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Titel: Frivillig redovisning - Nytta för svenska börsnoterade bolag? 

Bakgrund: Frivillig redovisning har blivit allt mer förekommande de senaste årtiondena. Ett 

problem för bolag är att veta om nyttan av denna överstiger kostnaden. Den främsta 

forskningen om frivillig redovisning har dock studerat vilka motiv det finns för bolag att 

publicera frivillig redovisning snarare än effekterna av denna. Det behövs därför forskning som 

fyller ut det kunskapsgap som finns. Vår studie börjar bidra med att fylla kunskapsgapet genom 

att studera vilken nytta bolag kan erhålla av frivillig redovisning. Nyttan definieras som ett 

förbättrat organisatoriskt utfall. 

Syfte: Syftet med studien är att identifiera vilken nytta bolag på Stockholmsbörsen kan erhålla 

av en innehållsrik frivillig redovisning.  

Metod: Vi har haft en deduktiv forskningsansats där vi identifierade vilken nytta bolag skulle 

kunna erhålla av frivillig redovisning utifrån fem teorier. Nytta härleddes från fem 

intressentgrupper som skulle kunna ge denna nytta till bolag när de reagerar positivt på den 

frivilliga redovisningen. Vi genomförde en kvantitativ studie där data hämtades om bolag på 

Stockholmsbörsen. Vi genomförde även en förstudie genom intervjuer med fem bolag. Den 

kvantitativa studien samt förstudien låg sedan till grund för studiens analys och slutsatser. 

Resultat och slutsats: Vi fann belägg för tre former av nytta bolag skulle kunna erhålla av en 

innehållsrik frivillig redovisning: ökad finansiell prestation, ökat marknadsvärde samt ett starkt 

varumärke. Nytta kan därmed både vara ekonomisk och icke-ekonomisk. Det är främst 

intressentgruppen ägare som ger denna nytta men även till viss del kunder. Nyttan vi fann kan 

härledas från agentteorin, legitimitetsteorin och signaleringsteorin. Då nyttan kan 

sammankopplas med bolags motiv till att publicera frivillig redovisning skulle dessa teorier 

även kunna förklara motivet. 
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Title: Voluntary disclosure - Any benefits for listed companies in Sweden? 

Background: Voluntary disclosure has been more common in the last decades. A problem for 

companies is to know if the benefits exceed the costs of voluntary disclosure. However, the 

available research on voluntary disclosure has mainly studied the motive for companies to 

disclose voluntary information. There is a lack of research on the effects of voluntary 

disclosure. Therefore our aim of this study is to examine if companies can receive any benefits 

from voluntary disclosure. We define the benefits as improved organizational outcomes.  

Purpose: The purpose of this study is to find out if listed companies in Sweden receive any 

benefits from voluntary disclosure. 

Method: We had a deductive research approach where we identified benefits from five 

theories. The benefits also derived from five different stakeholders. We used a quantitative 

method where the data was collected from companies on the Stockholm Stock Exchange. We 

also conducted interviews with five companies.  

Results and conclusions: We found that the benefits of voluntary disclosure can be both 

economic and non-economic. We found three benefits: a better financial performance, better 

market value and a strong company brand. The benefits were mainly received from owners but 

also from customers. The benefits derived theoretically from agency theory, legitimacy theory 

and signalling theory. These theories can explain the motive companies have to disclose 

voluntary information since the benefits can be connected to the motive. 
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Kapitel Ett – Inledning 
I inledningskapitlet presenteras först bakgrunden för vad frivillig redovisning är och varför 

förekomsten av frivillig redovisning har blivit allt mer vanligt. Vidare kommer vår problemdiskussion 

som lyfter fram argument baserade på teoretiska, praktiska och empiriska problem angående varför 

det är intressant att studera nytta bolag kan erhålla av frivillig redovisning. Därefter introduceras 

syftet för denna studie som i grund och botten är att undersöka vilken nytta bolag på 

Stockholmsbörsen kan erhålla av frivillig redovisning. Avslutningsvis presenteras studiens 

disposition. 

 Bakgrund 
År 1989 hade det börsnoterade bolaget Skanska AB 68 sidor i sitt årsredovisningsdokument. 

24 år senare har årsredovisningsdokumentet utökat till 205 sidor. 2013 års 

årsredovisningsdokument innehåller, förutom den lagstadgade informationen, bland annat 

information om Skanskas arbete för miljö, arbetsmiljö och hälsa för sina anställda samt 

bolagets roll och bidrag till samhället. Denna typ av information hittas inte i 

årsredovisningsdokumentet från 1989. (Skanska, 1990; Skanska, 2014) 

Syftet med extern redovisning är att förmedla information om ett bolags verksamhet och 

ekonomi till olika användare, vilka kallas bolagets intressenter (Smith, 2006). Aktiebolag ska 

enligt årsredovisningslagen 2 kap. 1 § i slutet av varje räkenskapsår upprätta extern redovisning 

i form av en årsredovisning. Denna ska innehålla information om bolaget i form av 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter (SFS 1995:1554). År 1989 

skulle en årsredovisning enligt lagen innehålla samma delar som år 2013. Det som skiljer sig 

mellan åren är att det år 1989 inte krävdes lika mycket information i noterna och 

förvaltningsberättelsen i jämförelse med år 2013. (SFS 1975:1385) Denna skillnad är dock bara 

en liten del av förklaringen till att sidantalet i Skanskas årsredovisningsdokument har ökat 

väsentligt. Vi kan utifrån detta se att årsredovisningsdokumentet har blivit betydligt mer 

innehållsrikt från år 1989 till 2013. 

Den frivilliga informationen som finns i bland annat Skanskas årsredovisningsdokument kallas 

frivillig redovisning. Frivillig redovisning innebär kort förklarat all information som finns i 

årsredovisningdokumentet utöver det som krävs enligt lagar, regler och rekommendationer 

(Cooke, 1989). Den frivilliga redovisningen kan exempelvis vara finansiell information som 

nyckeltal och olika affärssegment, aktierelaterad information om aktiens utveckling, strategisk 
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information i form av bolagets mål och vision samt social information om miljö och anställda 

(Adrem, 1999). 

Enligt Smith (2006) är den avgörande frågan angående vad som ska inkluderas i ett bolags 

årsredovisning: 

”På vilket sätt bör redovisningen vara utformad för att på bästa sätt tillfredsställa 

användarnas informationsbehov?” 

I Sverige finns cirka 290 börsnoterade aktiebolag (Nasdaq OMX, 2015a). Intressenterna i de 

svenska börsbolagen har ökat på senare år, främst på grund av två orsaker. För det första beror 

det ökade antalet intressenter på att antalet aktieägare har ökat. Den svenska ägarstrukturen 

har till viss del kommit att förändras från en koncentrerad ägarstruktur, där ett fåtal ägare har 

ägt de största delarna av börsbolagen, till en mer eller mindre spridd ägarstruktur där det nu 

finns många olika typer av ägare. Kontrollägarna finns kvar men de utländska ägarna har blivit 

allt fler samtidigt som institutionella ägare har kommit att förvalta allt mer kapital. De 

institutionella ägarna har bidragit till att i princip alla i samhället äger en del i börsbolagen och 

har ett intresse i dessa genom exempelvis pensionsfonder. (Jakobsson & Wiberg, 2014)  

För det andra beror det ökande antalet intressenter på att det finns nya krav på bolagen från 

samhället. Tidigare skulle de stora börsbolagen enbart generera vinst för att nöja intressenterna. 

Numera är det krav på att bolagen även ska verka för samhällets bästa och agera enligt 

samhällets normer, vilket de också måste visa att de gör. Detta har lett till att fler aktörer har 

ett intresse av börsbolagen och dess agerande. (Deegan & Unerman, 2011)  

Olika intressenter har dock olika informationsbehov. Bolagens intressenter använder den 

externa redovisningen på olika sätt varav den avgörande frågan ovan angående redovisningens 

utformning kan bli mer problematisk än vad bolaget först kan tro. Aktieägare och investerare 

behöver exempelvis information för att besluta om de ska köpa, behålla eller sälja aktier i 

bolaget. Långivare behöver information för att bedöma kreditrisken medan de anställda vill få 

information om anställningstryggheten. (Smith, 2006) Det ökade antalet intressenter i de 

svenska börsbolagen samt att bolagen har nya krav på sig från dessa kan vara en bidragande 

faktor till att frivillig redovisning har ökat. 

Det är viktigt att bolagen överväger kostnaden och nyttan för den externa redovisningen 

(Smith, 2006). Detta borde vara extra betydelsefullt för bolag som numera publicerar allt mer 
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frivillig redovisning. Frågan blir därmed om intressenterna verkligen använder den ytterligare 

informationen, vilka kostnader som den frivilliga redovisningen medför samt vilken nytta 

bolagen egentligen kan erhålla.  

1.2  Problemdiskussion 
Denna studie grundar sig i problemet angående om nyttan överstiger kostnaden med frivillig 

redovisning. Den största delen av forskningen om frivillig redovisning fokuserar på motivet 

bolag har till att publicera frivillig redovisning. Dessa studier har använt frivillig redovisning 

som en beroende variabel där de undersökt om förekomsten av frivillig redovisning kan 

förklaras av olika bolagskarakteristiska drag, exempelvis bolagets storlek. Effekterna av den 

frivilliga redovisningen har dock studerats i en betydligt mindre omfattning (Cheynel, 2013; 

Francis et al., 2008; Banghøj & Plenborg, 2008; Wang et al., 2013; Al-Akra & Ali, 2012). 

Denna studie kommer till skillnad från flertalet tidigare använda frivillig redovisning som en 

oberoende variabel och granska effekterna av den frivilliga redovisningen snarare än 

motivationen till den. Studien fokuserar på den nytta, definierat som ett förbättrat 

organisatoriskt utfall, svenska börsbolag kan erhålla från deras frivilliga redovisning. 

Utgångspunkten är den nytta som bolagen kan erhålla då olika intressentgrupper reagerar 

positivt på den frivilliga redovisningen och därmed vill ha ett omfattande utbyte med bolaget, 

exempelvis att fler kunder väljer att köpa bolagets produkter. 

Då alla intressentgrupper har olika utbyten med ett bolag behöver de olika typ av information 

(Smith, 2006). Ägare förser bolaget med kapital och vill se att de kan få avkastning på detta. 

De anställda bidrar med arbete och vill få information om bolagets lönenivåer och 

anställningsförhållanden. Kunder vill få information om bolagets verksamhet och produkter 

för att vilja köpa dessa. Leverantörer bidrar med viktiga resurser och vill se att kunden är 

tillförlitlig. Långivare förser bolaget med kapital och vill ha information som visar att bolaget 

kan betala tillbaka. (Bruzelius & Skärvad, 2011) 

Bolag skulle kunna ge samtliga intressentgrupper den information de söker genom frivillig 

redovisning. Campbell et al. (2001) menar att det är innehållsrikedomen i den frivilliga 

redovisningen som har betydelse för intressenterna och inte kvantiteten av denna. Detta för att 

olika intressentgrupper behöver olika typ av information om ett bolag (Smith, 2006). En så 

pass innehållsrik frivillig redovisning som möjligt borde därför medföra att bolaget når fram 

till samtliga intressenter. Intressenterna reagerar förhoppningsvis positivt på detta och vill ha 

ett omfattande utbyte med bolaget, som i sin tur medför nytta. Det skulle även kunna vara så 
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att individer inom samma intressentgrupp söker olika typ av information för att vilja ha ett 

utbyte med bolaget. Därför kommer denna studie granska innehållsrikedomen av frivillig 

redovisning i allmänhet och inte definiera frivillig redovisning riktat till en specifik 

intressentgrupp. 

Kostnaden och nyttan kan sägas vara effekterna av frivillig redovisning. Nytta kan definieras 

som "Något som har fördelaktig, kvarstående verkan på visst område, för viss person eller 

verksamhet" (Nationalencyklopedin, 2015). I denna studie fokuserar vi på den nytta ett bolag 

erhåller i form av ett förbättrat organisatoriskt utfall av en innehållsrik frivillig redovisning. 

Det organisatoriska utfallet, alltså nyttan, definieras i denna studie både som ekonomisk och 

icke-ekonomisk. Det organisatoriska utfallet kan exempelvis vara ekonomiskt i form av en 

bättre finansiell prestation eller icke-ekonomiskt genom att bolag erhåller ett bättre rykte. 

Nyttan ges då intressenterna reagerar positivt på den frivilliga redovisningen och vill ha ett 

omfattande utbyte med bolaget, exempelvis att kunder köper mer av bolagets produkter (se 

figur ett).  

 

Figur 1 Samband med frivillig redovisning och nytta 

Kostnaden kan vara både direkt och indirekt. Direkta kostnader uppstår då bolaget producerar 

och publicerar själva redovisningen. Indirekta kostnader är exempelvis kostnader som uppstår 

då konkurrenter kan använda sig av den frivilliga redovisningen så bolaget tappar 

konkurrensfördelar. (Admati & Pfleiderer, 2000) Indirekta kostnader skulle också kunna vara 

att intressenterna reagerar negativt på ett bolags frivilliga redovisning och därefter undviker att 

ha ett utbyte med bolaget, exempelvis att kunderna väljer bort bolagets produkter.  

Bolag

Frivillig
redovisning

Intressenter

Nytta
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En anledning till varför effekterna av frivillig redovisning, alltså nyttan och kostnaden, inte har 

studerats i någon större omfattning kan enligt Adrem (1999) bero på att dessa är svåra att mäta. 

Det finns ett problem i att identifiera effekterna och härröra dessa till bolagets frivilliga 

redovisning. Å ena sidan skulle ett organisatoriskt utfall i form av en förbättrad försäljning för 

bolaget kunna bero på att kunderna reagerar positivt på den frivilliga redovisningen och därmed 

vill köpa bolagets produkter. Å andra sidan skulle den förbättrade försäljningen kunna bero på 

andra faktorer som exempelvis att bolaget lanserar en ny produkt. Det behövs dock forskning 

som identifierar effekterna av frivillig redovisning då det är viktigt för bolag att vara medvetna 

om dessa. I denna studie har vi valt att enbart studera nytta bolag kan erhålla av frivillig 

redovisning och inte kostnaden. Detta eftersom kostnaderna är mer bolagsspecifika och därför 

svårare att studera än nyttan som kan vara likvärdig för många bolag, som till exempel mer 

försäljning till följd av frivillig redovisning, 

Forskning angående vilken nytta den frivilliga redovisningen kan ge är inte särskilt omfattande. 

Ekonomisk nytta från ägare har främst studerats (Broberg et al., 2010; Cooke, 1989). Studier 

av bland annat Francis et al. (2008) och Cheynel (2013) visar att bolagets kostnader för eget 

kapital kan sänkas med hjälp av frivillig redovisning. Det finns även studier som granskat om 

bolagets marknadsvärde kan öka till följd av frivillig redovisning (Al-Akra & Ali, 2012; Choi, 

1973; Zajac & Westphal, 2004; Banghøj & Plenborg, 2008; Wang et al., 2013) 

Forskning på vilken nytta andra intressentgrupper kan ge utöver ägare är i princip obefintlig 

(Boesso & Kumar, 2007). En studie utförd av Boesso och Kumar (2007) visar dock att bolag 

även riktar sin frivilliga redovisning mot övriga intressenter. Också Campbell et al. (2001) 

poängterar att bolag riktar sin frivilliga redovisning mot flera intressenter, som exempelvis 

ägare, kunder, anställda, samhället i stort och olika miljögrupper. Fler studier behöver utföras 

med tanke på den ringa forskningen angående vad den frivilliga redovisningen kan ge för nytta 

från flera intressentgrupper. Detta för att det saknas empiriska belägg som visar nytta bolag 

kan erhålla från samtliga intressentgrupper de riktar sin frivilliga redovisning till.  

Det existerar flera teorier som förklarar vilken nytta bolag erhåller från frivillig redovisning. 

Nyttan bolag erhåller skulle även kunna sammankopplas med det motiv de har att framställa 

frivillig redovisning. Nyttan och bolagens motiv kan förklaras utifrån agentteorin, 

intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionella teorin samt signaleringsteorin. 
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Agentteorin förklarar att bolag har frivillig redovisning för att minska informationsasymmetrin 

som uppstår mellan agenterna (bolagsledningen) och principalerna (ägarna) när ägandet är skilt 

från kontrollen av ett bolag. Den frivilliga redovisningen minskar därmed de agentkostnader 

som uppstår. (Deegan & Unerman, 2011) Nyttan bolaget erhåller till följd av detta är ett ökat 

förtroende från intressenterna (Jensen & Meckling, 1976). Enligt intressentteorin har bolag 

frivillig redovisning för att möta sina intressenters behov. (Deegan & Unerman, 2011) Nyttan 

som kan ges för ett bolag då det möter intressenternas behov är att intressenterna vill ge något 

tillbaka till bolaget. Det leder till att kritiska resurser som är viktiga för bolagets fortlevnad 

säkras. Exempelvis genom att ett bolag får tillgång till rätt anställda och bra leverantörer. 

(Freeman, 1984)  

Enligt legitimitetsteorin har bolag frivillig redovisning för att erhålla legitimitet. Bolaget visar 

genom den frivilliga redovisningen att det uppfyller det sociala kontraktet som finns mellan 

bolaget och samhället. Via legitimitet kan bolaget erhålla ett bättre rykte. Ett bättre rykte kan 

kopplas till många olika intressenter då de får större incitament till att samarbeta med bolaget. 

(Deegan & Unerman, 2011) Bolag har utifrån den institutionella teorin frivillig redovisning 

eftersom de vill verka inom de institutioner som finns i samhället (Lightstone & Driscoll, 

2008). Nyttan med att verka enligt vad som anses institutionaliserat är att bolaget erhåller 

legitimitet och acceptans (DiMaggio & Powell, 1983) Utifrån signaleringsteorin har bolag 

frivillig redovisning för att signalera till sina intressenter att det är bättre än konkurrenterna. 

Nyttan bolag erhåller är att intressenterna värderar bolaget högre gentemot övriga bolag. 

(Campbell et al., 2001) 

Forskning om frivillig redovisning har främst fokuserat på motivet bolag har till att publicera 

frivillig redovisning. Flera studier har granskat bolagens karaktäristiska drag för att förklara 

bolagens motivation. Studierna har bland annat påvisat att börsnotering, utländskt ägande och 

branschtillhörighet har betydelse (Broberg et al., 2010; Cooke, 1989). En stor mängd studier 

pekar mot att ju större bolaget är desto mer innehållsrik frivillig redovisning har bolaget 

(Broberg et al., 2010; Cooke, 1989; Depoers, 2000; Hussein, 1996; Jaggi & Low, 2000; Meek 

et. al., 1995; Neu et. al., 1998; Patten, 1991). 

Att större bolag har en mer innehållsrik frivillig redovisning kan tolkas utifrån samtliga 

ovanstående teorier. Ur ett agentteoretiskt perspektiv har större bolag mer frivillig redovisning 

för att minska sina agentkostnader, som är större än de agentkostnader som uppstår i mindre 
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bolag (Broberg et al., 2010). Utifrån intressentteorin har större bolag, som exempelvis de 

svenska börsbolagen, fler intressenter varav det behövs frivillig redovisning för att täcka alla 

intressenters informationsbehov (Cooke, 1989). Legitimitetsteorin förklarar att stora bolag 

måste ha mer frivillig redovisning för att lyckas erhålla legitimitet då de har en större påverkan 

i samhället än mindre bolag (Deegan & Unerman, 2011). Utifrån den institutionella teorin är 

det institutionaliserat för stora bolag att ha frivillig redovisning (Lightstone & Driscoll, 2008). 

Signaleringsteorin förklarar att större bolag har mer frivillig redovisning eftersom de har fler 

intressenter varav de måste sända ut många olika signaler till dessa (Campbell et al., 2001). 

Utifrån ovanstående diskussion kan vi se att det inte finns några klara svar om någon eller några 

teorier kan beskriva bolagens motiv till frivillig redovisning. Med tanke på att alla teorier ovan 

kan förklara varför bolag har frivillig redovisning i termer av ett bolags storlek är det ett 

teoretiskt problem i att veta om någon eller några av dessa teorier kan förklara det verkliga 

motivet. Motivet till varför bolag ger ut frivillig redovisning borde hänga ihop med den nytta 

de önskar erhålla. Nytta kan anta flera former och är olika utifrån olika teorier, exempelvis är 

nyttan utifrån ett agentteoretiskt perspektiv att agentkostnader minskar och förtroendet ökar för 

bolagetsledningen (Jensen & Meckling, 1976) medan nyttan ur legitimitetsteorin är att bolaget 

erhåller legitimitet och ett bra rykte (Deegan & Unerman, 2011). Med vår studie önskar vi att 

empiriskt hitta nytta bolag erhåller från en innehållsrik frivillig redovisning med utgångspunkt 

från de fem ovanstående teorierna. Detta skulle kunna ge en förklaring till om någon eller några 

av ovanstående teorier kan förklara nyttan bolag erhåller och därmed bolagens tänkbara motiv 

till frivillig redovisning. Därigenom kan vi bidra till den diskussion som existerar angående 

vilket eller vilka motiv bolag har till att publicera frivillig redovisning.  

Det finns ett praktiskt problem för bolag i att veta om nyttan överstiger kostnaden med den 

frivilliga redovisningen då nytta kan anta flera olika former. Med tanke på att forskning om 

frivillig redovisning till liten del har studerat vilka effekter den frivilliga redovisningen 

frambringar finns det ett empiriskt kunskapsgap. Kunskapsgapet ligger även i vilken nytta 

bolag kan få från fler olika intressentgrupper. Empiriska resultat från studier angående motivet 

att publicera frivillig redovisning kan förklaras utifrån flera teorier. Därav finns det även ett 

teoretiskt kunskapsgap angående om någon teori verkligen kan förklara motivet bolag har till 

att publicera frivillig redovisning. Med utgångspunkt i det praktiska, empiriska och teoretiska 

kunskapsgapet med den frivilliga redovisningen leder detta oss fram till vår konkreta 

problemformulering: 
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Vilken nytta ger den frivilliga redovisningen till bolag?  

1.3  Syfte 
Syftet med denna studie är att empiriskt förklara vilken nytta, definierat som ett förbättrat 

organisatoriskt utfall, svenska börsbolag kan få av en innehållsrik frivillig redovisning. Nyttan 

härleds från den positiva respons som olika intressentgrupper kan ge på den frivilliga 

redovisningen. De intressentgrupper studien omfattar är: ägare, anställda, kunder, leverantörer 

samt långivare.  

Vi har även som syfte att ge ett bidrag till det teoretiska kunskapsgap som existerar angående 

om någon eller några teorier av agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, den 

institutionella teorin och signaleringsteorin skulle kunna förklara nyttan bolag erhåller från en 

innehållsrik frivillig redovisning. Nyttan skulle i sin tur kunna sammankopplas med bolagens 

motiv att publicera frivillig redovisning. Syftet är också att ge ett praktiskt bidrag till de svenska 

börsbolagen. Detta genom att visa vilken nytta de kan erhålla av frivillig redovisning från olika 

intressenter.  
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1.4 Disposition 
 

Kapitel 1 - Inledning 

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden för frivillig redovisning. Vidare kommer vår 

problemdiskussion som lyfter fram argument angående varför det är intressant att studera 

nyttan bolag kan erhålla av frivillig redovisning. Därefter presenteras studiens syfte. 

Kapitel 2 - Metod 

I metodkapitel introduceras studiens övergripande tillvägagångssätt som är en statistisk analys 

baserad på kvantifierad data från bolag på Stockholmsbörsen. Därefter diskuteras vår deduktiva 

forskningsansats, vår positivistiska kunskapssyn och anledningen till våra teorival. Kapitlet 

avslutas med en diskussion angående vårt källkritiska förhållningssätt. 

Kapitel 3 - Årsredovisningen 

I kapitel tre presenteras vad som krävs att bolag inkluderar i sin årsredovisning enligt lagar, 

regler och rekommendationer. Därefter definieras vad frivillig redovisning är och vad denna 

kan innehålla med en utgångspunkt i fyra kategorier. 

Kapitel 4 - Teoretisk referensram 

I teorikapitlet presenteras olika teorier som förklarar bolags motiv till att publicera frivillig 

redovisning och vilken nytta den kan ge utifrån agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, 

den institutionella teorin och signaleringsteorin. Därefter presenteras intressentgrupperna 

ägare, anställda, kunder, leverantörer samt långivare i en diskussion angående vilket utbyte de 

har med bolag och hur de kan tänkas ta del av frivillig redovisning. Vidare presenteras vilken 

nytta bolag skulle kunna erhålla av frivillig redovisning från de fem intressentgrupperna med 

utgångspunkt i de fem teorierna. Elva stycken hypoteser härleds. 

Kapitel 5 - Empirisk metod 

Kapitel fem inleds med en diskussion om vår datainsamling. Kapitlet fortsätter med en 

presentation av vår förstudie som var intervjuer med fem bolag. Därefter diskuteras studiens 

population: svenska icke-finansiella bolag på Stockholmsbörsen. Vidare introduceras 

operationaliseringen på oberoende-, beroende- och kontrollvariabler. Därefter diskuteras vilka 

statistiska analyser vi genomförde på datamaterialet. Kapitlet avslutas med metodkritik. 
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Kapitel 6 - Resultat 

I resultatkapitlet presenteras studiens resultat. Först presenteras förstudien där vi visar vad de 

fem respondenterna svarade på våra intervjufrågor. Därefter presenteras huvudstudiens resultat 

fördelat på univariata-, bivariata- och multivariata analyser. 

Kapitel 7 - Analys 

I analyskapitlet analyseras först de elva hypoteserna var för sig. Därefter kommer en 

övergripande analys av studien där vi analyserar betydelsen av den frivilliga redovisningens 

innehållsrikedom, vilken nytta bolag kan erhålla av frivillig redovisning, vilka 

intressentgrupper som kan ge denna nytta samt vilket motiv bolag kan ha till att publicera 

frivillig redovisning. Kapitlet avslutas med en summering av analysen. 

Kapitel 8 - Slutsatser 

I slutsatskapitlet presenteras de slutsatser vi kan dra av teori, resultat och analys. Sedan 

diskuteras studiens teoretiska och praktiska implikationer. Därefter diskuteras studiens 

begränsningar som främst var att vi inte såg till fler externa intressentgrupper. Avslutningsvis 

presenteras förslag till framtida forskning på området. 
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Kapitel Två – Metod 
I metodkapitlet presenteras först vår studies övergripande tillvägagångssätt som är en statistisk 

analys baserad på kvantifierad data från bolag på Stockholmsbörsen. Sedan diskuteras vår deduktiva 

forskningsansats, vår positivistiska kunskapssyn och anledningen till våra teorival. Kapitlet avslutas 

med en diskussion angående vårt källkritiska förhållningssätt. 

2.1  Studiens övergripande tillvägagångssätt 
I denna studie hade vi som syfte att identifiera vilken nytta den frivilliga redovisningen i 

svenska börsbolags årsredovisningsdokument kan ge. Nyttan erhålls utifrån en positiv respons 

från olika intressentgrupper. Genom detta önskade vi att ge ett empiriskt bidrag till forskningen. 

Utifrån de empiriska resultaten hade vi även som syfte att ge ett teoretiskt bidrag. Detta genom 

att bidra till diskussionen om någon eller några av agentteorin, intressentteorin, 

legitimitetsteorin, institutionella teorin och signaleringsteorin kan förklara nytta bolag erhåller 

från en innehållsrik frivillig redovisning. Vi hade även som syfte att ge ett praktiskt bidrag då 

bolag kan se vilken nytta de kan erhålla av frivillig redovisning. 

Studiens syfte uppfylldes genom att identifiera vilken nytta bolag kan erhålla utifrån de fem 

ovanstående teorierna. Varje nytta sammankopplades med en intressentgrupp. Dessa 

intressentgrupper var: ägare, anställda, kunder, leverantörer samt långivare. 

Intressentgrupperna valdes då det kan tänkas att dessa tar del av ett bolags frivilliga redovisning 

samtidigt som de är primära intressenter och därmed livsviktiga för bolagets fortsatta 

överlevnad.  

Genom att granska teorier, litteratur och studier skapades elva hypoteser. Varje hypotes testade 

om en innehållsrik frivillig redovisning kunde medföra nytta till ett bolag från en viss 

intressentgrupp. Det utfördes även en förstudie för att förstärka studiens ekologiska validitet 

samt för att lättare kunna tolka resultaten från de statistiska analyserna. Hypoteserna testades 

empiriskt via statistiska analyser baserat på kvantifierad data från svenska börsnoterade bolag 

på Stockholmsbörsen. 

2.2  Forskningsansats 
Vår studie antog en deduktiv forskningsansats då den utgick från befintliga teorier (Bryman & 

Bell, 2003). Anledningen till att vi valde att utgå från existerande teorier var att det finns 

välutvecklade teorier som förklarar varför frivillig redovisning finns och vad den teoretiskt sett 
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kan ge för nytta. Fem teorier som är flitigt använda är: agentteorin, intressentteorin, 

legitimitetsteorin, den institutionella teorin och signaleringsteorin. 

Ett problem med att utgå från redan existerande teorier kan ha varit att vi missat nytta bolag 

kan få av frivillig redovisning utifrån andra utgångspunkter. Detta kan därför ha begränsat vår 

studie och påverkat våra resultat. För att helt undvika detta problem kunde vi antagit en induktiv 

forskningsansats och enbart gjort empiriska observationer och inte utgått från några teoretiska 

antaganden. Ett problem med det kunde istället varit att vi hade ignorerat redan beprövade och 

utvecklade teorier inom området och därmed missat kunskap som redan hade genererats. Vi 

valde dock att genomföra en förstudie genom intervjuer med fem bolag. Detta för att säkra oss 

om att det vi valde att studera i teorin också var relevant i verkligheten. Det gjorde att vi till 

viss del kunde frångå problemet med vår deduktiva forskningsansats, det vill säga att vi blivit 

allt för låsta till redan existerande teorier och missat att se nytta utifrån andra synsätt. 

2.3 Kunskapssyn 
Utifrån syftet med vår studie ämnade vi att söka om en innehållsrik frivillig redovisning kan 

ge nytta till bolag utifrån olika intressenter. Vi vill även bidra till diskussionen angående om 

någon eller några teorier, utifrån en nyttoaspekt, kunde förklara motivet bolag har att publicera 

frivillig redovisning. Vi skapade hypoteser baserat på logiken att en mer innehållsrik frivillig 

redovisning skulle medföra någon form av nytta, vi granskade alltså om det existerade kausala 

samband. Med tanke på att syftet var att finna samband kan det sägas att vi antog en positivistisk 

kunskapssyn (Bryman & Bell, 2003). 

Kritik mot en positivistisk kunskapssyn inom samhällsvetenskaplig forskning är att det kan 

vara problematiskt att generalisera mänskliga handlingar då människan inte agerar lika vid 

varje händelse (Bryman & Bell, 2003). Det kan ha varit ett problem för vår studie då vi studerar 

mänskliga handlingar. Därför skulle vi istället kunna haft en hermeneutisk kunskapssyn som 

tolkar mänskliga handlingar snarare än generaliserar dem (Bryman & Bell, 2003). Vår studie 

bygger dock på analys av kvantifierad data så som årsredovisningar som enbart indirekt är 

mänskliga handlingar, varav vi inte ser något problem i att generalisera dessa. Vi hade även 

som mål att göra en objektiv studie där egna värderingar och tolkningar i så stor utsträckning 

som möjligt inte blandades in samt att generalisera studiens resultat. Detta medförde att en 

positivistisk kunskapssyn föll sig naturligt. 
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2.4  Teorival 
Det teoretiska bidraget studien önskade att ge var att bidra till diskussionen avseende om någon 

eller några av agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, den institutionella teorin samt 

signaleringsteorin kan förklara nytta bolag erhåller från en innehållsrik frivillig redovisning. 

Den erhållna nyttan kunde därmed sammankopplas med vilket motiv bolag har att framställa 

frivillig redovisning. Utifrån studiens syfte utgick vi från existerande studier inom området för 

att ta del av hur dessa använde respektive teori för att förklara motivet bakom frivillig 

redovisning och nyttan denna kan frambringa.  

Vi valde att utgå från de fem teorierna då de är väl empiriskt beprövade angående vilket motiv 

bolag kan tänkas ha att publicera frivillig redovisning. Det finns dock inga tydliga svar på om 

någon eller några av teorierna verkligen kan förklara motivet. Teorierna är även betydligt 

mindre beprövade angående vilken nytta frivillig redovisning kan ge. Det gjorde det intressant 

att testa dessa ur en annan synvinkel. Om vi kunde förklara nyttan bolag erhåller utifrån någon 

eller några teorier skulle det även kunna tänkas ge ett teoretiskt bidrag till diskussionen 

angående motivationen till frivillig redovisning.  

