är önskvärda, riktiga och passade inom ett socialt konstruerat 

system av normer, värderingar, förväntningar och definitioner”.28  Det har uppfattats 

som att legitimitet tilldelas organisationerna av omgivningen men att denna legitimitet 

kan påverkas av organisationerna.29 För att förklara varför viss information redovisas 

eller för att beskriva hur organisationer skall redovisa information använder man sig 

ofta av ett visst teoretiskt perspektiv, varav legitimitetsteorin utgör en av de användbara 

teorierna.30    

 

Enligt legitimitetsteorin försöker organisationer hela tiden försäkra sig om att deras 

verksamhet uppfattas som legitim, det vill säga att verksamheten bedrivs enligt 

samhällets rådande regler och normer. Dessa regler och normer är dock inte statiska, 

utan snarare dynamiska och utvecklas med tiden. Organisationer måste därför vara 

uppmärksamma på hur normerna och reglerna i ett samhälle utvecklas.31    

 

 
26 Raffournier, B., 1995, s. 264 
27 Depoers, F., 2000, s. 256 
28Översatt citat från: Suchman, M., 1995, s. 574 
29 O´donovan, G., 2002, s. 346 
30Deegan, C., 2002, s. 288 
31 Deegan, C., Unerman J. 2006, s. 271  
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Organisationer har inte någon självklar rätt till existens, utan kommer endast att existera 

så länge dess verksamhet anses vara legitim. Teorin bygger på förekomsten av ett så 

kallat ”socialt kontrakt” mellan företagen och samhällets övriga aktörer. Ett kontrakt 

bestående av såväl uttryckliga som underförstådda termer, varav de uttryckliga termerna 

kan utgöras av lagregler medan andra icke- reglerade förväntningar kan utgöra de 

underförstådda termerna.32   

 

Om samhället inte anser att organisationen agerar enligt det sociala kontraktet kan det 

införa sanktioner som utgör ett hot mot organisationens fortlevnad. Till exempel kan 

efterfrågan på företagets produkter minska, leverantörer upphöra att leverera 

nödvändiga resurser, lagar och skatter införas som förbjuder organisationen att agerar 

på ett visst sätt.33 På grund av de extra kostnader som ett brott mot det sociala 

kontraktet riskerar att medföra, kommer företagen vidta åtgärder för att försäkra sig om 

att de uppfattas som legitima.34 Legitimitetsteorin betonar även vikten av att ta hänsyn 

till samhället i stort och inte endast till investerarnas intressen.35

 

Frivillig redovisning i årsredovisningar är ett betydande kommunikationsinstrument 

som kan användas av organisationer för att upprätthålla bilden av en legitim verksamhet 

som står i linje med de socialt accepterade normerna.36  Strategier som 

företagsledningen kan komma att använda sig av för att påverka legitimiteten måste 

enligt legitimitetsteorin kommuniceras ut till de externa aktörerna för att få effekt. Den 

strategiska betydelsen av årsredovisningen betonas inom legitimitetsteorin.37   

 

Hypotes 4 

Att göra stora vinster är ofta något som uppskattas av ett företags aktieägare, men det 

kanske inte uppfattas lika positivt bland samhällets övriga aktörer, vilka kan anklaga 

företaget för att göra övervinster på andra intressenters bekostnad. I enlighet med 

legitimitetsteorin bör företagen inte endast inrikta sig på att tillgodose investerarnas 

behov utan även samhället i stort. Företagen måste anpassa sig till samhällets 

 
32 Deegan, C., 2002, s. 293 
33 ibid 
34 Deegan, C., Unerman, J., 2006, s. 273 
35 Deegan, C., Unerman, J. 2006, s. 272 
36Mobus J.L., 2005, s. 495 
37 Deegan C., 2002,  s. 296 
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förväntningar för att både kunna attrahera kunnig personal och kapital38. Ett sätt för 

företagen att uppnå detta kan vara att öka informationsrapporteringen i årsredovisningen 

för att motivera sina vinster. Det skulle exempelvis kunna vara information om 

återinvestering av vinster i miljövänlig teknik eller förbättringar av arbetsmiljön. Det 

finns tidigare studier där lönsamhetens påverkan på den frivilliga redovisningen har 

undersökts, till exempel av Meek, Roberts & Gray39. Ingen forskning där enbart 

vinstens inverkan på den frivilliga redovisningen har dock påträffats. I syfte att testa om 

det finns ett samband ställs följande hypotes upp: 

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan vinsten ett aktiebolag uppvisar och mängden 

lämnad frivillig information. 

 

 

Hypotes 5 

En anmärkning i revisionsberättelsen kan vara allvarlig för ett företag eftersom den kan 

leda till stor uppmärksamhet, särskilt om företaget har många aktieägare. Om bristerna 

som påpekas är väsentliga eller har lett till allvarliga konsekvenser för företaget, kan de 

tas med i revisionsberättelsen även om företaget rättat till de brister som revisorn 

påpekat.40

 

Intressenter som avser inleda affärsbindelse med ett företag kan använda sig av 

revisionsberättelsen i syfte att avgöra företagets tillförlitlighet. De företag som fått en 

anmärkning i revisionsberättelsen kan därför ha incitament att öka rapporteringen av 

frivillig information i syfte att återvinna eventuellt förlorat förtroende. Enligt tidigare 

forskning som genomförts kring frivillig miljöredovisning har det påvisats ett samband 

mellan företag som dömts för miljörelaterade lagöverträdelser och mängden frivillig 

information i årsredovisningarna41. Genom att publicera mer frivillig information 

försökte företagen väga upp de negativa effekterna av domen42. För att testa om detta 

fenomen kan uppstå i samband med en anmärkning i revisionsberättelsen ställs följande 

hypotes upp: 

 
38 Brown, N., Deegan, C., 1998, s. 23 
39 Meek, G., Roberts, C., Gray, S., 1995, s. 566 
40 FAR Förlag., 2005, s. 98 
41 Deegan, C., Unerman, J., 2006, s. 278 
42 Deegan, C., Unerman ,J., 2006, s. 279 
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H5: Aktiebolag som fått en anmärkning i revisionsberättelsen kommer att öka 

redovisningen av frivillig information. 

 

2.2.1 Intressentteorin 

Det finns stora likheter mellan intressentteorin och legitimitetsteorin, eftersom båda ser 

organisationer som en del i ett större samhällssystem. Intressentteorin är uppdelad i två 

grenar, nämligen i en normativ och en positiv gren.43

 

Den normativa grenen av intressentteorin argumenterar för att alla intressenter har rätt 

att bli behandlade rättvist och likvärdigt av en organisation, att intressenternas makt 

gentemot organisationen saknar relevans.  Det är istället organisationens påverkan på 

intressenternas liv som ska avgöra organisationens ansvar gentemot dessa, och inte 

deras eventuella ekonomiska makt över organisationen. Inom den normativa grenen 

finns nämligen uppfattningen att intressenterna har en inneboende rätt (till exempelvis 

rättvisa löner och säkra arbetsvillkor), och att dessa rättigheter inte får inkräktas.44

 

Enligt den positiva grenen av intressentteorin så kommer företagsledare att rätta sig 

efter vissa mäktiga och inflytelserika intressenters förväntningar på organisationen. 

Organisationen kommer alltså inte att behandla alla intressenter likvärdigt, utan 

koncentra sig på dem som ses som viktiga för organisationens långsikta överlevnad. De 

olika intressenternas förväntningar kommer även att ha inverkan på organisationens 

rapporteringspolicy.45

 

Hypotes 6 

Då ett företag har många intressenter får det större betydelse för sin omgivning. Det kan 

därav skapas ett tryck från intressenterna att få sitt informationsbehov tillgodosett för att 

ha möjlighet att följa verksamhetens utveckling. Det kan tänkas att ett större antal 

intressenter leder till ett mer heterogent informationsbehov, vilket i sin tur skapar en 

mer diversifierad informationsrapportering46. Cooke kom i en studie av svenska företag 

 
43 Deegan, C., Unerman, J., 2006, s. 284 
44 Deegan, C., Unerman, J., 2006, s. 286 
45 Deegan, C., Unerman, J., 2006, s. 288ff 
46 Cooke, T.E., 1989, s. 179 



17 

 

                                                

fram till att det fanns ett signifikant samband mellan mängden frivillig information och 

antalet intressenter som ett företag hade.47 I syfte att testa om det finns ett samband 

mellan antalet intressenter och den frivilliga informationen i årsredovisningar än idag, 

ställs följande hypotes upp: 

 

H6: Det finns ett positivt samband att aktiebolag med fler intressenter redovisar mer 

frivillig information.  

 

Hypotes 7 

Årsredovisningen kan fungera som ett kommunikationsmedel till olika intressenter och 

enligt den positiva grenen av intressentteorin kommer de intressenter som anses vara 

viktiga för företagen att förses med mer information än de som anses vara mindre 

viktiga. För många företag är de anställda en av de allra viktigaste intressenterna, 

särskilt i kunskapsintensiva företag. I företag med många anställda är dessutom 

företagsledningens interaktion med stora delar av personalen oftast ytterst begränsad. 

Tidigare forskning av Patton och Zelenka har vid studier av tjeckiska företag visat att 

det finns ett samband mellan antalet anställda och mängden frivillig redovisning48. I 

syfte att testa om antalet anställda kan kopplas till mängden frivillig information i 

Sverige ställs följande hypotes upp: 

 

H7: Det finns ett positivt samband mellan antalet anställda ett aktiebolag har och 

mängden frivillig information. 

 

2.2.2 Signaleringsteori 

Signaleringsteorin (signaling theory) var ursprungligen framtagen i syfte att förklara 

informationsasymmetrin på arbetsmarknaden, men har utvecklats till att även omfatta 

andra områden så som företagens frivilliga redovisning av information. När den 

tillämpas på företagsredovisning säger teorin att företag som uppfattar att de är ”bättre” 

än sina konkurrenter, signalerar detta i syfte att attrahera nyinvesteringar och förbättra 

sitt anseende. Företag kan göra detta genom att frivilligt rapportera 

 
47 Cooke, T.E., 1989, s. 188 
48 Patton, J., Zelenka, I., 1997, s. 618 
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redovisningsinformation utöver det som lagar och rekommendationer kräver. I likhet 

med det kan även frånvaron av frivillig rapportering vara en signal i sig.49

 

Anledningen till att den här principen om att redovisa mer information än lagen kräver 

inte leder till att all information redovisas har att göra med rapporteringskostnader 

(disclosure costs). Företagen måste uppnå en balans mellan fördelen som den ökade 

rapporteringen medför och den värdeminskning som kan bli följden av att den 

rapporterade informationen medför en konkurrensnackdel.50

 

Hypotes 8 

I enlighet med signaleringsteorin är det troligare att företag som uppfattar sig själva som 

bättre än sina konkurrenter lämnar ut mer information än vad lagar och 

rekommendationer kräver. Ett företag som lyckats öka sin räntabilitet på det egna 

kapitalet kan tänkas vilja signalera det tydligt i syfte att locka till sig mer kapital. Med 

räntabilitet menas att vinsten anges som ett relativt mått istället för ett absolut. När 

räntabilitet mäts på eget kapital sätts vinsten i relation till det egna kapitalet, vilket gör 

att man på ett mer rättvisande sätt kan jämföra lönsamheten mellan olika företag 

oberoende av kapitalinsatsens storlek51.  

 

De företag som lyckats öka sin räntabilitet på det egna kapitalet från föregående år, kan 

exempelvis redovisa mer information över marknadsandelar och sin position på 

marknaden i förhållande till huvudkonkurrenterna. I en tidigare studie av Meek, Roberts 

och Gray som genomförde en undersökning bland amerikanska, engelska och 

europeiska företag visade att det inte fanns något samband mellan lönsamhet och 

frivilligt lämnad information.52 För att testa om ett samband kan påvisas mellan ökning 

av räntabiliteten och frivillig information under svenska förhållanden ställs följande 

hypotes upp: 

 

H8: Det finns ett positivt samband mellan ökningen av räntabiliteten på eget kapital och 

mängden frivillig information. 

