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Sammanfattning 

Titel Innehållet i den frivilliga redovisningen och dess påverkan på 

kostnaden för eget och lånat kapital 

Författare Therese Henriksson och Linda Rudin 

Handledare Pernilla Broberg 

Nyckelord Frivillig redovisning, kostnad för eget kapital, kostnad för lånat kapital, 

innehållsanalys. 

Introduktion En anledning till att företag vill ge ut frivillig redovisning kan vara för 

att erhålla positiva ekonomiska effekter så som minskad kapitalkostnad. 

Tidigare forskning finner blandade resultat gällande den frivilliga 

redovisningens påverkan på kapitalkostnaden. Forskningen indikerar 

att olika innehåll i den frivilliga redovisningen kan ge varierande 

effekter på kapitalkostnaden. Därför är det intressant att göra en mer 

detaljerad analys av innehållet i den frivilliga redovisningen relaterat 

till kostnaden för eget och lånat kapital. 

Syfte Studiens syfte är att förklara hur innehållet i den frivilliga 

redovisningen påverkar kostnaden för eget och lånat kapital. 

Metod Studien har en deduktiv ansats och utgår ifrån en kvantitativ strategi 

med kvalitativa inslag. Genom en tvärsnittsdesign genomförs en 

innehållsanalys av den frivilliga redovisningen i 44 börsnoterade bolags 

årsredovisningar för att kvantifiera innehållet. 

Slutsats Resultatet visar på att mer frivillig redovisning i form av information 

om risk och information av icke-finansiell karaktär leder till minskad 

kostnad för eget kapital. Mer aktierelaterad information, information av 

historisk, framåtriktad, kvantitativ, icke-kvantitativ och icke-finansiell 

karaktär leder till minskad kostnad för lånat kapital. Även mer frivillig 

redovisning totalt sett minskar kostnaden för lånat kapital. Resultatet 

bör dock endast ses som indikationer på hur sambanden kan se ut på 

grund av studiens begränsningar.  
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Abstract 

Title The content of voluntary disclosure and its effect on the cost of equity 

and debt capital 

Authors Therese Henriksson and Linda Rudin 

Advisor Pernilla Broberg 

Key words Voluntary disclosure, cost of equity, cost of debt, content analysis. 

Introduction A reason for companies to publish voluntary disclosure can be to 

receive positive economic effects such as reduced cost of capital. 

Previous research find mixed results regarding the impact of voluntary 

disclosure on the cost of capital. Research indicates that different 

content of voluntary disclosure can affect the cost of capital differently. 

Therefore, it is of interest to conduct a more detailed analysis of the 

content of voluntary disclosure related to the cost of equity and debt 

capital. 

Purpose The purpose of this study is to explain how the content of voluntary 

disclosure affects the cost of equity and debt capital. 

Method This is a quantitative study with qualitative elements that has a 

deductive approach. Through a cross-sectional design, a content 

analysis of the voluntary disclosure in the annual reports of 44 listed 

companies is conducted to quantify the content. 

Conclusion The results show that more voluntary disclosure in the form of 

information about risk and information of a non-financial nature leads 

to a reduced cost of equity. More share-related information and 

information of a historical, forward-looking, quantitative, non-

quantitative and non-financial nature leads to a reduced cost of debt 

capital. More voluntary disclosure in total also reduces the cost of debt 

capital. However, due to the limitations of the study, the results should 

only be seen as indications of the nature of the relationships.  
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till att företag ger ut frivillig redovisning. 

Därefter följer en problemformulering utifrån tidigare forskning som behandlar den 

frivilliga redovisningens påverkan på kostnaden för eget och lånat kapital, vilket mynnar 

ut i studiens syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Mängden information som företag ger ut har med tiden ökat allt mer. Exempelvis har de 

flesta börsbolag idag kvartalsredovisning, vilket bara ett fåtal hade för några årtionden 

sedan (Edenhammar & Hägg, 1997). Årsredovisningarna har även blivit allt längre 

(Marton, 2014). Förr innehöll årsredovisningarna främst finansiell information i form av 

siffror som kompletterades med noter och förklaringar, vilka krävdes enligt lag. Idag är 

årsredovisningarna oftast mycket omfattande och består till stor del av berättande 

information (PwC, 2008). Ökningen av informationsmängden kan förklaras delvis genom 

utökad reglering (Deegan, 2014), men också av att företagen publicerar mer frivillig 

redovisning (Deloitte, 2015). Frivillig redovisning definieras vanligen som den 

information som inte krävs enligt lagar och standarder (Adrem, 1999; FASB, 2001). 