Att vi valde att utgå från fem teorier och inte enbart fokuserade på en teori hade sina för- och 

nackdelar. Å ena sidan gjorde detta val att vi kunde få en bra översiktsbild och flera 

infallsvinklar till frivillig redovisning. Detta borde medfört att studien täckte ett större område 

och tog hänsyn till många olika aspekter. Å andra sidan kan valet att vi inte studerade någon 

av teorierna mer djupgående medfört att vi missade viktiga faktorer inom en viss teori vilket 

skulle kunnat ge en annorlunda förklaring till frivillig redovisning. Vi tror dock att en bred 

teoretisk referensram var det bästa alternativet för denna studie då vårt syfte var att identifiera 

nytta i flera olika slag utifrån flera intressentgrupper. Att enbart utgått från en teori hade kunnat 

begränsa oss i att hitta dessa. 

Utöver de fem teorierna utgick studien även från ett antal intressentgrupper. Dessa 

intressentgrupper var: ägare, anställda, kunder, leverantörer samt långivare. För en mer 

grundläggande förståelse för intressentgrupperna användes Smiths (2006) lärobok 

"Redovisningens språk" samt Bruzelius och Skärvads (2011) lärobok "Integrerad 

organisationslära". Med tanke på vår utgångspunkt grundade sig vår teoretiska referensram 

till stor del i en intressentmodell där vi resonerade oss fram till hypoteser baserat på nytta 

utifrån varje intressentgrupp. Det fanns ett visst problem i valet av att utgå från en 

intressentmodell då en viss nytta kunde ha hänförts till flera intressentgrupper. Exempelvis 
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skulle en ökad finansiell prestation kunna erhållas från intressentgruppen ägare men även från 

kunder då de reagerar positivt på ett bolags frivilliga redovisning. Vi ansåg ändå att det var 

relevant att utgå från en intressentmodell då det kan tänkas att de olika intressentgrupperna tar 

del av den frivilliga redovisningen och reagerar olika på denna samtidigt som det möjliggjorde 

en metod för att kategorisera nytta. 

Hypoteserna baserades på grundtanken att en innehållsrik frivillig redovisning medför nytta 

för bolag. Dessa härleddes från de fem grundläggande teorierna. Dock kompletterades dessa 

med studier på området som berör frivillig redovisning. Exempelvis användes Brobergs et al. 

(2010) artikel "What explains variation in voluntary disclosure? A study of the annual reports 

of corporations listed on the Stockholm Stock Exchange" samt Cookes (1989) artikel 

"Corporate disclosure by Swedish companies". Dessa har undersökt faktorer som förklarar 

varför svenska bolag publicerar frivillig redovisning. Vi använde oss även av läroboken 

"Financial accounting theory" av Deegan och Unerman (2011). Denna bok berör samtliga 

grundläggande teorier vi använt oss av och har gett oss en övergripande bild av dessa. 

De studier som undersökt om frivillig redovisning ger någon nytta till bolag har främst studerat 

intressentgruppen ägare (Al-Akra & Ali, 2012; Choi, 1973; Zajac & Westphal, 2004; Banghøj 

& Plenborg, 2008; Wang et al., 2013; Francis et al., 2008; Cheynel, 2013). För att studera 

övriga intressentgrupper var vi därför tvungna att komplettera med litteratur och studier som 

inte direkt berörde ämnesområdet frivillig redovisning men som ändå kunde appliceras i 

kontexten. Exempel på detta är Kotlers et al. (2013) bok "Marknadsföring: teori, strategi och 

praktik" där ett bolags marknadsmix beskrivs. Vi valde att använda oss av denna beskrivning 

för att se den frivilliga redovisningen som en marknadsföringsstrategi och därmed en del i 

bolagets marknadsmix. Ett annat exempel är Maslows (1943) artikel "A theory of human 

motivation" där den klassiska behovstrappan introduceras. Vi valde att applicera denna teori 

genom att anta att ett bolag med hjälp av frivillig redovisning kan visa att det uppfyller 

potentiella anställdas samtliga behov.  

2.5  Källkritik 
I vår studie var vi noggranna med var vi inhämtade information. Vi inhämtade främst 

information från vetenskapliga artiklar och läroböcker. De vetenskapliga artiklar vi använde 

oss av är "peer reviewed". Detta innebär att de är granskade och godkända av experter. Vi ansåg 

att det kan indikera på att artiklarna är tillförlitliga. Läroböckerna vi använde oss av är utgivna 

av akademiska förlag som exempelvis Studentlitteratur AB. Vi ansåg därför att läroböckerna 
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bör vara tillförlitliga källor. Trots att de vetenskapliga artiklarna är granskade och att 

läroböckerna är utgivna av akademiska förlag hade vi ändå ett kritiskt förhållningssätt till 

dessa. 

Då studiens problematisering till stor del baserades på fem teorier valde vi att i så stor 

utsträckning som möjligt utgå från grundkällan för dessa. Anledningen till detta är att de 

klargör teoriernas grundläggande antaganden. Vi utgick exempelvis från DiMaggio och 

Powells artikel från 1983, "The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective 

rationality in organizational fields" om den institutionella teorin, Freemans bok "Strategic 

management: A stakeholder approach" om intressentteorin från 1984 och Jensen och 

Mecklings artikel, "Theory of the firm: Managerial behavior, Agency costs and Ownership 

structure" från 1976 om agentteorin.  

Vissa studier vi refererade till har ett antal år på nacken, som exempelvis Cookes artikel om 

frivillig redovisning i svenska börsbolag från 1989. Dock bedömde vi dessa som relevanta 

eftersom flera "nyare" studier refererat till dem. 

Vi försökte i så stor utsträckning som möjligt hålla oss borta från internetbaserade källor 

eftersom dessa kan ses som opålitliga. De få internetbaserade källor vi använde oss av ansåg 

vi vara pålitliga då de hade en känd utgivare, som exempelvis Nationalencyklopedin. 
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Kapitel Tre - Årsredovisningen  
I det tredje kapitlet presenteras först vad som krävs att bolag inkluderar i sin årsredovisning enligt 

lagar, regler och rekommendationer. Detta görs för att sedan kunna definiera vad som räknas som 

frivillig redovisning. Därefter kommer en presentation angående vad den frivilliga redovisningen kan 

innehålla genom att kategorisera den frivilliga redovisningen i fyra huvudkategorier. 

3.1  Lagar och regler 
Årsredovisningslagen 

Svenska aktiebolag ska enligt årsredovisningslagen 2 kap. 1 § upprätta en årsredovisning efter 

varje räkenskapsår (SFS 1995:1554). Denna ska bestå av en resultaträkning, balansräkning, 

noter och förvaltningsberättelse. Större aktiebolag ska även inkludera en finansieringsanalys 

(2 kap. 3 §, SFS 1995:1554). De bolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad, 

alltså börsnoterade bolag, räknas som större bolag (1 kap. 3 §, SFS 1995:1554). 

Årsredovisningslagen är en ramlag vilket innebär att lagen innehåller mål och riktlinjer snarare 

än detaljregler (Westermark, 1998). I tabell ett presenteras vad årsredovisningens olika delar 

enligt lagen ska innehålla. 

Balansräkning 

 (ÅRL 3 kap. 1 §) 

Bolagets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på 

balansdagen  

Resultaträkning 

 (ÅRL 3 kap. 2 §) 

Bolagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret 

Noter  

(ÅRL 5 kap) 

Upplysningar om poster som finns i balans- och resultaträkningen, 

exempelvis värderingsprinciper. 

Förvaltningsberättelse 

(ÅRL 6 kap) 

Rättvisande bild av bolagets verksamhet ställning och resultat: 

- Viktiga händelser, förväntad framtida utveckling, risker samt viss 

ägarinformation. 

- Icke-finansiella upplysningar exempelvis miljö- och personalfrågor. 

- Bolag med ”miljöfarlig verksamhet” ska lämna upplysningar om 

verksamhetens påverkan på den yttre miljön 

- Börsnoterade bolag ska inkludera en bolagsstyrningsrapport. 

Tabell 1 Årsredovisningens lagstadgade delar 
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Finansieringsanalys 

 (6 kap. 5 §) 

Bolagets in- och utbetalningar under året. 

International Financial Reporting Standards 

Alla börsnoterade bolag som upprättar en koncernredovisning ska upprätta denna enligt den 

internationella redovisningsstandarden "International Financial Reporting Standards" (IFRS) 

(7 kap. 32 §, SFS 1995:1554). De bolag som upprättar sin koncernredovisning i enlighet med 

IFRS ska också följa RFR1 som är kompletterande redovisningsregler för svenska koncerner 

utfärdat av Rådet för finansiell rapportering. (Marton et. al., 2010) 

Moderbolagen i dessa koncerner ska följa RFR2 (redovisning för juridisk person) som även 

detta är utfärdat av Rådet för finansiell rapportering. RFR2 refererar till IFRS då det finns en 

önskan att koncernen och modern ska tillämpa samma redovisningsstandarder. Dock görs vissa 

undantag i de fall IFRS skiljer sig från ÅRL. Detta medför att moderbolagen inte följer IFRS 

fullt ut. (Marton et. al., 2010) 

En årsredovisning ska enligt IFRS innehålla balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, 

noter samt rapport över förändringar i eget kapital. (Marton et. al., 2010) En 

förvaltningsberättelse är därmed inget krav i årsredovisningen enligt IFRS. Dock kräver 7 kap. 

31 och 32 § i ÅRL att både koncerner och moderbolag ska upprätta en förvaltningsberättelse i 

enlighet med ÅRL (SFS 1995:1554). Reglerna i IFRS är principbaserade och det innebär att 

målen för redovisningen definieras men det anges inte detaljerat för hur dessa ska uppnås 

(Marton et al., 2010). 

Börsregler 

Nasdaq Stockholm har börsregler som är gällande för de bolag som är noterade på 

Stockholmsbörsen. De bolag som noteras förbinder sig därmed att följa dessa regler genom att 

underteckna ett avtal. Bland börsreglerna finns exempelvis regler gällande vad som får och inte 

får inkluderas i bolagens årsredovisning. I årsredovisningen får exempelvis inte ny 

kurspåverkande information redovisas. Om ett bolag bryter mot börsreglerna kan bolaget i 

värsta fall tvingas avnoteras. (Nasdaq OMX, 2015b) 

3.2  Rekommendationer  

De lagar och regler som styr hur ett bolag ska utforma sin årsredovisning är inte särskilt 

detaljerade då IFRS är principbaserat och årsredovisningslagen är en ramlag där inga 



    
 

23 
 

detaljregler anges (Marton et al., 2010; Westermark, 1998). För att underlätta hur lagar och 

regler ska efterföljas finns det flera normgivare som publicerar rekommendationer för vad 

årsredovisningens lagstadgade delar mer detaljerat ska innehålla (Westermark, 1998). Exempel 

på viktiga normgivare är Rådet för finansiell rapportering, Finansinspektionen och 

Bokföringsnämnden. Med tanke på att lagarna och reglerna angående den externa 

redovisningens utformning inte är detaljerade är det viktigt för bolagen att beakta normgivarnas 

rekommendationer även om dessa i grunden inte är lagstadgade (Nilsson, 2010). 

3.3  Frivillig redovisning 
Financial accounting standards board (FASB) (2001) definierar frivillig redovisning som 

information som inte direkt krävs av lagar, regler och rekommendationer. Cooke (1989) gör en 

liknande definition för svenska börsnoterade bolag. Cooke (1989) inkluderar dock även 

börsreglerna från Stockholmsbörsen och anser att dessa är tvingande för bolagen. 

Vår definition av frivillig redovisning går i enlighet med FASB (2001) och Cooke (1989): 

Den redovisning som ett bolags årsredovisningsdokument innehåller som inte krävs av lagar, 

regler och rekommendationer från normgivare 

I denna studie har vi som utgångspunkt att granska om en innehållsrik frivillig redovisning kan 

medföra nytta för bolag. Detta i linje med flera andra studier som studerat frivillig redovisning. 

(Adrem, 1999; Wang et al., 2013; Banghøj & Plenborg, 2008; Qu et al., 2013; Al-Akra & Ali, 

2012; Cooke, 1989; Broberg et al., 2009, Depoers, 2000) Anledningen till att vi valt att 

fokusera på innehållsrikedomen grundar sig i att olika intressentgrupper behöver olika typ av 

information om ett bolag för att de ska vilja ha ett utbyte med det (Smith, 2006). Detta gör att 

en så pass innehållsrik frivillig redovisning som möjligt borde medföra att bolaget når fram till 

samtliga intressenter. Detta medför att intressenterna reagerar positivt och vill ha ett omfattande 

utbyte med bolaget, som i sin tur medför nytta.  

Vi valde att studera innehållsrikedomen i allmänhet och inte definiera vilken information som 

specifika intressentgrupper kan tänkas vilja ha. Anledningen till detta är att 

informationsbehovet skulle kunna skilja sig mellan individer i samma intressentgrupp. 

Exempelvis skulle informationen som är avgörande för kunder att vilja ha ett utbyte med 

bolaget, alltså köpa dess produkter, kunna skilja sig åt beroende på kundtyp. Avgörande 

information för en kund skulle kunna vara att bolaget har ett gediget hållbarhetsarbete. 
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Avgörande information för en annan kund kan vara att bolaget visar tydliga framtidsutsikter 

och mål så kunden vet att hen kan ha en långvarig relation med bolaget.  

För att åskådliggöra vad den frivilliga redovisningen består av i ett bolags 

årsredovisningsdokument delas den i forskningssammanhang vanligen in i olika kategorier 

(Adrem, 1999; Meek et al., 1995; Eng & Mak, 2003; Qu et al., 2013). Adrem (1999) delar upp 

den frivilliga redovisningen i fyra huvudkategorier: finansiell information, aktierelaterad 

information, strategisk information och social information. Dessa kategorier kommer vi i denna 

studie använda för att utforma ett index för frivillig redovisning. Vi använder dessa kategorier 

då vi anser att de täcker en stor bredd av vad den frivilliga redovisningen kan tänkas innehålla. 

Nedan presenteras vilken information som kan finnas i de fyra kategorierna. 

Finansiell information 

Inom den finansiella informationen presenteras historiska sammandrag över tidigare resultat 

och finansiella mått. Även finansiell information angående olika affärssegment samt 

information om utländska valutor inkluderas. (Adrem, 1999)  

Aktierelaterad information 

I den aktierelaterade informationen inkluderas exempelvis information om marknadsvärdet för 

aktien, ägarstruktur, betavärde samt viktiga aktieägare (Adrem, 1999).  

Strategisk information 

Den strategiska informationen berör delvis generell information om bolaget och dess historia. 

Informationen handlar också om exempelvis bolagets mål, vision och affärsidé, bolagets 

strategi, framtidsutsikter samt viktiga förvärv och avyttringar. (Adrem, 1999) 

I denna kategori inkluderas även sådana tillgångar som inte uppfyller kraven för att få aktiveras 

på bolagets balansräkning men som ändå anses viktiga för bolagets framgång: internt 

upparbetade varumärken samt forskning och utveckling. Internt upparbetade varumärken får 

inte aktiveras på balansräkningen eftersom det är svårt att definiera om varumärket kommer 

generera några framtida ekonomiska fördelar för bolaget. Angående forskning och utveckling 

skiljs utvecklingsfasen och forskningsfasen åt. Forskning får inte aktiveras då de framtida 

fördelarna är svåra att beakta medan utvecklingsfasen får aktiveras om fördelarna går att 

beräkna på ett tillförlitligt sätt. (Smith, 2006) 
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Social information 

Den sociala informationskategorin kan delas in i tre underkategorier: anställda, miljö samt 

socialt och etiskt ansvar (Adrem, 1999). Inom den sociala informationskategorin finns 

information om bolagets hållarbetsarbete, miljöpåverkan, sociala påverkan, 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i 

samhället samt produktansvar (GRI, 2015). 

 

3.4 Sammanfattning  
Samtliga svenska börsbolag ska årligen publicera en årsredovisning. Denna ska innehålla 

resultaträkning, balansräkning, noter, förvaltningsberättelse och finansieringsanalys. Vad 

dessa delar ska innehålla kompletteras av rekommendationer från olika normgivare. Dock 

innehåller årsredovisningsdokumentet även information som inte krävs av lagar, regler och 

rekommendationer, så kallad frivillig redovisning. Det som är mest betydelsefullt med den 

frivilliga redovisningen är hur pass innehållsrik den är. Den frivilliga redovisningen kan delas 

in i fyra kategorier: finansiell information, aktierelaterad information, strategisk information 

samt social information.  

 

Figur 2 Sammanställning årsredovisningens innehåll 
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Kapitel Fyra - Teoretisk referensram 
I teorikapitlet presenteras först teorier som förklarar bolags motiv till att publicera frivillig 

redovisning och vilken nytta den kan ge. Teorierna är: agentteorin, intressentteorin, 

legitimitetsteorin, institutionella teorin och signaleringsteorin. Därefter presenteras fem 

intressentgrupper angående vilket utbyte de har med bolag och hur dessa kan tänkas ta del av frivillig 

redovisning. Intressentgrupperna är: ägare, anställda, kunder, leverantörer och långivare. Därefter 

introduceras vilken nytta bolag skulle kunna erhålla av frivillig redovisning från de fem 

intressentgrupperna med utgångspunkt i de fem teorierna. Detta leder fram till elva hypoteser. 

4.1  Teoretiska synsätt på frivillig redovisning 
I detta avsnitt presenteras teoretiska synsätt på nyttan bolag kan få av frivillig redovisning och 

motivationen bolag har att framställa denna. Detta görs för att senare bygga upp välgrundade 

hypoteser baserat på den nytta bolag kan erhålla utifrån teorierna. Teorierna som presenteras 

är: agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionella teorin samt 

signaleringsteorin. 

4.1.1 Agentteorin 

Agentteorin utgår från den problematik som uppstår när ägarna (principalen) har lämnat över 

kontrollen av den dagliga verksamheten i ett bolag till en bolagsledning (agenten). Ett problem 

uppstår i att agenten antas agera efter sitt eget bästa istället för principalens. Detta gör att det 

uppstår agentkostnader. Principalen vill minska agentkostnaderna då det är denna som får stå 

för dem. Agenten har även en anledning till att minska agentkostnaderna eftersom hens 

kompensation kan begränsas på grund av dessa (Jensen & Meckling, 1976).  

Det finns en informationsasymmetri då agenten vet saker om bolaget som principalen inte vet 

(Fama, 1980). Genom frivillig redovisning minskas informationsasymmetrin då principalen får 

ta del av information som agenten innehar. Detta medför att principalen kan ta välgrundade 

beslut om bolaget med en mindre grad av osäkerhet vilket minskar agentkostnaderna (Adrem, 

1999) Det agentteoretiska problemet grundar sig i relationen mellan ägare och bolagsledning. 

Dock kan detta appliceras på fler intressentgrupper som behöver information om ett bolag för 

att kunna fatta bra beslut. Exempelvis kan långivare använda den frivilliga redovisningen för 

att minska sin osäkerhet och därmed veta om de ska ge bolaget ett lån. 

Genom den frivilliga redovisningen minskas informationsasymmetrin mellan bolaget och olika 

intressentgrupper varav dessa får ett större förtroende för bolaget och dess ledning (Adrem, 
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1999). Det ökade förtroendet kan sedan innebära nytta för bolaget. Ägare skulle exempelvis 

kunna bedöma att det är lägre risk att investera i bolaget varav bolagets kostnader för eget 

kapital kan minska (Francis et al., 2008; Cheynel, 2013). Långivare skulle kunna bedöma 

kreditrisken lägre i bolaget varav bolagets lånekostnader kan minska (Bharath et al., 2008). Det 

ökade förtroendet skulle även kunna innebära ett ökat marknadsvärde för bolaget. (Al-Akra & 

Ali, 2012; Choi, 1973; Zajac & Westphal, 2004; Banghøj & Plenborg, 2008; Wang et al., 

2013). 

4.1.2 Intressentteorin  

Ett bolags intressenter avser de individer, grupper och organisationer bolaget har en 

utbytesrelation med (Bruzelius & Skärvad, 2011). Det måste finnas en balans mellan bolaget 

och dess intressenter då de kräver belöningar som ska överstiga de resurser de bidrar med till 

bolaget (Ax et al., 2009). Intressentteorin förklarar att bolag har frivillig redovisning för att 

uppfylla sina intressenters behov av information om bolaget. (Deegan & Unerman, 2011) 

Nyttan som kan ges för ett bolag då det möter intressenternas behov är att bolaget säkrar kritiska 

resurser vilka är viktiga för dess fortlevnad. Intressentgrupperna kan ha stora effekter på 

bolaget angående hur pass villiga de är att medföra resurser. Om bolaget hanterar relationen 

rätt och tillfredsställer intressenterna kan effekterna bli positiva och medföra nytta till bolaget. 

Exempelvis kan vissa intressentgrupper ha ekonomiska effekter på ett bolag som innebär att 

bolagets lönsamhet, kassaflöde och aktiekurs kan påverkas. Dessa intressenter kan vara ägare, 

kunder, leverantörer och långivare. En annan effekt är sociala effekter som innebär att 

intressenter kan förändra bolagets position i samhället, ändra samhällets åsikt om bolaget eller 

tillåta eller begränsa bolagets agerande utifrån samhällets tillåtelse. Kunder och anställda kan 

ha denna effekt på bolag. (Freeman, 1984) 

Frivillig redovisning kan medföra att effekterna som intressenterna har på bolaget blir positiva. 

Detta eftersom den frivilliga redovisningen tillfredsställer informationsbehovet intressenterna 

har och gör att de får en mer positiv bild av bolaget. Exempelvis kan kunder ge positiva 

ekonomiska effekter till ett bolag då deras informationsbehov blir tillfredsställt vilket leder till 

att de köper mer av bolagets produkter. Detta kan medföra nytta för bolaget då det vinner 

intressenternas stöd och godkännande eller distraherar deras motstånd och missnöje (Gray et 

al., 1996). Den frivilliga redovisningen kan också ses som ett resultat av intressentgruppernas 

tryck på bolaget. Bolaget använder sig av frivillig redovisning som ett strategiskt verktyg för 

att hantera sina relationer med de olika intressenterna. (Qu et al., 2013) 
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4.1.3 Legitimitetsteorin 

Bolag strävar ständigt efter att försöka övertyga sina intressenter att de följer de normer som 

finns och att deras handlingar därigenom uppfattas som legitima. Bolag behöver legitimitet 

från samhället för att fortsätta verka. Detta för att det finns ett socialt kontakt mellan samhälle 

och bolag som bolagen måste fullfölja. Det sociala kontraktet innebär krav från olika 

intressentgrupper. Bolag förväntas exempelvis ge vinst, vara miljövänliga och ta hand om sina 

anställda. Om ett bolag skulle bryta mot det sociala kontraktet kan det få olika sanktioner i 

form av till exempel begränsade resurser och minskad efterfrågan på dess produkter. (Deegan 

& Unerman, 2011) 

Ett sätt för bolag att erhålla legitimitet kan vara att publicera frivillig redovisning. Legitimitet 

ses därmed som en typ av resurs ett bolag kan påverka genom att ge ut extern information, där 

de visar hur de följer samhällets normer och uppfyller kontraktet (Deegan & Unerman, 2011). 

Ett sätt att mäta hur legitimt ett bolag är kan vara utifrån dess rykte. Ett bolag kan använda sig 

av ryktesriskhantering för att hantera olika risker som kan påverka och skada bolagets rykte 

och därmed försämra dess legitimitet. Ett sätt att hantera sitt rykte kan därmed vara att ha 

frivillig redovisning. (Deegan & Unerman, 2011) Med ett gott rykte kan bolaget erhålla nytta 

från olika intressentgrupper då det skapas en positiv bild av bolaget. Exempel på nytta är 

konkurrensfördelar samt nöjdhet och lojalitet hos kunder. (Forstmoser & Herger, 2006) 

4.1.4 Institutionella teorin  

Den institutionella teorin förklarar varför organisationer tenderar att likna varandra genom att 

de följer bestämda institutioner. Isomorfism driver organisationer inom samma kontext, 

exempelvis börsbolag, att likna varandra och skapa institutioner. Dessa institutioner bör 

bolagen sedan följa för att erhålla legitimitet och acceptans inom kontexten. De bolag som inte 

följer institutionerna riskerar att få problem i att fortsätta verka då de inte erhåller någon 

legitimitet och därav inte accepteras av övriga aktörer i kontexten. (DiMaggio & Powell, 1983).  

Den institutionella isomorfismen kan förklara varför bolag har frivillig redovisning. En allt mer 

frekvent användning av frivillig redovisning har lett till att denna blivit institutionaliserad. 

Motivet att publicera frivillig redovisning är därmed att visa att bolaget gör rätt enligt 

institutionerna varvid bolaget kan erhålla legitimitet och acceptans. Anledningen till att frivillig 

redovisning har blivit institutionaliserat kan å ena sidan bero på krav från olika 

intressentgrupper som är viktiga för bolaget, så som ägare och kunder. Det kan å andra sidan 
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bero på att bolag har tagit efter varandra. Detta då de bolag som varit särskilt framgångsrika 

har haft frivillig redovisning varav övriga tagit efter för att uppnå samma framgång. (Lightstone 

& Driscoll, 2008) 

Nyttan med att verka enligt de bestämda institutionerna, exempelvis att framställa frivillig 

redovisning, är att bolaget anses vara legitimt och accepteras därmed av olika intressenter. 

Acceptansen kan innebära att bolaget får det lättare att attrahera kunder, erhålla bra leverantörer 

och attrahera kompetent personal. (DiMaggio & Powell, 1983) 

4.1.5 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin förklarar hur bolag vill utmärka sig gentemot sina konkurrenter. Ett bolag 

kan genom information eller handling signalera till sina intressenter att det är bättre än 

konkurrenterna. Ett sätt för ett bolag att signalera att det är bättre än övriga bolag kan vara med 

hjälp av frivillig redovisning. Detta då det visar att det gör mer än det som krävs enligt lagar 

och regler. Det kan sedan leda till att intressenterna värderar bolaget högre än dess 

konkurrenter. (Campbell et al., 2001) 

Att inte signalera någonting, till exempel genom att inte publicera någon frivillig redovisning, 

skulle utifrån signaleringsteorin kunna vara en signal i sig. Detta kan dock tolkas som negativt 

eftersom intressenterna istället tror att bolaget innehar negativ information som de inte vill 

delge allmänheten. Därför väljer bolag i så stor utsträckning som möjligt att publicera frivillig 

redovisning framför att inte ge ut någon extra information. (Campbell et al., 2001) 

Nyttan av frivillig redovisning utifrån signaleringsteorin är att ett bolag värderas högre än dess 

konkurrenter av sina intressenter. Detta kan vara ekonomiskt i form av ett högre marknadsvärde 

men även icke-ekonomiskt. En icke-ekonomisk aspekt kan exempelvis vara att bolaget 

signalerar för nuvarande samt potentiella anställda att det är en bra arbetsgivare. Detta gör att 

dessa kan få en mer positiv inställning till bolaget. (Campbell et al., 2001) 

4.1.6 Sammanfattning 

Den nytta ett bolag kan erhålla av frivillig redovisning utifrån agentteorin är ett ökat förtroende 

från marknaden. Det ökade förtroendet kan leda till att bolaget får det enklare att skaffa externt 

kapital, både från investerare och långivare. Här handlar det om att bolagsledningen övertygar 

marknaden om att bolaget inte missköts, då marknaden antar att ledningen agerar enligt sitt 

egenintresse. Signaleringsteorin handlar om att bolaget ska signalera att det är bättre än sina 

konkurrenter. Nyttan av detta blir att bolaget värderas högre av dess intressenter. 
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Legitimitetsteorin och institutionella teorin skiljer sig från de båda ovanstående teorierna. 

Dessa handlar om att bolaget visar att det gör rätt och följer de normer som finns snarare än att 

övertyga att bolaget inte gör fel och är bättre än dess konkurrenter. 

Utifrån legitimitetsteorin kan ett bolag erhålla nytta i form av legitimitet med hjälp av frivillig 

redovisning. Detta kan göra att bolagets rykte förbättras. Den institutionella teorin handlar 

också om att bolag kan erhålla nytta i form av legitimitet men till skillnad från legitimitetsteorin 

är nyttan att bolaget blir accepterat och anses vara en god aktör som verkar inom institutionen. 

Legitimiteten utifrån den institutionella teorin innebär därmed att bli accepterad i samhället 

snarare än att förbättra bolagets rykte. 

Intressentteorin överlappar på sätt och vis de fyra övriga teorierna då teorin förklarar nyttan 

bolag kan erhålla av frivillig redovisning från alla intressenter. Det som gör att intressentteorin 

skiljer sig från de övriga teorierna är att den handlar om att bolaget ska tillfredsställa 

intressenterna med hjälp av frivillig redovisning. Därigenom erhåller bolaget nytta då 

intressenterna vill ha ett utbyte med det. De övriga teorierna handlar snarare om att bolaget 

antingen ska övertyga intressenterna att det är "bäst" och inte missköter sig eller visa att det 

agerar enligt bestämda normer och institutioner. 

 

 

Figur 3 Jämförelse mellan de fem teorierna 
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De samtliga fem teorierna kan förklara olika slags nytta ett bolag kan erhålla av den frivilliga 

redovisningen. Nyttan som tillkommer bolaget kan kopplas till olika intressentgrupper då det 

är dessa som den frivilliga redovisningen riktar sig till. I följande avsnitt presenteras fem 

stycken olika intressentgrupper som kan tänkas ta del av den frivilliga redovisningen. Detta 

kommer följas av en presentation av nytta bolag kan tänkas erhålla då de olika 

intressentgrupperna reagerar positivt på den frivilliga redovisningen. 
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4.2  Intressenter 
I detta avsnitt presenteras intressentgrupper som kan använda sig av ett bolags frivilliga 

redovisning. Anledningen till att intressentgrupperna presenteras är utifrån det grundläggande 

antagandet att dessa kan tänkas ge nytta tillbaka till bolaget via att de tar del av den frivilliga 

redovisningen.  

Utgångspunkten i den intressentmodell som presenteras i figur fyra är att bolag har en strävan 

att uppnå ett varaktigt förhållande till sin omgivning och sina intressenter. Det föreligger ett 

beroendeförhållande mellan bolaget och dess intressentgrupper. Det måste finnas en jämvikt i 

utbytet mellan bolag och intressent. Utbytet skiljer sig beroende på intressentgrupp. (Ax et al., 

2009) 

 

Figur 4 Intressentmodell 
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Anställda bidrar med arbete och vill ha ersättning i form av lön, en god arbetsmiljö samt 

varierande och inspirerande arbetsuppgifter (Bruzelius & Skärvad, 2011). Både nuvarande och 

potentiella anställda kan använda den externa redovisningen för att exempelvis bedöma 

anställningstryggheten och möjligheter till löneökningar genom bolagets ekonomi (Smith, 

2006). Med den frivilliga redovisningen kan det också tänkas att de anställda kan bedöma sina 

utvecklingsmöjligheter i bolaget, vad bolaget har för mål och vad bolaget har för ståndpunkter 

i viktiga frågor. Vilka kan vara avgörande om de vill ha ett utbyte med bolaget. 

Kunderna är en av de viktigaste förutsättningarna för ett bolags verksamhet eftersom de köper 

bolagets produkter. I gengäld vill kunderna ha bra produkter till rimliga priser samt säkerhet 

och precision i leveranserna. (Bruzelius & Skärvad, 2011) Leverantörer bidrar med viktiga 

resurser som bolaget behöver för att fortskrida sin verksamhet. Leverantörerna vill samarbeta 

med en kund som betalar i tid och är tillförlitlig. (Bruzelius & Skärvad, 2011) Både kunder och 

leverantörer som binder upp sig till bolaget under en längre tid behöver information för att 

avgöra hur framtiden ser ut för bolaget (Smith, 2006). Detta kan erbjudas via den frivilliga 

redovisningen som exempelvis kan tillföra information om bolagets framtidsutsikter och mål. 

Långivare förser bolaget med kapital i form av lån. Som kompensation för detta vill långivarna 

ha ränta och amortering på det utlånade kapitalet. (Bruzelius & Skärvad, 2011) Långivarna 

behöver först och främst bedöma bolagets kreditrisk, som på kort sikt beror på bolagets 

nuvarande likviditet och soliditet. Kreditrisken beror på lång sikt av bolagets 

lönsamhetsutveckling. (Smith, 2006) För att bedöma lönsamhetsutvecklingen kan den frivilliga 

redovisningen tillföra viktig information angående exempelvis bolagets strategi och 

framtidsutsikter vilken långivarna kan använda sig av för att avgöra exempelvis lånevillkor. 

Intressenter kan delas in i primära och sekundära intressenter. En primär intressent definieras 

som en intressent vars fortsatta deltagande är livsavgörande för ett bolag (Clarkson, 1995). 

Samtliga intressentgrupper ovan kan sägas vara primära intressenter till ett bolag. Det ska 

påpekas att bolags primära intressenter kan skilja sig åt. Exempelvis beroende på vad bolaget 

bedriver för slags verksamhet. De intressentgrupper vi har valt borde vara betydelsefulla för 

alla bolag även om de kan vara mer eller viktiga. Vissa bolag kan också ha ytterligare primära 

intressenter.  