 
49 Campbell, D., Bohmbash-Saager, H., 2001,  s. 71 
50 Campbell, D., Bohmbash-Saager, H.,2001, s. 72 
51 Greve, J., 2003, s. 52 
52 Meek, G.,  Roberts, C.,  Gray, S., 1995,  s. 566 



3. Metod 
 kapitlet följer en redogörelse över hur studien genomfördes samt en diskussion 

kring de valda tillvägagångssätten. Som ett led i diskussionen kommer det även 

under denna rubrik att presenteras teorier kring metodvalen. Avsnittet innehåller 

operationalisering där mått definieras och motiveras, samt en beskrivning över hur 

kodningsschemat och kodningsmanualen utvecklats. Därefter följer ett avsnitt där 

metoder kring datainsamlingen presenteras. Kapitlet innehåller även en kortfattad 

beskrivning av de analysmetoder som använts för att analysera datamaterialet 

 I

 

3.1 Tillvägagångssätt  

Vid undersökningsprocessen genomfördes ett stratifierat sannolikhetsurval av olika 

aktiebolag och sedan kodades den frivilliga informationen i deras årsredovisningar. De 

utvalda aktiebolagens årsredovisningar analyserades för att finna vilka faktorer som 

ligger bakom mängden frivilligt lämnad information. En prövning av ett visst antal 

uppsatta hypoteser genomfördes för att se om någon av dem kunde styrkas.   

 

3.2 Kvantitativ forskning 

I denna undersökning användes en kvantitativ forskningsstrategi eftersom studien syftar 

till att kvantifiera den frivilliga informationen i årsredovisningar, för att sedan pröva 

hypoteser vid analys av det insamlade empiriska materialet. 

 

Kvantitativ metod betonar kvantifiering vid insamling och analys av data och den lägger 

vikt vid prövning av teorier, det vill säga ett deduktivt synsätt. Kvantitativ forskning 

tillämpar oftast naturvetenskapligt tillvägagångssätt, den har uppfattningen att den 

sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet.53 I kvantitativ metod har 

man i huvudsak fokus på mätning, kausalitet, generalisering och replikation. Mätning 

gör att små skillnader i undersökningen kan beskrivas, samtidigt är mätningen ett 

konsistent verktyg för att upptäcka sådana skillnader. Den ger även underlag för 

beräkningar av vilken relation som finns mellan de olika begrepp som mäts.54 

                                                 
53 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 40 
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54 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 89 
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Kausalitet har ett förklarande fokus, man vill inte beskriva hur saker och ting är, utan 

varför det är ställt på det viset. Generalisering innebär att kunna säga något om i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till andra i populationen. Replikation handlar 

om att kunna upprepa ett experiment för att säkerställa att det verkligen stämmer.55

 

3.3 Operationalisering 

I kvantitativ forskning så måste ett begrepp kunna mätas för att kunna användas i 

undersökningen. I de följande styckena redogörs för reliabilitet och validitet samt de 

olika måtten som används och även en beskrivning av kodningsschema och 

kodningsmanual. 

 

3.3.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett 

mått på ett begrepp. Det finns tre viktiga faktorer som är inblandade då ställning tas till 

om ett mått är reliabelt. Den första är stabilitet, vilket innebär att man frågar sig om 

måttet över tid är så pass stabilt att man kan vara övertygad om att de resultat som gäller 

ett urval av respondenter inte fluktuerar. Det betyder att om exempelvis en grupps 

attityder mäts två gånger efter varandra, så ska inte resultaten skilja sig åt i någon större 

utsträckning.56  

 

Intern reliabilitet rör den viktiga frågan om de indikatorer som utgör en skala eller ett 

index är pålitliga och följdriktiga. Det vill säga hur respondenternas poäng på någon av 

indikatorerna är relaterade till deras poäng på de andra indikatorerna. 

Internbedömarreliabilitet är viktigt att ha i åtanke om det rör sig om subjektiva 

bedömningar. Då man exempelvis ska observera eller översätta data till kategorier och 

då flera observatörer inblandade finns det risk för att överensstämmelsen mellan deras 

tolkningar är alltför liten.57

 

 
55 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 99ff 
56 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 94 
57 ibid 
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I undersökningen var det främst interbedömarreliabiliteten som var viktigast att ta 

hänsyn till, eftersom det var tre olika observatörer som genomförde kodningen vid 

analysen av årsredovisningarna. 

 

3.3.2 Validitet 

Validitet rör frågan ifall en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett 

begrepp verkligen mäter just det begreppet.58 Ett sätt att definiera validitet är att säga att 

överensstämmelsen mellan det teoretiska och det empiriska begreppet är god. En annan 

mer precis definition är att validitet är frånvaron av systematiska mätfel.59

 

Det finns olika former av validitet där den enklaste formen utgörs av ytvaliditet, vilket 

innebär att man mäter vad man avser att mäta. En annan form kallas för empirisk eller 

extern validitet. Det innebär att man med hjälp av en individs mätvärde på en variabel 

ska kunna förutse dennes mätvärde på en annan variabel.60 En tredje form av validitet är 

begreppsvaliditet som innebär att de teoretiska begreppen översätts till operationella 

indikatorer. Validitetsproblemet ökar när avståndet mellan den teoretiska definitionen 

och den operationella indikatorn ökar. Ett sätt att minska problemet med 

begreppsvaliditet är att använda sig av en operationalisering som andra etablerade 

forskare har använt. En fördel är att man kan förlita sig på etablerade forskare, och kan 

jämföra resultaten med tidigare undersökningar.61

 

I den här undersökningen var det först och främst ytvaliditeten och begreppsvaliditeten 

som var viktiga att tänka på. Eftersom ett mått som användes flitigt var mängden 

frivillig information företagen rapporterar i årsredovisningarna, så måste de variabler 

som anger detta verkligen rangordna företag efter hur mycket frivillig information de 

redovisar. För att testa att god begreppsvaliditet upprätthölls användes en 

kontrollhypotes. Tidigare forskning har visat en tydlig korrelation mellan företagens 

storlek och mängden frivillig information som redovisas. Eftersom en god korrelation 

mellan dessa variabler uppnåddes kan det tas som intäkt att begreppsvaliditeten 

beträffande mängden frivilligt redovisad information är god. Ett annat sätt att 
 

58 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 95 
59 Rosengren, K-E., Arvidson, P., 2002, s. 195ff 
60 ibid 
61 Esaiasson, P., Gilljan, M., Oscarsson, P., 2003, s. 62ff 
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upprätthålla god begreppsvaliditet var att använda variabler som använts av tidigare 

forskare som exempelvis att använda nettoomsättning som storleksvariabel. 

 

3.3.3 Definition av variabler 

I tabell 3.1 presenteras mått som är förekommer i denna undersökning samt tillhörande 

definitioner. Det råder dock inte fullständig enighet bland forskare om hur vissa av 

dessa mått skall vara definierade.   

 

Operationalisering 

Mått Definitioner  

Anställda Medelantal anställda 2006. 

Noterat  Aktiebolaget var noterat på stockholmsbörsen 2006. 

Storlek Nettoomsättning enligt respektive resultaträkning 2006. 

Ägarspridning Antalet aktieägare vid årets slut 2006. 

Intressenter Antalet dotterbolag som ägdes av företaget vid årets slut 2006. 

Vinst Resultat efter finansiella poster 2006. 

Revision  Anmärkning i revisionsberättelsen 2006.  

Räntabilitet Förändring i räntabilitet mellan år 2005- 2006. 

Poängvariabeln  Är en indexvariabel och bygger på den aggregerade summan av 

mängden frivillig redovisning som fångades upp av 

indikatorerna under kodningsprocessen.  
Tabell 3.1 återger operationaliseringen av de oberoende variablerna och den beroende poängvariabeln. 

 

I denna undersökning kom företagens storlek att definieras utifrån dess nettoomsättning.  

Den definitionen av storlek har tidigare bland annat förekommit i studier av Adrem62. 

Agca & Önder som gjort en undersökning av turkiska företag använde sig också av 

nettoomsättning som storleksvariabel då de studerade sambandet mellan storlek och 

mängden frivilligt redovisad information.63 Eftersom nettoomsättning förekommit som 

storleksvariabel vid tidigare studier kan det antas att begreppsvaliditeten på variabeln är 

god. Samtidigt utgör nettoomsättning en lättidentifierad variabel då den kan inhämtas 

från respektive företags resultaträkning, vilket därav kommer att förbättra 

                                                 
62 Adrem, A., 1999, s. 50 
63 Agca, A., Önder, S., 2007, s. 248 
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interbedömarreliabiliteten och minskar risken för tolkningsskillnader mellan 

observatörerna.      

 

Ägarspridningen definieras i studien som antalet aktieägare. Begreppsvaliditeten har 

dock vissa svagheter eftersom Raffournier hävdar att antal ägare inte är någon bra 

variabel i syfte att mäta ägarspridningen, utan bör mer att betraktas som ett substitut till 

att bestämma företagets storlek. Han definierade i sin undersökning ägarspridningen 

genom att mäta andelen övriga ägare, det vill säga småägare vilka inte var specificerade 

i årsredovisningen.64 Trots att antalet ägare som mått på ägarspridning tycks ha vissa 

brister, kom antalet ägare att användas som beteckning på ägarspridning. Orsaken till att 

denna definition antogs utgörs främst av dess tillgänglighet då det enkelt kan hämtas 

från årsredovisningarna. Ur reliabilitetssynpunkt är måttets enkelhet en fördel då 

interbedömarreliabiliteten förbättras eftersom risken för misstolkningar är mycket liten.  

 

I denna studie kom antalet dotterbolag ett företag har att användas som mått på antalet 

intressenter. För att mäta antalet intressenter använde Cooke i en undersökning antal 

dotterbolag samt antalet intressentbolag med utländskt moderbolag som indikatorer.65 

Eftersom antalet dotterbolag kommit till användning som mått på antalet intressenter 

vid tidigare studier av etablerade forskare kan måttes validitet antas vara god. Liksom 

föregående mått är även antalet dotterbolag ett lättdefinierat mått som enkelt kan 

inhämtas från noterna i företagens årsredovisningar. Därav minimeras även i detta fall 

tolkningsproblematiken vilket kan antas bidra till att måttet når hög reliabilitet. I fråga 

om begreppsvaliditet kan vissa brister påtalas då det främst var de noterade 

aktiebolagen hade många dotterbolag. Bolagen kan ha flera andra viktiga intressenter, 

men dessa är svåra att identifiera utifrån enbart årsredovisningen. 

 

Vinsten kom att mätas genom att resultat efter finansiella poster utlästes från respektive 

företags resultaträkning. Genom att mäta resultat efter finansiella poster undviks 

eventuell inverkan av bokslutsdispositioner som kan snedvrida resultatet. Validiteten 

kan därav anses högre än om resultaträkningarnas resultat före skatt hade använts, detta 

eftersom bokslutsdispositioner av skattemässiga skäl kan påverka resultatet. Även detta 

 
64 Raffournier, B., 1995, s. 264ff 
65 Cooke, T.E., 1989, s. 180 
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mått anses ha god reliabilitet genom att det är lätt att identifiera och enskilda tolkningar 

uteblir.  

 

Räntabilitetsmåttet som förekom i studien togs fram genom mellanskillnaden av två års 

räntabilitet. Genom att mäta förändringen så mättes lönsamhetsutvecklingen och inte 

bara lönsamheten. Eftersom räntabilitet på eget kapital är ett vanligt förekommande 

mått på lönsamhet så anses validiteten vara god. Räntabilitet kan dock mätas på olika 

sätt, till exempel genomför vissa aktörer justeringar av extra ordinära intäkter och 

kostnader. Detta bidrar därmed till att olika räknemetoder kan ge olika värden, därmed 

kan det förekomma vissa brister i reliabiliteten.  

 

Övriga variabler såsom anställda, noterat och anmärkning i revisionsberättelsen anses 

vara så pass tydliga mått att någon vidare förklaring inte är befogad. 

 

3.3.4 Kodningsschema 

Undersökningen genomfördes med hjälp av ett kodningsschema som är en modifierad 

version av Adrems kodningsschema från dennes avhandling Essays on Disclosure 

Practices in Sweden – Causes and Effects66. Kodningsschemat baseras på ett antal 

uppställda kategorier som representerar frivilligt lämnad information som sedan 

registrerades allt eftersom de eventuellt förekom i årsredovisningarna. I 

kodningsschemat erhöll de undersökta objekten en poäng vid förekomsten av viss 

fördefinierad frivillig redovisning och noll poäng då sådan information saknades. Det 

genomfördes därmed inte någon viktning av frivillig information. Oavsett kvantitet kom 

presentationen av en kategori frivillig information att bidra till ett poäng, samtidigt som 

alla poäng kom att anses vara av lika värde. Om ett företag lämnat många olika 

kategorier av frivillig information ansågs det vara det en tydlig indikator på 

omfattningen av den frivilligt lämnade informationen. Årsredovisningar med stor 

mängd frivillig information kom därmed att få fler noteringar i kodningsschemat och 

erhöll en hög poängsumma. 