Frivillig redovisning kan finnas med i årsredovisningen men också ges ut på annat sätt 

(Deegan, 2014), exempelvis i form av resultatprognoser (Healy & Palepu, 2001), 

pressmeddelanden och information via företags hemsidor (Healy & Palepu, 2001; 

Deegan, 2014). 

En orsak till att den frivilliga redovisningen har ökat kan vara att kraven från samhället 

och från de olika intressenterna är större än tidigare (Deegan & Unerman, 2011) samt att 

det har blivit viktigare att ta hänsyn till andra intressenter än bara aktieägare (Boesso & 

Kumar, 2007). Boesso och Kumar (2007) menar också att efterfrågan på frivillig 

redovisning har ökat på grund av att den obligatoriska redovisningen har ansetts bristfällig 

avseende bland annat långsiktiga strategier och prestationer. Courtis (2000) menar 

emellertid att för mycket information kan göra det svårt för användarna av den externa 

redovisningen att bedöma vilken information som är viktig. Om de finansiella rapporterna 

innehåller ett överflöd av information kan det därför innebära att företagen inte lyckas 
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kommunicera med intressenterna på önskvärt sätt (Courtis, 2000). Dessutom menar 

Marton (2014) att redovisningen har blivit mindre informativ trots att den är mer 

omfattande. Anledningen till det är att årsredovisningarna numera innehåller många 

termer av bred betydelse och är mindre fokuserade på fakta och data. Följaktligen blir 

årsredovisningen en form av marknadsföring snarare än ett underlag för intressenternas 

beslutsfattande (ibid). 

En anledning till att företag vill ge ut frivillig redovisning kan vara för att erhålla positiva 

ekonomiska effekter som till exempel minskad kapitalkostnad (Graham, Harvey & 

Rajgopal, 2005). Kapitalkostnaden kan minska till följd av att informationsasymmetrin 

mellan företaget och investerare minskar när företaget ger ut mer information (Diamond 

& Verrecchia, 1991). Informationsasymmetri uppstår på grund av uppdelningen mellan 

ägande och förvaltning av företag, vilket leder till problem med moral hazard (Jensen & 

Meckling, 1976) och adverse selection (Akerlof, 1970). Informationsasymmetrin och de 

incitamentsproblem som uppstår på grund av agent-principal-förhållandet försämrar 

resursallokeringen på kapitalmarknaden (Healy & Palepu, 2001). För att minska 

problemet med informationsasymmetri och få en effektivt fungerande kapitalmarknad 

spelar redovisning en viktig roll (ibid). 

I vilken utsträckning frivillig redovisning minskar problemet med informationsasymmetri 

beror delvis på informationens trovärdighet (Healy & Palepu, 2001). Företagsledningen 

har incitament att ge ut frivillig redovisning som hjälper till att tjäna deras egna syften. 

Av denna anledning, samt på grund av att en stor del av den frivilliga redovisningen inte 

granskas av revisor, kan investerare vara tveksamma till om informationen är trovärdig, 

vilket gör att de kanske inte tar hänsyn till den. Informationen kan dock uppfattas som 

trovärdig på grund av att företagsledningen påverkas av riskerna för rättsliga påföljder 

(Scott, 2015). Denna risk kan eventuellt minska företagsledningens incitament till att ge 

ut frivillig redovisning, speciellt sådan information som rör framtiden (Healy & Palepu, 

2001). En annan effekt relaterad till frivillig redovisning är att utgivandet av potentiellt 

känslig information kan skada företagets konkurrenskraft (Verrecchia, 1983; Hayes & 

Lundholm, 1996; Ellis, Fee & Thomas, 2012). Informationen kan också användas av 

exempelvis anställda som kan ställa högre krav på företaget om de får information om att 

det går bra för företaget (Verrecchia, 1983). Det finns även mer direkta kostnader 

relaterade till den ökade mängden information som publiceras, bland annat för att 
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producera och sprida informationen (Botosan, Plumlee & Xie, 2004). Följden blir att 

företag kan ha incitament till att låta bli att ge ut frivillig redovisning, även om utgivandet 

av sådan information skulle leda till minskad informationsasymmetri. De relaterade 

kostnaderna gör att det är viktigt att den frivilliga redovisningen leder till tillräckligt stora 

positiva effekter för att företag ska vara villiga att ge ut informationen. 