Vi kan utifrån ovanstående diskussion se att samtliga av dessa intressentgrupper kan ha 

användning av ett bolags frivilliga redovisning för att avgöra hur omfattande de vill att deras 
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utbyte ska vara med bolaget och ge nytta. Det ska även påpekas att det kan finnas vissa 

sekundära intressenter som kan ta del av ett bolags frivilliga redovisning och därmed ge nytta 

till bolaget. Ett exempel på sekundära intressenter är opinionsbildande grupper. Dock valde vi 

i denna studie att enbart studera primära intressenter då de är livsviktiga för ett bolags 

överlevnad och därmed kan tänkas ha stora effekter på ett bolag. Sekundära intressenter är 

visserligen också viktiga för ett bolag men har troligtvis inte samma direkta effekter på bolaget. 

Exempelvis är det en stor direkt effekt om en primär intressent i form av kunder slutar att köpa 

bolagets produkter medan en opinionsbildande grupp som börjat ogilla ett bolag troligtvis inte 

har samma direkta effekt. 

I kommande avsnitt kategoriseras nytta bolag kan erhålla av frivillig redovisning utifrån 

intressentgrupperna. Detta leder fram till elva hypoteser. Varje hypotes byggs upp med grund 

i någon eller några av de fem teorierna som presenterades tidigare. Genom detta kommer vi 

kunna se vilken nytta den innehållsrika frivilliga redovisningen kan ge bolag utifrån de fem 

intressentgrupperna. Vi kommer även kunna se om någon eller några av teorierna kan förklara 

nyttan ett bolag får genom frivillig redovisning och därmed bidra till den diskussion som 

föreligger angående vilken motivation bolag främst har att framställa denna. 
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4.3  Nytta av frivillig redovisning 
I detta avsnitt presenterar vi vilken nytta bolag kan erhålla då olika intressentgrupper reagerar 

positivt på den frivilliga redovisningen och därmed vill ha ett omfattande utbyte med bolaget. 

Detta leder fram till elva hypoteser. Hypoteserna härleds ur ett eller flera av de fem teoretiska 

synsätten presenterade ovan, studier på ämnesområdet frivillig redovisning samt teorier och 

studier som inte direkt berör området men som ändå kan appliceras i kontexten. 

Figur 5 ger en översiktsbild av de olika intressentgrupperna och vilken nytta (positiv/negativ 

riktning) de kan ge tillbaka till bolaget. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Översiktsbild av intressentgrupperna och den nytta de kan tillföra bolaget. 
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4.3.1 Ägare 

I detta avsnitt presenteras nytta som ägare vilka tar del av frivillig redovisning och reagerar 

positivt kan tillföra bolag. Denna nytta är: förbättrad finansiell prestation, ökad 

internationalisering, minskade kostnader för eget kapital samt ett ökat marknadsvärde. 

Finansiell prestation 

Ägare använder den externa redovisningen för att bedöma hur bolaget bedrivs (Smith, 2006). 

Anledningen till att ägarna behöver den externa redovisningen beror på att alla ägare inte är 

aktiva i bolagets dagliga verksamhet (Fama, 1980) Den frivilliga redovisningen finns ur ett 

agentteoretiskt perspektiv till för att minska informationsasymmetrin som uppstår mellan ägare 

och bolagsledning. Den minskade informationsasymmetrin kan sedan medföra ett ökat 

förtroende för bolagsledningen. (Adrem, 1999) 

Om ägarna är missnöjda med skötseln av bolaget har de möjlighet att påverka detta via exit 

eller voice. Exit innebär att ägarna säljer sina aktier. Voice innebär att ägare ger förslag och 

riktlinjer till bolagsledningen, exempelvis på en bolagsstämma. Båda exit och voice från ägarna 

visar bolagsledningen att förbättringar måste ske i bolaget. (Hedlund et al., 1985) 

Förbättringarna kan leda till att bolaget uppnår en bättre finansiell prestation. Det kan tänkas 

att frivillig redovisning skulle förbättra kvaliteten på ägarnas exit och voice då de får en 

översiktbild av bolaget på grund av en minskad informationsasymmetri. 

Det ska påpekas att de klassiska kontrollägarna troligtvis inte behöver använda sig av den 

frivilliga redovisningen för att mer välgrundat kunna använda sin exit och voice. Anledningen 

till detta är att dessa ofta är insiders, exempelvis genom att de sitter i styrelsen och därmed får 

information på annat håll. Detta resonemang riktar sig därmed till de ägare som inte är aktiva 

i den dagliga verksamheten men som ändå har ett stort intresse i bolaget. Det kan exempelvis 

vara stora institutionella ägare som har blivit allt vanligare i svenska börsbolag. Dessa utövar 

aktieägaraktivism och utnyttjar sin voice på bolagsstämmor för att styra bolagen i önskad 

riktning. (Bengtsson, 2005) Det kan därför tänkas att dessa ägare kan ha användning av frivillig 

redovisning för att bedöma bolagets verksamhet. Ägarnas exit och voice får därmed bättre 

kvalitet vilket kan leda till en bättre finansiell prestation. Denna diskussion med stöd av 

agentteorin utmynnar i följande hypotes: 
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Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och finansiell 

prestation 

Internationalisering 

Broberg et al. (2010) och Cooke (1989) har visat genom studier på svenska börsnoterade bolag 

att utländskt ägande medför mer frivillig redovisning. Detta kan tolkas som att frivillig 

redovisning även skulle kunna locka utländska investerare till ett bolag. Anledningen kan enligt 

den institutionella teorin vara att bolaget visar att det följer de institutioner som finns angående 

frivillig redovisning varav de erhåller acceptans från utländska investerare (DiMaggio & 

Powell, 1983;Lightstone & Driscoll, 2008). Anledningen till att utländska investerare lockas 

av frivillig redovisning kan bero på att dessa är mer erfarna av både regionala samt 

internationella marknader i jämförelse med svenska investerare. Detta medför att de utländska 

investerarna kräver mer information i redovisningen (Wang et al., 2013).  

Utländskt ägande i de svenska börsbolagen har ökat sedan restriktioner för detta avskaffades 

år 1993 (Dahlquist & Robertsson, 2001). Bolag har även allt mer ökat sin frivilliga redovisning 

(Deegan & Unerman, 2011). Samtidigt blir svenska bolag allt mer internationaliserade 

(Johnson, 2007) vilket innebär att ett bolag expanderar sin verksamhet över det egna landets 

gränser (Calof & Beamish, 1995) Den ökade internationaliseringen för de svenska bolagen kan 

å ena sidan bero på externa faktorer så som ökad globalisering, politik och bättre teknik 

(Johnson, 2007). Den ökade internationaliseringen skulle å andra sidan även kunna bero på att 

de svenska bolagen med hjälp av frivillig redovisning har fått fler utländska ägare. Detta kan i 

sin tur ha lett till att dessa bolag blivit mer igenkända på utländska marknader. 

Igenkänningsfaktorn kan sedan lett till att bolag fått det lättare att etablera sig på dessa 

marknader. 

Utifrån denna diskussion skulle det kunna tänkas att de bolag som har frivillig redovisning kan 

accepteras av utländska investerare genom att följa institutionerna om att redovisa mycket 

information. Det ökade antalet utländskt ägande kan i sin tur leda till att bolag blir mer 

igenkända och etablerade på utländska marknader. Detta leder till att bolagen ökar sin 

internationalisering. Resonemanget kan vara intressant i den svenska kontexten eftersom 

antalet utländska ägare har ökat, bolagens internationalisering har ökat samt att bolagens 

frivilliga redovisning har ökat. Utifrån denna diskussion med stöd av den institutionella teorin 

leder det fram till följande hypotes: 
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Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och 

internationalisering 

Kostnader för eget kapital 

Enligt agentteorin använder sig bolag av frivillig redovisning för att minska 

informationsasymmetrin mellan agenter och principaler. Detta leder till ett ökat förtroende för 

bolaget och dess ledning. (Adrem, 1999) Francis et al. (2008), Cheynel (2013) och Botosan 

och Plumlee (2002) har funnit belägg i sina studier utifrån det agentteoretiska resonemanget 

att bolags kostnader för eget kapital kan sänkas genom att frivillig redovisning ökar ägarnas 

förtroende. 

Kostnaderna för ett bolags eget kapital är det avkastningskrav som ägarna har för att de ska 

vilja placera kapital i bolaget. Den frivilliga redovisningen gör att marknaden blir 

välinformerad om bolaget. Analytiker kan med hjälp av den frivilliga redovisningen därmed 

på ett mer korrekt sätt förutspå ett bolags framtida resultat. Detta sänker aktiens volatilitet som 

i sin tur sänker risken i att investera kapital i bolagets aktie. Investerare gör därför inte lika 

riskfyllda investeringar när de investerar i bolaget vilket sänker deras avkastningskrav. Genom 

ett minskat avkastningskrav minskar därmed bolagets kostnader för eget kapital. (Botosan & 

Plumlee, 2002) 

Det ska påpekas att det finns studier som inte styrker ovanstående resonemang. Banghøj och 

Plenborg (2008) visar exempelvis i sin studie att analytiker inte kan förutspå bolagets framtida 

resultat mer korrekt med hjälp av frivillig redovisning. Detta då den frivilliga redovisningen 

tillför för mycket information och istället ökar aktiens volatilitet. Den frivilliga redovisningen 

kan enligt dessa resonemang därför inte sänka risken för bolagets aktie och därmed inte 

bolagets kostnader för eget kapital. 

Frivillig redovisning kan enligt agentteorin medföra minskad informationsasymmetri och ökat 

förtroende för ett bolag. Detta kan medföra lägre kostnader för eget kapital. Det finns 

motstridiga empiriska resultat om detta resonemang faktiskt föreligger. Vi anser ändå att 

ovanstående resonemang med stöd av agentteorin kan vara intressant att testa i den svenska 

kontexten då det inte har gjorts innan. Diskussionen utmynnar därmed i följande hypotes: 

Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och kostnader för eget 

kapital 
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Marknadsvärde 

Det finns flera empiriska belägg för att frivillig redovisning kan öka marknadsvärdet för ett 

bolag (Al-Akra & Ali, 2012; Choi, 1973; Zajac & Westphal, 2004). Utgångspunkten för detta 

resonemang är i agentteorin då frivillig redovisning minskar informationsasymmetrin som 

uppstår mellan ett bolag och marknaden. Minskad informationsasymmetri leder till att bolaget 

får ett ökat förtroende. (Adrem, 1999) Bolaget inkluderar även sådant i den frivilliga 

redovisningen som är viktigt för bolagets verksamhet som inte inkluderas i den lagstadgade 

delen av årsredovisningen. Detta leder till att marknaden vet mer om bolaget och kan värdera 

det enligt rätt premisser. Med tanke på att en minskad informationsasymmetri även medför ett 

ökat förtroende för bolaget kommer marknaden att värdera bolaget högre. (Al-Akra & Ali, 

2012) 

Det finns motstridiga empiriska resultat för detta resonemang. Banghøj & Plenborg (2008) 

visar i sin studie på danska bolag att frivillig redovisning inte påverkar marknadsvärdet hos ett 

bolag. Forskarna menar dock att den frivilliga redovisningen kan ha olika betydelse i olika 

institutionella kontexter (Banghøj & Plenborg, 2008). Danska bolag är generellt sett 

finansierade via banker medan svenska bolag allt mer är finansierade med hjälp av 

aktiemarknaden (Sinani et al., 2008). Därmed skulle det kunna tänkas att den frivilliga 

redovisningen kan påverka marknadsvärdet mer i de svenska bolagen, som denna studie bygger 

på, då dessa i högre grad är uppmärksammade på aktiemarknaden än de danska bolagen som 

är finansierade via bankerna. 

Frivillig redovisning kan enligt agentteorin alltså minska informationsasymmetrin och inge ett 

större förtroende för bolag. Detta kan leda till att marknaden värderar bolagen högre. Det finns 

motstridiga belägg på om detta resonemang faktiskt föreligger empiriskt varav det är intressant 

att testa detta vidare. Den frivilliga redovisningen kan även ha olika betydelse i olika 

institutionella kontexter varav det kan vara av intresse att testa detta på den svenska marknaden. 

Detta resonemang med stöd av agentteorin leder fram till följande hypotes: 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och marknadsvärde  
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4.3.2 Anställda 

I detta avsnitt presenteras nytta bolag kan erhålla då nuvarande och potentiella anställda tar del 

av den frivilliga redovisningen och reagerar positivt på denna. Respektive nytta som 

presenteras är: en korrekt målbild, nöjda anställda samt attraktivitet som arbetsgivare. 

Målbild 

Utifrån intressentteorin har bolag frivillig redovisning för att tillfredsställa sina intressenter. 

Intressenterna är viktiga för bolagets överlevnad eftersom de har olika effekter på ett bolag. 

Anställda är en viktig intressent och kan exempelvis medföra ekonomiska effekter till ett bolag 

då det är dessa som i slutänden genererar bolagets omsättning (Freeman, 1984) 

Det är viktigt att bolagsledningen kommunicerar information till de anställda för att de ska 

medföra positiva effekter till bolaget. Kommunikationen kan ske via tvåvägskommunikation 

där de anställda får svara på informationen de delges eller via en envägskommunikation där de 

anställda inte kan svara. För att anställda ska medföra positiva effekter genom att sträva efter 

bolagsledningen målbild bör bolag via envägs- och tvåvägskommunikation kommunicera ut 

målbilden till de anställda. (Farmer et al., 1998) 

Frivillig redovisning är en envägskommunikation. I den frivilliga redovisningen kan bolaget 

inkludera sådan information som visar vilka mål bolaget strävar mot. Det kan göra att de 

anställda som tar del av den frivilliga redovisning får en tydligare bild över bolagets 

översiktliga mål och vet vad de ska sträva efter. (Schuster & O´Connell, 2006) Det kan vidare 

resultera i nytta till bolaget då de anställda får en korrekt målbild. Den korrekta målbilden kan 

sägas vara den som är samstämmig med bolagsledningens mål. Emellertid betonar Farmer et 

al. (1998) i sin studie att både envägs- och tvåvägskommunikation från ledningen behövs. Det 

innebär att enbart frivillig redovisning inte räcker för att de anställda ska få en korrekt målbild. 

Det kan ändå tänkas att frivillig redovisning i form av envägskommunikation bidrar till att ge 

de anställdas en korrekt målbild. 

Det ska även påpekas att det inte är säkert att samtliga anställda tar del av ett bolags frivilliga 

redovisning. Det kan dock tänkas att vissa anställda läser den frivilliga redovisningen och för 

information vidare till sina medarbetare. Utifrån ovanstående diskussion med stöd av 

intressentteorin leder det fram till följande hypotes: 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och de anställdas 

målbild  
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Nöjda anställda 

Ett bolag kan enligt signaleringsteorin med hjälp av frivillig redovisning signalera till de 

anställda att det är en bra arbetsgivare (Campbell et al., 2001). Det kan exempelvis innebära att 

bolaget visar att det har goda arbetsförhållanden, hög anställningstrygghet, bra 

utvecklingsmöjligheter för sina anställda samt tydliga mål och ställningstaganden i etiska och 

miljömässiga frågor (DiPietro, 2014). I sin tur kan detta leda till att de anställda får en mer 

positiv bild av bolaget samt anser att bolaget är bättre än dess konkurrenter och därigenom blir 

nöjda med sin arbetsplats och arbetsgivare (Campbell et al., 2011). Nöjda anställda innebär 

nytta för ett bolag, exempelvis att de anställda blir lojala och arbetar hårdare vilket i slutänden 

genererar en lönsam verksamhet (Franklin & Hale, 1983; DiPietro, 2014).  

Det ska påpekas att de anställda redan har intern information om bolaget. Det kan medföra att 

den frivilliga redovisningen kanske inte har så stor betydelse för dessa. Den frivilliga 

redovisningen kan dock tänkas bidra till att de anställda blir stolta över "sitt" bolag och känner 

en tillhörighet till detta. I sin tur kan det medföra att de anställda blir nöjda med sin 

arbetsgivare. Detta då de får information om bolaget som helhet och om exempelvis bolagets 

bidrag till samhället. 

I längden kan det dock tänkas att det inte räcker för ett bolag att enbart signalera genom frivillig 

redovisning att det är en bra arbetsgivare för att få nöjda anställda. För att de anställda ska 

värdera bolaget högt och anse att bolaget är bättre än dess konkurrenter måste bolagets ledning 

signalera genom handling att de uppfyller det som står i den frivilliga redovisningen. Om 

ledningen inte gör det finns det en stor risk att den frivilliga redovisningen får en motsatt effekt 

och att bolaget undervärderas och de anställda istället blir missnöjda med sin arbetsplats. Nöjda 

anställda skulle således kunna uppnås om bolagsledningen ser till att orden i den frivilliga 

redovisningen blir till handling. Det ska även påpekas att det inte är säkert att samtliga anställda 

tar del av ett bolags frivilliga redovisning. Det kan dock tänkas att vissa anställda läser den 

frivilliga redovisningen och i sin tur för information vidare till sina medarbetare. Detta 

resonemang med stöd av signaleringsteorin utmynnar i följande hypotes: 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och nöjda anställda  
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Attraktiv arbetsgivare 

För att ett bolag ska locka till sig anställda med rätt kompetens kan det tänkas att det är viktigt 

att bolaget upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Med tanke på att potentiella anställda inte har 

någon intern information om hur ett bolag är som arbetsplats och arbetsgivare kan den frivilliga 

redovisningen tänkas bidra med denna information. Detta kan sedan medföra att de potentiella 

anställda kan värdera om de anser att bolaget är en attraktiv arbetsgivare eller inte. 

Med utgångspunkt i legitimitetsteorin kan ett bolag bli en attraktiv arbetsgivare genom att få 

ett bra rykte och upplevas som en legitim arbetsgivare. Bolaget kan erhålla legitimitet genom 

frivillig redovisning. Att anses vara en legitim arbetsgivare och få ett bra rykte kan innebära att 

bolaget genom den frivilliga redovisningen visar att det uppfyller de normer som finns. 

Exempelvis att bolaget visar att det behandlar sin anställda väl och har bra och trygga 

arbetsvillkor. (Deegan & Unerman, 2011).  

Utifrån signaleringsteorin kan ett bolag bli en attraktiv arbetsgivare genom att det signalerar 

till potentiella anställda med hjälp av frivillig redovisning att bolaget är en bättre arbetsgivare 

än dess konkurrenter (Campbell et al., 2001). Bolaget kan exempelvis signalera att det 

uppfyller de behov som finns för en bra arbetsplats. Dessa behov skulle kunna kategoriseras i 

enlighet med Maslows klassiska behovstrappa. Den första nivån berör de fysiologiska behoven 

som mat, vatten och sömn. Den andra nivån i behovstrappan är säkerhetsbehovet som innebär 

att den anställde ska känna sig trygg i sin arbetsmiljö. På den tredje nivån finns 

tillhörighetsbehovet där den anställde vill känna tillhörighet till andra på arbetsplatsen. Den 

sista nivån berör behovet av självförverkligande. (Maslow, 1943) 

I Sverige är standarden så pass hög att de första stegen i behovstrappan är självklara på de allra 

flesta arbetsplatser. Det är de övre stegen på behovstrappan vi strävar efter. Exempelvis kan 

behovet av självförverkligande på en arbetsplats innebära möjligheter att utvecklas genom 

utbildning. (Löhman & Steinholtz, 2003) Bolag kan med hjälp av frivillig redovisning signalera 

att behoven uppfylls. Om potentiella anställda ser att ett bolag kan uppfylla deras behov kan 

det tänkas att de vill arbeta för bolaget och det upplevs därmed som en attraktiv arbetsgivare.  

Utifrån diskussionen ovan kan det tänkas att ett bolag kan bli en attraktiv arbetsgivare med 

hjälp av frivillig redovisning. Detta genom att bolaget erhåller legitimitet och signalerar till 

potentiella anställda att det är en bra arbetsgivare och arbetsplats. Något som ska påpekas är 

dock att alla potentiella anställda troligtvis inte tar del av ett bolags frivilliga redovisning vilket 
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kan vara en begränsning för resonemanget. Det kan dock tänkas att informationen i den 

frivilliga redovisningen sprids via media på olika sätt, varav potentiella anställda förr eller 

senare får ta del av informationen. Detta gör att ovanstående resonemang med stöd av 

signaleringsteorin och legitimitetsteorin ändå blir intressant att testa och leder fram till följande 

hypotes: 

Hypotes 7: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och att bolaget blir en 

attraktiv arbetsgivare 

4.3.3 Kunder 

I detta avsnitt presenteras nytta bolag kan erhålla då kunder tar del av den frivilliga 

redovisningen och reagerar positivt på denna. Den nytta som presenteras är: bolaget förstärker 

sitt varumärke samt att bolaget får en ökad försäljning. 

Starkt varumärke 

I enlighet med legitimitetsteorin kan bolag med hjälp av frivillig redovisning erhålla legitimitet 

från dess kunder. Detta då kunderna får information som medför att det sociala kontraktet dem 

emellan uppfylls. När bolaget erhåller legitimitet från kunderna får bolaget ett bättre rykte. 

(Deegan och Unerman, 2011) Utifrån signaleringsteorin kan bolag även använda frivillig 

redovisning för att signalera till kunderna att det är bättre än konkurrenter (Campbell et al., 

2001). Detta kan till exempel gälla att bolaget signalerar att det har ett bättre miljöarbete eller 

att det är bättre i sociala frågor i jämförelse med konkurrenter. Det kan förbättra bolagets rykte 

då intressenterna värderar bolaget högre. Ett bolags rykte kan exempelvis speglas utifrån hur 

pass starkt och välkänt dess varumärke är på marknaden.  

Det kan tänkas att en innehållsrik frivillig redovisning tillsammans med de lagstadgade delarna 

i årsredovisningsdokumentet kan visa en helhetsbild av bolaget för intressenterna. Detta kan 

förstärka varumärket då det enligt Vallaster et al. (2012) krävs att intressenterna ser att bolaget 

som helhet har samma vision, exempelvis att bolaget ska vara miljövänligt, för att de ska 

värdera bolagets varumärke högt. Den frivilliga redovisningen skulle därmed kunna ge en 

helhetsbild av bolaget och visa att dess vision integreras i bolagets hela verksamhet. Både 

Qianhua och Mowen (2013) samt Saleh et al. (2010)  har i sina studier påvisat att bolag därför 

använder frivillig redovisning som en strategi för att stärka bolagets varumärke. Den frivilliga 

redovisningen skulle därmed kunna påverka kunderna att ge bolaget legitimitet och ett gott 
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rykte. Kunderna kan utifrån detta även värdera bolaget bättre än dess konkurrenter. Det kan 

sedan leda till att bolaget får ett starkt varumärke.  

Det kan dock tänkas att ett bolag skulle kunna redovisa enbart den information de tror att 

kunderna vill ha för att erhålla ett starkare varumärke utan integrera detta i resten av 

verksamheten. Bolaget vill då endast stärka sitt varumärke istället för att använda den frivilliga 

redovisningen till att bygga bättre relationer med kunderna (Boesso et al., 2013). Om det 

framkommer att bolaget redovisat falsk information kan det istället leda till att bolagets 

varumärke får en negativ stämpel. Därigenom får bolagets syfte motsatt effekt då bolagets och 

varumärkets rykte istället försämras. 

Med hänseende till att kunderna är en viktig intressentgrupp till bolag och en viktig 

förutsättning för fortsatt verksamhet borde bolag värna om dem. Löhman och Steinholtz (2003) 

poängterar att sannolikheten för ett bolag att bli bortvald av en kund är större än att bli vald. 

Bolag måste vara medvetna om kundernas stora inflytande och borde därför ta stor hänsyn till 

sina kunder och signalera sann information som kunderna kräver. Utifrån detta kan det tänkas 

att sanningsenlig frivillig redovisning medför att bolaget uppfattas mer positivt bland kunderna 

och därigenom får ett starkt varumärke. Detta resonemang med stöd av legitimitetsteorin och 

signaleringsteorin leder fram till följande hypotes: 

Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och ett starkt 

varumärke 

Försäljning 

Enligt intressentteorin finns den frivilliga redovisningen till för att tillfredsställa intressenternas 

informationsbehov och därigenom vinna stöd och godkännande (Gray et al., 1996). Då kunder 

är en viktig intressentgrupp är det viktigt för bolag att ge ut information som tillfredsställer 

kundernas behov. Detta för att kunderna ska vilja ha ett utbyte med bolaget, alltså köpa dess 

produkter, och därigenom medföra positiva effekter till bolaget (Freeman, 1984) 

I princip alla bolag ägnar sig åt marknadsföring. Marknadsföring kan enkelt definieras som att 

bolaget utvecklar lönsamma kundrelationer. Den uppsättning marknadsföringsverktyg som ett 

bolag kan använda sig av kallas marknadsmixen och består av fyra P:n: produkt, pris, plats och 

påverkan. Produkt innebär att bolaget erbjuder attraktiva produkter, pris innebär att bolaget har 

rimliga priser i relation till sina produkter, plats innebär att bolaget finns på rätt plats för att nå 
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kunderna och påverkan innebär att bolaget genom olika typer av marknadskommunikation kan 

påverka kunderna att välja bolagets produkter. (Kotler et al., 2013) 

Den frivilliga redovisningen skulle kunna ses som en del av ett bolags marknadsföring då den 

informerar om bolagets produkter och produktion och påverkar kunderna att godkänna bolaget. 

Därigenom påverkas också kundernas vilja till att ha ett utbyte med bolaget. Kunderna som 

läser den frivilliga redovisningen kan tänkas få den information de behöver för att vilja köpa 

bolagets produkter. Vidare menar Waddock och Graves (1997) att kunder som har en bra 

uppfattning om bolaget och dess produkter kan leda till ökad försäljning och minskade 

kundrelaterade kostnader. Den frivilliga redovisningen skulle därmed, som en del i bolagets 

marknadsmix, påverka kunderna och därigenom bidra till lönsamma kundrelationer.  

Värt att betona är att ett bolag kan missta vilket informationsbehov dess kunder har och därmed 

publicera frivillig redovisning som inte ger kunderna någon tillfredsställelse. Detta skulle i sin 

tur medföra att den ytterligare informationen inte bidrar till att förbättra bolagets relation till 

kunderna utan skulle endast vara en kostnad för bolaget. Det får dock antas att den information 

som bolag inkluderar i sin frivilliga redovisning är välarbetad och att kundernas 

informationsbehov noga har begrundats. 

Utifrån ovanstående diskussion kan det tänkas att den frivilliga redovisningen ses som en del i 

ett bolags marknadsmix. Den kan påverka kunderna i en viss riktning. Den frivilliga 

redovisningen ger förhoppningsvis den information om bolaget och dess produkter som 

kunderna behöver för att få en bra uppfattning om bolaget. Detta kan leda till en ökad vilja att 

köpa bolagets produkter. Det skulle innebära lönsamma kundrelationer som leder till ökad 

försäljning för bolaget. Detta resonemang med stöd av intressentteorin mynnar ut i följande 

hypotes: 

Hypotes 9: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och försäljning 
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4.3.4 Leverantörer 

I detta avsnitt presenteras en nytta som bolag kan erhålla då bolagets leverantörer tar del av 

den frivilliga redovisningen och reagerar positivt på den. Nyttan är att bolaget kan erhålla en 

längre kredittid. 

Längre kredittid 

Bolag strävar ständigt efter att minska sin kapitalbindning då kapitalbindning exempelvis kan 

påverka lönsamheten i bolaget. Ett sätt att minska sin kapitalbindning kan vara ett erhålla en 

längre kredittid från bolagets leverantörer. En längre kredittid innebär att leverantörerna 

finansierar det kapital som exempelvis binds i lager varav den totala kapitalbindningen minskar 

för bolaget. (Greve, 2003) 

Frivillig redovisning är enligt den institutionella teorin något som blivit institutionaliserat i 

samhället och genom att bolag har frivillig redovisning kan de erhålla legitimitet och acceptans 

(DiMaggio & Powell, 1983; Lightstone & Driscoll, 2008). Enligt agentteorin kan bolag med 

hjälp av frivillig redovisning öka transparensen och minska informationsasymmetrin mellan 

bolag och samhälle. Detta kan i sin tur öka förtroendet för bolaget. (Adrem, 1999) Bolag skulle 

med hjälp av frivillig redovisning därmed kunna erhålla acceptans och ett ökat förtroende från 

dess leverantörer. Detta kan leda till att bolaget erhåller bättre köpevillkor, som exempelvis en 

längre kredittid, eftersom leverantörerna är bättre informerade om bolaget och dess 

verksamhet. 

Det ska dock påpekas att den givna kredittiden främst bör bero på bolagets finansiella situation. 

De lagstadgade finansiella delarna i årsredovisningsdokumentet kanske därför har störst 

betydelse för leverantörerna för att uppskatta bolagets betalningsförmåga och därmed vilka 

köpevillkor som ska ges. Emellertid kan frivillig redovisning vara ett hjälpmedel som kan öka 

leverantörernas acceptans och förtroende för bolaget. Detta då den frivilliga redovisningen 

visar flera viktiga aspekter av bolagets verksamhet. Med stöd av både den institutionella teorin 

och agentteorin utmynnar ovanstående diskussion i följande hypotes: 

Hypotes 10: Frivillig redovisning har ett positivt samband med kredittid 
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4.3.5 Långivare 

I detta avsnitt presenteras en nytta bolag kan erhålla då långivarna reagerar positivt på den 

frivilliga redovisningen. Den nytta som presenteras är minskad lånekostnad. 

Lånekostnad 

En studie av Bharath et al. (2008) visar att kvaliteten på bolags redovisning påverkar den 

kostnad som de får betala för lånat kapital. Anledningen är att långivaren får ett större 

förtroende för ett bolag om det ger ut en pålitlig redovisning med bra kvalitet (Bharath et al., 

2008). Ett sätt att öka kvaliteten på ett bolags redovisning menar Al-Akra och Ali (2012) är att 

öka dess värderelevans. Värderelevansen kan ökas genom att exempelvis publicera innehållsrik 

frivillig redovisning som gör att användarna av bolagets redovisning kan få en fullständig bild 

av bolaget och dess verksamhet.  

Utifrån agentteorin kan förtroendet för bolaget öka då informationsasymmetrin minskar mellan 

bolaget och långivarna med hjälp av frivillig redovisning (Adrem, 1999). Detta menar Bharath 

et al. (2008) leder till att långivarna, efter en utvärdering av bolaget, är beredda att ge lägre 

lånekostnader. 

Långivare kan dock kräva annan information av bolaget än vad som finns i årsredovisningen 

för att ge ut ett lån. Det kan till viss del innebära att den frivilliga redovisningen inte betyder 

så mycket för långivarna då de ändå kan få tag på information. Det kan ändå tänkas att den 

frivilliga redovisningen medför att långivarna snabbare och enklare får tag på den information 

de behöver vilket kan medföra att deras arbetsprocess förenklas. Det kan också tänkas att den 

frivilliga redovisningen medför att bolaget i längden accepteras av långivarna med hjälp av 

frivillig redovisning. Detta då den institutionella teorin menar att frivillig redovisning kan anses 

vara institutionaliserat i bolagens kontext (Lightstone & Driscoll, 2008). När ett bolag följer 

det som är institutionaliserat erhåller det en viss acceptans och får därmed lättare att samarbeta 

med olika intressenter. 

Utifrån ovanstående diskussion skulle ett bolag med hjälp av frivillig redovisning kunna höja 

kvaliteten på hela sitt årsredovisningsdokument. Långivarnas förtroende för bolaget ökar via 

den minskade informationsasymmetrin och den höjda kvaliteten. Det kan i sin tur leda till att 

bolaget erhåller lägre kostnader för lånat kapital. Något att beakta är att långivarna kan få tag 

på information på annat håll varav den frivilliga redovisningen inte har så stor betydelse. Dock 

kan den frivilliga redovisningen i längden medföra en viss acceptans hos långivarna som skulle 
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kunna påverka långivarnas uppfattning om bolaget i en positiv riktning. Utifrån ovanstående 

resonemang med stöd i agentteorin samt den institutionella teorin leder det fram till följande 

hypotes: 

Hypotes 11: Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och lånekostnad  

4.3.6 Summering 

Hypoteserna ovan berör vilken nytta en innehållsrik frivillig redovisning kan medföra till 

bolag. Hypoteserna är härledda från olika studier samt ett eller flera av de fem teoretiska 

synsätten: agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionella teorin och 

signaleringsteorin. Något att beakta är att vissa hypoteser skulle kunna härledas från fler teorier, 

vi har dock valt att begränsa oss till de teoretiska förankringar som är mest uppenbara. En 

summering av hypoteserna och deras teoretiska förankring ses i tabell två. 