 

Det ursprungliga kodningsschemat som Adrem utvecklat bestod av 140 indikatorer 

varav knappt 10 kvarstår i den för denna studie modifierade kodningsschema. På grund 

 
66 Adrem, A.,1999, s. 194ff 
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av tidsbegränsning vid datainsamlingen modifierades kodningsschemat genom att 

antalet indikatorer minskades och reviderades. Då kunde fler företag omfattas av 

undersökningen och därav kunde ett empirsikt material med fler observationer erhållas. 

Det behövdes eftersom studien ämnade undersöka både noterade och onoterade 

aktiebolag och därför behövdes ett stickprov av större omfattning för att kunna 

generalisera resultaten till resten av populationen med större säkerhet.   

 

Modifieringen genomfördes i ett flertal omgångar, vid den första genomgången 

sorterades indikatorer bort som enligt lagtexten skall ingå i en årsredovisning. Till 

exempel kom indikatorer som behandlade kassaflöde av denna orsak inte att ingå i 

denna studies kodningsschema. Efter denna första gallring fortsatte sorteringsprocessen 

med att stryka indikatorer som till exempel anger om årsredovisningen finns översatt 

och summerad på engelska, eftersom denna information inte utgör någon specifik 

frivillig information utan är en upprepning av redan angiven information. Därefter kom 

ett flertal finansiella nyckeltal att strykas eftersom dessa tal alltid går att ta fram utifrån 

de lagstadgade finansiella rapporterna. Dessa nyckeltal bidrar i egentlig mening inte 

med någon frivillig information utan utgör mer en bekvämlighetsaspekt.  

 

Kodningsschemat är uppdelat i två sektioner varav den ena består av information som 

ska kunna bidra till att förklara skillnader i mängden frivillig information som företagen 

lämnar. De variabler som valdes var exempelvis antal anställda, antal ägare och 

nettoomsättning vilka infördes för att passa med de uppsatta hypoteserna.  Den andra 

sektionen består av indikatorer som ska återspegla mängden frivilligt lämnad 

information. Indikatorer som ansågs vara lättidentifierade och relativt specifika valdes 

för att minska tolkningsskillnader och de skulle även vara inbördes uteslutande. 

Indikatorerna är uppdelade i fem sektioner för att påvisa en bred bild av företagens 

frivilliga redovisning. Dessa sektorer består av: Företagets verksamhet och inriktning, 

försäljning, produktinformation, miljö och personalfrågor. Indikatorerna som valdes 

skulle kunna redovisas av alla typer av företag i olika branscher. 
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3.3.5 Kodningsmanual 

Efter att dessa indikatorer framtagits utvecklades en kodningsmanual67 som 

komplement till kodningsschemats indikatorer. I kodningsmanualen ges vägledning om 

vad som krävs för att en viss typ av frivillig information skall anses förekomma i en 

årsredovisning. Då kodningsschemat och kodningsmanualen utvecklats genomfördes en 

gemensam övningskodning av fyra årsredovisningar. Genom övningskodningen 

upptäcktes ytterligare behov av förändringar i kodningsschemat samt förbättringar i 

kodningsmanualen. Dessa justeringar bestod till exempel av att indikatorn 

personalomsättning infördes. Då dessa korrigeringar verkställts utfördes individuell 

övningskodning av en och samma årsredovisning i syfte att avslöja eventuella 

tolkningsskillnader.   

 

För att upprätthålla en hög reliabilitet genomfördes vid framtagningen av 

kodningsmanualen gemensamma och individuella övningskodningar i syfte att 

standardisera kodningsprocessen.  

 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen kom att pågå under sex dagar under vilka 389 aktiebolags 

årsredovisningar kodades. 

 

3.4.1 Urval 

I denna undersökning användes ett stratifierat sannolikhetsurval eftersom både noterade 

och onoterade aktiebolag önskades analyseras. Hade ett slumpmässigt urval använts 

hade de börsnoterade aktiebolagen riskerat att bli kraftigt underrepresenterade i 

undersökningen eftersom grupperna storleksmässigt skiljde sig åt. Dessutom fanns det 

inte tidsmässiga resurser för att genomföra ett proportionerligt stratifierat urval eftersom 

de onoterade aktiebolagens urvalsram var så pass mycket större.  

 

Stratifierat urval innebär att man drar analysenheterna ur två eller flera grupper för att 

säkerställa representativiteten med avseende på den variabel som grupperna 

 
67 Bilaga 1 
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representerar68. Populationen i undersökningen bestod dels av alla onoterade aktiebolag 

i Sverige med 50 anställda eller fler som fanns registrerade i databasen Affärsdata. 

Ingick gjorde även samtliga på Stockholmsbörsen noterade svenska aktiebolag med 50 

anställda eller fler. För att få fram urvalsramen för de noterade bolagen kontrollerades 

alla 370 aktiebolag som var noterade vid Stockholmsbörsen den 22 april 2008 för att se 

vilka som hade 50 anställda eller fler och resultatet gav en urvalsram på 270 noterade 

aktiebolag. Urvalsramen för de onoterade aktiebolagen togs fram genom en sökning i 

databasen Affärsdata den 9 april 2008 på alla aktiebolag med 50 anställda eller fler, 

resultatet blev en urvalsram på 5280 aktiebolag.   

 

Stickprovet för de noterade aktiebolagen bestämdes till 150, men det blev på grund av 

felräkning 151 stycken. Det eftersom kodningen beräknades pågå i åtta timmar under tre 

dagars tid och kodningshastigheten bedömdes vara två årsredovisningar i timmen. Vid 

kodningsprocessen av de onoterade aktiebolagen beräknades drygt tre årsredovisningar 

hinna kodas på en timme. Tre dagar var avsatta till arbetet och därför bestämdes 

stickprovet till 250 onoterade aktiebolag. Stickprovet av 250 onoterade och 150 

noterade aktiebolag togs fram slumpmässigt med hjälp av en slumptalsgenerator. 

Eftersom det av olika anledningar saknades tillgång till företags årsredovisningar i 

databasen Affärsdata, medförde det ett mindre bortfall bland de onoterade aktiebolagen. 

Dessa bortfall uppstod då årsredovisningen från år 2006 saknades på grund av 

likvidation, konkurs eller fusion. Mindre bortfall uppstod även då information som i 

kodningsschemat använts till att beskriva företaget saknas. Efter dessa bortfall uppgick 

stickprovet till 238 onoterade aktiebolag och bland de noterade aktiebolagen fanns det 

inget bortfall. Dessa borfall ansågs dock inte ha någon betydelse för undersökningen, då 

det endast var 12 onoterade aktiebolag. 

 

Anledningen till att sannolikhetsurval utgör en så betydelsefull teknik vid 

surveyforskning är att den information som erhållits från ett slumpmässigt urval går att 

generalisera till resten av populationen. Med andra ord går det att generalisera 

slutsatserna som erhållits från ett stickprov till hela populationen. Man måste dock akta 

sig för att betrakta populationsdata och stickprovsdata som samma sak, eftersom 

stickprovsdata ofta är behäftat med en viss felmarginal. Ju större stickprovet är desto 

 
68 Esaiasson, P., Gilljan, M., Oscarsson, P., 2003, s.198 
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mindre blir felmarginalen, men det är dock urvalets absoluta och inte dess relativa 

storlek som är av vikt. Det betyder att om stickprovets storlek ökas så ökar också dess 

precision. Det är dock viktigt att tänka på att även om ett stickprov har hög precision, så 

kan det bara generaliseras till den population det är hämtat ifrån.69

 

3.4.2 Sekundär data 

Vid en undersökning kan man använda sig av antingen primär eller sekundär data. 

Primär data är data man samlar in själv i form av exempelvis intervjuer, enkäter eller 

observationer. 

 

Sekundär data är information som redan samlats in av forskare, institutioner eller 

organisationer som en del av deras ordinarie verksamhet.70 Fördelar med att använda 

sig av sekundär data är bland annat att man sparar tid och pengar, får data som är av en 

relativt hög kvalitet, möjlighet finns att göra longitudinella analyser samt att mer tid till 

analysen tillgängliggörs eftersom man inte behöver lägga ner allt för mycket tid på 

datainsamlingen. Det finns även begränsningar med en analys av sekundär data, och det 

beror på att man inte har kontroll över kvaliteten på materialet och att datamängden kan 

vara komplex och omfattande.71

 

Den här undersökningen baseras på sekundärdata i form av aktiebolags 

årsredovisningar. Informationen fanns lättillgänglig och därmed kunde en större mängd 

empirisk data samlas in. 

 

3.4.3 Innehållsanalys 

”Innehållsanalys är ett angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter som 

på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehåll utifrån 

förutbestämda kategorier.”72 Kvantitativ innehållsanalys är ett användbart verktyg när 

man helst vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga 

kategorier i ett material. Det kan handla dels om hur ofta eller hur frekvent olika 

 
69 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 121ff 
70 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 230 
71 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 234 
72 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 215 
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kategorier förekommer, dels om hur stort utrymme i tid eller rum som olika kategorier 

får.73

 

 Vid genomförandet av en kvantitativ innehållsanalys måste undersökningens 

analysenheter definieras. Dels måste man bestämma för vilka olika egenskaper och 

variabler som skall registreras hos de olika analysenheterna, och vilka olika kategorier 

eller variabelvärden som dessa variabler skall ha. För att kunna genomföra detta 

används kodning, där en förteckning görs över variablerna för att sedan kunna omforma 

informationen till sifferuppgifter.74

  

Det finns flera för- och nackdelar med metoden innehållsanalys. Fördelarna är att 

innehållsanalysen är en öppen forskningsmetod eftersom det är lätt att konkret beskriva 

hur man gjort sitt urval och kodningsschema, vilket underlättar replikationer av studien.  

Metoden lämpar sig väl för longitudinell analys och att det är en icke-reaktiv metod, 

eftersom de som studeras inte påverkas av forskarnas närvaro. Nackdelarna med en 

innehållsanalys är att den inte kan bli bättre än de dokument den bygger på och det finns 

tre kriterier utvecklade i syfte att bedöma dokumenten. Det första är autenticitet och det 

ska garantera att ett dokument verkligen är vad det utger sig för att vara. Det andra 

kriteriet är trovädrighet och ska säkerställa att dokumenten inte förfalskats eller 

förvrängts på något sätt. Det sista kriteriet är representativitet och handlar om att de 

dokument som studeras ska vara representativa för alla andra relevanta dokument, det 

vill säga generaliserbarheten.75

 

I denna undersökning studerades årsredovisningar vilka kan anses ha hög autenticitet 

och trovärdighet eftersom de är officiella dokument som måste registreras hos 

bolagsverket. Vad det gäller kriteriet representativitet så bör det kunna anses godtagbart 

vad det gäller den delen som grundar sig i lagstiftning och rekommendationer eftersom 

den är granskad av en utomstående revisor. När det gäller den frivilliga redovisningen 

kan det finnas brister eftersom uppgifterna inte är granskade enligt samma noggranna 

kriterier. Eftersom det bara är förekomsten av frivillig redovisning ska undersökas och 

inte dess innehåll är det av mindre relevans i denna undersökning. 

 
73 Esaiasson, P., Gilljan, M., Oscarsson, P., 2003, s. 219 
74 Esaiasson, P., Gilljan, M., Oscarsson, P., 2003, s. 219ff 
75 Bryman, A., Bell, E., 2005, s. 227ff 
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3.5 Analysmetod 

Analysen av det empiriska datamaterialet genomfördes med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS.  

 

3.5.1 Univariat analys 

Den unviariata analysen bygger på en prövning av en variabel i taget och 

tillvägagångssättet kan vara att insamlad data presenteras i form av frekvenstabeller, 

diagram och mått på centraltendenser76. Mått på centraltendenser kan utgöras av 

medelvärden, median och typvärden77. I den här undersökningen användes diagram och 

tabeller för att presentera materialet, de mått som användes var aritmetiskt medelvärde, 

median och standardavvikelse.  