1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning kommer fram till att frivillig redovisning kan leda till ökad likviditet 

för aktien på marknaden (Coller & Yohn, 1997; Leuz & Verrecchia, 2000; Balakrishnan, 

Billings, Kelly & Ljungqvist, 2014) samt minskad kapitalkostnad som följd av minskad 

kostnad för eget kapital (Botosan, 1997; Hail, 2002; Francis, Khurana & Pereira, 2005; 

Sieber, Weißenberger, Oberdörster & Baetge, 2014) eller lånat kapital (Sengupta, 1998; 

Francis, Khurana & Pereira, 2005). Kapitalkostnaden kan påverkas av aktiens likviditet 

eftersom ökad likviditet kan leda till att kapitalkostnaden minskar (Amihud & Mendelson, 

1986; Diamond & Verrecchia, 1991). Kapitalkostnaden, som är kostnaden för ett företags 

finansiering, är relevant att studera eftersom den är avgörande för ett företags beslut 

rörande finansiering och hur de driver den allmänna verksamheten (Easley & O’Hara, 

2004). Att arbeta med att minska kapitalkostnaden är viktigt för att kunna maximera 

företagets värde (Eun & Resnick, 2014).  

Studier som behandlar kapitalkostnaden utgör en stor del av forskningen avseende de 

ekonomiska effekterna av frivillig redovisning, där det främst är kostnaden för eget 

kapital som studeras. Empirisk forskning som studerar sambandet mellan frivillig 

redovisning och kostnad för eget kapital visar blandade resultat (Leuz & Verrecchia, 

2000; Botosan, 2006; Francis, Nanda & Olsson, 2008; Clinch & Verrecchia, 2015). Vissa 

studier finner ett negativt samband (Hail, 2002; Francis, Khurana & Pereira, 2005; Sieber 

m.fl., 2014) medan andra studier inte finner något samband (Francis, Nanda & Olsson, 

2008) eller finner att sambandet bara existerar under vissa förutsättningar (Botosan, 1997; 

Kim & Shi, 2011), exempelvis då företaget följs av få aktieanalytiker (Botosan, 1997). 

Att tidigare forskning kommer fram till olika resultat kan bero på att forskare använder 

olika proxys för frivillig redovisning (t.ex. Botosan, 1997; Botosan & Plumlee, 2002; 

Cabedo & Tirado, 2014). Några exempel på proxys som används för att mäta den 

frivilliga redovisningen är resultatprognoser (t.ex. Francis, Nanda & Olsson, 2008), 
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kvartalsrapporter (t.ex. Botosan & Plumlee, 2002) och indexering av årsredovisningar 

(t.ex. Botosan, 1997; Sieber m.fl., 2014). Användandet av olika proxys leder till att olika 

typer av frivillig redovisning mäts, vilket i sig kan påvisa olika samband. Botosan och 

Plumlee (2002) finner till exempel inget samband mellan frivillig redovisning och 

kostnad för eget kapital när frivillig redovisning mäts med ett sammansatt mått av flera 

typer av frivillig redovisning. När de studerar de olika typerna av frivillig redovisning var 

för sig finner de däremot ett negativt samband mellan frivillig redovisning i 

årsredovisningar och kostnad för eget kapital och ett positivt samband mellan 

kvartalsrapporter och kostnad för eget kapital. Liknande finner Francis, Nanda och 

Olsson (2008) ett positivt samband för både resultatprognoser och telefonkonferenser i 

förhållande till kostnad för eget kapital men finner inte något samband mellan 

pressmeddelanden och kostnad för eget kapital. En förklaring till de olika resultaten kan 

vara att olika proxys fångar olika sorters innehåll, som är publicerade för att tjäna olika 

syften (Francis, Nanda & Olsson, 2008). Exempelvis fångar proxyn resultatprognoser upp 

framåtriktad information medan proxyn telefonkonferenser fångar upp diskussioner av 

nuvarande resultat (ibid). 