 

Teoretisk förankring Agent 
teorin 

Intressent 
teorin 

Legitimitets 
teorin 

Institutionella 
teorin 

Signalerings 

teorin 

Ägare 1: Finansiell prestation x     
2: Internationalisering    x  
3: Kostnad EK x     

4: Marknadsvärde x     

Anställda 5: Målbild  x    

6: Nöjda anställda     x 

7: Attraktiv arbetsgivare   x  x 

Kunder 8: Starkt varumärke   x  x 

9: Försäljning  x    

Leverantörer 10: Kredittid x   x  

Långivare 11: Lånekostnad x   x  

Tabell 2 Hypotesernas teoretiska förankring 
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Kapitel Fem - Empirisk metod 
I det femte kapitlet beskrivs studiens praktiska tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en diskussion 

angående vår data: varifrån den inhämtades och när. Sedan fortsätter en presentation av vår 

förstudie som genomfördes genom intervjuer med fem bolag. Därefter diskuteras studiens population 

och urval. Sedan presenteras vår operationalisering på oberoende-, beroende- och kontrollvariabler. 

Vidare diskuteras vilka statistiska tester vi genomförde på datamaterialet. Avslutningsvis diskuteras 

metodkritik. 

5.1  Undersökningsdesign och metod 
I denna studie var syftet att identifiera vilken nytta bolag kan erhålla av en innehållsrik frivillig 

redovisning. Vi ville granska om kausala samband förelåg mellan den frivilliga redovisning 

som bolag på Stockholmsbörsen ger ut och nytta. Vi kvantifierade vårt insamlade datamaterial 

och genomförde statistiska analyser på detta varav studien kan sägas anta en kvantitativ ansats. 

I studien använde vi oss främst av arkivdata i form av exempelvis årsredovisningsdokument. 

Detta kan sägas vara en styrka för studien då den är lätt att replikera eftersom data är 

lättillgänglig. Därmed förstärks studiens reliabilitet. Då vår utgångspunkt i studien var att se 

om kausala samband existerade mellan en innehållsrik frivillig redovisning och nytta valde vi 

att inhämta data på frivillig redovisning från en tidpunkt och data på nytta från en senare. Detta 

stärkte studiens interna validitet då vi kunde veta att vi mätte de förmodade kausala sambanden 

i rätt riktning. Data på den frivilliga redovisningens innehållsrikedom inhämtades från bolagens 

årsredovisningsdokument för 2012 (för de med brutet räkenskapsår 2012/2013). Med tanke på 

att en årsredovisning inte släpps förrän några månader in på ett år valde vi att hämta data på 

nytta ett år senare. Det gjorde att vi förhoppningsvis kunde se effekterna av den frivilliga 

redovisningen från årsredovisningen 2012 (2012/2013). Vi använde oss av 

årsredovisningsdokument för 2013 (2013/2014 för de med brutet räkenskapsår) samt 

rankinglistor baserat på år 2013 samt 2014 för att insamla data om nytta. 

Vi använde oss av en del primärdata som exempelvis intervjusvar från förstudien. Dock 

inhämtades även en del sekundärdata från till exempel tre rankinglistor. Det finns en viss 

svaghet i att använda sekundärdata, exempelvis för att data inte är framställd för just vårt 

ändamål (Bryman & Bell, 2013). Utifrån problemet i att mäta viss nytta samt med hänsyn till 

vår tidsram valde vi ändå att utgå från viss sekundärdata. För att stärka studiens reliabilitet 

använde vi endast källor som vi ansåg var pålitliga. För att bedöma om en källa var pålitlig som 
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exempelvis en rankinglista beaktade vi vem som hade genomfört undersökningen, hur 

undersökningen var genomförd samt vilken omfattning den hade. 

För att undvika sekundärdata kunde vi samlat in data via enkäter eller ytterligare intervjuer för 

att identifiera samband mellan en innehållsrik frivillig redovisning och nytta bolag kan erhålla. 

Vi kunde då frågat bolag vad de anser att de får för nytta samt olika intressenter hur de reagerar 

på frivillig redovisning. Dock hade resultaten baserats mer på respondenternas uppfattningar 

om nytta av den frivilliga redovisningen snarare än vad som verkligen är den nytta som erhålls. 

Det hade även funnits en stor risk i att få en låg svarsfrekvens varav vi inte hade kunnat 

generalisera resultaten till hela populationen. Ett problem kunde också varit att få tillgång till 

rätt personer. Vi valde däremot att genomföra en förstudie med intervjuer med ett fåtal bolag. 

Detta för att lättare kunna tolka resultaten från de statistiska analyserna och förstärka studiens 

ekologiska validitet. 

5.2  Förstudie 

En förstudie genomfördes genom att vi vände oss till bolag på Stockholmsbörsen. Vi vände oss 

till personer i bolagen som hade ansvar och insikt i årsredovisningen. Förstudien genomfördes 

för att få en uppfattning om vad bolagen själva ansåg att de hade för motiv att publicera frivillig 

redovisning och vilken nytta denna ansågs ge. Förstudien kunde därför ge en större ekologisk 

validitet till studien då vi kunde se att de samband vi valde att testa även var relevanta i 

verkligheten. Förstudiens resultat presenteras i resultatkapitlet. Resultatet användes för att 

lättare kunna resonera kring huvudstudiens resultat. Detta gjorde att vi i analyskapitlet kunde 

använda oss av flera olika källor utifrån teorin, förstudien samt huvudstudien. Problemet 

angreps därmed från flera synvinklar och kunde därför förstärka studiens interna validitet 

genom att vi inte drog förhastade slutsatser om kausala samband. 

Vi skickade först ut ett intressebrev (se bilaga ett). Vi skickade först och främst ut till den 

person vi ansåg var relevant. Om mejladress till en specifik person inte gick att finna skickades 

intressemejlet till bolagets allmänna mejladress för att därigenom få kontakt med en relevant 

person. Vi genomförde fem stycken intervjuer baserat på ett utformat frågeformulär (se bilaga 

två). Respondenterna fick välja mellan att svara på frågorna via mejl eller telefon. Samtliga 

intervjuer blev dock mejlbaserade. Anledningen till att vi gav valmöjlighet mellan mejl- och 

telefonintervju var att vi trodde att respondenterna skulle vara mer villiga att delta i 

undersökningen om de själva fick välja vilken intervjuform som passade dem bäst. Att 



    
 

52 
 

intervjuerna endast var via mejl kan ha varit en viss svaghet med förstudien då det inte fanns 

något utrymme till att ställa följdfrågor. Vi håller samtliga respondenter anonyma. 

I tabell tre presenteras de frågor som inkluderades i formuläret samt en motivering för 

respektive fråga.  

Fråga Kommentar 

Vad har Ni för motiv att publicera frivillig 

redovisning?  

Vi ville vi se om bolagens motiv kunde tolkas 

utifrån några av de teoretiska antaganden vi 

studerat. 

Hur bestämmer Ni vad som ska inkluderas i Er 

frivilliga redovisning?  

Denna fråga var intressant då den kunde ge oss 

en bättre bild av bolagets bakomliggande 

diskussion avseende vad den frivilliga 

redovisningen kan tänkas tillföra bolaget. 

Vad anser Ni är de huvudsakliga typerna av 

frivillig redovisning?  

Vi ville bli medvetna om vad bolagen själva 

ansåg var den viktigaste typen av frivillig 

redovisning för att se vilken typ av frivillig 

redovisning som kan vara mest betydelsefull. 

Vilka intressenter anser Ni att Er frivilliga 

redovisning främst vänder sig till?  

Då studien utgår från fem intressentgrupper valde 

vi att fråga bolagen vilka intressentgrupper de 

ansåg att de vände sig till.  

Vad anser Ni att företaget får för 

nytta av den frivilliga redovisningen? Varför 

tror Ni att denna nytta erhålls?  

Då studiens huvudsakliga syfte var att identifiera 

nytta bolag erhåller från frivillig redovisning 

valde vi att inkludera denna fråga och se vilken 

nytta bolag själva ansåg att de erhåller. 

Tabell 3 Kommentarer till intervjufrågor 

5.3  Urval 
Studiens problematisering grundade sig i att svenska börsnoterade bolag har fått allt fler 

intressenter och att deras frivilliga redovisning därmed har ökat. Problemet är dock att det inte 

är fastställt vilken nytta bolagen får av den frivilliga redovisningen. Populationen i vår studie 

utgörs av svenska icke-finansiella bolag noterade på Stockholmsbörsen. Vi valde att inte göra 

något urval utan använde oss av samtliga 185 bolag i populationen. Anledningen till att inte 

göra något urval var att vi ville göra det enklare att generalisera studiens resultat och därmed 

förstärka studiens externa validitet. 

Varför vår population var svenska icke-finansiella bolag och inte samtliga bolag på 

Stockholmsbörsen berodde på att det fanns ett problem i att definiera vad som var frivillig 
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redovisning. Bolag som är registrerade i andra länder har andra regelverk att följa avseende sin 

redovisning.  Finansiella bolag i form av exempelvis bank och försäkring har ytterligare 

regelverk att följa angående sin redovisning. Till exempel måste banker följa regelverket Basel 

II och försäkringsbolag Solvency II (Power, 2007). Att både utländska och finansiella bolag 

exkluderades berodde därför på att dessa utformade sin årsredovisning annorlunda och det 

kunde ha medfört problem i att definiera vad som var frivillig redovisning. Vi exkluderade 

även de bolag som inte var noterade på Stockholmsbörsen under år 2012 för att samtliga 

årsredovisningar skulle vara jämförbara.  

5.4  Operationalisering 
I detta avsnitt presenteras hur vi valde att operationalisera studien. Våra hypoteser bestod av 

två variabler: frivillig redovisning och nytta. Studien var uppbyggd på att en mer innehållsrik 

frivillig redovisning ska medföra mer nytta. Frivillig redovisning var oberoende variabel 

medan nytta var beroende variabel. 

Vi presenterar även ett antal kontrollvariabler som inkluderades för att förstärka studiens 

interna validitet, det vill säga att vi inte skulle dra felaktiga slutsatser angående sambanden 

mellan den oberoende och de beroende variablerna. 

5.4.1 Oberoende variabel: Frivillig redovisning 

Den oberoende variabeln i vår studie var frivillig redovisning. Det finns flera metoder som 

använts inom forskningen för att operationalisera frivillig redovisning, exempelvis genom att 

räkna sidor, räkna ord eller att granska vad den frivilliga redovisningen innehåller. Då vi ville 

studera den frivilliga redovisningens innehållsrikedom beaktade vi de olika metoderna för att 

försäkra oss om begreppsvaliditeten.  Slutsatsen blev att innehållsrikedomen operationaliseras 

bäst genom att granska vad den frivilliga redovisningen egentligen innehåller. Detta gjorde vi 

med hjälp av ett index i enlighet med flera tidigare studier (Adrem, 1999; Wang et al., 2013; 

Banghøj & Plenborg, 2008; Qu et al., 2013; Al-Akra & Ali, 2012; Cooke, 1989; Broberg et al., 

2009, Depoers, 2000).  

Vi valde att utgå från det index som Adrem (1999) framställde då han granskade den frivilliga 

redovisningen i svenska börsnoterade bolag. Anledningen till att vi valde detta index var att 

det är anpassat till svenska bolag som denna studie baserades på. Adrem kategoriserade den 

frivilliga redovisningen i fyra kategorier: finansiell information, aktierelaterad information, 

strategisk information samt social information. Även vi valde att göra denna indelning. 
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I vårt index (se bilaga tre) valde vi att använda oss av punkterna i Adrems index avseende tre 

av fyra kategorier: finansiell-, aktierelaterad- samt strategisk- information. Vi gjorde dock vissa 

justeringar. I den finansiella informationen exkluderades punkten "nettotillgångar" då dessa 

redovisas i balansräkningen. Vi valde också att slå ihop punkterna "kvartalsbaserad 

försäljning" och "kvartalsbaserat resultat" till en gemensam punkt, både avseende bolaget i 

stort samt de olika affärssegmenten. Vi slog även ihop punkterna som hanterade bolagets 

framtida försäljning och resultat till en punkt samt de punkter som hanterade förväntad 

försäljning och resultat för räkenskapsåret. I den strategiska informationen valde vi att slå ihop 

de punkter som behandlade viktiga inköp och avyttringar under året till en punkt. Samtliga 

punkter som vi valde att slå ihop gjordes eftersom det var hanterbart att studera dessa 

tillsammans i stället för var och en för sig då de ofta nämns i samband med varandra. I den 

strategiska informationen tillades en punkt från Depoers (2000) studie avseende bolagets 

varumärke då bolag inte får inkludera internt upparbetade varumärken i balansräkningen 

(Smith, 2006). Vi valde även att inkludera en punkt från Banghøj och Plenborg (2008) 

avseende bolagets riskhantering. Denna punkt inkluderades då riskhantering är något som fått 

allt större betydelse för bolag och organisationer sedan mitten på 90-talet (Power, 2007).  

I den sociala informationskategorin följde vi Adrems indelning på tre underkategorier: 

anställda, miljö och socialt och etiskt ansvar. Vi valde dock att inte utgå från de punkter som 

Adrem har i sitt index eftersom redovisning av social information har utökats väsentligt sen 

Adrems studie genomfördes. Vi valde istället att använda oss av Global Reporting Initiatives 

(GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI, 2015). GRI är en organisation som utvecklar 

ramverk för hållbarhetsrapportering och ett flertal stora organisationer världen över använder 

sig av dessa (Deegan & Unerman, 2011). GRI:s riktlinjer ansåg vi därför vara relevanta. Vi 

utgick från de indikatorer som GRI har avseende miljöpåverkan, social påverkan, 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i 

samhället samt produktansvar. Indikationerna grundar sig i att bolaget ska beräkna olika mått 

i procentandel eller antal. Exempelvis ska de bolag som följer GRI ange återvunnet material i 

procent av bolagets totala materialanvändning. Vi valde dock att göra punkterna mer generella 

och istället granska om bolagen exempelvis skrev om återvinning i allmänhet. Anledningen till 

att vi inte valde att följa GRI:s indikatorer till punkt och pricka var att vi inte ville att de bolag 

som uttalat följde GRI skulle få fördelar och därmed en högre poäng i jämförelse med de bolag 

som inte följde GRI. 
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Något att poängtera är att studiens genomförande bidrog till att vi i vissa bolag missade delar 

av den sociala informationskategorin. Orsaken till detta var att ett flertal bolag hade den sociala 

delen av den frivilliga redovisningen i ett separat dokument och inte i 

årsredovisningsdokumentet. Detta påverkade till viss del studiens resultat. 

De punkter som vårt index består av kodades som 0=inkluderas ej och 1=inkluderas. Vi valde 

i enlighet med Adrem (1999) att inte väga vissa punkter mer än andra. Detta då vi hade som 

mål att mäta just innehållsrikedomen och ville därmed inte lägga några värderingar i angående 

vad som är mer viktigt än något annat. Variabeln frivillig redovisning användes i våra analyser 

som en kvotvariabel då samtliga punkter som kodats som 1 summerades. Detta kunde sedan 

visa hur pass innehållsrik den frivilliga redovisningen var. 

Data insamlades från årsredovisningar för 2012 (för de med brutet räkenskapsår användes 

årsredovisningar från 2012/2013). I datainsamlingen granskades enbart de delar i 

årsredovisningsdokumentet som inte krävs av lagar, regler och rekommendationer. Något att 

beakta är att även de delar som krävs i en årsredovisning skulle kunna innehålla frivillig 

information. Detta bortsågs dock från i denna studie. Vi började datainsamlingen genom att 

granska de första årsredovisningarna gemensamt för att komma överens om hur tveksamma 

fall skulle tolkas. Detta styrkte studiens internbedömarreliabilitet. Därefter sköttes 

granskningen av en person för att försäkra att varje årsredovisning granskades på ett likvärdigt 

sätt. 
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5.4.2 Beroende variabler: Nytta 

Data för nytta inhämtades delvis från bolagens årsredovisningar för år 2013 (för de med brutet 

räkenskapsår 2013/2014). Data inhämtades även från tre rankinglistor baserade på år 2013 

respektive 2014 samt från databasen Orbis med data från 2013. 

Finansiell prestation 

Vi valde att mäta finansiell prestation via avkastning på eget kapital (ROE) samt avkastning på 

totalt kapital (ROA). Att endast använda ett mått för att mäta finansiell prestation skulle kunna 

vara ett problem i och med risken att sådana mått kan skilja sig mellan branscher. Att istället 

använda två mått kunde till viss del frångå detta problem och studiens reliabilitet stärktes 

därför.  

ROA visar hur pass väl bolaget har lyckats förränta sitt totala kapital och kan sägas vara ett av 

de viktigaste nyckeltalen för ett bolag. Måttet beräknas via att dividera bolagets rörelseresultat 

plus finansiella intäkter med bolagets totala kapital. (BAS, 2013) Exempelvis använder sig 

Broberg et al (2010) i sin studie på svenska börsnoterade bolag ROA för att granska om bolag 

med högre prestation har en mer innehållsrik frivillig redovisning. 

ROE är ett ägarrelaterat prestationsmått då det visar hur väl bolaget har lyckats förränta ägarnas 

satsade kapital. ROE har stor betydelse för både nuvarande och potentiella ägare samt 

långivare. Måttet beräknas genom att dividera bolagens resultat före skatt med det egna 

kapitalet. (BAS, 2013) 

Data inhämtades från bolagens årsredovisningar. Vi beräknade måtten själva för att säkra att 

alla beräkningar skulle vara genomförda på samma sätt och förenkla studiens replikerbarhet 

och reliabilitet. Måtten anges i procent och variablerna kodades som kvotvariabler. 

Internationalisering 

Internationalisering mättes via att granska hur stor procentuell andel av bolagets försäljning 

som skedde utomlands. Calof och Beamish (1995) menar att internationalisering innebär att ett 

bolag expanderar sin verksamhet över det egna landets gränser. Andel utländsk försäljning är 

därför ett bra sätt att mäta ett bolagets internationalisering. Detta då det visar hur pass mycket 

bolaget har expanderat sin verksamhet avseende försäljning på utländska marknader.  Måttet 

är även ett av det vanligaste i att mäta ett bolags internationalisering. (Tallman & Li, 1996) 

Exempelvis använder Capar och Kotabe (2003) detta mått då de i sin studie granskar relationen 

mellan bolags prestation och dess internationalisering. 
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Det finns även andra mått som har använts för internationalisering, exempelvis genom att 

identifiera hur många marknader bolaget är verksamt i (Tallman & Li, 1996). Vi valde dock 

att begränsa oss till andel utländsk försäljning då det inte fanns tillgänglig data för antal 

marknader i samtliga bolags årsredovisningar samt att vi ville ha ett bra jämförelsemått bolagen 

emellan.  

Internationalisering beräknades genom att den omsättning som inte skett i Sverige divideras 

med bolags totala omsättning. Data inhämtades från årsredovisningar. Måttet blev sedan en 

procentsats och variabeln kodades som en kvotvariabel. 

Kostnader för eget kapital 

De kostnader ett bolag har för det egna kapitalet beror på hur stort avkastningskrav ägarna har. 

Ägarnas avkastningskrav beror på hur riskfyllt det är att placera kapital i aktien, en låg risk 

innebär ett lägre avkastningskrav. Detta medför en lägre kostnad för bolagets eget kapital. 

(Botosan & Plumlee, 2002) Med tanke på att bolagets kostnader för eget kapital påverkas av 

aktiens risk valde vi att mäta variabeln kostnader för eget kapital genom aktiens betavärde.  

Betavärdet visar hur riskfyllt det är att placera i en viss aktie i relation till marknaden. 

Marknadens totala betavärde är ett. Om betavärdet för en enskild aktie är mindre än ett innebär 

det att aktien kommer röra sig mindre än marknaden och är därmed inte så riskfylld. Om 

betavärdet är större än ett är det en större risk att placera kapital i aktien. En akties betavärde 

kan därmed indikera på vilket avkastningskrav marknaden har på aktien. (Greve, 2003) Detta 

kan påverka bolagets kostnader för eget kapital. Botosan och Plumplee (2002) använde 

exempelvis betavärdet som en indikator på hur pass riskfylld en aktie är i sin studie. 

Det finns således studier som använt sig av flera mått då kostnader för eget kapital kan bero på 

flera faktorer. Exempelvis använder sig Leuz och Verecchia (2000) i sin studie om de 

ekonomiska konsekvenserna av ökad redovisning exempelvis betavärde samt aktiens 

omsättningshastighet. Vi valde dock att begränsa oss till enbart betavärdet då data för detta var 

tillgängligt för samtliga bolag.  

Data inhämtades från databasen Orbis. Betavärdet baserades på en tidsserie på ett år. 

Anledningen till att vi valde just ett år var att vi ville att måttet skulle vara likvärdigt för flera 

av de andra variablerna i studien vars data är inhämtat från årsredovisningar som baseras på ett 

helt år. Betavärdet kodades som en kvotvariabel.  
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Marknadsvärde 

Marknadsvärde mättes genom måttet market-to-book där marknadsvärdet sattes i relation till 

eget kapital. Market-to-book beskriver företagets värde och visar om värdepapper är 

undervärderade eller övervärderade (Hassan et al, 2009). Ett flertal tidigare studier har använt 

market-to-book för att mäta ett bolags marknadsvärde, exempelvis Hassan et al. (2009), Al-

Akra och Ali (2012) samt Wang et al. (2013). 

Anledningen till att vi valde att använda jus market-to-book och inte enbart marknadsvärdet 

var att vi ville göra jämförelser bolagen emellan. Enbart marknadsvärdet är storleksbetingat. 

Om vi hade använt detta kunde det därmed ha försämrat studiens interna validitet då det hade 

funnits en risk för att vi hade dragit felaktiga slutsatser. 

Data samlades in från bolagens årsredovisningar. Marknadsvärdet för respektive bolag 

beräknades genom att antalet utestående aktier vid bokslutet multiplicerat med aktuellt 

aktiepris vid samma tidpunkt. Detta dividerades sedan med eget kapital. Måttet blev en 

procentsats och kodades som en kvotvariabel. 

Målbild 

Variabeln målbild mättes genom att omsättning sattes i relation till antal anställda. Carlson 

(2004) beskriver detta mått som en personell motsvarighet till nyckeltalet 

omsättningshastighet. Omsättningshastigheten visar hur effektivt det totala kapitalet har haft 

möjlighet att återanvändas. Det kan tänkas att anställda som har en tydlig bild av bolagets mål 

och strävar efter denna kommer kunna medföra positiva ekonomiska effekter för bolagets 

omsättning varav måttet skulle kunna mäta de anställdas målbild.  

Det kunde funnits andra metoder för att mäta de anställdas målbild. Ett sätt kunde ha varit att 

skicka ut enkäter till de anställda i bolagen och frågat om hur nära deras målbild var med 

bolagsledningens målbild. Dock hade det funnits ett problem i att få tillgång till samtliga bolags 

anställda. Det hade även funnits en risk i att få en låg svarsfrekvens vilket hade kunnat försvåra 

generaliserbarheten.  

Det ska poängteras att omsättning per anställd kan vara missvisande när det som i vår studie 

jämförs mellan bolag i olika branscher (Carlson, 2004). Detta eftersom antalet anställda kan 

skilja sig avsevärt mellan olika branscher. Då vi hade branschtillhörighet som en 
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kontrollvariabel togs detta till viss del hänsyn till när resultat granskades för att inte dra 

felaktiga slutsatser och försämra studiens interna validitet. 

Data samlades in via bolagens årsredovisningar. Respektive bolags omsättning dividerades 

med antal anställda. Måttet blev ett absoluttal och kodades som en kvotvariabel. 

Nöjda anställda 

Variabeln nöjda anställda operationalisera vi genom en rankinglista på Sveriges bästa 

arbetsgivare. Rankingen utfördes av företaget "Universum" under maj till augusti 2014. 

Rankinglistan utfördes genom att drygt 33 000 anställda fick utvärdera sin arbetsgivare via en 

enkät baserat på vad de tyckte om sin arbetsplats och arbetssituation. (Universum, 2015a) 

Denna typ av undersökning för att mäta de anställdas nöjdhet har tidigare genomförts av 

exempelvis Arogundade och Arogundande (2015). 

Listan inkluderade de 70 bästa bolagen, både börsnoterade och icke-noterade. Vi valde denna 

lista då vi ansåg att den var seriöst utförd. Detta då Universum betonade både rankingens 

validitet och reliabilitet samt att de inte låter sig påverkas av ledningen i de bolag som berördes 

i studien (Universum, 2015b). Vi är medvetna om att det fanns vissa problem med denna 

rankinglista. För det första baserades undersökningen på data från år 2014 medan övrig nytta i 

studien baserades på data från 2013. Det kan därför till viss del ha försämrat studiens interna 

validitet. Vi valde ändå att använda rankinglistan då undersökningen genomfördes efter att 

bolagens frivilliga redovisning publicerades varav kausala samband ändå mättes trots att 

tidpunkten inte var densamma som för övriga variabler. För det andra var ett problem att vi 

inte visste om samtliga bolag i vår population deltog i undersökningen. Detta då vi enbart kunde 

se de 70 bästa bolagen.  

Vi hade också kunnat mäta hur pass nöjda de anställda är genom att själva fråga de anställda i 

respektive bolag via exempelvis enkäter. Det hade dock kunnat vara ett problem att få tillgång 

till de anställda i samtliga bolag i vår population. En enkät hade också kunnat innebära att vi 

hade fått ett stort bortfall. Ett alternativ hade också kunnat vara att få tillgång till bolagens 

interna undersökningar på hur nöjda deras anställda är. Det hade dock kunnat innebära ett 

problem i att undersökningen då var utförd av bolaget själv vilket kunde ha medfört att bolaget 

färgat resultaten. Det hade också kunnat vara ett problem då bolagens interna undersökningar 

inte var likadana varav det kunde varit svårt att jämföra bolagen emellan. En fördel med att 
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använda oss av en rankinglista var att vi hade en undersökning som redan var utförd av en 

oberoende part som gjorde att det blir lätt att jämföra bolagen med varandra. 

Data samlades in via att först granska vilka bolag i vår population som var med på listan. De 

bolag som var med på listan fick kodningen 1 medan de som inte var med på listan kodades 

som 0. Variabeln kodades därmed som en dikotom variabel. 

Attraktiv arbetsgivare 

Variabeln attraktiv arbetsgivare operationaliserad via en rankinglista över Sveriges mest 

attraktiva arbetsgivare 2014 utgiven av organisationen Universum. Studien kallas 

FöretagsBarometern och utfördes mellan oktober 2013 till januari 2014. Den utfördes på 

Sveriges universitets- och högskolestudenter som fick rösta fram sina framtida 

drömarbetsgivare. Undersökningen var en stor undersökning där över 20 000 studenter från 30 

universitet deltog. (Universum, 2015c) Att studien enbart utfördes på studenter kan anses vara 

en begränsning. Eftersom studenter är den framtida arbetskraften som inom en snar framtid ska 

söka sig ut på arbetsmarknaden kändes listan ändå relevant. Med tanke på undersökningens 

bredd kan den också anses fånga in en stor mängd åsikter. 

Undersökningen utmynnade i rankinglistor utifrån sex studieområden: ekonomi, 

civilingenjörer, högskoleingenjörer, juridik, data/IT samt fastighetsmäklare. Varje rankinglista 

bestod av 100 stycken bolag. Vi utgick från samtliga studieområdens rankinglistor då vi ansåg 

att det täckte en större bredd med hänseende till de olika branscherna. Varje studieområde 

representerade en viss typ av studenter och det kan tänkas att dessa studenter attraheras av olika 

bolag som verkar inom olika branscher.  

Ett alternativ hade kunnat vara att vi själva utförde en enkätundersökning på studenter för att 

se vilka bolag de ansåg var attraktiva arbetsgivare. Dock fanns en risk i att få många bortfall. 

Även med avseende på den omfattning som Universums undersökning innefattade kändes den 

mer användbar än vad en egen undersökning hade medfört.  

Vi samlade först in data genom att granska vilka bolag i vår population som var med på de 

aktuella rankinglistorna. De bolag som var med på någon av listorna fick kodningen 1 medan 

de som inte var med kodades med 0. Variabeln kodades sedan som en dikotom variabel. 
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Starkt varumärke 

Vi valde att operationalisera variabeln varumärke genom att använda oss av en rankinglista. 

Detta i enlighet med Melo och Galan (2011) som i sin studie på hur ett bolags CSR-arbete 

påverkar varumärket använde sig av en global rankinglista. Denna rankinglista kallas ”Most 

valuable brands” utgiven av organisationen Interbrand. Vi valde att använda oss av en liknande 

rankinglista. Då vår studie undersöker svenska bolag valde vi att använda oss av en lista som 

enbart inkluderade svenska varumärken. Rankinglistan vi valde att använda heter Sustainable 

Brand Index (SBI) 2014, utgiven av organisationen Sustainable Brand Insight. Denna 

organisation väljer årligen ut ett antal varumärken utifrån dess marknadsdelar, hur välkänt 

varumärket är samt hur aktivt det är på den svenska marknaden. Dessa varumärken får sedan 

utvärderas och rankas av svenska konsumenter baserat på den generella kännedomen om 

respektive varumärke samt hur konsumenterna upplever kvaliteten i bolagens 

hållbarhetsarbete. Listan för år 2014 baserades på undersökningar gjorda år 2013 och består av 

242 varumärken. (SB-insight, 2015) Denna lista valdes då vi ansåg att den var seriöst utförd 

samt tillförlitlig med hänseende till undersökningens bredd och utformning. Listan valdes 

också för att studiens problem ligger i att granska om frivillig redovisning medför olika slags 

nytta. En del av frivillig redovisning är social information i form av exempelvis hållbarhet 

varav denna lista var relevant. 

Ett alternativt sätt kunde varit att vi själva utförde en studie via exempelvis enkäter på 

konsumenter för att mäta styrkan i bolags varumärken. Ett problem med detta skulle varit att 

det kunde varit svårt att få kontakt med tillräckligt många respondenter och risken i att det blev 

många bortfall. Att använda SBI kändes därför som en fördel eftersom det är en redan utförd 

undersökning som innefattar många respondenter och är utförd av en oberoende organisation.  

Data samlades in genom att först granska vilka bolag i vår population som fanns med på SBI. 

Kodningen blev att de bolag vars varumärke var med på listan fick kodningen 1. De bolag som 

inte fanns med på listan kodades som 0. Variabeln kodades därefter som en dikotom variabel. 
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Försäljning 

Variabeln försäljning operationaliserade genom ett mått där bolagens omsättning dividerades 

med eget kapital. Anledningen till att vi valde att använda ett relationsmått var att det fanns ett 

problem i att enbart använda omsättning. Detta då omsättning i kronor är storleksbetingat varav 

det hade funnits en risk i att vi dragit felaktiga slutsatser och försämrat studiens interna validitet. 

För att frångå detta problem valde vi att sätta omsättningen i relation till bolagets eget kapital.  

Data samlades in via bolagens årsredovisningar. Omsättningen dividerades med bolagets eget 

kapital varav vi fick fram ett procenttal. Variabeln kodades sedan som en kvotvariabel.  

Kredittid 

Variabeln kredittid operationaliserades via bolagens genomsnittliga kredittider från dess 

leverantörer. Beräkningen skedde genom att först sätta bolagets leverantörsskulder vid 

räkenskapsårets slut i relation till dess varuinköp under året. Årets varuinköp beräknades 

genom att addera bolagets kostnader för sålda varor och dess förändring i varulager. För att 

sedan få fram den genomsnittliga kredittiden i dagar multiplicerades måttet med 360.  

Något att beakta är att det blev ett bortfall på 15 bolag i denna variabel. Detta då vissa bolag 

varken hade varulager eller kostnad för sålda varor. Detta gjorde att måttet inte gick att beräkna. 

Ett problem med bortfallet var att samtliga bolag inte var med i alla hypoteser vilket kunde 

försvåra jämförbarheten. Vi var dock medvetna om detta vid tolkning av resultat och analys.  

Samtliga siffror hämtades från bolagens årsredovisningar. Måttet angavs i antal dagar och 

variabeln kodades som en kvotvariabel. 

Lånekostnad 

Bolagets lånekostnad är den ränta bolaget får betala långivaren för att den ska låna ut pengar. 

Vi valde att mäta variabeln lånekostnad genom att mäta bolagets genomsnittliga låneränta. 

Måttet beräknades genom att dividera bolagets räntekostnader med dess långfristiga skulder. 

Den genomsnittliga låneräntan visar sedan vad bolaget får betala för genomsnittlig ränta i 

procent på dess skulder. (Ax et al., 2009)  

Något att beakta är att det blev ett bortfall på åtta bolag i denna variabel då vissa bolag inte 

hade några långfristiga skulder. Ett problem med bortfallet var att samtliga bolag inte var med 

i alla hypoteser vilket kunde försvåra jämförbarheten. Vi var dock medvetna om detta vid 

tolkning av resultat och analys.  
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Data insamlades via bolagens årsredovisningar. Bolagets skulder dividerades med bolagets 

räntekostnader. Eftersom genomsnittlig låneränta angavs i procent kodades variabeln därefter 

och blev sedan en kvotvariabel. 