 

3.5.2 Bivariat analys 

En bivariat analys innebär att två variabler i taget studeras för att beskriva hur dessa 

relaterar till varandra. Genom att undersöka hur två variabler relaterar till varandra 

söker man finna bevis för att variation i en av variablerna sammanfaller med variation i 

den andra.  För att genomföra en bivariat analys och undersöka relationen mellan två 

variabler finns det beroende på variablernas art ett flertal metoder att tillämpa. Pearsons 

r är till exempel en metod som kan appliceras vid studier av två intervall- och 

kvotvariabler. Genom att beräkna Pearsons r vilket är en korrelationskoefficient får man 

ut ett mått på styrkan i sambandet. Om det inte existerar något samband är r lika med 0, 

och ju starkare sambandet är desto mer närmar sig koefficienten +1 eller -1 beroende på 

om det är ett positivt respektive negativt samband. Vid ett fullständigt samband är 

Pearsons r lika med +1 eller -1, varje förändring av den ena variabeln leder då till en 

exakt förutsägbar förändring av den andra variabeln.78 Variabler av annan karaktär som 

vid studier av relationen mellan en ordinal- och intervallvariabel kräver andra metoder 

som till exempel Spermans rho. Resultatet av Spearmans rho blir detsamma som 

Pearsons r, det beräknade värdet är antingen positivt eller negativt och varierar mellan 0 

och 1.79  

 
76 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 257 
77 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 260 
78 Djurfeldt, G., Larsson, R., Stjärnhagen, O., 2003, s. 161ff 
79 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 265  



31 

 

                                                

Ett mått på prediktionsförmågan (förklaringsgrad) fås genom att 

korrelationskoefficienten kvadreras. Detta mått som benämns R2 kallas även för 

determinationskoefficienten och är den andel av den totala variationen i y som kan 

förklaras med hjälp av det linjära sambandet mellan x och y.80

 

I denna studie utgörs de oberoende variablerna av kvotvariabler, intervallvariabler samt 

ordinalvariabler. Därför har Pearsons r och Spearmans rho använts för att studera 

samvariationen mellan två variabler för att synliggöra samvariationens styrka och deras 

förklaringsgrad. 

 

3.5.3 Multivariat analys 

Regressionsanalys används då en kontinuerlig beroende variabel önskas att studeras 

gentemot en eller flera oberoende variabler. Syftet med analysen är att hitta en linje som 

på ett optimalt sätt sammanfattar sambandet mellan variablerna. När linjen väl är funnen 

är det av intresse att veta hur pass väl linjen sammanfattar datamaterialet. Ett mått på 

linjens grad av anpassning ges av determinationskoefficienten R2. Det är dock ovanligt 

att bara analysera sambandet mellan två variabler, utan oftast studeras ett flertal 

oberoende variabler som alla tros påverka den beroende variabeln. En multipel 

regressionsmodell får då användas, vilken innehåller två eller fler oberoende variabler. 

Även om det endast är två variabler som är av intresse är det oftast nödvändigt att 

använda sig av en multipel regressionsmodell i syfte att synliggöra skenbara samband 

mellan variabler. Variabler som vid en enkel regressionsanalys visar sig vara direkt 

relaterade till varandra kan i själva verket påverkas av en bakomliggande variabel.81 

Detta fenomen benämns multikollinearitet och avser en situation där två eller flera av de 

oberoende variablerna är korrelerade med varandra82. Om en oberoende variabel är 

multikollineär med en eller flera andra oberoende variabler ökar variansen i 

regressionskoefficienten (b-värdet). Det leder till att regressionskoefficientens 

standardfel ökar vilket innebär att skattningarna av regressionskoefficienten blir mindre 

pålitliga i den meningen att de kommer att variera betydligt mer mellan olika 

stickprov83. 

 
80 Djurfeldt, G., Larsson, R., Stjärnhagen, O., 2003, s. 168 
81 Edling, C., Hedström P., 2003, s. 87ff 
82 Edling, C., Hedström P., 2003, s. 145 
83 Edling, C., Hedström P., 2003, s. 145 
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I denna studie genomförs en multipel regressionsanalys för att se vilken variabel som är 

mest betydelsefull, samt för att se om det finns någon bakomliggande variabel som 

påverkar resultaten i den bivariata analysen. 

 

3.5.4 Signifikansnivå 

Statistisk signifikansnivå rör den risknivå som kan accepteras då en slutsats dras att det 

finns ett samband mellan två variabler i den population vilken man dragit ett stickprov 

ifrån. Risken innefattar att det inte finns något sådant samband. Den högsta risknivå 

som brukar accepteras inom samhällsvetenskaplig forskning är att i fem fall av hundra 

dra en felaktig slutsats om ett existerande samband i den population urvalet är hämtat 

ifrån. Denna signifikansnivå betecknas med p<0,05, vilket innebär att en slutsats kan 

dras med 95 procents säkerhet.84  

 

I denna undersökning kommer en signifikansnivå på 95 procent att accepteras, alltså 

kommer de hypoteser där p-värdet överstiger 0,05 att förkastas eftersom risken att dra 

en felaktig slutsats då blir för hög. 

 

 
84 Bryman, A., Bell E., 2005, s. 269 
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3.6 Kritik till eget arbete 

Kodningsmanualen kunde ha innehållit fler indikatorer, till exempel någon om 

socialredovisning (redovisning av socialt ansvar), nya produkter, nyheter. Det uppstod 

inkonsekvens i specifikationsnivån mellan indikatorerna. Till exempel var 

produktionskapacitet en specifik indikator medan kommentarer kring försäljning samt 

produktinformation var ospecifika. Indikatorer som var mer specifika passade bättre för 

de noterade aktiebolagen då de i regel var lättare att identifiera och tolka. Alltför 

specifika indikatorer var till nackdel för de onoterade aktiebolagen då de redovisade 

mindre information, som även var av en mer allmän karaktär. Bristerna är delvis ett 

resultat av för lite tid till övningskodning vid utvecklande av kodningsmanualen. Det 

önskvärda hade varit att övningskoda 50 aktiebolag, i denna undersökning genomfördes 

övningskodningar av ca 15 aktiebolag. Trots dessa brister anser vi att 

kodningsmanualen fångat upp mängden frivillig redovisning på ett bra sätt. De företag 

som redovisat mycket frivillig information har också erhållit en hög poängsumma.  

 

Variabeln ägarspridning har vissa brister då det kom att enbart omfattar antalet 

aktieägare. Måttet har fått utstå viss kritik då det hävdats att det egentligen bäst mäter 

företagets storlek.  Ett bättre mått på ägarspridningen hade varit att mäta hur stor 

procentuell andel av aktierna de tre viktigaste ägarna kontrollerade, som Depoers gjorde 

i sin undersökning av franska börsnoterade företag.85  

 

 

 

 
85 Depoers, F., 2000, s. 256 



4. Resultat 
 detta kapitel presenteras resultaten av undersökningen med hjälp av tabeller och 

diagram efter olika tester genomförda i statistikprogrammet SPSS. Kapitlet inleds 

med en presentation av deskriptiv statistik varpå en bivariat analys genomförs där de 

oberoende variablerna testas mot poängvariabeln och slutligen presenteras en 

multivariat analys.    

 I

 

4.1 Deskriptiv analys 

Undersökningen omfattar 389 svenska aktiebolag, varav 151 var börsnoterade och 238 

onoterade86. Utav de 389 årsredovisningar som ingick i denna studie kategoriserades 

följande mängd frivillig redovisning med hjälp av kodningsschemat. Som framgår av 

tabellen 4.1 var det relativt stora skillnader mellan indikatorerna som fångat upp den 

frivilligt redovisade informationen.    
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Indikatorer Noterade Onoterade Summa 

Strategisk målsättning 135 8 143

Organisationsstruktur 99 5 104

Beskrivning av affärsidé 131 11 142

Kommentarer kring företagets försäljning 135 19 154

Marknadsandel 67 4 71

Produktinformation, sortiment 142 10 152

Utnyttjande av produktionskapacitet 14 3 17

Finansiell information 106 0 106

Kommentarer om kring miljömål och policy 95 11 106

Frivillig redovisad information om förorening 42 5 47

Investeringar i miljön 52 6 58

Redovisning av humankapital 89 4 93

Konkret beskrivning av arbetsmiljö/åtgärder 75 8 83

Information om personalomsättning 65 2 67

Tabell 4.1Tabellen visar fördelningen av poängen för frivillig redovisning på de olika 

indikatorerna. 

 

                                                 
86 Bilaga 2 



De indikatorer som fick flest registreringar bland de noterade aktiebolagen var 

produktinformation, kommentarer kring företagets försäljning och strategisk 

målsättning. Bland de onoterade aktiebolagen var det kommentarer kring företagets 

försäljning, kommentarer kring miljömål och policy samt beskrivning av affärsidé som 

fick flest registreringar. Värt att notera är att indikatorn finansiell information inte fick 

någon registrering bland de onoterade aktiebolagen. 

 

4.1.1 Beroende variabeln 

Poängvariabeln (den aggregerade summan av mängden frivillig redovisning som 

fångades upp av indikatorerna under kodningsprocessen) är den beroende variabeln i 

undersökningen och tabell 4.2 visar hur dess värden har fördelats. 

 

 

 
PV Frekvens Procent 

0 199 51,2 

1 21 5,4 

2 10 2,6 

3 9 2,3 

4 7 1,8 

5 18 4,6 

6 14 3,6 

7 14 3,6 

8 15 3,9 

9 23 5,9 

10 26 6,7 

11 14 3,6 

12 13 3,3 

13 6 1,5 

14 0 0 

Total 389 100 

. 
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Tabell 4.2 Här presenteras fördelningen av poängvariabeln 
Figur 4.1 Histogrammet visar fördelningen av den frivilliga redovisningen för samtliga aktiebolag i 

studien. 

 



Utifrån tabell 4.2 går det att utläsa att en betydande del av de undersökta 

årsredovisningarna inte innehöll någon frivillig information. Som framgår så redovisade 

hela 199 av de 389 aktiebolagen ingen frivillig information alls. Av de aktiebolag som 

redovisade frivillig information har poängsummorna 9 och 10 fått flest registreringar. 

Som framgår av figur 4.1 finns brister i materialet vad det gäller normalfördelningen.  

 

 

I tabell 4.3 framgår att medianen blev 0 poäng 

vilket berodde på att mer än hälften av 

aktiebolagen inte redovisade någon form av 

frivillig information som kunde fångas upp av 

indikatorerna i kodningsschemat. Den 

maximala poängen som uppnåddes var 13 och 

medelvärdet hamnade på cirka 3,45.  

 

Av tabellen 4.4 framgår de tydliga skillnaderna mellan noterade och onoterade 

aktiebolag då det gäller förekomsten av frivillig redovisning.  

Centralmått 

N 389

Medel 3,4524

Median 0,00

Standardavvikelse 4,32577

Minimum 0,00

Maximum 13,00

Tabell 4.3 Sammanfattande centralmått  

 
  Onoterade Noterade 

N 238,00 151,00

Medel 0,40 8,26

Median 0,00 9,00

Standardavvikelse 1,25 2,82

Minimum 0,00 0,00

Maximum 11,00 13,00

Tabell 4.4 Centralmått presenterade för onoterade respektive 

noterade.  

 

Bland de onoterade aktiebolagen kom till exempel medelvärdet att uppgå till 0,4034, 

medianen till 0 och den högsta poängen uppgick till 11. Motsvarande siffror bland de 

noterade aktiebolagen var klart högre med ett medelvärde på 8,3, median på 9 poäng 

och en högsta notering på 13 poäng.       
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4.1.2 Oberoende variabler 

Tabell 4.5 återspeglar fördelningen av det empiriska datamaterialet i de oberoende 

variablerna. 
 
Variabel Medelvärde Median Standardavvikelse Minimum Maximum

Antal anställda 2687,3 154 13690,7 50 215379

Nettoomsättning (KKR) 5492566,3 298490,5 22017543,5 204 248135000

Antal ägare 11380,8 1 63683,7 1 814841

Antal dotterbolag 10.2 2 22,4 0 240

Resultat (KKR) 813822,5 12473,5 41942383,7 -7309035 51258000

Förändring av räntabilitet 59,3 0 1563,7 -5513 29356

Tabell 4.5 Visar deskriptiv statistik över de oberoende variablerna. 

 

Noterbart är fluktrationen i variablerna räntabilitet och resultat vars minimum och 

maximum värden kraftigt skiljer sig åt. Tabellen visar även på väldigt stora skillnader 

mellan de aktiebolag som ingick i undersökningen, exempelvis fanns det stora olikheter 

i antal ägare då minimum värdet var 1 och maximum värdet 814841. I Variabeln 

resultatet var det också stora skillnader då minimum värdet var -7309035 och max 

värdet 51258000. 

 

Tabell 4.6 visar hur många av aktiebolagen i undersökningen som hade en oren 

revisionsberättelse.  

Variabel Anmärkning Icke anmärkning   
Oren revisionsberättelse 10 379   

Tabell 4.6 Visar andelen aktiebolag med en anmärkning i revisionsberättelsen.. 

Det var bara tio av alla aktiebolag i undersökningen som hade en anmärkning i 

revisionsberättelsen. 
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4.1.3 Skillnader i grupperna noterade och onoterade aktiebolag 

 

Tabell 4.7 visar poängvariabelns fördelning bland aktiebolag med 100-300 anställda.  