De flesta studier som gjorts om frivillig redovisning relaterat till kapitalkostnad fokuserar 

på frivillig redovisning som helhet istället för att studera det specifika innehållet i den 

frivilliga redovisningen. Viss forskning som undersöker frivillig redovisning i 

årsredovisningar studerar den frivilliga redovisningen utifrån olika kategorier, där de 

undersöker om de olika kategorierna finns eller inte finns med (t.ex. Botosan, 1997; 

Francis, Nanda & Olsson, 2008). Få studier har dock gjorts där någon detaljerad analys 

av innehållet i den frivilliga redovisningen genomförs (Beattie, McInnes & Fearnley, 

2004) där det specifika innehållet kopplas till kapitalkostnaden. Då tidigare forskning 

indikerar att olika innehåll i den frivilliga redovisningen kan ge varierande ekonomiska 

effekter (Francis, Nanda & Olsson, 2008) är det intressant att göra en mer detaljerad 

analys av innehållet relaterat till kostnaden för eget och lånat kapital. Eftersom tidigare 

studier främst har undersökt den frivilliga redovisningens effekt på kostnaden för eget 

kapital är det intressant att studera effekten på kostnaden för både lånat och eget kapital. 

Frågan är även relevant att undersöka eftersom omfattningen och komplexiteten av 

frivillig redovisning ökar, vilket är associerat med högre kostnader för företag. Det är 

därför viktigt att studera om mer frivillig redovisning leder till minskad kostnad för eget 

och lånat kapital som kan kompensera för de relaterade kostnaderna. Genom en utförlig 
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innehållsanalys, där olika kategorier av den frivilliga redovisningen undersöks såväl som 

karaktären av den information som lämnas, bidrar denna studie med ytterligare kunskap 

om sambandet mellan den frivilliga redovisningen och kostnaden för eget och lånat 

kapital. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att förklara hur innehållet i den frivilliga redovisningen påverkar 

kostnaden för eget och lånat kapital. 

1.4 Disposition 

Nedan presenteras studiens disposition.  

Inledning: I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till att företag ger ut frivillig 

redovisning. Därefter följer en problemformulering utifrån tidigare forskning som 

behandlar den frivilliga redovisningens påverkan på kostnaden för eget och lånat kapital, 

vilket mynnar ut i studiens syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

Vetenskaplig metod: Kapitlet redogör för studiens vetenskapliga ansats och teoretiska 

utgångspunkt samt motiverar de metodval som görs. 

Institutionalia: I detta kapitel presenteras de lagar och standarder som styr vad företag 

måste redovisa och som därmed ligger till grund för att avgöra vad som är frivillig 

redovisning. 

Teori: Kapitlet redogör för de teorier som används för att förklara hur innehållet i den 

frivilliga redovisningen kan påverka kostnaden för eget och lånat kapital. Därefter 

presenteras tidigare teoretisk forskning om den frivilliga redovisningens effekt på 

kostnaden för eget och lånat kapital. Efter genomgången av teori och teoretisk forskning 

följer en hypotesformulering som avslutas med en sammanställning över hypoteserna. 

Empirisk metod: Kapitlet inleds med en presentation av studiens forskningsdesign följt 

av studiens forskningsstrategi och forskningsmetod. Därefter redogörs för studiens urval 

och bortfall. Avslutningsvis presenteras operationaliseringen av studiens beroende, 

oberoende och kontrollvariabler. 
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Analys: Kapitlet inleds med förutsättningarna för analysen följt av en analys av outliers 

och av normalfördelningen. En univariat analys presenteras som visar den beskrivande 

statistiken. Därefter följer en bivariat analys för att kontrollera risken för 

multikollinearitet. I den multipla analysen presenteras regressioner av datamaterialet som 

följs av en kompletterande analys där sambandet mellan variablerna undersöks 

ytterligare. Avslutningsvis genomförs en hypotesprövning som sammanställs sist i 

kapitlet. 

Slutsats och diskussion: I kapitlet presenteras studiens slutsats och resultatet av analysen 

diskuteras. Därefter följer en redogörelse för studiens bidrag och begränsningar. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2 Vetenskaplig metod 

Kapitlet redogör för studiens vetenskapliga ansats och teoretiska utgångspunkt samt 

motiverar de metodval som görs. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

 Studiens syfte är att förklara hur innehållet i den frivilliga redovisningen påverkar 

företags kostnad för eget och lånat kapital. Då det finns befintliga teorier som kan 

användas för att förklara den frivilliga redovisningens påverkan på kostnaden för eget och 

lånat kapital har en deduktiv ansats valts (Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2011; 

Bryman & Bell, 2013). Ett flertal studier har gjorts som undersöker kostnaden för eget 

kapital relaterat till frivillig redovisning (t.ex. Botosan, 1997; Botosan & Plumlee, 2002; 