5.4.3 Kontrollvariabler 

I denna studie ämnade vi att undersöka om den oberoende variabeln frivillig redovisning kunde 

påverka de beroende nyttovariablerna. Det ska dock inte förglömmas att de beroende 

variablerna kan påverkas av flera andra aspekter. För att inte riskera att försämra studiens 

interna validitet och dra felaktiga slutsatser valde vi att inkludera ett antal kontrollvariabler. 

Storlek, branschtillhörighet samt finansiell prestation inkluderades som kontrollvariabler i 

samtliga hypotestestet. Ytterligare kontrollvariabler var andel utländskt ägande, soliditet, ålder 

samt tillväxttakt. Dessa inkluderades i de hypotestester där den beroende variabeln kunde 

tänkas påverkas av dessa.  

Kontrollvariablerna inhämtades från bolagens årsredovisningar för 2013 (för de med brutet 

räkenskapsår 2013/2014) samt databaserna Orbis och Aktieservice. 

Storlek 

Storlek operationaliserades genom bolagens balansomslutning. Variabeln kodades som en 

kvotvariabel. Tidigare studier har påvisat att möjligheten till internationalisering (Zahra et al., 

2007), bolagets prestation (Tallman & Li, 1996) samt marknadsvärde (Wang et al., 2013) skulle 

kunna påverkas i en positiv riktning av bolagets storlek. Bolagets lånekostnader (Chen et al., 

2014) och kostnader för eget kapital (Gebhardt et al., 2001) skulle kunna påverkas i en negativ 

riktning. Även bolagets attraktivitet som arbetsgivare, varumärkets styrka, de anställdas 

målbild, kredittid från leverantörer samt försäljning skulle kunna påverkas i en positiv riktning 

av bolagets storlek då större bolag är mer synliga och kommunicerar ut mer information. Hur 

pass nöjda de anställda är skulle även kunna påverkas i en positiv riktning av bolagets storlek 

då större bolag ofta har mer resurser till att exempelvis ge de anställda bra villkor och förmåner. 
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Bransch 

Bransch inkluderades som en kontrollvariabel. Detta då marknadsvärdet (Wang et al., 2013), 

internationalisering (Zahra et al.), lånekostnader (Chen et al., 2012), finansiell prestation 

(Tallman & Li, 1996) och kostnader för eget kapital (Gebhardt et al., 2001) skulle kunna skilja 

sig beroende på branschtillhörighet. De anställdas målbild som operationaliserades via 

omsättning per anställd skulle kunna påverkas av branschtillhörigheten. Detta då de branscher 

som har flera anställda, exempelvis tjänsteföretag, får ett lägre mått i jämförelse med de 

branscher som har ett färre antal anställda. Även försäljning, bolagets attraktivitet som 

arbetsgivare, varumärkets styrka samt kredittid från leverantörer skulle kunna skilja sig 

beroende på branschtillhörighet. 

Branschindelningen gjordes i åtta stycken kategorier: industri, konsumentvaror, tjänster, 

teknologi, råvaror, kommunikation, hälsovård samt olja och gas. Kategorierna var i enlighet 

med den indelning som görs på Stockholmsbörsen, dock exklusive finansiella bolag då dessa 

inte omfattades av denna studie. De åtta kategorierna kodades var och en som dummyvariabler 

med industri som referensvariabel. 

Utländskt ägande 

Utländskt ägande operationaliserades via att identifiera hur stor del av bolagets kapital som var 

ägt av utländska ägare. Variabeln kodades som en kvotvariabel.  

Anledningen till att vi valde att inkludera utländskt ägande som en kontrollvariabel var att vårt 

resonemang i hypotes två bygger på att frivillig redovisning kan locka till sig utländska ägare 

som i sin tur medför internationalisering. Utifrån detta var vi tvungna att kontrollera om 

bolagen hade utländska ägare för att kunna dra slutsatser. Dessutom menar Wang et al. (2013) 

att marknadsvärdet skulle kunna påverkas positivt av en hög andel utländskt ägande då dessa 

ställer högre krav på lönsamhet och effektivitet. Chen et al (2014) har även hittat belägg för att 

en hög andel utländskt ägande kan medföra lägre lånekostnader. 

Soliditet 

Soliditet är ett mått på bolagets betalningsförmåga på lång sikt och beräknas genom att dividera 

bolagets eget kapital med det totala kapitalet (Ax et al., 2009). Variabeln kodades som en 

kvotvariabel. 
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En hög soliditet skulle kunna påverka ett bolags lånekostnader i en negativ riktning. En låg 

soliditet indikerar på att bolaget kan ha problem att betala tillbaka sina lån i framtiden. Detta 

kan medföra att det blir mer riskfyllt för långivaren varav bolaget får betala högre kostnader 

för lånat kapital. (Chen et al., 2014) Bolagets grad av internationalisering skulle kunna 

påverkas av dess soliditet då en låg soliditet kan medföra att bolaget inte har tillräckligt med 

resurser för att kunna etablera sig utomlands (Zahra et al. 2007). Även bolagets kostnader för 

eget kapital skulle kunna påverkas negativt av en hög soliditet (Gebhardt et al., 2001). 

Ålder 

Bolagets ålder mättes genom att se hur länge bolaget hade varit verksamt till och med år 2013. 

Variabeln var ett absoluttal och kodades därför som en kvotvariabel. 

Ålder inkluderades som en kontrollvariabel då Zahra et al. (2007) menar att bolag som varit 

etablerade länge har en större chans att etablera sig på utländska marknader och öka sin 

internationalisering. Detta på grund av att bolaget har de tillgångar, kontakter och erfarenhet 

som behövs. 

Tillväxttakt 

Bolagets tillväxttakt mättes genom att dividera bolagets omsättning för 2013 med bolagets 

omsättning för 2012. Tillväxttakt angavs i procent och kodades som en kvotvariabel. 

Tillväxttakt inkluderades som en kontrollvariabel då marknadsvärdet skulle kunna påverkas av 

en hög tillväxttakt då de bolag som växer snabbare värderas högre på marknaden (Wang et al. 

2013). Även bolagets lånekostnader skulle kunna påverkas av dess tillväxttakt. Detta då en hög 

tillväxttakt kan medföra lägre lånekostnader eftersom långivarna ser att det finns en större 

möjlighet att bolaget kommer kunna betala tillbaka (Chen et al., 2014). 

Finansiell prestation 

Vi valde att använda ROA som en kontrollvariabel för finansiell prestation. Detta då en hög 

prestation skulle kunna påverka bolagets marknadsvärde (Wang et al. 2013) och 

internationalisering (Zahra et al., 2007) i en positiv riktning. En hög prestation skulle även 

kunna påverka bolagets lånekostnader i en negativ riktning (Chen et al., 2014). Även bolagets 

attraktivitet som arbetsgivare, hur pass nöjda de anställda är, de anställdas målbild, kredittid 

från leverantörer samt varumärkets styrka skulle kunna påverkas positivt av en hög prestation. 
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Det skulle även kunna tänkas att bolagets försäljning kunde ha ett starkt samband med bolagets 

finansiella prestation. 

5.5 Statistiska analyser 
För att analysera vårt insamlade datamaterial använde vi oss av statistikprogrammet SPSS. Vi 

genomförde univariata-, bivariata- samt multivariata analyser för att få en helhetsbild av 

datamaterialet. 

Med tanke på att vi inte gjorde något urval utan använde oss av hela populationen behövde vi 

inte beakta signifikansnivån i den mån om resultatet var generaliserbart eller inte. Dock 

beaktades ändå signifikansnivån för att försäkra oss om att sambandet inte var slumpmässigt. 

Vi beaktade tre signifikansnivåer: enprocentig, femprocentig och tioprocentig. Den 

enprocentiga signifikansnivån är den mest säkra medan den femprocentiga är den vanligaste 

acceptabla nivån. (Bryman & Bell, 2013) Den tioprocentiga signifikansnivån beaktades vid ett 

fåtal tillfällen då testet kunde styrkas av ytterligare faktorer som exempelvis förstudiens 

resultat. 

Univariata analyser 

För att få en översiktsbild över vårt datamaterial genomfördes ett antal univariata analyser. På 

samtliga kvotvariabler beaktades medelvärde, median, minsta och högsta värde som variabeln 

antog samt standardavvikelse. Anledningen till att vi valde att utföra fler univariata analyser 

var att ett test på exempelvis en variabels medelvärde inte ensamt visar variabelns egenskaper. 

Detta för att medelvärdet påverkas av extremvärden vilka bör beaktas i vidare tester (Byström 

& Byström, 2011). På samtliga dikotoma variabler beaktades frekvensen på varje kategori.  

Vi testade även om variablerna var normalfördelade. Detta gjordes med hjälp av Skewness och 

Kurtosis. Skewness visar om en fördelning är symmetrisk medan Kurtosis visar variabelns 

toppighet. Ju närmare noll dessa tester visar desto mer normalfördelad är variabeln. (Wahlgren, 

2012) De variabler som inte var normalfördelade logaritmerades. Om den logaritmerade 

variabeln visade ett värde närmare noll på Skewness och Kurtosis användes denna i vidare 

analyser. 
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Bivariata analyser 

Bivariata analyser genomfördes för att dels se hur de beroende variablerna i form av nytta var 

relaterade till den oberoende variabeln frivillig redovisning. Analyser genomfördes också för 

att se hur kontrollvariablerna var relaterade till varandra och till övriga variabler. Detta för att 

ta hänsyn till vilka variabler som relaterade starkt till varandra i kommande tester. 

För att se hur variablerna relaterade till varandra utfördes två korrelationsanalyser. För 

kvotvariablerna användes Pearsons r. För att se hur både de dikotoma variablerna och 

kvotvariablerna korrelerade med varandra användes Spearmans Rho. (Bryman & Bell, 2003) 

Multivariata analyser 

För att slutligen testa de kausala sambanden i våra hypoteser mellan den oberoende variabeln 

frivillig redovisning och de beroende variablerna i form av nytta utfördes multivariata analyser. 

I dessa analyser inkluderades även de kontrollvariabler som skulle kunna påverka de beroende 

variablerna. För de hypoteser där den beroende variabeln var en kvotvariabel utfördes en linjär 

regressionsanalys enligt minsta kvadratmetoden. I de tester där den beroende variabeln var en 

dikotom variabel genomfördes en logistisk binär regressionsanalys. I de multivariata 

analyserna kunde vi se om den oberoende variabeln frivillig redovisning samt kontrollvariabler 

kunde förklara  en beroende variabel i form av nytta. 

I samtliga multivariata analyser beaktades även variablernas multikollinearitet. Enligt 

Wahlgren (2012) är gränsen för multikollinearitet vanligen fem eller tio på VIF-värdet men 

även ännu lägre värden bör uppmärksammas. Detta för att en för hög multikollinearitet kan 

försämra testets förklaringsgrad.  
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5.6 Variabelsammanställning 
I tabell fyra följer en variabelsammanställning. Där presenteras de elva beroende variablerna, 

i vilken riktning vi antog i hypoteserna att frivillig redovisning kan påverka dessa, hur de 

operationaliserades, vilka kontrollvariabler som inkluderades samt vilken multivariat analys 

som genomfördes. De kontrollvariabler som inkluderas i respektive hypotestest är de som kan 

antas påverka den beroende variabeln i en viss riktning. Dessa diskuteras i avsnittet 5.4.3 

Kontrollvariabler.  

 

Variabel-

sammanställning 
Frivillig 

redovisning 

(+/-) 

Operationalisering Variabeltyp Kontrollvariabler Multivariat 

analys 

Finansiell 

prestation 
+ ROA, ROE Kvot Storlek, bransch 

Minsta 

kvadratmetoden 
International-

isering + 
%-utländsk av total 

försäljning 
Kvot 

Storlek, bransch, 

utländskt ägande, 

soliditet, ålder, ROA 

Minsta 

kvadratmetoden 

Kostnad EK 
- Betavärde Kvot 

Storlek, bransch, 

soliditet, ROA 
Minsta 

kvadratmetoden 
Marknadsvärde 

+ Market-to-book Kvot 

Storlek, bransch, 

utländskt ägande, 

tillväxttakt, ROA 

Minsta 

kvadratmetoden 

Målbild 
+ Omsättning/anställd Kvot Storlek, bransch, ROA 

Minsta 

kvadratmetoden 
Nöjda anställda + Rankinglista Dikotom Storlek, bransch, ROA Binär 
Attraktiv arb.givare  + Rankinglista Dikotom Storlek, bransch, ROA Binär 
Starkt varumärke + Rankinglista Dikotom Storlek, bransch, ROA Binär 
Försäljning 

+ 
Omsättning/eget 

kapital 
Kvot Storlek, bransch, ROA 

Minsta 

kvadratmetoden 
Kredittid 

+ 
Genomsnittlig 

kredittid 
Kvot 

Storlek, bransch, ROA, 

soliditet 
Minsta 

kvadratmetoden 
Lånekostnad 

- 
Genomsnittlig 

lånekostnad 
Kvot 

Storlek, bransch, ROA, 

utländskt ägande, 

soliditet, tillväxttakt 

Minsta 

kvadratmetoden 

Tabell 4 Sammanställning av variablerna 
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5.7 Metodkritik 
Reliabilitet 

För att förstärka studiens reliabilitet försökte vi i så stor utsträckning som möjligt beskriva hur 

studien genomfördes för att den lättare skulle vara replikerbar. För att försäkra oss om att 

samma resultat skulle kunna erhållas igen i en likvärdig studie beaktade vi aspekter som skulle 

kunnat påverka våra resultat i allt för hög omfattning. Exempelvis testade vi att exkludera vissa 

extremvärden för att se om dessa påverkade resultaten. 

Ett problem med studiens internbedömarreliabilitet kan varit då vi insamlade data till variabeln 

frivillig redovisning. Detta för att datainsamlingen till viss del kan ha varit subjektiv. För att 

förbättra internbedömarreliabiliteten började dock datainsamlingen för variabeln frivillig 

redovisning med att vi tillsammans gick igenom ett antal årsredovisningsdokument och 

diskuterade tveksamma fall. Vi var även noggranna då vi samlade in övrig data i studien då vi 

exempelvis dubbelkollade aspekter vi var osäkra på. 

Validitet 

En förstudie utfördes för att förstärka studiens interna och ekologiska validitet. Den ekologiska 

validiteten förstärktes genom att vi fick en uppfattning om de samband vi valde att testa var 

verklighetsförankrade. Detta för att vi exempelvis kunde se vilken nytta respondenterna i 

förstudien själva ansåg att de kunde erhålla av frivillig redovisning för att sedan jämföra detta 

med våra teoretiska antaganden. Studiens interna validitet förstärktes då vi med hjälp av både 

förstudiens resultat, de statistiska resultaten samt teorin kunde resonera kring trovärdigheten i 

de kausala sambanden. I de statistiska analyserna inkluderades även ett antal kontrollvariabler 

för att förstärka studiens interna validitet. Detta för att se om de beroende nyttovariablerna 

kunde påverkas av andra faktorer. 

Ett problem kan ha varit begreppsvaliditeten fyra tre variabler: nöjda anställda, attraktiv 

arbetsgivare, målbild samt starkt varumärke. Detta för att dessa variabler är mänskliga 

uppfattningar vilka är svåra att mäta. Dock fick vi använda oss av exempelvis rankinglistor då 

det fanns ett problem i att själva utföra undersökningar. Att vi inte kunde utföra egna 

undersökningar berodde exempelvis på en tidsaspekt. Vi försökte dock försäkra oss om att de 

undersökningar vi använde oss av var genomförda på ett tillförlitligt sätt. 
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Kapitel Sex – Resultat 

I resultatkapitlet presenteras studiens resultat. Först introduceras förstudien där vi visar vad de fem 

respondenterna svarade på våra intervjufrågor. Därefter presenteras huvudstudiens resultat fördelat 

på univariata-, bivariata- och multivariata analyser. I de univariata analyserna visas hur den 

oberoende variabeln frivillig redovisning, de beroende nyttovariablerna samt kontrollvariablerna är 

fördelade. Här visas även hur vi beaktade variablernas normalfördelning. I de bivariata analsyerna 

visas hur variablerna korrelerar med varandra. I de multivariata analyserna presenteras resultaten 

för de elva hypoteserna.  

6.1  Förstudie 
I tabell fem presenteras en sammanställning av förstudiens resultat. Tabellen visar hur 

respektive bolag har svarat på varje fråga.  

I den första frågan svarade majoriteten att deras främsta motiv till att publicera frivillig 

redovisning var att genom ökad transparens bygga större förtroende för bolaget. Andra frågan 

berörde hur bolagen bestämmer vad som ska inkluderas i sin frivilliga redovisning. Trenden 

var att bolagen beaktade vad intressenterna behöver för information. 

I den tredje frågan svarade samtliga bolag att den huvudsakliga typen av frivillig redovisning 

är miljö- och hållbarhetsinformation. I fråga fyra ansåg majoriteten av bolagen att de vänder 

sin frivilliga redovisning till många typer av intressenter. Dock skiljer sig bolag fem i detta som 

ansåg att bolagets frivilliga redovisning främst vänder sig till kapitalmarknaden. I frågan 

angående vilken nytta bolagen erhåller utifrån sin frivilliga redovisning var svaren spridda. 

Nytta som nämndes var att bolagen erhöll nöjdare kunder och medarbetare, ökat förtroende för 

bolaget, förenklad kapitalanskaffning samt engagemang från intressenter. Bolag ett nämnde 

även att nytta kunde vara att bli en attraktiv arbetsgivare medan bolag fem nämnde att 

varumärket kunde stärkas. 

Sammantaget kan vi se att bolagen i förstudien ansåg att de får nytta av frivillig redovisning. 

Detta gör att det finns en mening med vår huvudstudie i att identifiera vad denna nytta är. Vi 

kan också se att nytta bolagen nämner stämmer överens med våra tidigare antaganden. För det 

första gällande att bolagen anser att de kan erhålla både ekonomisk och icke-ekonomisk nytta. 

För det andra kan vi se att nytta vi tidigare identifierat via teori och tidigare forskning även är 

något som bolagen i verkligheten tror att de erhåller. Exempelvis att frivillig redovisning kan 
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medföra ett starkt varumärke vilket antas i hypotes åtta samt förenklad kapitalanskaffning som 

antas i hypotes tre, tio samt elva. 

Förstudien styrker även Campbell et al. (2001) resultat om att bolagens frivilliga redovisning 

vänder sig till flera intressentgrupper. Ett flertal intressentgrupper som inkluderades i studien 

nämns i förstudien så som ägare, kunder, leverantörer och anställda. Dock nämns även vissa 

intressenter som inte inkluderas i vår huvudstudie, till exempel samhället i stort. Detta kan 

indikera på att vi missat andra intressentgrupper som kan ha varit viktiga att studera.  

Tabell 5 Sammanställning av förstudiens resultat 

  

Fråga Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 Bolag 4 Bolag 5 

Vad har Ni för motiv 

att publicera frivillig 

redovisning? 

Bra information 

till intressenter. 

Transparens, 

bygga förtroende 

för verksamheten. 

Transparens avseende 

ekonomisk utveckling 

samt socialt och 

miljömässigt ansvar. 

Transparens samt 

bibehålla 

intressenternas 

förtroende och 

engagemang. 

Ge översiktsbild av 

bolaget. 

Hur bestämmer Ni vad 

som ska inkluderas i Er 

frivilliga redovisning? 

Vad 

intressenterna 

behöver för 

information, 

Aktiespararnas 

önskemål. 

Vilken 

information ägare 

och kunder 

behöver om 

bolagets framtid 

och riskhantering. 

Följer främst lagar 

och regler. 

I dialog med 

intressenter. 

Interna och externa 

utvärderingar, 

trender. 

Vad anser Ni är de 

huvudsakliga typerna 

av frivillig 

redovisning? 

Miljö, 

information om 

anställda, 

marknadens 

utveckling samt 

trender. 

Hållbarhet, 

produkter och 

strategier. 

Hållbarhet. Hållbarhet. Hållbarhet, 

strategier, 

produkter, kunde. 

information om 

affärs- 

områden. 

Vilka intressenter anser 

Ni att Er frivilliga 

redovisning främst 

vänder sig till? 

Ägare, 

medarbetare, 

samhälle, 

kunder, 

leverantörer. 

Ägare, potentiella 

ägare, kunder, 

blivande kunder, 

blivande anställda 

Anställda, kunder, 

aktieägare, 

hållbarhetsanalytiker, 

leverantörer, 

myndigheter, 

skolvärlden och 

givetvis allmänheten. 

Konsumenter, 

kunder, 

medarbetare, 

myndigheter, 

investerare, 

forskare/hälsosam

fund samt 

leverantörer. 

Främst 

kapitalmarknaden.  

Vad anser Ni 

att företaget får för 

nytta av den frivilliga 

redovisningen? Varför 

tror Ni att denna nytta 

erhålls? 

Nöjda kunder, 

medarbetare 

samt en attraktiv 

arbetsgivare. 

Förtroende för 

bolaget och 

ledningen. 

Ökat engagemang 

från medarbetare 

avseende 

hållbarhetsarbetet, 

ägare som bryr sig om 

hållbarhet. 

Förtroende och 

engagemang från 

olika intressenter. 

Förenklad 

kapitalanskaffning, 

stärkt förtroende för 

bolaget, starkare 

varumärke. 
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6.2  Univariata analyser 
I detta avsnitt presenteras studiens univariata analyser. Först presenteras den oberoende 

variabeln frivillig redovisning. Sedan visas de beroende variablerna i form av nytta. Därefter 

presentas kontrollvariablerna. Sist visas hur vi beaktat variablernas normalfördelning. 

Oberoende variabel: Frivillig redovisning 

I tabell sex presenteras studiens oberoende variabel: frivillig redovisning. Variabeln mättes via 

vårt index (se bilaga tre) och var uppdelad på fyra kategorier: finansiell-, aktierelaterad-, 

strategisk- samt social information. Det var totalsumman av dessa fyra kategorier som 

användes i vidare tester. Den totala maxpoängen för de fyra kategorierna är 113. Det bolag som 

har mest poäng har 56 medan det bolag som har minst poäng har sju. Medianen är 26 och 

medelvärdet 28. 

Tabell 6 Sammanställning av den oberoende variabeln: Frivillig redovisning 

 

  

Oberoende variabler Maxpoäng Minimum Maximum Median Medelvärde Standardavvikelse 

Finansiell  
information 

27 0 13 5 5 2,27 

Aktierelaterad 

information 18 0 17 8 8 3,29 

Strategisk  
information 

35 0 21 9 9 4,03 

Social  

information 
33 0 20 4 5 5,07 

Totalt 113 7 56 26 28 9,97 
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Beroende variabler: Nytta 

I tabell sju presenteras studiens beroende kvotvariabler. Studien grundades i att en innehållsrik 

frivillig redovisning kan medföra nytta och därmed påverka nedanstående variabler i en viss 

riktning. Något att uppmärksamma är att vissa variabler har extremvärden som medför en hög 

standardavvikelse. Dessa variabler är ROA, kredittid och lånekostnad. Exempelvis har ROA 

ett maximum på 1172 och ett minimum på -345, medan medianen är 13 och medelvärde är 

14,5. I de multivariata analyserna genomfördes analyser på variablerna ROA, kredittid samt 

lånekostnad utan extremvärden. Detta för att se om extremvärdena påverkade resultaten. 

Tabell 7 Sammanställning av beroende kvotvariabler 

 

I figur sex presenteras studiens tre dikotoma beroende variabler. Dessa variabler mättes via tre 

olika rankinglistor. Figuren visar procentuellt hur många av de 185 bolagen som utgör studiens 

population som inkluderades på respektive rankinglista. 

Figur 6 Sammanställning av beroende dikotoma variabler 

Beroende variabler Minimum Maximum Median Medelvärde Standardavvikelse 

ROA (%) -345 1172 13 14,5 97,3 

ROE (%) -85 95 7 5,9 16,3 

Internationalisering (%) 0 100 69 61,7 33 

Kostnad eget kapital -0,42 1,39 0,62 0,61 0,33 

Marknadsvärde (Mkr) 0,0001 176 2,47 4,69 14,7 

Målbild (Mkr) 0,01 34,82 1,85 2,99 4,07 

Försäljning (Mkr) 0,0005 47,69 2,18 3,34 4,9 

Kredittid (antal dagar) 5 11160 48 170 892,28 

Lånekostnad (%) 2 500 6 26 65,67 

20%

80%

Attraktiv arbetsgivare

Inkluderas Inkluderas ej

7%

93%

Varumärke

Inkluderas Inkluderas ej

11%

89%

Nöjda anställda

Inkluderas Inkluderas ej
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Kontrollvariabler 

I tabell åtta presenteras de kontrollvariabler som är kvotvariabler i studien. Storlek i form av 

balansomslutning var en av tre kontrollvariabler som användes i samtliga hypoteser. I 

balansomslutningen kan vi se att det är en stor storleksspridning mellan bolagen i vår 

population. Maxvärdet visar på det bolag som har störst balansomslutning på 344 829 Mkr 

medan minimumvärdet visar på det bolag som har minst balansomslutning på 31 Mkr. Något 

att uppmärksamma är att även ROA användes som en kontrollvariabel. Denna variabelns 

spridning ses dock i tabell sju. 

Kontrollvariabler Minimum Maximum Median Medelvärde Standardavvikelse 

Balansomslutning (Mkr) 31 344 829 1 401 13 926 41 271 

Utländskt ägande (%) 1 80 24 26 18,20 

Soliditet (%) – 7 99 47 50 18,90 

Ålder (antal år) 1 324 25 41 43 

Tillväxttakt 0 27,76 1 1,2 2,09 

Tabell 8 Sammanställning av kontrollvariabler 

I figur sju presenteras ytterligare en kontrollvariabel som användes i samtliga hypotestester. 

Bransch delades in i sju stycken dikotoma variabler där branschkategorin industri användes 

som referensvariabel. Flest bolag i vår population tillhör industri (33 procent) medan minst 

bolag tillhör telekommunikation (2 procent). 

 

Figur 7 Branschfördelning 

Industri
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13%Telekommu
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Normalfördelning 

För att se hur variablernas normalfördelning såg ut gjordes två tester: Skewness och Kurtosis. 

Dessa tester gjordes på de kvotvariabler som var beroende- samt kontrollvariabler. Resultaten 

på dessa tester presenteras i tabell nio. På de variabler som hade ett värde långt ifrån noll på 

båda testerna studerades även deras histogram för att se hur fördelningen såg ut. De variabler 

som var snedfördelade åt vänster logaritmerades. Därefter granskade vi om värdena på 

Skewness och Kurtosis förbättrades. I de fall då värdena låg väsentligt närmare noll användes 

den logaritmerade variabeln i vidare tester. De variabler som logaritmerades var 

balansomslutning, marknadsvärde, målbild, försäljning, kredittid, lånekostnad samt 

tillväxttakt. Vi testade också att logaritmera ROA men värdena ändrades inte markant varav vi 

använde den ologaritmerade variabeln i vidare tester. 

 

Variabel Innan logaritmering Efter logaritmering 

 Skewness Kurtosis Skewness Kurtosis 

ROE -0,76 11,08   

ROA 
8,98 110,99 7,51 73,25 

Balansomslutning 5,53 35,52 0,470 -0,234 

Utländskt ägande 0,85 0,23   

Internationalisering -0,55 -1,01   

Marknadsvärde 
9,87 106,70 -3,145 23,921 

Kostnad EK -0,41 0,74   

Målbild 5,29 33,13 -1,624 11,692 

Försäljning 5,74 42,78 -2,620 13,988 

Kredittid 11,39 138,57 1,983 7,968 

Lånekostnad 4,88 27,70 0,914 1,009 

Tillväxttakt 11,61 144,25 3,681 31,508 

Soliditet 0,26 0,02   

Tabell 9 Variablernas normalfördelning 
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6.3  Bivariata analyser 
För att se hur variablerna samverkade med varandra genomfördes korrelationsanalyser. För att 

se hur kvotvariablerna korrelerade med varandra utfördes Pearsons r. För att se hur de dikotoma 

variablerna korrelerade med varandra samt med kvotvariablerna genomfördes Spearmans rho. 

I tabell tio presenteras korrelationen mellan samtliga variabler. De beroende variabler som 

korrelerar på en enprocentig signifikansnivå med den oberoende variabeln frivillig redovisning 

är ROA, ROE, lånekostnad, kostnad för eget kapital, attraktiv arbetsgivare samt varumärke. 

Nöjda anställda korrelerar med frivillig redovisning på en femprocentig signifikansnivå. ROA, 

ROE, attraktiv arbetsgivare samt varumärke korrelerar positivt med frivillig redovisning vilket 

är i linje med antaganden i våra hypoteser. Lånekostnad korrelerar negativt med frivillig 

redovisning vilket också är i linje med våra antaganden. Kostnad för eget kapital korrelerar 

dock positivt med frivillig redovisning och detta är motstridigt med våra antaganden. 

I korrelationsmatrisen kan vi även se att vissa oberoende variabler korrelerar med varandra. 

Exempelvis korrelerar ROA och ROE med varandra positivt på en femprocentig 

signifikansnivå. Vi valde därmed. att enbart använda ROA som en kontrollvariabel för 

finansiell prestation. Detta för att minska risken för multikollinearitet i de multivariata 

analyserna. 
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Korrelationsmatris
Frivillig redovisning

Balansomslutning
Marknadsvärde

Målbild
Försäljning

Tillväxttakt
Lånekostnad

Kredittid
Utländskt ägande

ROE
ROA

Internationalisering
Kostnad EK

Soliditet
Ålder

Konsumentvaror
Tjänster

Teknologi
Råvaror

Hälsovård
Olja & gas

Telekom.
Nöjda anställda

Attraktiv arb.givare
Varumärke

Frivillig redovisning
1

,557 **
,083

,062
,134

,130
-,283 **

-,143
,105,218 **,225 **

,115
,346 **

-,119
,314 **

,086
,043

-,257 **
,107

-,108
-,041

,011
,246 **

,266 **
,176 *

Balansomslutning
,557 **

1
-,097

,180 *
,154 *

,023
-,346 **

-,271 **
,335 **

,160 *
,137

,280 **
,456 **

-,356 **
,471 **

,161 *
,140

-,280 **
,083

-,297 **
,062

,054
,321 **

,486 **
,241 **

Marknadsvärde
,083

-,097
1

-,110
,055

,123
,049

,049
,153 *

,136,271 **
,042

,047
-,017

-,041
-,074

,014
-,040

-,258 **
,196 **

-,097
,011

,144
,089

-,108

Målbild
,062

,180 *
-,110

1
,366 **

,046
,079

-,288 **
,148 *

-,086
,038

,148 *
,123

-,105
,046

,105
,165 *

-,179 *
,250 **

-,097
,247 **

,166 *
-,013

,040
,142

Försäljning
,134

,154 *
,055

,366 **
1

-,021
,089

-,228 **
-,096

,051,235 **
,016

,075
-,669 **

,190 **
,026

,220 **
,010

-,058
-,275 **

-,230 **
-,026

,177 *
,178 *

,069

Tillväxttakt
,130

,023
,123

,046
-,021

1
,025

,041
-,107

-,039
,013

,131
,028

,080
-,048

-,060
,176 *

,020
-,164 *

,095
-,107

-,096
,080

,005
,041

Lånekostnad
-,283 **

-,346 **
,049

,079
,089

,025
1

,002
,047

-,099
-,072

,070
-,121

,072
-,162 *

-,079
,049

,081
-,082

,018
,097

-,018
-,132

-,047
-,002

Kredittid
-,143

-,271 **
,049

-,288 **
-,228 **

,041
,002

1
-,101

,028
-,039

-,312 **
-,210 **

,056
-,146

-,142
-,086

,283 **
-,029

,176 *
-,093

,176 *
-,046

-,083
-,040

Utländskt ägande
,105

,335 **
,153 *

,148 *
-,096

-,107
,047

-,101
1

,129,209 **
,218 **

,198 **
-,072

,099
,049

,074
-,192 **

,029
,072

,179 *
,076

,140
,185 *

,083

ROE
,218 **

,160 *
,136

-,086
,051

-,039
-,099

,028
,129

1,486 **
,063

,138
,040

,073
,002

,083
,082

-,158 *
-,018

-,039
,077

,115
,136

-,008

ROA
,225 **

,137
,271 **

,038
,235 **

,013
-,072

-,039
,209 **,486 **

1
-,003

,066
-,158 *

,115
-,007

,107
,029

-,158 *
-,137

-,057
,077

,187 *
,207 **

-,022

Internationalisering
,115

,280 **
,042

,148 *
,016

,131
,070

-,312 **
,218 **

,063
-,003

1
,347 **

,018
,177 *

,087
-,237 **

-,050
,059

,124
,166 *

-,134
,050

-,001
-,090

Kostnad EK
,346 **

,456 **
,047

,123
,075

,028
-,121

-,210 **
,198 **

,138
,066

,347 **
1

-,069
,231 **

,060
-,015

-,091
,038

-,110
,056

-,048
,283 **

,338 **
,067

Soliditet
-,119

-,356 **
-,017

-,105
-,669 **

,080
,072

,056
-,072

,040-,158 *
,018

-,069
1

-,203 **
,021

-,077
,124

,019
,199 **

,005
-,012

-,113
-,171 *

-,091

Ålder
,314 **

,471 **
-,041

,046
,190 **

-,048
-,162 *

-,146
,099

,073
,115

,177 *
,231 **

-,203 **
1

,112
-,051

-,108
,064

-,176 *
-,142

-,102
,194 **

,260 **
,013

Konsumentvaror
,086

,161 *
-,074

,105
,026

-,060
-,079

-,142
,049

,002
-,007

,087
,060

,021
,112

1
-,138

-,151 *
-,090

-,154 *
-,060

-,053
-,070

-,004
,183 *

Tjänster
,043

,140
,014

,165 *
,220 **

,176 *
,049

-,086
,074

,083
,107

-,237 **
-,015

-,077
-,051

-,138
1

-,163 *
-,097

-,166 *
-,064

-,057
,021

,176 *
,290 **

Teknologi
-,257 **

-,280 **
-,040

-,179 *
,010

,020
,081

,283 **
-,192 **

,082
,029

-,050
-,091

,124
-,108

-,151 *
-,163 *

1
-,106

-,182 *
-,070

-,063
-,001

-,017
-,111

Råvaror
,107

,083
-,258 **

,250 **
-,058

-,164 *
-,082

-,029
,029-,158 *-,158 *

,059
,038

,019
,064

-,090
-,097

-,106
1

-,108
-,042

-,037
,060

-,008
-,066

Hälsovård
-,108

-,297 **
,196 **

-,097
-,275 **

,095
,018

,176 *
,072

-,018
-,137

,124
-,110

,199 **
-,176 *

-,154 *
-,166 *

-,182 *
-,108

1
-,072

-,064
-,150 *

-,212 **
-,114

Olja & gas
-,041

,062
-,097

,247 **
-,230 **

-,107
,097

-,093
,179 *

-,039
-,057

,166 *
,056

,005
-,142

-,060
-,064

-,070
-,042

-,072
1

-,025
-,058

-,082
-,044

Telekom.
,011

,054
,011

,166 *
-,026

-,096
-,018

,176 *
,076

,077
,077

-,134
-,048

-,012
-,102

-,053
-,057

-,063
-,037

-,064
-,025

1
-,052

,115
,263 **

Nöjda anställda
,246 **

,321 **
,144

-,013
,177 *

,080
-,132

-,046
,140

,115
,187 *

,050
,283 **

-,113
,194 **

-,070
,021

-,001
,060

-,150 *
-,058

-,052
1

,576 **
-,092

Attraktiv arb.givare
,266 **

,486 **
,089

,040
,178 *

,005
-,047

-,083
,185 *

,136,207 **
-,001

,338 **
-,171 *

,260 **
-,004

,176 *
-,017

-,008
-,212 **

-,082
,115

,576 **
1

,203 **

Varumärke
,176 *

,241 **
-,108

,142
,069

,041
-,002

-,040
,083

-,008
-,022

-,090
,067

-,091
,013

,183 *
,290 **

-,111
-,066

-,114
-,044

,263 **
-,092

,203 **
1

T
a
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6.4  Multivariata analyser 
I detta avsnitt presenteras de multivariata analyserna som utfördes på respektive hypotes. I 

dessa analyser granskades om det existerade kausala samband mellan en innehållsrik frivillig 

redovisning och nytta. 