  Onoterade Noterade
N 78 41
Medel 0,27 7,41
Median 0,00 7,00
Standardavvikelse 0,78 2,62
Minimum 0,00 2,00
Maximum 5,00 13,00

Tabell 4.7 Visar poängvariabelns fördelning bland aktiebolag med mellan 100-300 anställda. 

Mängden frivilligt redovisad information skilde sig mycket åt mellan grupperna. De 

aktiebolag som är noterade redovisade betydligt mer frivillig information än de 

onoterade, trots att de hade ett liknande antal anställda.  

 

Nettoomsättningen var undersökningens storleksvariabel och tabell 4.8 visar 

poängvariabelns fördelning bland aktiebolag med en nettoomsättning inom intervallet 

100-500 miljoner kronor.  

 

  Onoterade Noterade
N 112 30
Medel 0,36 6,76
Median 0,00 7,00
Standardavvikelse 1,37 2,46
Minimum 0,00 0,00
Maximum 11,00 12,00

Tabell 4.8 Visar poängvariabelns fördelning bland aktiebolag med en nettoomsättning mellan 100-500 

miljoner kr. 

 

Som framgår av tabell 4.8 så redovisade onoterade aktiebolag i genomsnitt 0,36 poäng 

och noterade bolag i samma storleksintervall 6,76 poäng. Det visar att börsnoterade 

aktiebolag redovisade mycket mer frivillig information. 
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4.2 Bivariat analys 

Vid den bivariata analysen testades dels de oberoende variablerna mot poängvariabeln 

samt genomfördes ett inbördes test mellan de olika oberoende variablerna. Variablerna 

testas med hjälp av antingen Pearsons r eller Spearmans Rho för att påvisa ett samband.  

 

Tabell 4.9 visar den inbördes korrelationen mellan de oberoende variablerna. Ett värde 

som närmar sig 0,8 tyder på att de samvarierar så pass mycket att ett problem med 

multikollinearitet kan förekomma87. 

 
Oberoende variabel Anställda Noterat Storlek Ägarsprid. Intressenter Vinst Revision Räntabil.

Anställda Pearsons r 1,000 0,569** 0,631** 0,415** 0,317** 0,434** -0,090 -0,007

Noterat Spearmans rho 0,569** 1,000 0,541** 0,910** 0,701** 0,411** -0,096 0,009

Storlek Pearsons r 0,631** 0,541** 1,000 0,703** 0,448** 0,742** -0,114* -0,008

Ägarsprid. Pearsons r 0,415** 0,910** 0,703** 1,000 0,384** 0,783** -0,124* -0,007

Intressenter Pearsons r 0,317** 0,701** 0,448** 0,384** 1,000 0,564** -0,134* 0,039

Vinst Pearsons r 0,434** 0,411** 0,742** 0,783** 0,564** 1,000 -0,153** -0,001

Revision Spearmans rho -0,090 -0,096 -0,114* -0,124* -0,134* -0,153** 1,000 -0,041

Räntabilitet Pearsons r -0,007 0,009 -0,008 -0,007 0,039 -0,001 -0,041 1,000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

Tabell 4.9 En korstabell som visar den inbördes korrelationen mellan de oberoende variablerna. 

 

Som tabell 4.9 visar så är det många av de oberoende variablerna som korrelerar med 

varandra. Till exempel så visar noterat och ägarspridning en tydlig samvariation med ett 

värde på Spearmans rho som uppgick till 0,910. Många av variablerna ligger nära 

gränsen till multikollinearitet med värden runt 0,7. De variabler som skiljer ut sig i 

tabellen är revision och räntabilitet som inte uppvisar någon större korrelation med de 

andra variablerna.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Djurfeldt, G., Larsson, R., Stjärnhagen, O., 2003, s. 388ff 
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Tabell 4.10 visar utfallet av den bivariata analysen av de oberoende variablernas 

samvariation med poängvariabeln.  

 
Variabel Pearson Correlation Spearman's rho R2 p (2-tailed) N 

Storlek ,311(**)   0,0967 0,000 389 

Ägarspridning ,274(**)   0,0751 0,000 355 

Noterat  ,883(**) 0,7797 0,000 389 

Vinst ,260(**)   0,0676 0,000 389 

Intressenter ,433(**)   0,1875 0,000 389 

Revision -0,07   0,0049 0,170 389 

Anställda ,269(**)   0,0724 0,000 389 

Räntabilitet -0,034   0,0012 0,498 389 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

Tabell 4.10 Visar en sammanfattning av den bivariata analysen. 
 

Ett samband kan ha olika signifikansnivå och detta visas i kolumnen p(2-tailed). De 

oberoende variabler som var signifikanta var storlek, ägarspridning, noterat, vinst, 

intressenter och anställda. Revision och räntabilitet uppvisade däremot värden som inte 

var signifikanta. Variabeln noterat hade klart högst förklaringsgrad på 77,97 procent.  

 

4.3 Multivariat analys 

Nästa steg i undersökningen blev att genomföra en multipel regressionsanalys för att 

testa flera oberoende variabler samtidigt i syfte att visa vilka av dem som var viktigast 

för att förklara mängden frivillig information som förekommer i årsredovisningar. 

Analysen visar även om det finns en bakomliggande variabel som påverkar 

samvariationen med poängvariabeln i den bivariata analysen, så kallad 

multikollinearitet. Som tabell 4.9 visar så uppvisar många av de oberoende variablerna 

tecken på det. För att testa eventuell förekomst av multikollinearitet genomfördes ett 

variance inflation factor test (VIF). Det kritiska värdet för VIF-faktorn är 2,5, om det 

värdet överskrids så signalerar det ett problem med multikollinearitet.88  

 

 

                                                 
88 Djurfeldt, G., Larsson, R., Stjärnhagen, O., 2003, s.389 
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Multipel regressionsanalys med alla oberoende variabler     
 R2=0,759     

Variabler b-värde t p VIF 

Konstanten (poängvariabeln) 0,530 2,030 0,044  

Anställda -1,623 -0,149 0,881 1,704 

Noterat 7,413 21,320 0,000 1,228 

Storlek 2,281 2,230 0,027 3,687 

Ägarespridning -6,575 -0,181 0,857 3,770 

Intressenter 0,140 1,881 0,061 1,768 

Vinst -2,283 -0,309 0,758 6,280 

Revision -0,719 -0,760 0,448 1,036 

Räntabilitet 0,000 0,440 0,659 1,014 

Tabell 4.11 Test av alla oberoende variabler    

 

För att en oberoende variabel ska vara signifikant på femprocentsnivån ska den ha ett p-

värde som inte överstiger 0,05. De enda variablerna som uppvisade signifikans var 

noterat med ett p-värde på 0,000 och storlek med ett p-värde på 0,027. De oberoende 

variablerna ägarspridning, anställda och vinst hade för låg signifikansnivå i den här 

modellen. 

 

VIF-värdena indikerade ett problem med multikollinearitet mellan storlek, vinst och 

ägarspridning. På grund av detta testades dessa oberoende variabler var för sig i olika 

regressionsmodeller för att se om någon signifikans kunde uppnås. Eftersom antalet 

anställda visade på signifikans i den bivariata analysen (tabell 4.10) så testades även 

den vidare. Däremot visade variablerna revision och räntabilitet ingen signifikans 

varken i den bivariata (tabell 4.10) eller i regressionsanalysen (tabell 4.11), därför 

testades dessa variabler inte i fler modeller. 

  

Av tabell 4.11 går att utläsa att notering och storlek bäst förklarar mängden frivillig 

redovisning, men eftersom variabeln storlek var multikollinär så genomfördes en stegvis 

multipel regression. Det innebär att en funktion i statistikprogrammet SPSS räknar fram 

de bästa av de oberoende variablerna, det vill säga de variabler som hade högst 

signifikans och lägst multikollinearitet.89

 

                                                 
89 Wahlgren, L., 2005, s.103 
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Multipel regressionsanalys (Stepwise)       

R2=0,751     

Variabler b-värde t p VIF 

Konstanten 0,531 2,104 0,037  
Noterat 7,667 24,017 0,000 1,028 

Storlek 2,301 4,259 0,000 1,028 

Tabell 4.12 Stegvis regressionsanalys    

 

Den stegvisa regressionsmodellen uppvisar en förklaringsgrad på 75,1 procent som 

framgår av R2-värdet. Med det menas att 75,1 procent av variationen i beroende 

variabeln (poängvariabeln) kan förklaras av modellen. De två oberoende variabler var 

signifikanta på enprocentsnivån (p-värde 0,000). 

 

För vidare analys av de oberoende variabler användes modellen som togs fram i den 

stegvisa regressionsanalysen som mall, där de övriga oberoende variablerna testades var 

för sig. Det gjordes i syfte att se hur signifikansnivåerna påverkades. 

 
Multipel regressionsanalys (Noterat, Storlek och Ägarspridning)   

R2=0,823     

Variabler b-värde t p VIF 

Konstanten 0,732 2,891 0,004  

Noterat 7,844 37,589 0,000 1,065 

Storlek 2,464 3,981 0,000 1,998 

Ägarspridning -8,487 -0,386 0,700 1,993 

Tabell 4.13 Analys av variablerna noterat, nettoomsättning 

och ägare.   

 

Då variabeln ägarspridning infördes i regressionsmodellen visade det sig att variabeln 

inte uppnådde tillräckligt hög signifikansnivå för att ingå i modellen då p-värdet blev 

0,700. Därmed kan det inte med tillräckligt hög säkerhet påvisas att ägarspridningen 

samvarierar med den beroende variabeln. 
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Multipel regressionsanalys (Noterat, Storlek och Vinst)   

R2=0,799     

Variabler b-värde t p VIF 

Konstanten 0,368 2,896 0,004  
Noterat 7,609 36,584 0,000 1,051 

Storlek 1,780 2,628 0,009 2,270 

Vinst 4,375 1,242 0,215 2,228 

Tabell 4.14 Analys av variablerna noterat, nettoomsättning 

och resultat.   

 

Då variabeln vinst användes i modellen var p-värdet 0,215, vilket innebar att 

signifikansnivån på variabeln vinst var för låg. VIF-värderna för storlek och vinst låg 

nära gränsen då multikollinearitet kan bli ett problem.  

 
Multipel regressionsanalys (Noterat, Storlek och Intressenter)   

R2=0,738     

Variabler b-värde t p VIF 

Konstanten 0,481 2,051 0,041  

Noterat 7,194 22,190 0,000 1,164 

Storlek 1,950 3,187 0,002 1,252 

Intressenter 0,140 2,130 0,034 1,412 

Tabell 4.15 Analys av variablerna noterat, nettoomsättning 

och dotterbolag.   
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Då antalet intressenter integrerades i modellen visade den ett signifikant samband på 

femprocentsnivån för alla de oberoende variablerna. Genom VIF-värdena går det att 

utläsa att det ej finns någon risk för multikollinearitet då samtliga värden understeg 2,5.  
 

Multipel regressionsanalys (Noterat, Storlek och Anställda)   

R2=0,799     

Variabler b-värde t p VIF 

Konstanten 0,367 2,895 0,004  
Noterat 7,608 36,394 0,000 1,062 

Storlek 2,271 3,894 0,000 1,681 

Anställda 3,300 0,353 0,725 1,678 

Tabell 4.16 Analys av variablerna noterat, nettoomsättning 

och anställda.   

 

Den här modellen med antalet anställda som en av de oberoende variablerna visar inte 

upp tillräcklig signifikans då p-värdet var 0,725. VIF-värdena visade godtagbara nivåer. 



5. Analys 

 detta kapitel kommer en analys presenteras av föregående kapitels resultat. Detta 

sker genom att insamlad data och framtagna testresultat sätts i relation till studiens 

hypoteser för att antingen bekräftas eller förkastas. Kapitlet innehåller även en 

diskussion med återknytning till teorierna kring de framkomna resultaten och tidigare 

forskning. Slutligen genomförs en sammanfattande analys på mer övergripande nivå. 

 I

 

5.1 Hypotesprövning 

I följande stycken presenteras och analyseras de enskilda hypoteserna och de tillhörande 

resultaten som framtagits genom statistiska tester. 

 

5.1.1 Hypotes 1 

H1: Det finns ett positivt samband mellan ett aktiebolags storlek och mängden frivillig 

information det redovisar.  

 

Prövningen av hypotesen visade att det fanns ett positivt signifikant samband mellan 

storleken och mängden frivillig redovisning enligt den bivariata analysen (tabell 4.10). 