Francis, Khurana & Pereira, 2005) och några studier har även gjorts som undersöker 

kostnaden för lånat kapital (Sengupta, 1998; Francis, Khurana & Pereira, 2005), vilket 

gör att de flesta av studiens hypoteser stöds utifrån både teori och empirisk- och teoretisk 

forskning. Vissa hypoteser stöds huvudsakligen på teoretiska resonemang då tidigare 

forskning främst har fokuserat på den frivilliga redovisningen som helhet. Det gör att det 

finns begränsat empiriskt stöd rörande det olika innehållet i den frivilliga redovisningen, 

till exempel aktierelaterad information, och dess påverkan på kostnaden för eget och lånat 

kapital. 

En nackdel med en deduktiv ansats är att teorin styr vilken information som samlas in och 

forskaren kan då förbise sådan information som inte testas genom eller stödjer 

hypoteserna (Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2011). Att utgå ifrån en mer öppen 

ansats med utgångspunkt i verkligheten utan liknande begränsningar för vilken 

information som samlats in, det vill säga en induktiv ansats (Jacobsen, 2002), är dock inte 

lämplig i den här studien då det redan finns befintliga teorier att utgå ifrån. Den deduktiva 

ansatsen är också att föredra eftersom utgångspunkten i befintlig teori gör att den anses 

vara mer objektiv och lämnar mindre utrymme för forskarens egna tolkningar (Patel & 

Davidson, 2011).  
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2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Redovisning är komplicerat till sin natur, vilket gör att det inte är lämpligt att endast 

använda en teori i studier som rör frivillig redovisning (Adrem, 1999). Därför används 

flera olika teorier i uppbyggnaden av studiens hypoteser (Cormier, Magnan & Van 

Velthoven, 2005; Eliasson, 2013) för att kunna förklara hur innehållet i den frivilliga 

redovisningen påverkar kostnaden för eget och lånat kapital. Denna metod har använts i 

flera tidigare studier (t.ex. Cormier, Magnan & Van Velthoven, 2005; Tagesson, Blank, 

Broberg & Collin, 2009; Broberg, Tagesson & Collin, 2010). Genom att använda flera 

olika teorier kan en företeelse förklaras på olika sätt (Frostenson, 2015). Att använda olika 

teorier för att förklara samma fenomen kan också vara bra då vissa teorier kan ha liknande 

förklaringar till fenomenet medan andra teorier kan erbjuda alternativa förklaringar 

(Frostenson, 2015). Att använda flera teorier kan därmed leda till en mer fullständig 

förståelse av fenomenet (Gray, Kouhy & Lavers, 1995). 

Studien utgår från agentteorin, positiv redovisningsteori, 

beslutsanvändarbarhetssynsättet, legitimitetsteorin, signaleringsteorin samt teoretisk 

forskning om kostnaden för eget och lånat kapital. Dessa olika teorier kan användas till 

att förklara den frivilliga redovisningens påverkan på kostnaden för eget och lånat kapital. 

De är också vanligt förekommande i studier om frivillig redovisning i relation till 

kostnaden för eget och lånat kapital (t.ex. Botosan; 1997; Coller & Yohn, 1997; 

Richardson & Welker, 2001; Kim & Shi, 2011; Clarkson, Fang, Li & Richardson, 2013; 

Gamerschlag, 2013). 
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3 Institutionalia 

I detta kapitel presenteras de lagar och standarder som styr vad företag måste redovisa 

och som därmed ligger till grund för att avgöra vad som är frivillig redovisning. 

 

Frivillig redovisning är den information som företag ger ut utöver vad som krävs enligt 

lagar och standarder (Adrem, 1999; FASB, 2001). De lagar som avses är framför allt 

bokföringslagen (SFS 1999:1078) och årsredovisningslagen (ÅRL) (SFS 1995:1554), 

vilka innehåller de grundläggande bestämmelserna på redovisningsområdet (Nilsson, 

2010). Båda lagarna hänvisar till god redovisningssed (4 kap. 2 § SFS 1999:1078; 2 kap. 

2 § SFS 1995:1554), vilket innebär att företagen ska ge en rättvisande bild och följa praxis 

samt rekommendationer från normgivande organ (Nilsson, 2010). 