Hypotes 1: Finansiell prestation 

I hypotes ett testade vi om en innehållsrik frivillig redovisning kunde påverka bolagens 

finansiella prestation i en positiv riktning. Den finansiella prestationen mättes via ROA och 

ROE. 

I korrelationsmatrisen i tabell tio kan vi se att det finns en positiv enprocentig signifikant 

korrelation på 0,255 mellan frivillig redovisning och ROA. Minsta kvadratmetoden visar att 

hela modellen är signifikant på en enprocentig nivå (se tabell elva). Förklaringsgraden är 11,5 

procent. De variabler som är signifikanta med ROA på en femprocentig nivå är frivillig 

redovisning samt branschen konsumentvaror. Det kan tolkas som att ROA kan påverkas av 

dels frivillig redovisning men även skilja sig åt mellan branscher vilket Tallman och Li (1996) 

tidigare antagit. I detta fall kan ROA vara högre i de bolag som tillhör konsumentvaror i 

jämförelse med industri. VIF-värdena är på en acceptabel nivå. Det innebär att risken att 

multikollinearitet snedvrider resultaten inte är anmärkningsvärt hög.  

ROA innehöll vissa extremvärden. Vi testade därför att exkludera dessa för att se om resultaten 

skulle förändras. Dock uppvisade testet ingen skillnad från när extremvärdena inkluderades i 

fråga om signifikansnivå eller koefficienternas riktning.  

Hypotes 1 - ROA 

ANOVA – Sig. 
,010 

Justerad R2 ,115 

 B S.E. Sig. VIF 

Konstant -,618 ,332 ,064  

Frivillig redovisning ,025 ,009 ,004 1,518 

Balansomslutning ,000 ,045 ,995 1,657 

Konsumentvaror ,551 ,237 ,021 1,186 

Tjänster ,073 ,226 ,746 1,209 

Teknologi ,322 ,224 ,152 1,350 

Råvaror -,493 ,308 ,111 1,113 

Hälsovård -,091 ,220 ,677 1,337 

Olja & gas -,046 ,438 ,917 1,061 

Telekommunikation ,136 ,487 ,780 1,053 

Tabell 11 Sammanställning ROA 
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I korrelationsmatrisen i tabell tio kan vi se att det finns en positiv enprocentig signifikant 

korrelation på 0,218 mellan frivillig redovisning och ROE. Den minsta kvadratmetoden visar 

att modellen är signifikant på en enprocentig nivå (se tabell tolv). Förklaringsgraden är 7,7 

procent. De variabler som är signifikanta med ROE på en femprocentig nivå är frivillig 

redovisning samt branschtillhörigheterna teknologi och råvaror. Detta kan tolkas som att ROE 

kan påverkas av dels frivillig redovisning men även skilja sig åt mellan branscherna. I detta fall 

kan ROE vara högre i de bolag som tillhör teknologi och mindre i de bolag som tillhör råvaror. 

Detta i jämförelse med industri. VIF-värdena är på en acceptabel nivå. Det innebär att risken 

att multikollinearitet snedvrider resultaten inte är anmärkningsvärt hög. 

 

Hypotes 1 - ROE 

ANOVA – Sig. ,006 

Justerad R2 ,077 

 B S.E. Sig. VIF 

Konstant -,104 ,055 ,062  

Frivillig redovisning ,004 ,001 ,006 1,518 

Balansomslutning ,006 ,007 ,461 1,657 

Konsumentvaror ,008 ,039 ,846 1,186 

Tjänster ,044 ,038 ,247 1,209 

Teknologi ,080 ,037 ,033 1,350 

Råvaror -,121 ,051 ,019 1,113 

Hälsovård -,005 ,037 ,885 1,337 

Olja & gas -,008 ,073 ,918 1,061 

Telekommunikation ,049 ,081 ,544 1,053 

Tabell 12 Sammanställning ROE 

 

Samtliga bivariata- och multivariata analyser för hypotes ett stödjer hypotesen. Det vill säga 

att en mer innehållsrik frivillig redovisning kan påverka bolags finansiella prestation positivt. 

Detta visar sig då både ROA och ROE har signifikanta positiva korrelationer på en enprocentig 

nivå med frivillig redovisning. Även i minsta kvadratmetoden där kontrollvariabler inkluderas 

kan vi se enprocentig signifikans med frivillig redovisning.  
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Hypotes 2: Internationalisering 

I hypotes två testade vi om en innehållsrik frivillig redovisning hade ett positivt samband med 

bolags internationalisering. I korrelationsmatrisen kan vi se att frivillig redovisning och 

internationalisering korrelerar med varandra på en oacceptabel signifikansnivå (se tabell tio).  

Resultaten för minsta kvadratmetoden ses i tabell 13. Där kan vi se att modellen i sin helhet är 

signifikant på en enprocentig nivå. Förklaringsgraden är 18,9 procent. Balansomslutning samt 

branschtillhörigheterna tjänster och telekommunikation har en enprocentig signifikansnivå 

med internationalisering. Båda branschtillhörigheternas riktningskoefficienter är negativa. 

Detta innebär att branschen industri är mer internationaliserad än dessa. Utländskt ägande är 

även signifikant med internationalisering på en tioprocentig nivå. Detta innebär att 

balansomslutning, branschtillhörigheterna tjänster och telekommunikation samt utländskt 

ägande till viss del kan misstänkas förklara ett bolags internationalisering. VIF-värdena är på 

en acceptabel nivå. Detta innebär att risken att multikollinearitet snedvrider resultaten inte är 

anmärkningsvärt hög. Dock är det en oacceptabel signifikansnivå mellan frivillig redovisning 

och internationalisering. Varken den bivariata- eller multivariata analysen kan stödja hypotes 

två. 

Hypotes 2 - Internationalisering 

ANOVA – Sig. ,000 

Justerad R2 ,189 

 B S.E. Sig. VIF 

Konstant ,076 ,135 ,574  

Frivillig redovisning -,003 ,003 ,310 1,656 

Balansomslutning ,064 ,017 ,000 2,312 

Utländskt ägande ,247 ,138 ,075 1,317 

Soliditet ,170 ,129 ,190 1,239 

Ålder ,000 ,001 ,867 1,417 

ROA -,014 ,025 ,562 1,223 

Konsumentvaror ,062 ,077 ,423 1,242 

Tjänster -,253 ,073 ,001 1,250 

Teknologi ,015 ,072 ,832 1,398 

Råvaror ,068 ,099 ,489 1,140 

Hälsovård ,109 ,072 ,132 1,432 

Olja & gas ,071 ,145 ,624 1,157 

Telekommunikation -,426 ,157 ,007 1,094 

Tabell 13 Sammanställning internationalisering 
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Hypotes 3: Kostnader för eget kapital 

I hypotes tre testade vi om en innehållsrik frivillig redovisning kunde medföra en lägre kostnad 

för eget kapital. I korrelationsmatrisen i tabell tio kan vi till skillnad från våra antaganden se 

ett positivt enprocentigt signifikant samband på 0,346 mellan frivillig redovisning och 

kostnader för eget kapital. 

Minsta kvadratmetodens resultat ses i tabell 14. Modellen i sin helhet är signifikant på en 

enprocentig nivå. Förklaringsgraden är 20 procent. VIF-värdena är på en acceptabel nivå. Detta 

innebär att risken att multikollinearitet snedvrider resultaten inte är anmärkningsvärt hög. 

Balansomslutning är signifikant med kostnader för eget kapital på en enprocentig nivå, med en 

positiv regressionskoefficient. Detta innebär att större bolag kan misstänkas ha högre kostnader 

för eget kapital vilket går emot tidigare antaganden (Gebhardt et al., 2001). Frivillig 

redovisning har dock en oacceptabel signifikansnivå med kostnader för eget kapital. Varken 

den bivariata- eller multivariata analysen stödjer hypotes tre. 

 

Hypotes 3 – Kostnad för eget kapital 

ANOVA – Sig. 
,000 

Justerad R2 ,200 

 B S.E. Sig. VIF 

Konstant -,121 ,135 ,370  

Frivillig redovisning ,004 ,003 ,139 1,619 

Balansomslutning ,074 ,015 ,000 1,823 

Soliditet ,171 ,129 ,187 1,232 

ROA -,005 ,024 ,847 1,154 

Konsumentvaror -,006 ,077 ,933 1,236 

Tjänster -,093 ,072 ,198 1,212 

Teknologi -4,364E-5 ,072 1,000 1,386 

Råvaror -,096 ,098 ,330 1,132 

Hälsovård -,020 ,071 ,776 1,386 

Olja & gas ,050 ,139 ,721 1,065 

Telekommunikation -,225 ,154 ,146 1,056 

Tabell 14 Sammanställning kostnad för eget kapital 
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Hypotes 4: Marknadsvärde 

I hypotes fyra ville vi testa om en innehållsrik frivillig redovisning kan förbättra ett bolags 

marknadsvärde. I korrelationsmatrisen kan vi se en positiv korrelation mellan frivillig 

redovisning och marknadsvärde, dock på en oacceptabel signifikansnivå (se tabell tio). 

Minsta kvadratmetodens resultat ses i tabell 15. Modellen i sin helhet är signifikant på en 

enprocentig nivå. Förklaringsgraden är 27,4 procent. Balansomslutning, utländskt ägande, 

ROA samt branschtillhörigheten råvaror är signifikanta med marknadsvärde på en enprocentig 

nivå. Dock är regressionskoefficienten för balansomslutning negativ vilket innebär att ju större 

bolag desto lägre marknadsvärde. Detta går emot tidigare antaganden av bland andra Wang et 

al. (2013). Då frivillig redovisning har en femprocentig signifikansnivå med marknadsvärde 

stödjs hypotes fyra. VIF-värdena är även på en acceptabel nivå. Detta innebär att risken att 

multikollinearitet snedvrider resultaten inte är anmärkningsvärd hög.  

 

Hypotes 4 - Marknadsvärde 

ANOVA – Sig. ,000 

Justerad R2 ,274 

 B S.E. Sig. VIF 

Konstant ,938 ,406 ,022  

Frivillig redovisning ,027 ,011 ,012 1,640 

Balansomslutning -,159 ,057 ,006 1,835 

Utländskt ägande 1,511 ,523 ,004 1,317 

ROA ,250 ,093 ,008 1,192 

Tillväxttakt ,259 ,218 ,238 1,118 

Konsumentvaror -,242 ,290 ,405 1,226 

Tjänster -,066 ,275 ,811 1,241 

Teknologi -,084 ,271 ,758 1,368 

Råvaror -2,282 ,375 ,000 1,143 

Hälsovård ,276 ,271 ,310 1,366 

Olja & gas -,652 ,548 ,236 1,149 

Telekommunikation ,111 ,594 ,852 1,086 

Tabell 15 Sammanställning marknadsvärde 
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Hypotes 5: Målbild 

I hypotes fem ville vi testa om de anställdas målbild kunde bli mer korrekt av en innehållsrik 

frivillig redovisning. Korrelationmatrisen i tabell tio visar en oacceptabel signifikansnivå 

mellan frivillig redovisning och målbild. 

Minsta kvadratmetodens resultat presentas i tabell 16. Modellen är i sin helhet signifikant på 

en enprocentig nivå. Förklaringsgraden är 17,5 procent. Branscherna tjänster, råvaror samt olja 

och gas är signifikanta med målbild på en femprocentig nivå med positiva 

regressionskoefficienter. Det innebär att anställda i dessa branscher har en mer korrekt målbild 

än industrins anställda. VIF-värdena är på en acceptabel nivå. Risken för att multikollinearitet 

snedvrider resultaten är därmed inte anmärkningsvärd hög. Det är dock en oacceptabel 

signifikansnivå mellan frivillig redovisning och målbild. Varken den bivariata- eller 

multivariata analysen stödjer därmed hypotes fem. 

 

Hypotes 5 – Målbild 

ANOVA – Sig. 
,000 

Justerad R2 ,175 

 B Std. fel Sig. VIF 

Konstant ,213 ,298 ,477 
 

Frivillig redovisning -,002 ,008 ,793 1,591 

Balansomslutning ,045 ,040 ,266 1,657 

ROA ,032 ,067 ,639 1,129 

Konsumentvaror ,350 ,214 ,104 1,223 

Tjänster ,485 ,201 ,017 1,210 

Teknologi ,078 ,200 ,698 1,366 

Råvaror ,823 ,276 ,003 1,129 

Hälsovård -,150 ,195 ,442 1,339 

Olja & gas 1,967 ,390 ,000 1,061 

Telekommunikation ,820 ,433 ,060 1,053 

Tabell 16 Sammanställning målbild 
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Hypotes 6: Nöjda anställda 

I hypotes sex ville vi testa om en innehållsrik frivillig redovisning kunde medföra nöjda 

anställda. Korrelationsmatrisen i tabell tio uppvisar en korrelation mellan frivillig redovisning 

och nöjda anställda på 0,246 på en enprocentig signifikansnivå. 

Den logistiska binära regressionsanalysens resultat ses i tabell 17. Modellen är signifikant på 

enprocentig nivå. Förklaringsgraden är 35,5 procent. Dock är det en oacceptabel 

signifikansnivå mellan frivillig redovisning och nöjda anställda. Detta innebär att analysen inte 

stödjer hypotesen. Balansomslutning har en enprocentig signifikansnivå med nöjda anställda. 

Ett bolags storlek kan därmed misstänkas vara en förklarande faktor för hur bolag erhåller 

nöjda anställda. Detta går i linje med tidigare antaganden. 

 

Hypotes 6 – Nöjda anställda 

Modell – Sig. ,000 

Nagelkerke R2 ,355 

 B S.E. Sig. 

Frivillig redovisning ,015 ,032 ,625 

Balansomslutning ,633 ,181 ,000 

ROA ,027 ,282 ,924 

Konsumentvaror -1,733 1,190 ,145 

Tjänster -,284 ,768 ,711 

Teknologi ,698 ,887 ,431 

Råvaror -,220 ,952 ,817 

Hälsovård -18,870 6692,617 ,998 

Olja & gas -19,482 17109,618 ,999 

Telekommunikation -20,635 17791,190 ,999 

Konstant -7,524 1,594 ,000 

Tabell 17 Sammanställning nöjda anställda 
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Hypotes 7: Attraktiv arbetsgivare 

I hypotes sju testade vi om en innehållsrik frivillig redovisning kunde medföra att bolag blev 

attraktiva arbetsgivare. Korrelationsmatrisen i tabell tio visar en positiv korrelation på 0,266 

på en enprocentig signifikansnivå. 

Den logistiska binära regressionsanalysens resultat presentas i tabell 18. Modellen är i sin 

helhet signifikant på en enprocentig nivå. Förklaringsgraden är 55,9 procent. Balansomslutning 

är signifikant på en enprocentig nivå med attraktiv arbetsgivare. Detta kan innebära att 

storleken har betydelse om bolag är attraktiva som arbetsgivare eller inte. Även 

branschtillhörigheten teknologi är signifikant på en femprocentig nivå med attraktiv 

arbetsgivare. Detta innebär att fler bolag inom denna bransch upplevs som attraktiva 

arbetsgivare i jämförelse med bolag inom industribranschen. Dock är det en oacceptabel 

signifikansnivå mellan frivillig redovisning och attraktiv arbetsgivare. Trots den positiva 

korrelationen mellan frivillig redovisning och attraktiv arbetsgivare kan därmed inte den 

multivariata analysen stödja hypotes sju. 

 

Hypotes 7 – Attraktiv arbetsgivare 

Modell – Sig. ,000 

Nagelkerke R2 ,559 

 B S.E. Sig. 

Frivillig redovisning -,007 ,029 ,813 

Balansomslutning 1,072 ,213 ,000 

ROA ,728 ,802 ,364 

Konsumentvaror -,753 ,881 ,393 

Tjänster 1,333 ,691 ,054 

Teknologi 1,767 ,869 ,042 

Råvaror -,775 1,048 ,460 

Hälsovård -19,157 6173,828 ,998 

Olja & gas -20,026 16153,937 ,999 

Telekommunikation 1,247 2,045 ,542 

Konstant -10,487 1,881 ,000 

Tabell 18 Sammanställning för attraktiv arbetsgivare 
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Hypotes 8: Varumärke 

I hypotes åtta testade vi om en innehållsrik frivillig redovisning kunde medföra att bolag fick 

ett starkt varumärke. Korrelationsmatrisen i tabell tio visar en positiv korrelation på 0,176 på 

en femprocentig signifikansnivå mellan frivillig redovisning och starkt varumärke. 

Den logistiska binära regressionsanalysens resultat ses i tabell 19. Modellen är i sin helhet 

signifikant på en enprocentig nivå. Förklaringsgraden är 63,3 procent. Balansomslutning är 

signifikant på en femprocentig nivå med starkt varumärke. Detta går i linje med våra tidigare 

antaganden att större bolag ofta har starka varumärken. Det visar sig även att ROA kan vara en 

förklarande faktor, dock via en negativ koefficient. Detta går emot tidigare antaganden. Detta 

då vi antog att lönsamma bolag borde ha starkare varumärken. Signifikansen mellan frivillig 

redovisning och varumärke är på en tioprocentig nivå. Detta innebär att både den bivariata- och 

mutlivariata analysen kan stödja hypotes åtta. 

 

Hypotes 8 – Varumärke 

Modell – Sig. ,000 

Nagelkerke R2 ,633 

 B S.E. Sig. 

Frivillig redovisning ,105 ,059 ,075 

Balansomslutning ,605 ,260 ,020 

ROA -4,176 2,136 ,051 

Konsumentvaror 20,451 4496,997 ,996 

Tjänster 21,131 4496,997 ,996 

Teknologi 1,057 7599,036 1,000 

Råvaror -7,930 7970,639 ,999 

Hälsovård -2,382 6368,599 1,000 

Olja & gas -,957 15668,097 1,000 

Telekommunikation 22,397 4496,997 0,996 

Konstant -29,830 4496,998 0,995 

Tabell 19 Sammanställning varumärke 
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Hypotes 9: Försäljning 

I hypotes nio ville vi testa om en innehållsrik frivillig redovisning kan förbättra bolags 

försäljning. Korrelationsmatrisen visar en korrelation på en oacceptabel signifikansnivå mellan 

frivillig redovisning och försäljning (se tabell tio). 

Minsta kvadratmetodens resultat presenteras i tabell 20. Modellen har en enprocentig 

signifikansnivå. Förklaringsgraden är 16,2 procent. ROA samt branschtillhörigheterna 

hälsovård samt olja och gas är signifikanta på en femprocentig nivå med försäljning. 

Branschtillhörigheterna har negativa riktningskoefficienter. Industri har därmed högre 

försäljning än hälsovård samt olja och gas. ROA har en positiv riktningskoefficient vilket 

innebär att högre ROA ger högre försäljning. Detta går i linje med våra tidigare antaganden. 

VIF-värdena är även på en acceptabel nivå. Det innebär att risken att multikollinearitet 

snedvrider resultaten inte är anmärkningsvärd hög. Frivillig redovisning har dock en 

oacceptabel signifikansnivå med försäljning. Varken den bivariata eller multivariata analysen 

stödjer därmed inte hypotesen. 

 

Hypotes 9 – Försäljning 

ANOVA – Sig. ,000 

Justerad R2 ,162 

 B Std. fel Sig. VIF 

Konstant ,549 ,424 ,197 
 

Frivillig redovisning ,006 ,011 ,593 1,591 

Balansomslutning ,014 ,057 ,799 1,657 

ROA ,247 ,096 ,011 1,129 

Konsumentvaror -,100 ,304 ,743 1,223 

Tjänster ,353 ,286 ,219 1,210 

Teknologi -,040 ,285 ,888 1,366 

Råvaror -,193 ,392 ,624 1,129 

Hälsovård -1,167 ,278 ,000 1,339 

Olja & gas -1,353 ,555 ,016 1,061 

Telekommunikation -,285 ,616 ,644 1,053 

Tabell 20 Sammanställning försäljning 
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Hypotes 10: Kredittid 

Hypotes tio testade om en innehållsrik frivillig redovisning kunde ge längre kredittid. I 

korrelationsmatrisen i tabell tio kan vi se en negativ korrelation mellan frivillig redovisning 

och kredittid på 0,143. Detta går emot våra tidigare antaganden. Dock är signifikansnivån 

oacceptabel. 

Minsta kvadratmetodens resultat ses i tabell 21. Modellen är i sin helhet signifikant på en 

enprocentig nivå. Förklaringsgraden är 18,9 procent. Både balansomslutning samt branscherna 

teknologi och telekommunikation är signifikanta på en femprocentig nivå med kredittid. 

Anmärkningsvärt är att balansomslutning visar på en negativ regressionskoefficient vilket 

innebär att större bolag erhåller kortare kredittider. Detta går emot våra tidigare antaganden. 

VIF-värdena är på en acceptabel nivå. Risken för att multikollinearitet snedvrider resultaten är 

därmed inte anmärkningsvärt hög. Frivillig redovisning är har en oacceptabel signifikansnivå 

med kredittid. Varken den bivariata- eller multivariata analysen kan stödja hypotes tio.  

Kredittid innehåller vissa extremvärden. Vi testade därför att exkludera dessa för att se om 

resultaten skulle förändras. Dock uppvisade testet ingen skillnad från när extremvärdena 

inkluderades i fråga om signifikansnivå eller koefficienternas riktning. 

Hypotes 10 – Kredittid 

ANOVA – Sig. ,000 

Justerad R2 ,189 

 

B Std. fel Sig. VIF 

Konstant 4,797 ,436 ,000 
 

Frivillig redovisning ,005 ,009 ,596 1,604 

Balansomslutning -,108 ,046 ,021 1,849 

Soliditet -,429 ,417 ,305 1,247 

ROA -,028 ,073 ,696 1,157 

Konsumentvaror -,099 ,231 ,670 1,250 

Tjänster -,079 ,223 ,723 1,217 

Teknologi ,691 ,223 ,002 1,400 

Råvaror ,050 ,295 ,867 1,139 

Hälsovård ,386 ,225 ,088 1,327 

Olja & gas -,447 ,416 ,284 1,069 

Telekommunikation 1,191 ,462 ,011 1,059 

Hypotes 11: Lånekostnad Tabell 21 Sammanställning kredittid 
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I hypotes elva testade vi om en innehållsrik frivillig redovisning kan medföra en lägre 

lånekostnad. I korrelationsmatrisen i tabell tio finns det ett negativt enprocentigt signifikant 

samband mellan lånekostnad och frivillig redovisning på 0,283. Detta går i linje med 

hypotesen. 

Minsta kvadratmetodens resultat ses i tabell 22. Modellen är som helhet signifikant på en 

enprocentig nivå. Förklaringsgraden är 13 procent. De variabler som är signifikanta på en 

enprocentig nivå med lånekostnad är balansomslutning samt utländskt ägande. 

Balansomslutning har en negativ korrelationskoefficient, vilket går i linje med exempelvis 

Chen et al. (2014). Utländskt ägande har dock en positiv korrelationskoefficient vilket går emot 

tidigare antaganden av Chen et al. (2014). VIF-värdena är på en acceptabel nivå. Detta innebär 

att risken att multikollinearitet snedvrider resultaten inte är anmärkningsvärd hög. Analysen 

stödjer dock inte hypotes elva då det är en oacceptabel signifikansnivå mellan frivillig 

redovisning och lånekostnad. 

Lånekostnad innehåller vissa extremvärden. Vi testade därför att exkludera dessa för att se om 

resultaten skulle förändras. Dock uppvisade testet ingen skillnad från när extremvärdena 

inkluderades i fråga om signifikansnivå eller koefficienternas riktning. 

Hypotes 11 – Lånekostnad 

ANOVA – Sig. ,001 

Justerad R2 ,130 

 B Std. fel Sig. VIF 

Konstant -,207 ,589 ,725 
 

Frivillig redovisning -,010 ,012 ,416 1,739 

Balansomslutning -,296 ,071 ,000 2,157 

Tillväxttakt ,394 ,258 ,129 1,163 

Utländskt ägande 1,738 ,605 ,005 1,411 

Soliditet -,279 ,578 ,630 1,210 

ROA -,083 ,105 ,428 1,234 

Konsumentvaror -,250 ,324 ,441 1,255 

Tjänster -,102 ,313 ,746 1,268 

Teknologi -,028 ,308 ,928 1,449 

Råvaror -,083 ,417 ,842 1,160 

Hälsovård -,506 ,317 ,112 1,442 

Olja & gas ,191 ,607 ,753 1,160 

Telekommunikation ,040 ,657 ,952 1,092 

Tabell 22 Sammanställning lånekostnad 
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6.5  Summering 
Tabell 23 visar en sammanställning över samtliga hypoteser. Tabellen visar om 

korrelationsanalyserna och de multivariata analyserna kan stödja hypoteserna eller ej. 

 

Hypotes Korrelationsanalys Multivariat analys 

Hypotes 1: Finansiell prestation Stödjer Stödjer 

Hypotes 2: Internationalisering Stödjer ej Stödjer ej 

Hypotes 3: Kostnad EK Stödjer ej Stödjer ej 

Hypotes 4: Marknadsvärde Stödjer ej Stödjer 

Hypotes 5: Målbild Stödjer ej Stödjer ej 

Hypotes 6: Nöjda anställda Stödjer Stödjer ej 

Hypotes 7: Attraktiv arbetsgivare Stödjer Stödjer ej 

Hypotes 8: Varumärke Stödjer Stödjer 

Hypotes 9: Försäljning Stödjer ej Stödjer ej 

Hypotes 10: Kredittid Stödjer ej Stödjer ej 

Hypotes 11: Lånekostnad Stödjer Stödjer ej 

Tabell 23 Sammanställning av hypoteser  
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Kapitel Sju – Analys 
I analyskapitlet analyseras först de elva hypoteserna var för sig. Därefter kommer en övergripande 

analys av studien där vi först analyserar betydelsen av den frivilliga redovisningens innehållsrikedom 

samt utvärderar det index vi använde för att mäta innehållsrikedomen. Sedan analyserar vi vilken 

nytta bolag kan erhålla av frivillig redovisning, vilka intressentgrupper som kan ge denna nytta samt 

vilket motiv bolag kan ha till att publicera frivillig redovisning. Kapitlet avslutas med en summering. 

 

7.1  Analys av hypoteserna 
I detta avsnitt analyseras studiens elva hypoteser var för sig. Detta med utgångspunkt från våra 

teoretiska antaganden samt resultat från de statistiska analyserna och förstudien. Vi diskuterar 

vilka hypoteser vi kan stödja och varför. Vi diskuterar även varför vi inte kan stödja vissa 

hypoteser.  

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och finansiell prestation 

Vår utgångspunkt i hypotes ett var om frivillig redovisning kunde förbättra bolags finansiella 

prestation. Vi antog att externa ägare kunde få den information de behövde från den frivilliga 

redovisningen för att välgrundat använda voice eller exit. Ägarnas exit och voice får därmed 

en bättre kvalitet vilket kan förbättra bolagets finansiella prestation när bolagsledningen tar till 

sig detta. (Hedlund et al., 1985) Hypotesen härleddes från agentteorin då den frivilliga 

redovisningen antas minska den informationsasymmetri som uppstår mellan bolagsledning och 

ägare (Adrem, 1999). 

Korrelationsanalyserna kunde påvisa positiva samband mellan finansiell prestation och frivillig 

redovisning. Detta har även visat sig i tidigare studier av bland andra Broberg et al. (2010). 

Även minsta kvadratmetoden kunde styrka hypotesen. Analyserna påvisade också att ROA och 

ROE kunde skilja sig mellan olika branscher vilket går i linje med Tallman och Li (1996). Både 

de bivariata- samt multivariata analyserna kan därför stödja hypotesen. Detta skulle kunna 

betyda att agentteorins antagande om att frivillig redovisning minskar informationsasymmetrin 

är korrekt. Ägare som får tillräckligt med information skulle därmed kunna använda sin voice 

och exit som ger bolagsledningen indikationer på vad som ska förbättras i bolaget. Detta kan i 

sin tur förbättra bolagets finansiella prestation.  
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Dessa resultat skulle dock även kunna bero på andra faktorer än att ägarna tillför något positivt 

till bolaget. Exempelvis skulle det kunna bero på att bolagets resultat förbättras till följd av en 

ökad försäljning då det ger ut frivillig redovisning. Vi testade dock detta resonemang i hypotes 

fem men fick inte belägg för det i de statistiska analyserna. En ytterligare faktor som skulle 

kunna påverka ett bolags finansiella prestation är bolagets lånekostnader. Om frivillig 

redovisning kan medföra lägre lånekostnader för ett bolag skulle det i sin tur kunna påverka 

bolagets resultat positivt. Detta resonemang testades i hypotes elva men kunde inte heller 

stödjas. Att frivillig redovisning kan förbättra bolagets finansiella prestation skulle därför 

kunna grunda sig i våra antaganden om att ägare tillför något till bolaget. 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och internationalisering 

Med hypotes två ville vi testa om frivillig redovisning kunde öka bolags internationalisering. 

Utifrån institutionella teorin antogs att bolag med hjälp av frivillig redovisning kunde bli 

accepterade av utländska ägare och locka till sig dessa. Det har tidigare påvisats av exempelvis 

Broberg et al. (2010). I sin tur skulle fler utländska ägare leda till att ett bolag blev mer igenkänt 

på utländska marknader och därmed få det lättare att etablera sig där. Därefter skulle det kunna 

leda till att bolaget får en ökad internationalisering. Internationalisering mättes via andel 

utländsk omsättning av total omsättning (Calof & Beamish, 1995).  

Varken korrelationsanalysen eller den minsta kvadratmetoden kunde stödja hypotesen. 