Även i den multipla regressionsanalysen (tabell 4.12) påvisade ett signifikant samband. 

Hypotesen anses därmed stärkt. Detta stämmer väl överrens med resultat från tidigare 

forskning på området. Bland annat Adrem som undersökt svenska företag fick resultatet 

att storleken påverkade mängden frivillig redovisning90. Agca & Önder som gjort en 

undersökning av turkiska företag fick även de ett positivt samband91. Även Raffourniers 

forskning av schweiziska företag visade ett samband mellan storlek och mängden 

frivillig redovisning92.  

 

Dessa resultat stämmer väl med agentteorins argumenteringar om att större aktiebolag 

redovisar mer frivillig information i syfte att minska sina ägares och intressenters 

monitoring expenditures. En annan förklaring kan vara att större företag har mer 

resurser, bättre informationssystem och fler intressenter och därmed redovisar mer 

                                                 
90 Adrem, A., 1999, s. 50 
91 Agca A., Önder S., 2007, s. 248 
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frivillig information vilket Depoers argumenterar för i sin studie93. Storlek förklarar 

dock bara en liten grad av variationen i den frivilliga redovisningen, vilket kan utläsas 

av förklaringsgraden i tabell 4.10. Den här hypotesen fungerade även som en kontroll 

för begreppsvaliditeten, genom att den visar på ett signifikant samband så kan det 

förutsättas att datamaterialet uppvisar en god begreppsvaliditet. 

 

5.1.2 Hypotes 2 

H2: Börsnoterade aktiebolag redovisar mer frivillig information än onoterade 

aktiebolag. 

 

Den bivariata analysen (tabell 4.10) visade ett starkt positivt samband mellan notering 

och poängvariabeln och förklaringsgraden uppgick till 77,97 procent. Även 

regressionsanalysen (tabell 4.12) visade ett signifikant samband och hypotesen anses 

därmed vara stärkt. I en tidigare studie av svenska företag har Cooke visat att antalet 

börsnoteringar var den viktigaste variabeln som förklarar mängden frivillig 

redovisning.94  

 

När ett aktiebolag är noterat finns deras aktier tillgängliga för handel på 

finansmarknaden. Enligt agentteorin kan aktiebolag genom att redovisa frivillig 

information sänka finansmarknadens monitoring expenditures och därmed optimera sin 

kapitalinsamling. I enlighet med detta resonemang som framförs av Lou, Courtenay & 

Hossiens redovisar noterade bolag mer frivillig information än onoterade.95 Ett liknande 

resonemang för Raffournier då han menar att aktiebolag med många små aktieägare har 

större incitament att redovisa mer information eftersom de små aktieägarna ser 

årsredovisningen som den viktigaste informationskällan96. Årsredovisningen blir då ett 

viktigt instrument för de små aktieägarna att på ett billigt och enkelt sätt övervaka 

företagets handlingar. Resonemangen stämmer väl överens med resultaten i denna 

undersökning, där börsnotering visade sig vara den viktigaste variabeln som påverkade 

mängden frivillig information som publicerades i årsredovisningarna.  

 

 
93 Depoers, F., 2000, s. 256 
94 Cooke, T.E.,1989, s. 177ff 
95 Luo, S., Courtenay, S.M., Hossain, M., 2006, s. 519 
96 Raffournier, B., 1995, s. 264  
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5.1.3 Hypotes 3 

H3: Det finns ett positivt samband mellan ägarspridningen i ett aktiebolag och 

mängden frivillig information det redovisar 

 

Enligt en bivariat analys (tabell 4.10) existerar det ett statistiskt signifikant samband 

mellan ägarspridningen och poängvariabeln. Ur tabell 4.10 kan det dock utläsas att 

variabelns påverkan är svag då den bara har en förklaringsgrad på 7,5 procent. Den 

multipla regressionsanalysen (tabell 4.13) visar dock att ägarspridningen inte uppvisar 

ett signifikant samband. Sambandet som uppnåddes i den bivariata analysen berodde 

sannolikt på en bakomliggande variabel som påverkade resultatet, exempelvis 

noteringen. Enligt denna undersökning har ägarspridningen ingen statistisk signifikant 

påverkan på mängden frivillig information och hypotesen kan därmed inte stärkas. 

Depoers fick vid en undersökning av 102 franska börsnoterade företag ett liknande 

resultat. Där uppnåddes signifikans på ägarspridningen vid den bivariata analysen, men 

den upphörde när en stegvis multipel regression genomfördes.97 I en tidigare studie av 

schweiziska företag genomförd av Raffournier uppnåddes inte heller någon signifikans 

mellan ägarspridning och frivillig redovisning.98

 

Enligt agentteorin bör aktiebolag med ett spritt ägande redovisa mer frivillig 

information än ett företag med ett koncentrerat ägande i syfte att sänka sina ägares 

monitoring expenditures. Resultaten från de statistiska analyserna i denna undersökning 

ger dock inte stöd åt detta resonemang. De många småägarna kanske inte anses av 

företagsledningen vara lika viktiga att kommunicera till som de stora ägarna och 

därmed så leder en ökning av antalet småägare inte till en ökning av den frivilliga 

informationen. En annan möjlighet är att företagsledningen föredrar att utnyttja andra 

kanaler än årsredovisningen i kommunikationen med ägarna, exempelvis 

kvartalsrapporterna. 

 

 
97 Depoers, F., 2000, s. 256 
98 Raffournier, B., 1995, s. 264ff 
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5.1.4 Hypotes 4 

H4: Det finns ett positivt samband mellan vinsten ett aktiebolag uppvisar och mängden 

lämnad frivillig information. 

 

Det finns ett positivt signifikant samband mellan aktiebolagens vinst och mängden 

frivillig information de lämnar enligt den bivariata analysen (tabell 4.10.). När den 

multipla regressionsanalysen (tabell 4.14) genomfördes uppnåddes dock inget 

signifikant samband. Att ett signifikant samband uppnåddes i den bivariata analysen 

men inte i regressionsanalysen kan troligtvis förklaras av att det förekommer 

multikollinearitet mellan variablerna storlek och vinst. Eftersom nettoomsättningen är 

den här undersökningens storleksvariabel och en hög nettoomsättning leder i regel 

också till en hög vinst vilket bidrar till att multikollinearitet uppstår. Hypotesen kan 

därmed inte stärkas. Tidigare forskning av bland andra Meek, Roberts och Gray som 

undersökt sambandet mellan lönsamhet och frivillig redovisning bland amerikanska, 

brittiska och europeiska företag har inte heller kunnat påvisa något signifikant 

samband.99  

 

Dessa resultat ger inte stöd åt legitimitetsteorins tankegångar om det sociala kontraktet 

som kan medföra att företag som gör stora vinster förväntas redovisa mer information 

för att kontraktet inte ska ifrågasättas. Det kan också vara så att vinsten inte är av 

betydelse vid upprätthållandet av det sociala kontraktet, utan att det är andra 

förväntningar från samhällets aktörer som spelar roll exempelvis klimatpåverkan och 

bra arbetsvillkor för de anställda. I enlighet med legitimitetsteorin måste företagen hela 

tiden vara observanta på samhällets krav och ständigt anpassa sig när det rådande 

samhällsklimatet förändras100. 

 

5.1.5 Hypotes 5 

H5: Aktiebolag som fått en anmärkning i revisionsberättelsen kommer att redovisa mer 

frivillig information.  

 

Inget signifikant samband kan varken påvisas i den bivariata analysen (tabell 4.10) eller 

 
99 Meek G., Roberts C., Gray S., 1995, s. 566 
100 Deegan, C., 2002, s. 293 
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i regressionsanalysen (tabell 4.11). Det kan bero på att det oftast var mindre onoterade 

aktiebolag med en homogen ägarbild som hade en oren revisionsberättelse i 

årsredovisningen. De kanske inte ser årsredovisningen som ett 

masskommunikationsmedel på samma sätt som stora företag101. Det medför att en oren 

revisionsberättelse är av mindre betydelse för deras legitimitet. Eftersom en oren 

revisionsberättelse för ett onoterat bolag inte uppmärksammas massmedialt på samma 

sätt som ett noterat bolag kan det därmed saknas drivkrafter att redovisa mer 

information. Aktiebolag som hade en anmärkning i revisionsberättelsen redovisade i 

regel ingen frivillig information alls, men även om de hade redovisat mer frivillig 

information var de bara tio företag i undersökningen som hade en oren 

revisionsberättelse (tabell 4.6) och därav hade det troligtvis ändå inte givit något 

signifikant utslag i undersökningen.  

 

5.1.6 Hypotes 6 

H6: Det finns ett positivt samband att aktiebolag med fler intressenter redovisar mer 

frivillig information. 

 

Det finns ett positivt signifikant samband mellan antalet intressenter ett aktiebolag har 

och poängvariabeln enligt den bivariata analysen (tabell 4.10). Även 

regressionsanalysen (tabell 4.15) påvisade ett signifikant samband. Hypotesen anses 

därmed stärkt. I en tidigare studie av svenska företag genomförd av Cooke har ett 

samband mellan antalet intressenter och mängden frivillig information också 

påvisats102. 

 

Cooke för ett resonemang kring att årsredovisningen blir ett sätt för aktiebolagen att 

kommunicera med sina intressenter.103 Då ett aktiebolag har fler antal intressenter 

skapas ett tryck mot det att tillgodose intressenternas informationsbehov. När antalet 

intressenter ökar så ökar också komplexiteten i informationen som behöver 

rapporteras104. Företagen måste rapportera fler kategorier av information till de olika 

 
101 Hooks, J., Coy, D., Davey, H., 2002,  s. 502 
102 Cooke, T.E., 1989, s. 180 
103 ibid 
104 Cooke, T.E., 1989, s. 179 
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intressenterna, vilket leder till att den frivilliga redovisningen ökar. Det är ett 

resonemang som den här undersökningen ger stöd åt. 

 

5.1.7 Hypotes 7 

H7: Det finns ett positivt samband mellan antalet anställda ett aktiebolag har och 

mängden frivillig information. 
 

Enligt den bivariata analysen (tabell 4.10) har variabeln antalet anställda en viss 

inverkan på mängden frivillig information som redovisas. Regressionsanalysen (tabell 

4.16) visar dock att antalet anställda inte har något signifikant samband. Hypotesen kan 

därmed inte stärkas. Tidigare forskning av tjeckiska företag genomförd av Patton och 

Zelenka har dock påvisat ett samband mellan antal anställda och frivillig redovisning105. 

Depoers påvisade i en undersökning av franska företag ett samband mellan frivillig 

redovisning och anställda, men hon undersökte de anställdas påtryckningsförmåga som 

definierades genom att sätta lönekostnaderna i relation till omsättningen.106 Enligt 

resultaten i den här undersökningen så ökar inte mängden frivillig information med 

antalet anställda.  

 

I den positiva grenen av intressentteorin förväntas företag att utforma 

redovisningsinformationen efter de viktigaste intressenternas behov107. De anställda 

skulle därmed kunna utgöra en intressentgrupp av mindre betydelse för den typen av 

information som presenteras i årsredovisningar. Sannolikt använder företagen andra 

kommunikationsmedel än årsredovisningen då de kommunicerar med de anställda. Det 

kan förklaras av att företagen har behov att kommunicera med de anställda mer än en 

gång per år och därmed blir årsredovisningen inget bra kommunikationsverktyg. 

 

5.1.8 Hypotes 8 

H8: Det finns ett positivt samband mellan ökningen av räntabiliteten på eget kapital och 

mängden frivillig information.  

 
105 Patton, J., Zelenka, I., 1997, s. 618 
106 Depoers, F., 2000, s. 252 
107 Deegan, C., Unerman J., 2006, s. 288ff 
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Inget signifikant samband återfanns i den bivariata analysen (tabell 4.10), den multipla 

regressionsanalysen (tabell 4.11) gav heller ingen signifikans. Hypotesen kan därmed 

inte stärkas. 

 

Det kan till stor del förklaras av att framförallt de mindre onoterade aktiebolagen hade 

väldigt stora svängningar i förändringen av räntabiliteten på det egna kapitalet (tabell 

4.5) med ett minimumvärde på -5513 och ett maximumvärde som uppgick till 29356. 

Det går därför inte att utifrån den här undersökningen dra några slutsatser om att 

aktiebolag som anser sig vara bättre än sina konkurrenter som signaleringsteorin anger, 

skulle redovisa mer frivillig information.  

 

5.2 Sammanfattning av hypoteser 

• H1: Det finns ett positivt samband mellan ett aktiebolags storlek och mängden 

frivillig information det redovisar - hypotesen bekräftas, det finns ett signifikant 

samband. 