Företag ska enligt bokföringslagens (SFS 1999:1078) sjätte kapitel 1 - 2 §§ avsluta sitt 

räkenskapsår med en årsredovisning vilken ska upprättas och offentliggöras enligt 

bestämmelserna i årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), alternativt enligt reglerna i 

lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (SFS 1995:1559) eller 

lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (SFS 1995:1560). En årsredovisning ska 

bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter, en förvaltningsberättelse samt, för 

företag vars värdepapper handlas på en reglerad marknad, en kassaflödesanalys (2 kap. 1 

§ SFS 1995:1554). I tabell 3.1. nedan redogörs för innehållet i årsredovisningens olika 

delar.  

Som framgår i tabell 3.1. nedan ska förvaltningsberättelsen i vissa fall innehålla en 

bolagsstyrningsrapport. Reglerna gäller för bolag vars värdepapper handlas på en reglerad 

marknad (6 kap. 6 § 1 st. SFS 1995:1554). Enligt dessa regler ska företagen redogöra för 

hur företaget styrs bland annat genom att lämna upplysningar om de system som används 

för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen (6 kap. 

6 § 2 st. 2 p. SFS 1995:1554). Företagen ska även upplysa om vilka principer som 

tillämpas för bolagsstyrningen (6 kap. 6 § 1 st. 1 p. SFS 1995:1554) Dessa företag 

omfattas även av Svensk kod för bolagsstyrning som reglerar god sed för bolagsstyrning 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). Företag som koden är tillämplig för ska följa 

koden och om en avvikelse från koden behöver göras ska detta redogöras för. 



 

10 

Tabell 3.1. Årsredovisningens delar 

 

För räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2016 gäller nya regler för 

rapportering av icke-finansiell- och mångfaldsinformation för vissa företag (FAR u.å.). 

Reglerna antogs genom ett EU-direktiv 2014 och är tillämpliga för stora företag eller 

moderbolag i en stor koncern som är av allmänt intresse och som i genomsnitt har haft 

fler än 500 anställda under året. Dessa företag ska i sin förvaltningsberättelse lämna 

utökade upplysningar om företaget (Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/95/EU). Upplysningarna ska bestå av icke-finansiell information avseende 

företagets utveckling, resultat, ställning och konsekvenserna av dess verksamhet vad 

avser miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt 

bekämpning av korruption och mutor. Vidare ska även den mångfaldspolicy som 

tillämpas på företagets förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan redovisas (ibid). 

Enligt fjärde artikeln i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av 

den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska alla företag 

som är noterade på en reglerad marknad i sin koncernredovisning tillämpa International 

Financial Reporting Standards (IFRS) och de äldre standarderna International Accounting 

Standards (IAS) som är antagna av Europeiska kommissionen. IFRS är internationella 

redovisningsstandarder som publiceras av International Accounting Standards Board 

(IASB) (Marton, Lundqvist & Pettersson, 2016). Företag som tillämpar IFRS ska i sin 

koncernredovisning även följa de delar av årsredovisningslagen som anges i 7 kap. 32 § 

Delarna i en årsredovisning Innehållet i de olika delarna

Balansräkning
Redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar, skulder

och eget kapital på balansdagen (3 kap 1 § ÅRL)

Resultaträkning
Redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under

räkenskapsåret (3 kap 2 § ÅRL)

Noter
Upplysningar kring posterna i resultat- och balansräkningen (5

kap ÅRL)

Förvaltningsberättelse

Innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av

företagets verksamhet, ställning och resultat. Här ingår i

tillämpliga fall även bolagsstyrningsrapport och

hållbarhetsrapport (6 kap ÅRL) 

Kassaflödesanalys
Redovisa företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret 

(6 kap 5 § ÅRL)
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årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och RFR 1 Kompletterande redovisningsnormer 

för koncerner, som ges ut av Rådet för finansiell rapportering (Marton, Lundqvist & 

Pettersson, 2016). RFR 1 är en rekommendation som omfattar de svenska krav som finns 

gällande upprättande av förvaltningsberättelse samt upplysningar i koncernredovisningen 

(ibid). Moderföretag i en koncern som ska upprätta sin årsredovisning enligt IFRS ska 

följa årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Moderföretagen ska utifrån vad som anges i RFR 2 följa IFRS utom i de fall då IFRS 

skiljer sig från årsredovisningslagen (ibid). Dotterföretag i en koncern som följer IFRS 

kan följa antingen RFR 2 eller årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

kompletterande normgivning (ibid). 