Analyserna visade dock att graden av internationalisering kunde skilja sig åt mellan olika 

branscher. Detta går i linje med tidigare antaganden av Zahra et al. (2007). Den faktor som var 

den största förklaringen till bolags internationalisering var storlek som mättes via bolagens 

balansomslutning. Detta går i linje med tidigare antaganden av bland andra Zahra et al. (2007) 

då större bolag ofta har mer resurser till att expandera utomlands än mindre. Något att 

uppmärksamma är att det fanns ett positivt samband mellan utländskt ägande och 

internationalisering. Det kan tolkas som att utländskt ägande ändå skulle kunna påverka ett 

bolags internationalisering vilket vi tidigare antagit.  

Anledningen till att vi inte kunde påvisa hypotesen beror troligtvis på att dess antaganden inte 

stämmer. Graden av internationalisering kan i enlighet med vad vi tidigare antagit bero på 

andelen utländska ägare då dessa exempelvis medför att bolaget blir mer igenkänt på utländska 

marknader. De utländska ägarna kanske dock inte lockas av den frivilliga redovisningen. Detta 

kan bero på att de inte bryr sig om ett bolags verksamhet i någon större omfattning utan lockas 
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mer av ytliga faktorer. Dahlqvist och Robertson (2001) påvisade exempelvis i sin studie att 

utländska investerare lockas främst till större bolag med en bra likviditet.  

Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och kostnader för eget 

kapital 

I hypotes tre undersöktes om frivillig redovisning kan minska kostnaden för eget kapital. 

Resonemanget har sin utgångspunkt i agentteorin då frivillig redovisning kan minska 

informationsasymmetrin mellan ägare och bolagsledning samt öka förtroendet för 

bolagsledningen (Adrem, 1999). Enligt Botosan och Plumlee (2002) kan analytiker och 

investerare förutspå ett bolags framtida resultat mer korrekt med hjälp av frivillig redovisning, 

vilket sänker aktiens volatilitet. Detta sänker sedan aktieägarnas avkastningskrav då risken att 

investera i ett bolag blir lägre. I sin tur sänks kostnaden för eget kapital. Kostnad för eget kapital 

mättes genom bolags betavärde. 

Varken korrelationsanalysen eller minsta kvadratmetoden kunde stödja hypotesen. Detta 

resultat går emot tidigare forskning av bland andra Botosan och Plumlee (2002), Francis et al. 

(2008) och Cheynel (2013). Den variabel som skulle kunna förklara bolagens kostnader för 

eget kapital var storlek. Resultaten indikerar dock på att större bolag har högre kostnader för 

eget kapital vilket går emot tidigare forskning av bland andra Gebhardt et al. (2001). Varför 

analyserna inte kunde stödja hypotesen kan bero på ett flertal faktorer. För det första kan en 

innehållsrik frivillig redovisning istället tänkas öka ett bolags kostnad för eget kapital. Detta 

för att ägarna genom den frivilliga redovisningen ser att bolaget har en hög potential vilket 

istället höjer deras avkastningskrav. Detta resonemang stödjs av korrelationsanalysen. För det 

andra kan den frivilliga redovisningen tillföra för mycket information vilket investerare och 

analytiker inte kan ta till sig (Banghøj & Plenborgs, 2008). Det kan sedan medföra att 

värderingen av bolaget blir felaktig på grund av att informationen misstolkas eller att den 

viktigaste informationen missas. För det tredje kan resultatet bero på operationaliseringen för 

kostnaden för eget kapital. Andra studier har exempelvis använt fler mått utöver betavärdet 

som indikationer för bolags kostnad för eget kapital (Botosan & Plumlee, 2002; Francis et al., 

2008; Cheynel, 2013). Att ha inkluderat flera mått kunde kanske påvisat andra resultat. 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och marknadsvärde 

Utgångspunkten i hypotes fyra var huruvida en innehållsrik frivillig redovisning kunde ge 

bolag ett högre marknadsvärde. Detta antagande gjordes utifrån agentteorin då frivillig 
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redovisning minskar informationsasymmetrin. Detta medför att marknaden litar mer på ett 

bolag. (Adrem, 1999) Marknaden kan därmed värdera bolaget högre enligt rätt premisser 

eftersom marknaden får en helhetsbild av bolaget. Marknadsvärdet mättes genom market-to-

book. 

Minsta kvadratmetoden kunde stödja hypotesen. Marknadsvärdet skiljde sig mellan branscher 

i enlighet med Wang et al. (2013). Utöver en innehållsrik frivillig redovisning skulle även ROA 

och utländskt ägande kunna förklara bolags marknadsvärde vilket även det går i linje med 

Wang et al. (2013).  

Även om våra resultat är tvetydiga då korrelationsanalysen inte kunde stödja hypotesen finns 

det flera andra aspekter som gör det. För det första kunde minsta kvadratmetoden stödja 

hypotesen. Detta resultat går för det andra i linje med tidigare forskning av bland andra Al-

Akra och Ali (2012), Choi (1973) samt Zajac och Westphal (2004). För det tredje menar 

Banghøj och Plenborg (2008) att hypotesens antaganden skulle kunna skilja sig mellan olika 

kontexter. Då svenska bolag är allt mer finansierade via aktiemarknaden (Sinani et al., 2008) 

skulle detta kunna tyda på att hypotesens antaganden stämmer i de kontexter där 

aktiemarknaden har en mer betydelsefull roll för bolags finansiering. Dessa tre aspekter pekar 

mot att en innehållsrik frivillig redovisning kan öka ett bolags marknadsvärde. 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och de anställdas målbild 

I hypotes fem ville vi testa om en innehållsrik frivillig redovisning kunde ge bolagens anställda 

en mer korrekt målbild. Detta med utgångspunkt i intressentteorin. Den frivilliga redovisningen 

kan tillfredsställa de anställdas informationsbehov angående vad de ska sträva efter i sitt arbete. 

I sin tur kan detta medföra att de anställda vill ge något tillbaka till bolaget eftersom de har en 

bättre bild av bolaget. (Freeman, 1984) Vi kunde se indikationer på att detta antagande kunde 

stödjas i vår förstudie. Detta då vissa av bolagen menade att ett en nytta av frivillig redovisning 

är att den skapar engagemang hos intressenterna. 

Varken korrelationsanalysen eller minsta kvadratmetoden kunde dock stödja hypotesen. 

Minsta kvadratmetoden visade på att det fanns en viss branschskillnad angående de anställdas 

målbild. Detta kan förklaras av att vi operationaliserade målbild som omsättning per anställd. 

Måttet bör skilja sig mellan branscher då mängden anställda kan skilja sig åt beroende på vad 

bolaget har för verksamhet.  
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Att hypotesen inte kunde stödjas beror troligtvis på att hypotesens antaganden inte stämmer. 

Detta kan för det första bero på att envägskommunikation från ledningen till de anställda inte 

räcker för att ge de anställda en korrekt målbild. Farmer et al. (1998) menar att både 

envägskommunikation i form av exempelvis frivillig redovisning samt tvåvägskommunikation 

som exempelvis informationsmöten för de anställda behövs för att de anställdas målbild ska 

bli korrekt. Om både envägs- och tvåvägskommunikationen beaktades skulle kanske de 

anställdas informationsbehov enligt intressentteorin kunna vara tillfredsställt varav detta skulle 

kunna ge de anställda en korrekt målbild. Att hypotesens antaganden inte stämmer kan för det 

andra bero på att de anställda inte tar del av den frivilliga redovisningen. För det tredje kan det 

vara så att de anställdas målbild enbart formas av interna informationskanaler på arbetsplatsen 

och att den frivilliga redovisningen därför inte kan påverka den. 

Att hypotesen inte kunde stödjas skulle slutligen kunna bero på att operationaliseringen för de 

anställdas målbild inte var optimal. Ett bättre sätt hade kanske varit att fråga de anställda i 

respektive bolag om hur deras målbild såg ut i relation till bolagsledningens. 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och nöjda anställda 

Hypotes sex undersökte om en innehållsrik frivillig redovisning kunde medföra nöjda 

anställda. Antagandet gjordes med utgångspunkt i signaleringsteorin. Detta då ett bolag kan 

signalera till sina anställda att det är en bättre arbetsgivare än konkurrenter med frivillig 

redovisning vilket skulle kunna bidra till att de anställda känner sig nöjda med sin 

arbetssituation (Campbell et al., 2001). Nöjda anställda mättes via en rankinglista.  

De statistiska analyserna kunde sammantaget inte stödja hypotesen. Studiens resultat skulle 

därmed kunna påvisa att hypotesens antaganden inte stämmer. Det skulle å ena sidan kunna 

bero på att de anställda inte tar del av bolagets frivilliga redovisning. Å andra sidan skulle det 

kunna vara så att det är viktigare med handling än ord för att erhålla nöjda anställda. Om den 

frivilliga redovisningen endast innehåller tomma ord då ett bolag inte lever upp till det de 

skriver skulle detta istället kunna ge en motsatt effekt hos de anställda.  

Att vi inte kunde stödja hypotesen skulle även kunna bero på hur vi valde att operationalisera 

variabeln nöjda anställda. Detta då exempelvis större bolag fick en fördel då 

regressionsanalysen indikerade på att bolagets storlek kunde vara en förklarande faktor. Detta 

går i linje med våra antaganden att det ofta är större bolag som hamnar på denna typ av listor. 
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En alternativ operationalisering skulle kunna varit att fråga de anställda hur nöjda de var med 

sin arbetssituation. Det skulle möjligtvis kunnat frambringa andra resultat. 

Hypotes 7: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och att bolaget blir en 

attraktiv arbetsgivare 

I hypotes sju testade vi om en innehållsrik frivillig redovisning kan bidra till att bolag blir 

attraktiva arbetsgivare. Utifrån signaleringsteorin antog vi att bolag kan signalera till 

potentiella anställda att bolaget är en bra arbetsgivare (Campbell et al., 2001). Genom den 

frivilliga redovisningen skulle bolag kunna visa att de uppfyller behoven för en bra arbetsplats. 

Detta är i enlighet med Maslows (1943) klassiska behovstrappa. Bolag skulle även utifrån 

legitimitetsteorin kunna erhålla legitimitet genom den frivilliga redovisningen och därigenom 

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare (Deegan & Unerman, 2011). Vi kunde se tendenser på 

att sambandet kunde existera genom förstudien. Detta då en nytta av frivilliga redovisning som 

nämndes var att bolaget skulle kunna upplevas som en mer attraktiv arbetsgivare. 

Sammantaget kunde de statistiska analyserna inte stödja hypotesen. Anledning är troligtvis att 

frivillig redovisning inte kan medföra att ett bolag blir en attraktiv arbetsgivare. Detta kan å 

ena sidan bero på att potentiella anställda inte tar del av den frivilliga redovisningen. Det kan 

å andra sidan också bero på att det är andra faktorer potentiella anställda värderar högre när de 

värderar vilka bolag de anser vara attraktiva arbetsgivare. Exempelvis geografiskt läge eller 

hur pass välkänt bolaget är. Det sistnämnda kunde till viss del ses i regressionsanalysen då 

storleken visade sig ha betydelse. 

Även i denna hypotes, precis som i hypotes sex, användes en rankinglista för att 

operationalisera variabeln. Det kan ses som en svaghet med studien då även dessa resultat 

styrker att det är större bolag som hamnar på denna typ av rankinglistor. Det ska dock påpekas 

att det finns ett problem i att mäta subjektiva aspekter som till exempel attraktivitet och nöjda 

anställda. Därigenom kan resultat från undersökningar som ämnar att mäta dessa begrepp alltid 

riskera att bli skeva. 

Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och ett starkt varumärke 

Antagandet i hypotes åtta var att en innehållsrik frivillig redovisning kan medföra att ett bolag 

får ett starkt varumärke. Detta då det enligt Vallaster et al. (2012) krävs att kunderna har en 

helhetsbild av bolaget för att de ska värdera bolagets varumärke högt, vilket en innehållsrik 
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frivillig redovisning kan medföra. Hypotesen har sin grund i legitimitetsteorin samt 

signaleringsteorin. Ett bolag kan erhålla legitimitet från sina kunder genom den frivilliga 

redovisningen vilket kan förstärka dess rykte och varumärke (Deegan & Unerman, 2011). 

Utifrån signaleringsteorin kan ett bolag med hjälp av frivillig redovisning signalera till sina 

kunder att det är bättre än konkurrenter vilket kan stärka bolagets varumärke (Campbell et al., 

2001).  

Både korrelationsanalysen och den logistiska binära regressionsanalysen kunde stödja 

hypotesen. Även förstudien kunde stödja hypotesen då en nytta som nämndes var att bolag kan 

erhålla starka varumärken av frivillig redovisning. I forskningen har det även påpekats att 

frivillig redovisning används som en strategi av bolag för att stärka varumärket (Qianhua & 

Mowen, 2013; Saleh et al., 2010). 

Ett bolags storlek kan även misstänkas förklara varumärkets styrka. Storlek visade sig också 

vara en förklarande faktor i hypotes sex och sju vars beroende variabler även 

operationaliserades via rankinglistor, precis som i denna hypotes. Detta tyder ännu en gång på 

att storleken har stor betydelse för om ett bolag hamnar på denna typ av listor eller inte. I detta 

fall kunde vi dock se att frivillig redovisning kunde medföra nytta i form av starkt varumärke 

vilket vi inte kunde ge belägg för i hypotes sex eller sju. Att ett starkt varumärke kunde erhållas 

av frivillig redovisning och inte nöjda anställda eller attraktiv arbetsgivare kan å ena sidan bero 

på att de sistnämnda beror på många andra faktorer som inte kan påverkas av frivillig 

redovisning. Å andra sidan kan det bero på rankinglistornas utformning och genomförande. 

Detta då rankinglistorna för nöjda anställda samt attraktiv arbetsgivare var utförd av samma 

organisation medan listan för varumärke var utformad av en annan. Det skulle kunna vara så 

att denna lista var utformad så att den fångade in fler viktiga faktorer av begreppet varumärke. 

Hypotes 9: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och försäljning 

Hypotes nio utgick från att en innehållsrik frivillig redovisning kunde medföra en ökad 

försäljning för bolag. Antagandet utgår från intressentteorin då ett bolag kan få kunder att vilja 

ha ett utbyte med bolaget eftersom kundernas informationsbehov tillfredsställs genom den 

frivilliga redovisningen (Freeman, 1984). Utbytet leder därmed till att kunderna köper mer av 

bolagets produkter vilket ökar försäljningen. Vi antog att den frivilliga redovisningen därmed 

kunde vara en del av ett bolags marknadsmix som en marknadsföringsmetod vilket skulle 

kunna påverka kunderna att vilja ha utbyte med bolaget (Kotler et al., 2013) 
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Varken korrelationsanalysen eller den minsta kvadratmetoden kunde styrka vår hypotes. Det 

kan bero på att den frivilliga redovisningen i inte fungerar som en marknadsföringsmetod i att 

påverka kunderna att vilja köpa mer. Det kan därmed tänkas att det inte finns ett direkt samband 

mellan frivillig redovisning och en ökad försäljning. Vi kunde dock i hypotes åtta påvisa att ett 

bolag kan erhålla ett starkt varumärke genom frivillig redovisning. Detta kan indikera på att 

frivillig redovisning kan ge kunderna en positiv bild av bolaget vilket leder till att bolaget 

erhåller legitimitet från kunderna och värderas högre än konkurrenterna, även om det inte direkt 

leder till en ökad försäljning. För att få kunderna att vilja köpa ett bolags produkter behövs 

självklart bra produkter som kunderna vill ha. Utöver bra produkter kanske det även krävs mer 

klassiska marknadsföringsmetoder som exempelvis kundmöten och reklam. Dessa metoder kan 

vara mer anpassade i att övertyga kunderna till att köpa ett bolags produkter vilket den frivilliga 

redovisningen kanske inte är i samma utsträckning. 

Hypotes 10: Det finns ett positivt samband mellan frivillig redovisning och kredittid 

Hypotes tio undersökte om en innehållsrik frivillig redovisning kunde bidra till att bolag erhöll 

längre kredittid. Utifrån agentteorin och institutionella teorin skulle bolag kunna erhålla 

acceptans och ett ökat förtroende från dess leverantörer med hjälp av frivillig redovisning 

(DiMaggio & Powell, 1983; Lightstone & Driscoll, 2008; Adrem, 1999). Detta skulle kunna 

leda till att leverantörerna ger bättre köpevillkor till bolagen genom längre kredittid. 

Varken korrelationsanalysen eller den minsta kvadratmetoden kunde stödja hypotesen. Minsta 

kvadratmetoden visade att kredittiden kunde skilja sig mellan branscher vilket går i linje med 

våra tidigare antaganden. Analyserna visade även att större bolag erhåller en kortare kredittid, 

vilket går emot tidigare antaganden. Resultaten tyder därmed på att frivillig redovisning inte 

kan påverka längden på kredittiden. Kredittiden kanske snarare beror på bolagets finansiella 

ställning eller relationer mellan bolag och leverantör. Informationsasymmetrin kanske minskas 

genom långsiktiga affärsrelationer där det byggs upp ett förtroende för bolaget. Legitimiteten i 

form av acceptans kanske erhålls genom att bolaget visar att de följer de institutioner som finns 

angående exempelvis att det alltid betalar leverantörer i tid.  

Varför vi inte kunde påvisa hypotesen skulle även kunna bero på en viss skevhet i 

operationaliseringen. Exempelvis eftersom vi använde oss av leverantörsskulder och varulager 

på bokslutsdagen medan kostnad för sålda varor baserades på hela räkenskapsåret. För att få 
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ett mer rättvisande mått kunde vi istället använt oss av genomsnittliga leverantörsskulder och 

varulager för räkenskapsåret.  

Hypotes 11: Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och lånekostnad 

I hypotes elva ville vi testa om en innehållsrik frivillig redovisning kunde medföra lägre 

lånekostnader för bolag. Utgångspunkten för antagandet är i agentteorin då den frivilliga 

redovisningen kan minska informationsasymmetrin mellan bolagsledning och långivare vilket 

kan ge ökat förtroende för bolagsledningen (Adrem, 1999). Det ökade förtroendet kan i sin tur 

medföra att långivaren litar mer på bolagsledningen och därmed ger dem bättre lånevillkor i 

form av lägre lånekostnad. Utifrån den institutionella teorin skulle ett bolag också kunna erhålla 

en viss acceptans från långivarna genom den frivilliga redovisningen (DiMaggio & Powell, 

1983; Lightstone & Driscoll, 2008) 

Sammantaget kunde inte de statistiska analyserna stödja hypotesen även om förstudien till viss 

del kunde göra det. Detta då en nytta bolagen sa sig erhålla var förenklad kapitalanskaffning. 

Den variabel som kunde förklara lånekostnad var bolagets storlek vilket är i enlighet med Chen 

et al. (2014).  

Varför hypotesen inte kunde stödjas beror troligtvis på att frivillig redovisning inte kan förklara 

bolagens lånekostnad. Långivare kan ofta kräva den information de behöver direkt från bolaget 

vilket kan medföra att den frivilliga redovisningen inte har särskilt stor betydelse för dessa. 

Även bolagets finansiella ställning kanske har större inverkan på lånekostnaden än annan 

information. De lagstadgade delarna av årsredovisningen har därmed en större betydelse för 

dessa. Lånekostnaden skulle också kunna bero på att långsiktiga affärsrelationer mellan bolag 

och långivare minskar informationsasymmetrin dem mellan vilket skulle kunna frambringa 

fördelaktigare lånevillkor. 
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7.2  Övergripande analys 
I detta avsnitt analyseras delarna i figur åtta. Först analyseras den oberoende variabeln frivillig 

redovisning. Detta med hänseende till varför vi valde att mäta just innehållsrikedomen. Sedan 

diskuteras styrkor och svagheter angående det index som konstruerades i studien för att mäta 

frivillig redovisning. Vidare analyseras den nytta som vi i denna studie har belägg för att bolag 

kan erhålla av en innehållsrik frivillig redovisning. Därefter analyseras de intressentgrupper 

nyttan erhålls ifrån samt varför vi inte kunde påvisa nytta från övriga intressentgrupper som 

innefattas av studien. Avslutningsvis diskuteras de motiv som enligt vår studies resultat skulle 

kunna förklara varför bolag publicerar frivillig redovisning.  

 

 

Figur 8 Sammanställning av de hypoteser vilka de statistiska analyserna kunde stödja 

 

Figur åtta visar en sammanställning över de hypoteser som vi kunde styrka med hjälp av de 

statistiska analyserna och förstudien. Detta gäller hypotes ett, fyra samt åtta. Dessa förklarade 

nyttan av en innehållsrik frivillig redovisning som en bättre finansiell prestation, högre 

marknadsvärde samt ett starkt varumärke. Både finansiell prestation och marknadsvärde utgick 

från agentteorin om att intressentgruppen ägare kunde ge nytta till bolag då de tar del av den 

frivilliga redovisningen. Motivet för bolag att publicera frivillig redovisning är utifrån 

agentteorin att minska informationsasymmetrin och därigenom visa att bolagsledningen inte 

missköter sig (Adrem, 1999). Detta ökar i sin tur förtroendet för bolagsledningen samt bolaget 

i stort.  

Varumärke hade sin teoretiska utgångspunkt i legitimitetsteorin och signaleringsteorin. Nyttan 

i form av ett starkt varumärke var kopplat till intressentgruppen kunder. Utifrån 

legitimitetsteorin är motivet för ett bolag att publicera frivillig redovisning att visa att det gör 
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rätt och följer de normer som finns varav bolaget erhåller legitimitet och ett gott rykte (Deegan 

& Unerman, 2011). Motivet till frivillig redovisning från ett signaleringsteoretiskt perspektiv 

är att bolaget signalerar att det inte gör fel samt att det är bättre än dess konkurrenter (Campbell 

et al., 2001). 

7.2.1 Innehållsrik frivillig redovisning 

I vår studie hade vi som mål att identifiera vilken nytta bolag kan erhålla av en innehållsrik 

frivillig redovisning. Vi valde att granska just innehållsrikedomen med grundtanken i att olika 

intressenter vill ha olika information (Smith, 2006). Detta borde göra att en så innehållsrik 

frivillig redovisning som möjligt kan nå fram till så många intressentgrupper som möjligt. Vi 

ansåg inte att det var relevant att studera kvantiteten av den frivilliga redovisningen eftersom 

mängden ord egentligen inte säger något om innehållet. Det är informationen i sig som borde 

vara det viktiga.  

En viktig fråga efter genomförandet av studien är om indexet vi utformade verkligen fångade 

innehållsrikedomen i den frivilliga redovisningen. Vi kan se en indikation på att detta förelåg 

då det visade sig att indexet kunde fånga skillnader bolagen emellan i vår population. 

Exempelvis eftersom standardavvikelsen var relativt hög. Varför just detta index klarade att 

fånga innehållsrikedomen i frivillig redovisning kan bero på dess bredd. Indexet inkluderade 

många olika punkter vilket medförde att flertalet aspekter fångades in. Detta gjorde att vi kunde 

se en skillnad bolagen emellan.  

Även om indexet kan ha fångat innehållsrikedomen i frivillig redovisning kan vi se en svaghet. 

Det visade sig att indexet missade vilken finansiell information bolag har i sina frivilliga 

redovisningar. Det här kan å ena sidan tyda på att Adrems index är förlegat och inte uppdaterat 

till dagens finansiella frivilliga redovisning. Å andra sidan kan det också bero på att bolag har 

konstaterat att ytterligare finansiell information utöver vad som krävs i de lagstadgade delarna 

inte är något som deras intressenter vill ha. Detta då flera bolag i förstudien nämnde att de i 

dialog med intressenterna bestämmer vad som ska inkluderas i den frivilliga redovisningen. 

Något att poängtera är att studiens genomförande bidrog till att vi i vissa bolag missade mycket 

av den sociala informationskategorin. Orsaken till detta var att ett flertal bolag hade den sociala 

delen av den frivilliga redovisningen i ett separat dokument och inte i 

årsredovisningsdokumentet. Anledningen till detta kan vara att bolagen värderar social 

information så pass högt att de anser att de vill belysa den i en egen del. Detta kan vi exempelvis 
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se då samtliga bolag i vår förstudie ansåg att det vi valde att inkludera i den sociala 

informationskategorin, som exempelvis hållbarhetsredovisning, är den huvudsakliga typen av 

frivillig redovisning. Dessa separata dokument beaktades dock inte i vår studie. Det kan ha lett 

till att de bolag som inte inkluderade den sociala informationen i årsredovisningsdokumentet 

undervärderades. Om dessa bolag hade inkluderat den sociala informationen i 

årsredovisningsdokumentet hade de fått betydligt högre poäng på sin frivilliga redovisning, 

vilket kunde ha påverkat studiens resultat. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att studien lyckades mäta innehållsrikedomen i frivillig 

redovisning eftersom indexet hade en bredd som visade en variation mellan bolagen En svaghet 

med indexet var att den finansiella informationskategorin inte var tillräckligt uppdaterad till 

dagens frivilliga redovisning.  

7.2.2 Nytta 

I denna studie ställde vi oss frågan om vilken nytta frivillig redovisning kan ge till ett bolag. 

Nyttan definierade vi som ett förbättrat organisatoriskt utfall. Den nytta vi hittade var: ökat 

marknadsvärde, ökad finansiell prestation samt ett starkt varumärke. Vi valde att inte begränsa 

oss angående vad det organisatoriska utfallet kunde vara utan identifierade både ekonomisk 

och icke-ekonomisk nytta. Anledningen till detta var att tidigare forskning enbart har studerat 

ekonomisk nytta av frivillig redovisning varav vi ville se ifall det även fanns icke-ekonomisk.  

I studien kunde vi konstatera att icke-ekonomisk nytta skulle kunna erhållas. Detta i form av 

att bolag kan erhålla ett starkt varumärke genom en innehållsrik frivillig redovisning. Vi tror 

att detta är en nytta som kan erhållas då det enligt Vallaster et al. (2012) krävs en helhetsbild 

av bolaget för att få ett starkt varumärke. Detta för att krävs intressenterna behöver se att 

bolagets övergripande vision integreras i hela verksamheten. Detta kan en innehållsrik frivillig 

redovisning bidra med. Qianhua och Mowen (2013) samt Saleh et al. (2010) påvisar även 

indikationer att bolag använder den frivilliga redovisningen som en strategi för att erhålla ett 

starkt varumärke. Resultatet kan kopplas till två av fem teorier som vi utgått från i denna studie. 

Ett sätt att erhålla ett starkt varumärke är enligt signaleringsteorin att ett bolag signalerar till 

sina intressenter att det är bättre än dess konkurrenter (Campbell et al., 2001). Frivillig 

redovisning kan även leda till att bolaget enligt legitimitetsteorin erhåller legitimitet i form av 

ett bättre rykte vilket kan avspeglas i styrkan hos dess varumärke (Deegan & Unerman, 2011).  
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Vi kunde även styrka att ekonomisk nytta kan erhållas av frivillig redovisning. I enlighet med 

Al-Akra och Ali (2012), Choi (1973) samt Zajac och Westphal (2004) har vi belägg för att 

frivillig redovisning kan öka ett bolags marknadsvärde. Vår studie påvisar även att en 

innehållsrik frivillig redovisning kan ge bolag ökad finansiell prestation. Nytta antas vara 

utifrån intressentgruppen ägare med koppling till agentteorin om en minskad 

informationsasymmetri och ett ökat förtroende för bolagsledningen (Adrem, 1999). Vi tror att 

just denna nytta kan erhållas då både finansiell prestation och marknadsvärde kräver en 

helhetsbild av bolaget vilket en innehållsrik frivillig redovisning kan medföra. Helhetsbilden 

medför att ägarnas exit och voice får en bättre kvalitet som leder till att bolagsledningen får det 

lättare att tolka dessa signaler. Detta kan sedan leda till att bolagets finansiella prestation 

förbättras. Helhetsbilden från den frivilliga redovisningen medför också att marknaden kan 

värdera bolaget som en helhet vilket kan förstärka marknadsvärdet (Al-Akra & Ali, 2012). 

Exempelvis eftersom bolaget kan ha med tillgångar i den frivilliga redovisningen som inte får 

inkluderas i de lagstadgade delarna. 

Att det främst var ekonomisk nytta vi hittade i studien kan å ena sidan bero på att det främst är 

ekonomisk nytta som erhålls av frivillig redovisning. Det skulle exempelvis kunna bero på att 

frivillig redovisning gör ägare mindre osäkra vilket medför att de är villiga att satsa mer kapital 

i bolagen. Å andra sidan skulle det även kunna vara så att det finns ett problem i att mäta icke-

ekonomisk nytta och att vi därmed inte kunde få fler indikationer för denna i studien.  

För att erhålla nytta i form av en ökad finansiell prestation, ett ökat marknadsvärde samt ett 

starkt varumärke krävs att en översiktsbild av ett bolag kommuniceras. Denna översiktbild 

skulle en innehållsrik frivillig redovisning kunna ge. Det skulle därmed kunna vara en 

förklaring till varför studien kunde hitta nytta i just dessa tre former och inte övrig nytta som 

inkluderats. För att erhålla övrig nytta kan det tänkas att det krävs andra aspekter än en 

innehållsrik frivillig redovisning. Internationalisering skulle kunna öka till följd av att ett bolag 

har utländska ägare. De utländska ägarna kanske dock inte lockas till ett bolag av frivillig 

redovisning utan värderar mer ytliga aspekter så som bolags storlek och likviditet. Ett bolag 

kan inte erhålla lägre kostnader för eget kapital då en innehållsrik frivillig redovisning kan höja 

ägarnas avkastningskrav till följd av att de ser bolagets potential. De anställda behöver både 

envägs- och tvåvägskommunikation för att få en korrekt målbild. För att få nöjda anställda 

krävs verklig handling snarare än ord i den frivilliga redovisningen. För att bli en attraktiv 

arbetsgivare är flertalet faktorer viktiga så som exempelvis geografiskt läge och hur välkänt 
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bolaget är. En ökning av bolags försäljning kräver bra produkter samt mer aktiva 

marknadsföringsmetoder. För att erhålla en längre kredittid samt låga lånekostnader krävs en 

god finansiell ställning och att leverantörer och långivare vet att de kan ha goda affärsrelationer 

med ett bolag.  

Sammanfattningsvis kan vi i vår studie konstatera att bolag kan erhålla både ekonomisk och 

icke-ekonomisk nytta av frivillig redovisning. Den ekonomiska nyttan är ett ökat 

marknadsvärde och en ökad finansiell prestation. Den icke-ekonomiska nyttan är ett starkt 

varumärke. En gemensam nämnare för dessa är att de kräver en översiktsbild av ett bolag vilket 

en innehållsrik frivillig redovisning ger. 

7.2.3 Intressenter 

Studien hade även som syfte att se om flera olika intressentgrupper kan tillföra nytta till ett 

bolag. Detta då tidigare forskning främst har belägg för att ägarna kan tillföra nytta då de tar 

del av frivillig redovisning (Cheynel, 2013; Francis et al., 2008; Banghøj & Plenborg, 2008; 

Wang et al., 2013; Al-Akra & Ali, 2012). I de statistiska analyserna kunde vi dock se två 

intressentgrupper som kunde ge nytta till bolag. Dessa var ägare och kunder. 

Ägarna är enligt vår studie den intressentgrupp som ger mest nytta, både genom ett ökat 

marknadsvärde samt en ökad finansiell prestation. Anledningen till att det är ägarna som tillför 

mest nytta tror vi för det första beror på att ägarna är den enda intressentgrupper som investerar 

sitt egna kapital i bolaget. Ägarna har därmed ett stort intresse att övervaka hur detta kapital 

förvaltas, vilket de kan se genom den frivilliga redovisningen.  

För det andra tror vi att den frivilliga redovisningen har stor betydelse för ägarna på grund av 

den rådande ägarstrukturen i svenska bolag. Detta då ägarstrukturen är relativt spridd och det 

finns många olika typer av ägare. (Jakobsson & Wiberg, 2014) Då samtliga ägare inte är aktiva 

i den dagliga verksamheten råder det enligt agentteorin så kallad informationsasymmetri 

mellan bolagsledning och externa ägare (Fama, 1980). Den frivilliga redovisningen borde 

därför ha stor betydelse i att minska informationsasymmetrin. Detta då de externa ägarna delges 

information genom den frivilliga redovisningen som annars inte krävs av bolagen att lämna ut. 

De olika typerna av ägare kan även tänkas ha olika informationsbehov. Informationsbehovet 

skulle exempelvis kunna skilja sig beroende på om en ägare har lång- eller kortsiktiga mål med 

sitt ägande samt hur ägaren värderar etik och moral i ett bolags verksamhet. Med tanke på att 

mängden frivillig redovisning har ökat väsentligt de senaste årtiondena kan hela 
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årsredovisningsdokumentet nu tänkas ge en mer fullständig överblick av ett bolag än vad det 

tidigare har kunnat göra. Detta bidrar till att alla olika slags aktieägares informationsbehov 

tillfredsställs varav den frivilliga redovisningen har stor betydelse för dessa.  