 

• H2: Börsnoterade aktiebolag redovisar mer frivillig information än onoterade 

aktiebolag - hypotesen bekräftas, det finns ett signifikant samband. 

 

• H3: Det finns ett positivt samband mellan spridningen av ägandet i ett 

aktiebolag och mängden frivillig information det redovisar – hypotesen kan ej 

bekräftas, det finns inget signifikant samband. 

 

• H4: Det finns ett positivt samband mellan vinsten ett aktiebolag uppvisar och 

mängden lämnad frivillig information - hypotesen kan ej bekräftas, det finns 

inget signifikant samband. 

 

• H5: Aktiebolag som fått en anmärkning i revisionsberättelsen kommer att 

redovisa mer frivillig information. – hypotesen kan ej bekräftas, det finns inget 

signifikant samband. 
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• H6: Det finns ett positivt samband att aktiebolag med fler intressenter redovisar 

mer frivillig information. – hypotesen bekräftas, det finns ett signifikant 

samband. 

 

• H7: Det finns ett positivt samband mellan antalet anställda ett aktiebolag har 

och mängden frivillig information – hypotesen kan ej bekräftas, det finns inget 

signifikant samband. 

 

• H8: Det finns ett positivt samband mellan ökningen av räntabiliteten på eget 

kapital och mängden frivillig information - hypotesen kan ej bekräftas, det finns 

inget signifikant samband. 

 

5.3 Sammanfattande analys 

Hypoteserna angående storlek, notering och antal intressenter var de i undersökningen 

som kunde bekräftas med tillräcklig hög statistisk signifikans. Enligt studien har dessa 

variabler påverkan på mängden frivillig information aktiebolag publicerar i 

årsredovisningarna. Övriga hypoteser som ingick i undersökningen kunde däremot inte 

styrkas. Variabeln notering uppvisar högst förklaringsgrad vilket kan förklaras av att 

skillnaderna mellan grupperna noterade och onoterade var så pass stor, då gruppen 

noterade stod för nästan all frivillig redovisning i undersökningen (tabell 4.4). Den klart 

viktigaste variabeln som påverkar mängden frivillig information är som här framgår 

börsnotering. 

 

Aktiebolagets storlek visade sig påverka mängden frivillig redovisning. Men 

undersökningen visade även att noterade aktiebolag av mindre storlek redovisade en 

stor mängd frivillig information (tabell 4.8), vilket motsäger Depeores resonemang om 

att stora aktiebolag redovisar mer enbart för de har större resurser att tillgå108. Antalet 

anställda visade sig inte vara en användbar variabel, då företag med ett liknande antal 

anställda skilde sig kraftigt åt när det gällde den frivilliga redovisningen beroende på 

om det var onoterat eller noterat. Små noterade aktiebolag med 100-300 anställda 

redovisade betydligt mer information än onoterade bolag av motsvarande storlek, vars 

årsredovisningar knappt innehöll någon frivillig information alls (tabell 4.7).  

 
108 Depoers, F., 2000, s. 248 
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Enligt Campbell & Bohmbash-Saager måste aktiebolagen uppnå en balans mellan 

fördelen som den ökade rapporteringen medför och den värdeminskning som kan bli 

följden av att den rapporterade informationen medför en konkurrensnackdel109. 

Noterade aktiebolags årsredovisningar når ut till en större potentiell läsarkrets och det 

blir därav meningsfullt för dem att lägga mer resurser på framställningen av 

årsredovisningen och delge ägarna och intressenterna information om exempelvis 

strategier, nya produkter eller marknadsföring. Exempelvis som tabell 4.1 visar så 

redovisar 142 av 151 noterade aktiebolag produktinformation medan endast 10 av 238 

onoterade bolag gör det. I enlighet med legitimitetsteorin så måste de strategier som 

aktiebolagen använder sig av för att legitimera sin verksamhet kommuniceras ut för att 

ha en legitimerande verkan110. Eftersom de onoterade aktiebolagen har en begränsad 

läsarkrets kan det bli svårt att uppnå någon större nytta med frivillig redovisning. 

 

Antalet intressenter visade sig ha en signifikant påverkan, men bara till en liten del. Det 

ger dock ett visst stöd åt intressentteorin som förklaring av den frivilliga redovisningen 

eftersom ett större antal intressenter leder till ett mer heterogent informationsbehov och 

därmed en ökad rapportering av frivillig information. Ägarspridningen uppnådde inte 

signifikans vilket skulle kunna förklaras av att fler små aktieägare inte ökar småägarnas 

betydelse för aktiebolaget, utan att det är de stora ägarnas informationsbehov 

aktiebolagen främst tillgodoser. En annan tolkning skulle kunna vara att aktieägarnas 

har ett mer homogent informationsbehov än intressenterna och därmed behöver 

aktiebolaget inte öka mängden frivillig information när antalet ägare ökar, utan bara 

trycka upp en större mängd årsredovisningar. Eftersom ägarspridningen inte uppnår 

signifikans i undersökningen men att noteringen är signifikant, gör att agentteorin inte 

är den bästa att förklara förekomsten av frivillig redovisning. Även storleksvariabelns 

låga förklaringsgrad indikerar att agentteorin inte ger den bästa förklaringen. 

 

Det som bäst förklarar noteringens dominans kan vara att när ett aktiebolag blir 

börsnoterat så handlas deras aktier på en öppen marknad, och de får därmed 

allmänhetens och finansmarknadens ögon på sig. Den ökade offentliga genomlysningen 

 
109 Campbell, D., Bohmbash-Saager, H., 2001, s. 72 
110 Deegan, C., 2002, s. 296 
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leder till att risken för massmedial granskning med påföljande negativ uppmärksamhet 

som följd ökar. Aktiebolagen känner sig därmed tvingade att redovisa frivillig 

information i syfte att försäkra omgivningen att de lever upp till samhällets 

förväntningar. Den frivilliga informationen som noterade aktiebolag redovisar kanske 

därför inte kan anses vara så frivillig, då det finns ett tryck på börsbolagen från 

allmänheten och finansmarknaden att redovisa information som går utöver vad 

lagstiftningen kräver. Det kan även finnas ett tryck på aktiebolagen att utforma sina 

årsredovisningar efter en bestämd innehållsmässigt mall för att uppfylla förväntningarna 

på årsredovisningens utformning och innehåll. En årsredovisning som skiljer sig allt för 

mycket från mängden kan göra investerare osäkra. 

 

Dessa fenomen kan förklaras av legitimitetsteorin som hävdar att det finns ett socialt 

kontrakt mellan aktiebolagen och samhällets övriga aktörer. Det sociala kontraktet kan 

innehålla icke- reglerade förväntningar som gör att de noterade aktiebolagen känner sig 

tvingade att redovisa mer frivillig information111. Legitimitetsteorin säger även att 

organisationer inte har någon självklar rätt till existens, utan kommer endast att existera 

så länge dess verksamhet anses vara legitim112. Frivillig information i årsredovisningen 

kan därmed vara ett sätt för de noterade aktiebolagen att för allmänheten motivera sin 

legitimitet i syfte att trygga sin fortlevnad som organisation. 

 

Legitimitetsteorin är därmed den teori som bäst kan användas för att förklara 

förekomsten av frivillig redovisning i den här undersökningen. 

 

 

 

 
111 Deegan, C., 2002, s. 293 
112 Deegan, C., 2002, s. 293 



6. Slutsats 
 detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats. Uppsatsen problemformulering och 

syfte besvaras. 

 

I 
Syftet med studien var att beskriva och förklara vilka faktorer som påverkar 

omfattningen av frivillig information i årsredovisningar. De variabler som visade sig ha 

en signifikant påverkan på den frivilliga redovisningen var storlek, notering och antalet 

intressenter. Däremot visade sig variablerna ägarspridning, antal anställda, vinst, 

anmärkning i revisionsberättelsen samt förändring av räntabiliteten inte vara 

signifikanta.  

 

De noterade aktiebolagen redovisar betydligt mer frivillig information än de onoterade 

aktiebolagen vilket kan förklaras av att det har en betydligt större potentiell läsarkrets. 

Därför blir det meningsfullt för dem att använda årsredovisningen som ett 

kommunikationsmedel till ägare och andra intressenter. De använder dock inte 

årsredovisningen till att kommunicera till de anställda eftersom de behöver få sitt 

informationsbehov tillgodosett oftare än en gång per år.  

 

Aktiebolagets storlek och antal intressenter hade liten påverkan på mängden frivillig 

information, vilket visar att det inte främst är aktiebolagens resursstyrka som avgör 

mängden frivillig redovisning. Studien har visat att den variabel som har störst påverkan 

på mängden frivillig information som redovisas i årsredovisningar är om aktiebolaget är 

noterat, det vill säga noterat på Stockholmsbörsen. De onoterade aktiebolag som ingått i 

undersökningen har knappt redovisat någon frivillig information alls. En förklaring kan 

vara att när ett aktiebolag blir noterat så ökar de sin frivilliga redovisning i syfte att 

sänka finansmarknadens monitor expenditures.   

 

Då ägarspridningen inte uppvisar något samband med mängden frivilligt redovisad 

information ger agentteorin inte någon tillräckligt bra förklaring till varför företag 

redovisar frivilligt. Den teori som enligt den här undersökningen bäst förklarar 

förekomsten av frivillig information i årsredovisningarna är legitimitetsteorin och dess 

föreställning om det sociala kontraktet. Då aktiebolaget är börsnoterat skapas ett tryck 

utifrån vilket gör att det känner sig tvingat att redovisa frivillig information i syfte att 
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försäkra omgivningen att de lever upp till samhällets förväntningar. Den frivilliga 

redovisningen kan därmed inte anses vara helt frivillig utan det är en kostnad de 

noterade aktiebolagen måste acceptera för att upprätthålla sitt förtroende bland 

allmänheten och därmed trygga organisationens fortlevnad. 

 



7. Avslutande kommentarer  
nder rubriken kommer det att redogöras för författarnas förslag till vidare 

forskning inom ämnet frivillig redovisning.    U
 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Genom åren har ett flertal studier genomförts kring ämnet frivillig redovisning. Detta 

har bidragit till att ett flertal olika faktorer och omständigheter som kan tänkas påverka 

frekvensen av frivillig redovisning blivit undersökta. Faktorer som till exempel notering 

har vid upprepade tillfällen påvisat ett samband med mängden förekommande frivillig 

redovisning. Trots detta finns det fortfarande mycket intressant kvar att undersöka kring 

företagens frivilliga informationsrapportering i årsredovisningarna. 

 

En longitudinell studie kan genomföras för att se vilka faktorer och händelser som över 

tid leder till att företag förändrar sin redovisningsstrategi. Får negativ massmedial 

uppmärksamhet företagen att förändra sin informationsrapportering, eller har 

exempelvis en strukturell förändring av ägarbilden större inverkan på företagens 

benägenhet att redovisa information. 

 

En diskursanalys av informationen i årsredovisningarna kan genomföras för att 

undersöka vad det är för budskap företagen egentligen kommunicerar ut. Språkbruket 

och ordvalen kan avslöja innebörder som inte explicit framgår i texterna. 

Undersökningen kan utforska till vem informationen egentligen vänder sig, information 

som explicit är skriven till aktieägarna kan implicit vara riktad till en annan målgrupp, 

exempelvis massmedia eller finansanalytiker.  

 

En longitudinell studie skulle kunna genomföras i syfte att se vilka typer av företag som 

snabbast anpassar sin redovisning efter förändrade krav på informationstillgodogörelse 

från allmänheten. En intressant frågeställning är vilka kategorier av företag som tidigast 

hakade på trenden att öppet redovisa sin klimatpåverkan.  
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En studie i syfte att utforska till vilken intressentgrupp olika informationskategorier i 

årsredovisningarna riktar sig till kan genomföras. Det skulle ge svar på vilka 

aktiebolagen främst kommunicerar med via årsredovisningen.  