Den andra intressentgrupp våra statistiska analyser visade påverkas positivt av den frivilliga 

redovisningen och kunde ge nytta till bolag var kunder. Detta har inte påvisats i tidigare 

forskning. Den nytta vår studie har belägg för att bolag kan erhålla från kunder är ett starkt 

varumärke. Vi tror att frivillig redovisning har betydelse för kunder då det finns ett allmänt 

synsätt i samhället att det inte räcker att generera vinst för att anses vara ett "bra bolag" (Deegan 

& Unerman, 2011). Detta leder till att det är betydelsefullt för ett bolags kunder att värdera 

bolagets etik och moral, vilket de kan med hjälp av den frivilliga redovisningen. Detta kan vi 

även se i legitimitetsteorin som innebär att bolag ska handla enligt samhällets normer för att 

kunna uppfylla det sociala kontraktet och erhålla legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). 

Varför det var ägare och kunder som gav nytta och inte övriga intressentgrupper som inkluderas 

i studien kan bero på att de övriga intressenterna får information genom andra 

informationskanaler. De anställda får intern information i sitt arbete. Långivare kan kräva 

information av bolagen. Leverantörer och långivare har även nära affärsrelationer med bolag 

vilket kan medföra att de får information därigenom. Kunder och externa ägare har däremot 

inte möjlighet till samma informationskanaler som dessa andra intressentgrupper. Kunder och 

ägare får istället värdera ett bolag utifrån den information som tillhandahålls från exempelvis 

bolags hemsidor eller frivilliga redovisning. Med hänseende till detta kan därför den frivilliga 

redovisningen tänkas ha mer betydelse för kunder och ägare i jämförelse med övriga 

intressentgrupper i studien och därmed påverka dessa mer.  

Sammanfattningsvis kan vi med vår studie konstatera att det främst är två intressentgrupper 

som kan ge nytta till bolag då de tar del av den frivilliga redovisningen. Dessa intressentgrupper 

är ägare och kunder varav ägare är den grupp som ger mest nytta. Den gemensamma nämnaren 

för dessa två intressentgrupper är att de får förlita sig på extern information då de inte har någon 

större insyn i ett bolags dagliga verksamhet. 

7.2.4 Motiv 

Med vår studie hoppades vi först och främst hitta nytta bolag kan erhålla av frivillig 

redovisning. Med tanke på att merparten av forskningen om frivillig redovisning har studerat 

motivet till denna samt att resultaten är tvetydiga om vad motivet verkligen är ville vi även 
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bidra till denna diskussion. Dock valde vi att sammankoppla varje nytta med olika teoretiska 

motiv med grundtanken om att den nytta som erhålls till viss del borde ligga till grund för 

motivationen. Den nytta vi hittade i denna studie var kopplad till agentteorin, legitimitetsteorin 

samt signaleringsteorin. Dessa teorier skulle därmed misstänkas kunna ge en förklaring på 

motivet bolag har att publicera frivillig redovisning.  

Den teori som kunde ge förklaring till mest nytta i vår studie var agentteorin. Agentteorin 

kopplades både till ett ökat marknadsvärde samt en ökad finansiell prestation. Utifrån 

agentteorin är motivet att publicera frivillig redovisning att visa att bolagsledningen inte 

missköter sig. Genom detta minskar informationsasymmetrin och bolagsledningen kan därmed 

erhålla förtroende från sina intressenter. (Adrem, 1999) Redan i förstudien kunde vi se klara 

indikationer på att agentteorin kunde förklara flera bolags motiv till att publicera frivillig 

redovisning. Anledningen till detta tror vi är att den agentteoretiska människosynen om att 

människan alltid agerar utifrån sitt egenintresse är något som verkligen existerar i samhället. 

Bolagen är medvetna om detta och känner därför att de måste publicera frivillig redovisning 

för att visa att de inte handlar i egenintresse. 

Den tredje nyttan som erhålls av frivillig redovisning kunde förklaras både utifrån 

legitimitetsteorin och signaleringsteorin. Legitimitetsteorin förklarar att motivet att publicera 

frivillig redovisning är att ett bolag ska visa att det gör rätt genom att agera enligt de normer 

som finns, vilket medför att bolaget erhåller legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). 

Signaleringsteorin beskriver motivet till frivillig redovisning som att ett bolag signalerar till 

sina intressenter att det är bättre än konkurrenterna och därigenom värderas högre (Campbell 

et al., 2001). Även om vi inte kunde få stöd för dessa teorier i förstudien tror vi ändå att dessa 

kan förklara bolags motiv till att publicera frivillig redovisning. Detta då det finns ett synsätt 

om att bolag bör göra mer än att generera vinst och att det därmed kan tänkas att bolagen vill 

visa att de är "duktiga" (Deegan & Unerman, 2011). Drivkraften blir därmed att visa att bolaget 

gör "rätt" varav det kan erhålla legitimitet som är livsviktigt för en fortsatt verksamhet. 

Drivkraften blir även att signalera att bolaget är bättre än dess konkurrenter vilket möjliggör 

att bolaget kan växa. 

Studien inkluderade två ytterligare teorier: institutionella teorin samt intressentteorin. Den 

institutionella teorin förklarar att motivet för bolag att publicera frivillig redovisning är att visa 

att det är "som alla andra" och därmed erhålla acceptans från intressenter (Lightstone & 
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Driscoll, 2008). Varför vi inte fick belägg för denna teori tror vi beror på att det i dagens hårda 

konkurrens snarare handlar om att sticka ut som bolag än att smälta in i mängden. Detta kanske 

inte ett bolag klarar av att göra genom frivillig redovisning utan det kan tänkas kräva andra 

metoder. Motivet att publicera frivillig redovisning enligt intressentteorin är att bolag vill 

tillfredsställa intressenternas informationsbehov vilket gör att intressenterna vill ge något 

tillbaka till bolaget (Freeman, 1984). Vi tror att vi inte fick stöd för intressentteorin eftersom 

bolag inte enbart vill ge intressenterna information utan de försöker övertyga intressenterna om 

något. Det kan vara att övertyga om att bolaget inte missköter sig enligt agentteorin, att det 

sköter sig enligt legitimitetsteorin eller att det är bättre an dess konkurrenter enligt 

signaleringsteorin. 

Med tanke på att vår studie kunde finna belägg för tre olika tänkbara motiv för bolag att 

publicera frivillig redovisning kan det tänkas att ett bolag kan ha flera drivkrafter. Det kan 

därmed innebära att samma bolag kan ha flera motiv till att publicera frivillig redovisning och 

att det därför inte finns en enhetlig teori som kan förklara motivet. Utifrån vår studie kan ett 

bolags motiv vara att visa att bolagsledningen inte missköter sig, att bolaget följer normer och 

bidrar till samhället samtidigt som den frivilliga redovisningen kan användas som en 

konkurrensfördel. 

Sammanfattningsvis kan motivet att publicera frivillig redovisning enligt vår studie förklaras 

av agentteorin, legitimitetsteorin och signaleringsteorin. Den teori vi främst har belägg för är 

agentteorin. Med tanke på att vi fick belägg för tre olika motiv kan det dock tänkas att det inte 

finns en enhetlig teori som kan förklara ett bolags motiv till att publicera frivillig redovisning. 

7.3  Sammanfattning analys 
I denna studie ville vi hitta nytta bolag kan erhålla av en innehållsrik frivillig redovisning. Det 

index vi använde lyckades mäta innehållsrikedomen trots vissa svagheter. Den nytta vi 

identifierade var: en förbättrad finansiell prestation, ett ökat marknadsvärde samt ett starkt 

varumärke.  

Att nyttan i form av att ett bolags finansiella prestation skulle kunna öka till följd av en 

innehållsrik frivillig redovisning grundade sig i agentteorin. Detta då kvaliteten på ägarnas exit 

och voice förbättras då den frivilliga redovisningen minskar informationsasymmetrin dem 

emellan. Även nytta i form av att ett bolags marknadsvärde ökar sig i agentteorin och 

intressentgruppen ägare. Den frivilliga redovisningen skulle även i detta fall minska 
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informationsasymmetrin och därmed medföra att ägarna visste mer om bolaget samtidigt som 

deras förtroende skulle öka för ledningen. Ägarna kan därmed medföra att bolaget värderas 

högre. Nyttan i form av starkt varumärke grundade sig i legitimitetsteorin och 

signaleringsteorin. Bolag skulle kunna erhålla legitimitet och därmed ett bra rykte med hjälp 

av frivillig redovisning samtidigt som det kan signalera att det är bättre än dess konkurrenter. 

Detta skulle kunna leda till ett starkt varumärke.  

Vi kunde konstatera att nyttan av att ha en innehållsrik frivillig redovisning främst är 

ekonomisk i form av en ökad finansiell prestation och ett ökat marknadsvärde men även icke-

ekonomisk i form av ett starkt varumärke. Den gemensamma nämnaren för nyttan kan vara att 

den kräver en översiktbild av bolaget vilket en innehållsrik frivillig redovisning kan medföra. 

Övrig nytta i studien kunde inte stödjas då det kan tänkas att frivillig redovisning inte kan 

medföra denna då den exempelvis erhålls baserat på andra faktorer. 

De intressentgrupper som nytta kan erhållas ifrån var ägare och kunder. Ägare behöver den 

frivilliga redovisningen för att få den information de behöver då samtliga ägare inte är aktiva i 

bolagets dagliga verksamhet. Kunder behöver information i den frivilliga redovisningen för att 

kunna skaffa sig en uppfattning om ett bolag. Anledningen till att det var ägare och kunder som 

kan ge nytta och inte övriga intressentgrupper i studien kan bero på att den frivilliga 

redovisningen har stor betydelse för dessa. Detta för att ägare och kunder är mer externa och 

har svårt att få tag på intern information. 

Nytta bolag kan erhålla av frivillig redovisning kan kopplas ihop med den motivation bolag 

har till att publicera den. Enligt studien kan denna motivation vara att visa att bolaget inte gör 

fel enligt agentteorin, att det gör rätt enligt legitimitetsteorin samt att bolaget vill visa att det är 

bättre än dess konkurrenter enligt signaleringsteorin. Då vi hittade belägg för tre motiv kan det 

tänkas att ett bolag skulle kunna ha flera tänkbara motiv till att publicera frivillig redovisning. 
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Kapitel Åtta – Slutsatser 
I slutsatskapitlet presenteras först de slutsatser vi kan dra av teori, resultat och analys. Sedan 

diskuteras studiens teoretiska och praktiska implikationer. Därefter diskuteras studiens 

begränsningar. Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning på området. 

8.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att identifiera vilken nytta, definierat som ett förbättrat 

organisatoriskt utfall, svenska börsbolag kan få av frivillig redovisning. Syftet var även att 

sammankoppla den identifierade nyttan med olika teoretiska utgångspunkter vilket vi i sin tur 

önskade koppla till bolagens motiv till att publicera frivillig redovisning. Vi hade också som 

syfte att ge ett praktiskt bidrag till svenska börsbolag genom att visa vilken nytta de kan erhålla. 

Vår konkreta problemformulering var: 

Vilken nytta ger den frivilliga redovisningen till bolag?  

Vi uppfyllde studiens syfte genom att anta en deduktiv forskningsansats då vi identifierade 

nytta av frivillig redovisning med utgångspunkt i olika teorier kopplade till fem 

intressentgrupper. Elva hypoteser härleddes vilka vi testade empiriskt genom statistiska 

analyser på kvantifierad data från svenskregistrerade icke-finansiella bolag på 

Stockholmsbörsen. Vi genomförde även en förstudie för att få en verklighetsförankring och för 

att lättare kunna tolka de statistiska analysernas resultat.  

Utifrån de elva identifierade nyttoaspekterna kunde vi finna belägg för tre. Vi hittade att 

innehållsrik frivillig redovisning kan medföra ökad finansiell prestation, ökat marknadsvärde 

samt ett starkt varumärke för bolag. Vi kan därmed dra slutsatsen att nytta av en innehållsrik 

frivillig redovisning kan vara främst ekonomisk men även icke-ekonomisk. Vi kan även dra 

slutsatsen att den nytta som kan erhållas är den som kräver en helhetsbild av bolaget vilket en 

innehållsrik frivillig redovisning kan medföra. 

Den nytta vi hittade härleddes från två intressentgrupper. Ökad finansiell prestation samt ett 

ökat marknadsvärde erhålls från intressentgruppen ägare. Att ett bolag erhåller ett starkt 

varumärke av en innehållsrik frivillig redovisning antas komma från intressentgruppen kunder. 

Vi kan därför dra slutsatsen att det kan vara ägare som påverkas mest av den frivilliga 

redovisningen och därmed kan ge nytta till ett bolag. Dock kan även kunder påverkas av den 

frivilliga redovisningen och ge nytta. De intressentgrupper som är skilda från bolagets dagliga 
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verksamhet är de som verkar påverkas mest av en innehållsrik frivillig redovisning. Detta 

eftersom de inte har några andra informationskanaler att tillgå. 

Den nytta vi fann var sammankopplad med tre teorier. Ökad finansiell prestation och ökat 

marknadsvärde var kopplat till agentteorin. Motivet för bolag att publicera frivillig redovisning 

enligt denna teori är att visa att bolagsledningen inte missköter sig genom att minska 

informationsasymmetrin. Detta kan öka förtroendet till bolagsledningen. Ett starkt varumärke 

var kopplat till legitimitetsteorin samt signaleringsteorin. Enligt legitimitetsteorin är motivet 

för bolag att publicera frivillig redovisning att visa att bolaget gör rätt och därmed erhåller det 

legitimitet och ett bättre rykte. Signaleringsteorin förklarar att detta motiv är att signalera att 

bolaget är bättre än dess konkurrenter vilket kan leda till att bolaget värderas högre av sina 

intressenter. Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att nytta av frivillig redovisning främst förklaras 

av agentteorin. Det kan i sin tur betyda att agentteorin även kan förklara det främsta motivet 

för bolag att publicera frivillig redovisning. Vår förstudie kunde också styrka detta. Studien har 

också visat att legitimitetsteorin och signaleringsteorin kan förklara nyttan som erhålls av en 

innehållsrik frivillig redovisning. Det innebär att dessa teorier också till viss del kan förklara 

bolags motiv till att publicera frivillig redovisning. Detta indikerar på att det inte finns en 

enhetlig teori som förklarar bolags motiv att publicera frivillig redovisning.  

Sammanfattningsvis kan vi dra tre slutsatser från vår studie: 

 Den nytta bolag kan erhålla av en innehållsrik frivillig redovisning kan vara både 

ekonomisk och icke-ekonomisk. Den nytta vi hittade var ökad finansiell prestation, ökat 

marknadsvärde samt ett starkt varumärke. Nyttan kan erhållas då intressenterna får en 

helhetsbild av bolaget, vilket en innehållsrik frivillig redovisning kan medföra. 

 Det är främst ägare som ger nytta till bolag utifrån en innehållsrik frivillig redovisning. 

Även kunder kan ge nytta. Det är intressentgrupper som är åtskilda från bolagets 

verksamhet som främst påverkas av frivillig redovisning. 

 Nyttan vi fann kan härledas främst från agentteorin men även legitimitetsteorin och 

signaleringsteorin. Det finns därmed ingen enhetlig teori som förklarar nyttan och 

därmed bolags motiv till att publicera frivillig redovisning.  
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8.2 Implikationer 
Teoretiska implikationer 

Utifrån studiens resultat fann vi belägg för att nytta bolag kan erhålla av en innehållsrik frivillig 

redovisning är ett ökat förtroende enligt agentteorin som kan leda till en ökad finansiell 

prestation samt ett ökat marknadsvärde. Med detta stödjer vi flera tidigare studier som hittat 

ekonomisk nytta av frivillig redovisning från agentteoretiska resonemang (Cheynel, 2013; 

Francis et al., 2008; Wang et al., 2013; Al-Akra & Ali, 2012). Vi fann även indikationer på att 

en nytta bolag kan erhålla av innehållsrik frivillig redovisning kan vara legitimitet och därmed 

ett gott rykte samt en högre värdering av dess intressenter. Detta utifrån legitimitetsteorin och 

signaleringsteorin. Det kan i sin tur leda till att bolag erhåller icke-ekonomisk nytta i form av 

ett starkt varumärke. Våra resultat kan därmed sägas bidra till att kartlägga nytta bolag kan 

erhålla av frivillig redovisning. Detta då vi inte har hittat någon tidigare forskning som funnit 

nytta utifrån någon annan teori än agentteorin. Därmed kan det sägas att vårt största teoretiska 

bidrag är att visa att nytta av en innehållsrik frivillig redovisning även kan förklaras utifrån 

legitimitetsteorin och signaleringsteorin samt att nyttan även kan vara icke-ekonomisk. Detta 

bör framtida forskning ta tillvara på och undersöka nytta vidare med stöd av dessa teorier samt 

undersöka ytterligare icke-ekonomisk nytta. 

Vår studie kan även ge ett bidrag i att visa att det är vissa intressentgrupper som inte påverkas 

positivt av frivillig redovisning och därmed inte kan ge nytta till bolag. Anställda påverkas 

enligt vår studie inte positivt av frivillig redovisning även om vi i våra teoretiska antaganden 

samt bolag i vår förstudie antog att de gjorde detta. Inte heller långivare eller leverantörer 

påverkas positivt av frivillig redovisning även om det skulle kunna tänkas att den frivilliga 

redovisningen kan minska informationsasymmetrin dem emellan. Med tanke på våra resultat 

vägleder det framtida forskare till att inte vidare studera dessa intressentgrupper i allt för stor 

omfattning. Då våra resultat visar på att det är ägare och kunder som påverkas positivt av 

frivillig redovisning föreslår vi att vidare studera dessa. Med tanke på att kunder är och ägare 

har blivit allt mer externa intressenter kan det även vara intressant att studera ytterligare externa 

intressenter.  

Den främsta delen av forskning om frivillig redovisning har studerat motivet till att publicera 

frivillig redovisning. Dock finns det inga klara belägg för om någon eller några teorier 

verkligen kan förklara motivet. Detta då exempelvis de empiriska resultat som påvisar att större 

bolag har mer innehållsrik frivillig redovisning kan förklaras av flera olika teorier (Broberg et 
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al., 2010; Cooke, 1989; Depoers, 2000; Hussein, 1996; Jaggi & Low, 2000; Meek et. al., 1995; 

Neu et. al., 1998; Patten, 1991). 

Med tanke på att den nytta som erhålls av frivillig redovisning även kan sammankopplas med 

bolags motiv till att publicera denna kan vi med våra resultat ge ett teoretiskt bidrag till denna 

diskussion. Det kan öka förståelsen för vad bolag har för motiv till frivillig redovisning. Vår 

studie har främst funnit belägg för att bolags motiv kan förklaras av agentteorin och då är att 

bolagsledningen ska visa att den inte missköter sig. Vi har också funnit indikationer på att 

bolagens motiv skulle kunna vara att visa att bolaget gör rätt och agerar enligt normerna. Det 

skulle även kunna vara att bolaget vill signalera att det är bättre än sina intressenter. Detta 

utifrån legitimitetsteorin och signaleringsteorin.  

Våra resultat kan påvisa att det främst är agentteorin som förklarar motivet till frivillig 

redovisning. Resultaten visar dock också att det även finns andra teorier som kan förklara 

motivet. Det kan tyda på att det inte enbart finns en enhetlig teori som kan förklara bolags 

motiv till att publicera frivillig redovisning. Detta är i linje med tidigare forskning av bland 

andra Broberg et al. (2009) som utgått från ett flertal teorier i sin studie för att förklara bolags 

motiv bakom frivillig redovisning. Våra resultat kan därmed ytterligare bidra till förståelsen 

om att det utöver agentteorin kan finnas flera teorier som kan förklara bolags motiv att 

publicera frivillig redovisning. Detta kan därför vara intressant att studera vidare i framtiden. 

Praktiska implikationer 

Vårt tänkta praktiska bidrag var att visa bolag på Stockholmsbörsen vilken nytta de kan erhålla 

av en innehållsrik frivillig redovisning. Detta kan de ha användning av då de överväger om 

nyttan av frivillig redovisning är större än kostnaden att framställa den. Det vi med studien kan 

visa är att nyttan både är ekonomisk och icke-ekonomisk. Den ekonomiska nyttan vi hittade 

var i form av en ökad finansiell prestation samt ett ökat marknadsvärde. Den icke-ekonomiska 

nyttan var i form av ett starkt varumärke. Med detta kan bolag se att frivillig redovisning kan 

generera direkta positiva ekonomiska utfall. De kan även erhålla positiva icke-ekonomiska 

utfall i form av till exempel ett gott rykte som även i längden skulle kunna gynna bolaget 

ekonomiskt.  

Slutligen är vårt praktiska bidrag att bolag ser vilka intressenter som påverkas av den frivilliga 

redovisningen och vilka som inte gör det. Detta kan bolag använda för att å ena sidan anpassa 

sin frivilliga redovisning till att rikta sig mer till ägare och kunder som vår studie visar påverkas 
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mest. Å andra sidan kan bolag undersöka vad andra externa intressenter vill ha för information. 

Detta eftersom vår studie indikerar på att det främst är externa intressenter som påverkas 

positivt av den frivilliga redovisningen. 

8.3 Begränsningar 
En begränsning med studien var att vi endast fokuserade på primära intressentgrupper. Vi kan 

i efterhand se att det hade varit intressant att även studera sekundära intressenter som 

exempelvis opinionsbildande grupper samt massmedia. Anledningen till varför vi tror att dessa 

är intressanta att studera är att vi i vår studie kunde se att det främst är externa intressenter som 

är skilda från bolaget som påverkas av den frivilliga redovisningen. Därmed borde ytterligare 

externa intressentgrupper som kan tänkas ta del av den frivilliga redovisningen studeras även 

om de inte är livsviktiga för ett bolags fortsatta verkan.  

En ytterligare begränsning med studien var att vi inte studerade mer icke-ekonomisk nytta. 

Detta då vi i efterhand kunde se att ett stort bidrag med studien var att vi identifierade icke-

ekonomisk nytta som tidigare inte har kunnat kartläggas empiriskt inom forskningen. Om 

ytterligare icke-ekonomisk nytta hade studerats kunde vi kanske hittat fler belägg för sådan 

nytta varvid vi ytterligare hade förstärkt studiens bidrag till forskningen. 

Sammanfattningsvis var de största begränsningarna med studien att vi inte studerade fler 

externa intressentgrupper samt att inte mer icke-ekonomisk nytta studerades. 

8.4 Framtida forskning 
Utifrån vår studie har vi funnit belägg för att även icke-ekonomisk nytta kan erhållas av en 

innehållsrik frivillig redovisning. Det är därför intressant för framtida forskning att studera 

detta vidare och eventuellt identifiera ytterligare icke-ekonomisk nytta bolag kan erhålla. Detta 

skulle därmed öppna för möjligheter till att se den totala nyttan frivillig redovisning kan 

medföra till bolag.  

Då vår studie utgick från att det är ett problem i att veta om nyttan för frivillig redovisning 

överstiger kostnaden med denna skulle det vara intressant om framtida forskning även 

undersökte kostnaden. Detta skulle sedan kunna påvisa en helhetsbild av effekterna av frivillig 

redovisning. Det skulle även kunna medföra att kostnaden och nyttan går att sätta i relation till 

varandra varav det sedan går att diskutera om nyttan överstiger kostnaden. 
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Vår studie fann indikationer på att det främst är externa intressentgrupper vilka är åtskilda från 

bolaget som främst påverkas av den frivilliga redovisningen. Detta gör det intressant för 

framtida forskning att studera ytterligare externa intressentgrupper som kan tänkas ta del av 

den frivilliga redovisningen. Det skulle kunna medföra att vi kan se samtliga intressenter som 

kan ta del samt påverkas av den frivilliga redovisningen.  

Något som troligtvis kommer förändra vad som i framtiden kommer beaktas som frivillig 

redovisning är ett nytt lagförslag från regeringen. Regeringen vill att det ska bli lagstadgat för 

större bolag att upprätta hållbarhetsrapporter med icke-finansiell information. Om lagförslaget 

går igenom börjar detta gälla från och med räkenskapsåret 2017. (Ds 2014:45) Detta innebär 

att det vi har inkluderat som frivillig redovisning i den sociala informationskategorin i 

framtiden inte kommer vara frivillig. Det kan därför vara intressant för framtida forskning att 

studera om betydelsen, och därmed effekterna samt innehållet av den frivilliga redovisningen 

kommer förändras.  
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Bilaga 1 – Intressebrev  
 

Hej!  

Vi erbjuder Er som representant för ________ att medverka i en kortare mejl- eller 

telefonintervju. Vi skriver för närvarande vårt examensarbete på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi ska utföra en studie om vilken nytta frivillig redovisning kan ge till de bolag som 

publicerar sådan i sin årsredovisning, då detta har blivit allt mer förekommande. Frivillig 

redovisning definieras som den information i årsredovisningen som inte inkluderas i de 

lagstadgade delarna.  

 

Vår studies syfte är att identifiera vilken nytta bolag på Stockholmsbörsen kan erhålla utifrån 

dess frivilliga redovisning. Vi skickar detta mejl till Er för att ta reda på om Ni har ett intresse 

av att delta i en förstudie via en kortare intervju (max 15 min). Intervjufrågorna kommer 

grunda sig i den frivilliga redovisningen Ni har i Er årsredovisning med fokus på motiven och 

nyttan med den frivilliga redovisningen. Resultaten kommer användas för att identifiera den 

nytta som erhålls via den frivilliga redovisningen och ligga till grund för huvudstudien.  

 

Med tanke på att Ni är ett av de få utvalda bolagen vill vi gärna veta om Ni är intresserade att 

delta i en intervju? Om Ni är intresserade svara på detta mejl senast 24 mars, med önskemål 

ifall Ni vill ha telefon- eller mejlintervju. Anonymitet utlovas.  

 

Som tack för Ert deltagande får Ni ta del av vår slutgiltiga uppsats ifall det finns ett intresse! 

Vi skulle vara tacksamma om just Ni vill delta i studien.  

  

Med Vänlig Hälsning  

Hanna Lönn & Erika Nordling  

Civilekonomprogrammet  

Linnéuniversitetet, Växjö  

  

Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter handledare: 

Hanna Lönn & Erika Nordling Andreas Jansson 

Mejl: Mejl: 

Telefon: Telefon: 
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Bilaga 2 – Frågeformulär 
Hej!  

Tack för att just Ni valt att delta i vår förstudie. Frågorna nedan berör aspekter angående 

vad den frivilliga redovisningen betyder för just Ert företag. Vi är tacksamma om Ni ger så 

utförliga svar som möjligt. Svaren kommer ligga till grund för vår fortsatta studie kring 

vilken nytta bolag på Stockholmsbörsen kan erhålla från den frivilliga redovisningen. 

Anonymitet utlovas.   

  

1. Vad har Ni för motiv att publicera frivillig redovisning?  

 

 

2. Hur bestämmer Ni vad som ska inkluderas i Er frivilliga redovisning?  

 

 

3. Vad anser Ni är de huvudsakliga typerna av frivillig redovisning?  

Exempelvis miljöfrågor, information om anställda, strategiska frågor, etc.  

 

 

4. Vilka intressenter anser Ni att Er frivilliga redovisning främst vänder sig till?  

Exempelvis ägare, anställda, kunder, etc.  

 

 

5. Vad anser Ni att företaget får för nytta av den frivilliga redovisningen? Varför tror Ni 

att denna nytta erhålls?  

Exempel på nytta: bättre rykte, bättre prestation, högre marknadsvärde, etc.  

  

Vid frågor är Ni välkomna att kontakta oss via mejl:___________ eller   

telefon:_____________ 

  

Vill ni ta del av vår slutgiltiga studie? (Ja/Nej)  

Tack för visat intresse!  

Med Vänlig Hälsning,   Kontaktuppgifter handledare: 

Hanna Lönn & Erika Nordling Andreas Jansson 

Civilekonomprogrammet  Mejl: 

Linnéuniversitetet  Telefon:   
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Bilaga 3 – Index: Oberoende variabel – Frivillig redovisning 
 

Finansiell information 

1 Finansiell historik (3 år) 

2 Finansiell historik (6 år) 

3 Försäljning/resultat per kvartal under räkenskapsåret 

4 Rörelsemarginal 

5 Vinstmarginal 

6 ROCE 

7 ROE 

8 Kapitalomsättning 

9 Soliditet 

10 Räntetäckningsgrad 

11 Kassalikviditet 

12 EVA 

13 Policy för hantering av utländsk valuta 

14 Beskrivning av ekonomisk exponering 

15 Riskanalys för valutaexponering 

16 Uttalande angående räntesats-policy 

17 Översiktlig bild av bolagets prospekterade försäljning och resultat  

18 Förutspådd försäljning och resultat för nuvarande period samt kommentarer om dessa 

Affärssegment 

19 Finansiell historik för segmenten (minst två år) 

20 Försäljning/resultat per segment för de senaste fyra kvartalen 

21 Rörelsemarginal 

22 Avkastning på investerat kapital 

23 Marknadsandel 

24 Användning av produktionskapacitet 

25 Antal anställda/segment 

26 Förväntat framtida resultat/försäljning per segment 

27 Förväntade framtida marknadsandelar 
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Aktierelaterad information 

1 Aktiepris vid årets slut 

2 Marknadsvärde vid årets slut 

3 Resultat/aktie 

4 Kassaflöde/aktie 

5 Aktiepris relaterat till börsindex 

6 Aktiepris relaterat till industriindex 

7 Aktiens utveckling (minst de senaste två åren) 

8 P/E-tal 

9 EBIT-multiplar 

10 Utdelning 

11 Aktiens omsättningshastighet 

12 Betavärde 

13 Beskrivning av olika grupper av ägare 

14 Ägarkoncentration 

15 Viktigare ägare relaterat till röstinnehav 

16 Viktiga ägare relaterat till kapitalinnehav 

17 Namnet på analytiker som följer bolaget 

18 Utdelningspolicy 
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Strategisk information 

1 Introduktion om bolaget 

2 Historisk information 

3 Organisatorisk struktur 

4 Vision 

5 Affärsidé 

6 Målsättning 

7 Kommentarer angående hur väl målen är uppfyllda 

8 Beskrivning av marknadsutvecklingen 

9 Beskrivning av konkurrenter och marknadsposition i förhållande till dessa 

10 Beskrivning av makroekonomiska händelser som påverkar bolaget 

11 Anledningar för/påverkan av strategiska allianser 

12 Generella framtidsutsikter 

13 Viktiga affärer under året (inköp/avyttringar) 

14 Årsredovisningen finns summerad på engelska 

15 Hela årsredovisningen finns på engelska 

16 Beskrivning av bolagets varumärke/varumärken 

17 Information om bolagets riskhantering 

Forskning och utveckling 

18 Policy, mål och strategier 

19 Beskrivning av pågående FoU-aktiviteter 

20 Lokalisering av FoU-aktiviteter 

21 Antal anställda som arbetar med FoU 

22 Utgifter för FoU under räkenskapsåret 

Affärssegment 

23 Organisatorisk struktur för individuella segment 

24 Affärsidé för individuella segment 

25 Målsättning för segmenten 

26 Kommentarer angående hur väl målen är uppfyllda 

27 Beskrivning av externa faktorer som är viktiga för segmenten 

28 Beskrivning av marknadsutvecklingen i de olika affärssegmenten 

29 Marknadsposition och konkurrens i segmenten 

30 Namnnämnda konkurrenter 

31  Styrka i relation till konkurrenter 

32 Beskrivning av investeringar och strukturella förändringar under året 

33 Beskrivning av nätverket av leverantörer och distributörer 

34 Beskrivning av produkter och tjänster 

35 Generell framtidsinformation 
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Social information 

Anställda 

1 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor 

2 Hälsa och säkerhet i arbetet 

3 Utbildningsmöjligheter 

4 Mångfald och jämställdhet: Sammansättning av anställda. 

5 Mål för att uppnå mångfald och jämställdhet 

6 Personalomsättning 

7 Personalförmåner 

8 Information om kollektivavtal 

9 Kommentarer om arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar 

Miljö 

10 Miljömässiga/hållbarhetsrelaterade mål 

11 Kommentarer om måluppfyllelse 

12 Miljöpolicy 

13 Organisatoriskt ansvar för miljön 

14 Miljöutbildning för de anställda 

15 Miljöcertifikat 

16 Materialanvändning och återvinning 

17 Kommentarer om energianvändning 

18 Kommentarer om vattenanvändning 

19 Kommentarer om bevarande av biologisk mångfald 

20 Utsläpp i luft och vatten 

21 Avfallshantering 

22 Åtgärder för att minska produkternas miljöpåverkan 

23 Miljöpåverkan avseende transporter 

24 Sammanlagda investeringar och miljökostnader 

Socialt och etiskt ansvar 

25 Diskrimineringsfall och åtgärder mot diskriminering 

26 Ställningstagande mot barnarbete 

27 Ställningstagande mot korruption 

28 Ställningstagande i politiska processer 

29 Produktansvar: kundernas hälsa och säkerhet 

30 Produktansvar: märkning av produkter 

31 Rutiner för kundnöjdhet 

32 Donationer till välgörande ändamål 

33 Deltagande i samhällsprogram 

 

 

 

 