En studie skulle även kunna göras för att se om företag i olika branscher redovisar 

skilda kategorier frivillig information.  
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Bilaga 1 Kodningsmanual 
1 Koncernredovisning 1=ja, 0=nej 
2 Antal anställda I Antal 
3 Inkomstår  
4 Noterat på Stockholmsbörsen 1= Ja, 0= nej 
5 Vilken bransch 1=Energi, 2=Material, 3=Industri, 

4=Sällanköpsvaror, 5=Dagligvaror, 
6=Hälsovård, 7=Finans, 8=IT, 
9=Teleoperatörer, 
10=Kraftförsörjning 

6 Nettoomsättning I Mkr 
7 Antal ägare Aktieägare 
8 Antal dotterbolag I Antal  
9 Årets resultat före skatt I Mkr 
10 Anmärkning i revisionsberättelsen  1= ja 0= Nej 
11 Förändring av räntabilitet på eget kapital procentenheter 
   
12 Strategisk målsättning 1= förekommer, 0= förekommer inte 
13 Organisationsstruktur 1= Beskrivning av olika divisioner 

eller schema. 0=ingen beskrivning 
14 Beskrivning av affärsidé 1= förekommer, 0= förekommer inte 
15 Kommentarer kring företagets försäljning 1= förekommer, 0= förekommer inte 
16 Marknadsandel 1= Beskrivning av utveckling eller 

konkret andel, 0=ingen beskrivning  
17 Ökad/minskad omsättning på marknads/ produktsegment 1= förekommer, 0= förekommer inte 
18 Produktinformation, sortiment 1= Beskrivning, 0=ingen 

beskrivning 
19 Utnyttjande av produktionskapacitet 1= Redogörelse av hur mycket som 

utnyttjas, 0= ingen beskrivning 
20 Finansiell information i relation till konkurrenter eller branschens 

genomsnitt 
1= förekommer 0=förekommer inte 

21 Kommentarer om kring miljömål och policy  1= förekommer 0=förekommer inte 
22 Frivillig redovisad information om förorening i vatten, land och i 

luften 
1= berörs räcker att en 
kommenteras, 0= berörs inte 

23 Investeringar i miljön 1= Kommentarer kring konkreta 
genomförda investeringar, 0=inga 
kommentarer   

24 Hur tjänsteresorna påverkar klimatet 1= uppmärksammas i 
årsredovisningen tex hur mkt 
koldioxid resorna har resulterat i, 0= 
uppmärksammas ej 

25 Redovisning av humankapital 1= förekommer, anställdas 
kompetens, ålder, utbildning 0= 
förekommer inte 

26 Konkret beskrivning av arbetsmiljö/åtgärder 1= förekommer, 0= förekommer inte 
27 Information om personalomsättning 1=förekommer, 0= förekommer inte 
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Bilaga 2 Företagsförteckning  
2entertain 
AarhusKarlshamn 
AB Bandindustri 
AB Falbyggdens Ostnederlag 
AB Hedings Mekaniska Verkstad  
AB Strängbetong 
AB Stångåstaden 
AB Valbo Transport 
Acando 
ACAP Invest 
A-Com 
Active Biotech 
AddNode  
Advokatfirman Vinge Stockholm AB 
Affibody AB 
Aftonbladet Hierta AB   
AKLA AB 
Alfa Laval 
Aller Magazine AB   
Alverbäcks Blommor AB 
Amago Capital 
Anders Skooghs Byggnads AB 
AOM Assistans AB 
AP&T Automation & Tooling AB  
AQ Lasertool AB 
Arne Malmborg AB   
Assa Abloy 
Assi si Invest AB   
AssistansPoolen i Kalmar Län AB   
AstraZeneca 
Atea Information Management AB 
Atlas Copco AB  
Atling Maskinfabrik AB 
Atrium Ljungberg 
Attacus Bygg AB 
AudioDev AB    
Autoliv Electronics AB   
Axfood 
Axis 
Axlon Group 
B&B Tools 
Bakverks- och Matvaruspecialiteter 
Alimenta AB 
BE Group 
BE Group Sverige AB   
BearingPoint Sweden AB   
 
 

 
 
Beijer  
Beijer Elec 
Bengts Åkeri i Örebro AB 
Berns Group AB 
Betsson 
Bilia 
Billerud Skärblacka AB  
BioInvent 
Biotage  
Björns Buss AB 
Blenta AB 
Bohusläningens AB 
Boo Forsjö AB 
Booz Allen Hamilton AB 
Borås Wäfveri 
Bravida Prenad AB   
Bringwell 
Bure Equity 
Bäckebols Åkeri AB 
Börjessons Lastbilar AB 
C More Entertainment AB 
C. Hallströms Verkstäder AB   
Cablage Team Mjällom AB    
Cambrex Karlskoga AB 
Carema Närvård AB   
Carema Orkidén AB 
Car-o-Liner AB 
Casino Cosmopol AB 
Castellum 
Celsa Steel Service AB   
Chalmers Teknologkonsulter AB 
Clas Ohlsson 
Clear Channel Sales AB    
Cloetta Fazer  
Coats Expotex AB   
Combi Wear Parts AB 
CREDO Bankpatner AB 
Cybercom 
D. Carnegie 
Dagon 
Deloitte & Touche Sverige AB 
Direkt Media Bonnier DM AB 
DNEX Tryckeriet AB   
Doro 
Drillcon 
Duni 
Duroc 
Dyno Nobel Sweden AB 
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Ekenäs Mekaniska AB  
Elanders Berlings AB   
Elekta 
Elektra i Hälsingland AB 
ElektronikGruppen  
Elitfönster AB 
EMC Information Systems Sweden AB 
Emeka AB 
Enea 
Engcon Nordic AB 
Ericsson 
Erik Olsson Fastighetsförmedling AB 
Eskilstuna Elektriska Byrå AB 
Euroburger AB 
EuroMaint Industry AB   
Expanda 
Fabege 
Fagerhult 
Fasadrenoveringar Roland Karlsson AB 
Feelgood Företagshälsovård AB 
Ferring AB 
Fiberduk AB 
Flint Group Sweden AB 
FLK Sverige AB   
Forshem Group  
Forsmarks Kraftgrupp AB   
Frebaco Kvarn AB   
Fresh AB 
Frinnaryds Svetsindustri, FRINAB, AB 
GE Commercial Finance Fleet Services 
AB 
Gestamp HardTech AB    
Getupdated internet marketing  
Grafiskt Utbildningscenter i Uppsala 
Grin AB   
Gryaab AB  
Gunnebo 
Gunnebo Industrier 
Gällivare Photovoltaic AB 
Gävleborgs Elektriska AB   
Göteborgs List- & Träindustri AB   
H&Q 
Hadesten REN AB 
Haldex 
Haldex Traction AB 
Hays Specialist Recruitment AB 
Hexagon 
H-Fönstret i Lysekil AB   
HIQ 
HL Display 

Holmén 
Home Properties 
Hotel Hilton Plaza AB 
HSB Boservice i Västra Östergötland AB 
Hufvudstaden 
Håltagarna Borrteknink Sverige AB 
Häfla Bruks AB   
Hälsoringen Vård AB 
Höganäs  
IFS 
Ikea Trading Services ABIndutrade 
Ingarps Trävaror AB 
Instrumentfirman Inor Process AB 
Intellecta 
International Quality & Productivity 
Center SWED AB 
ISS Ekonomförvaltning AB 
J.F Jansson Rör AB 
Jabo Wood Products AB 
Jeeves 
Jepssen System AB 
JOAB Försäljnings AB   
John Svensson Byggfirma AB  
Kabe  
Kapp Ahl 
Karamellkungen AB 
KC BETONG AB   
Kemira Kemi AB 
Kidde Sweden AB   
Kirunabostäder AB   
Klavesson Cement Logistics AB 
Know IT 
Kontorsspecial i Vetlanda AB 
Kraftringen Service AB   
Kungsleden 
Kynningsrud Kran AB   
Kölvern 
Lagercrantz  
Laitis Handels AB 
Latour AB 
LBI International 
Ledstiernan 
Lennart Petersson Entreprenad i Göteborg  
Lesjöfors Fjädrar AB 
Liber AB  
Lidingö Centrum Livs AB 
Lindsténs Elektriska AB 
Ljungby Fjärrtransport AB   
Locum AB 
Lundbergsföretagen 



64 

 

Lundin Petroleum 
Lövånger Elektronik AB   
Madison Scandiafett AB 
Mastec LPI AB  
Mattssons i Anderstorp AB  
Mecel AB 
Meda  
MedCap 
Medihem AB 
Mera Mobil Sverige AB   
Micro Holding 
Micronic Laser systems 
Midelfart Sonesson AB 
Miljöteamet i Stockholm AB   
Minervaskolan i Umeå AB 
Mobyson 
Modul 1 Data 
Montera Pensionsförvaltning AB  
Morphic 
Motala Verkstad AB 
MultiPartner AB   
Munters 
MySQL AB 
Målerifakta AB 
Mårtenssons Partiaffär AB 
Mölnbotvätten AB 
Mölndalsbostäder AB  
NAFAB 
National Starch & Chemical AB 
Nea Smålands Elektriska AB 
Nederman Holding  
Neonet 
Net insight 
Netonnet 
Nike Hydraulics AB   
Nobel Biocare Holding  
Nobia 
Nolato 
Norden Machinery 
Nordifa AB 
Nordnet   
Norrbottens- Kuriren AB 
Norrlandsflyg AB   
Nova Airlines AB   
Novotek  
NSP Holding   
NT Värdetryck AB   
Nymans Elektriska AB 
Nässjö Inredningar AB   
OEM International 

Olofson & Hansson AB 
Opcon 
Orc Software 
Ortivus 
PA Resources 
Partex Marking Systems AB 
Peab B 
Phoenix Contact AB 
Pocket Shop AB   
Polarn & Pyret AB 
Poolia 
Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB 
Port System 2000 AB   
Prevas 
Pricer  
Printcom Grafiska AB 
Proact IT Group 
Profil Gruppen 
Q-Med  
Ramböll Sverige AB 
Rasta Group 
Ratos 
Raytor Compounds AB   
Readsoft 
Regiondjursjukhuset Helsingborg AB 
Rejlers Koncernen 
Rentav Städ och Miljövård AB 
Retail And Brands 
Rottneros 
SAAB 
Sandahls Goods & Parcel AB   
Sandberg & Jonsson Åkeri AB   
SAS 
SCA  
Scania 
Scanpump AB 
Scribona  
Seco Tools 
Securitas 
Securitas Systems 
Seger Europe AB   
SEKAB Biofules & Chemicals AB 
SEMCON 
Setterwalls Advokatbyrå AB   
SHB 
Sigma  
Sirius Shipping AB 
SIX   
Skanska 
Skaraverken AB 
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Skarpnäck Care AB 
SKF 
Skistar 
Skogssällskapets Förvaltning AB 
SMA Maskin Sverige AB 
Smedbo Holding AB 
SNA Europe (Services) AB  
Sodexho AB 
Softronic  
Sogeti Sverige AB 
Solatun Hus och Hem AB 
Sport Market i Hudiksvall AB 
Spotfire AB   
SSAB 
Stena Recycling AB   
Stille  
STO Scandinavia AB 
Strand Interconnect 
Strålfors Tandsbyn AB   
Studentlitteratur AB 
Studsvik 
Ställningsmontage och Idustritjänst i Södra 
Norrland AB 
Supplier Partner AB 
Sweco Architects AB 
Sweco Infrastructure AB 
SWECO Management AB   
Swecon Anläggningsmasikner AB 
Svedbergs 
Swedish Match 
Swedol   
Svensk Energi AB 
SWT Swedtrac Sverige AB   
Sydnärkes Transport AB 
Sydsvenska Städ AB 
Sydsvenskan Tryck AB   
Sydvatten AB   
Symsoft AB   
Systemair AB 
SÅAB AB 
Södra Cell AB 
Sörman Information AB 
Tage & Söner i Varberg AB   
Tage Rejmes i Örebro Bilaktiebolag 
Tallink Sverige AB   
Taxi 020 AB 
Teknova Byggsystem AB 
Telelogic 
Telenor AB    
TeliaSonera 

Teligent 
Termoregulator Holding 
Thalamus Networks B 
Thermia Värme AB 
Ticket Privatresor AB 
Ticket  
TietoEnator 
Tietor Enator Sverige AB 
TNT Sverige AB 
Tornado AB   
TP Group Sweden AB 
Traction   
Transatlantic 
Trelleborg 
Trima AB 
Uddevalla Omnibus AB 
Unibet 
Uppsalatolkarna AB 
Uppåkra Mekaniska AB 
Vagabond International AB   
Wallenstam 
Vallviks Bruk AB 
Valtech AB   
VBG Group 
West Air Sweden AB   
Westermo Teleindustri AB   
Westsibirien 
Viksjöhallen AB 
Visma Software AB 
Wist Last & Buss AB 
Volvo 
Volvo Powertrain AB 
VWR International AB 
Vårgårdabuss AB    
Vänerhamn AB   
Värmekyl Gross.  
Västbo Transport AB 
XLNT-Marketing AB   
XponCard Group 
Yarps Network AB 
ÅF-Kontroll AB 
Ågrebska AB 
Åhléns AB 
Ö-varvet AB 
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