Företag som följer IFRS i sin koncernredovisning ska ge ut en årsredovisning som enligt 

IAS 1 ska innehålla balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, rapport över 

förändringar i eget kapital samt noter (IAS 1 p. 10). Utifrån denna standard är det därmed 

inte obligatoriskt att ge ut en förvaltningsberättelse. Däremot måste företag som tillämpar 

IFRS även följa vissa delar av årsredovisningslagen som enligt 7 kap. 32 § punkt 2 

årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) kräver att en förvaltningsberättelse publiceras. 

Utöver det som anges i IFRS ska också bland annat upplysningar om anställda, 

upplysningar om könsfördelning bland ledande befattningshavare och upplysningar om 

tidigare styrelse och VD redovisas (7 kap. 32 § p. 5 SFS 1995:1554).  

Det finns även flera speciallagstiftningar som är tillämpliga för vissa bolag (Nilsson, 

2010). Exempel på företag som omfattas av speciallagstiftning är finansiella bolag, 

försäkringsbolag och fastighetsbolag. Finansiella bolag omfattas av lagen (SFS 

1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som anger vissa 

speciella regler för dessa företag, till exempel ska finansiella bolag även inkludera en 

kapitaltäckningsanalys i sin årsredovisning (2 kap 1 § och 6 kap 3 § SFS 1995:1559). 

Försäkringsföretag omfattas av lagen (SFS 1994:1560) om årsredovisning i 

försäkringsföretag som anger vissa speciella regler för försäkringsföretag, bland annat 

ska de i årsredovisningen även upprätta en resultatanalys om rörelsen omfattar flera 

försäkringsgrenar (2 kap 1 § och 6 kap 3 § SFS 1995:1559). Fastighetsbolag ska lämna 

särskilda upplysningar om sin verksamhet enligt reglerna i IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

om bland annat hyresintäkter. Företag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
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miljöbalken (SFS 1998:808) ska i sin förvaltningsberättelse även lämna upplysningar om 

hur verksamheten påverkar den yttre miljön (6 kap 1 § SFS 1995:1554). 

Utöver tidigare nämnda lagar och standarder finns det också börsregler som noterade 

företag måste följa. Vid registrering på Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth 

Market förbinder sig företagen att följa dessa regler för att bli registrerade (Nilsson, 

2010). Reglerna behandlar bland annat vilken information årsredovisningen ska innehålla 

samt vilken information som inte får inkluderas (Nasdaq OMX, 2016). Till exempel finns 

regler om att företagen ska offentliggöra all information som sannolikt skulle påverka 

aktiepriset väsentligt, däribland information om investeringsbeslut, köp och försäljning 

av bolag, utveckling av nya produkter, finansiella svårigheter och information rörande 

dotter- och intressentbolag. Årsredovisningen får dock inte innehålla någon ny 

kurspåverkande information, utan sådan information måste offentliggöras innan 

årsredovisningen publiceras (ibid). 

Olika regler för olika sorters företag gör att vad som är att anses som frivillig redovisning 

varierar beroende på vilka lagar och regler som är tillämpliga på företagen. Enligt 6 kap. 

1 § årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ska sådan information redovisas som är viktig 

för bedömningen av företagets utveckling och verksamhet samt om händelser som är av 

väsentlig betydelse för företaget. Även det gör att vad som är frivilligt att redovisa kan 

vara olika från fall till fall. 
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4 Teori 

Kapitlet redogör för de teorier som används för att förklara hur innehållet i den frivilliga 

redovisningen kan påverka kostnaden för eget och lånat kapital. Därefter presenteras 

tidigare teoretisk forskning om den frivilliga redovisningens effekt på kostnaden för eget 

och lånat kapital. Efter genomgången av teori och teoretisk forskning följer en 

hypotesformulering som avslutas med en sammanställning över hypoteserna. 

4.1 Agentteorin och positiv redovisningsteori 

Utifrån agentteorin förstås ekonomiska situationer som ett kontraktuellt förhållande 

mellan en principal och en agent (Deegan, 2014; Frostenson, 2015), vilket även är en 

utgångspunkt i positiv redovisningsteori (Deegan, 2014). Förhållandet uppstår då en 

person, agenten, ska utföra en tjänst för en annan persons, principalens, räkning som 

innebär att agenten får fatta beslut i frågor som kommer påverka principalen (Jensen och 

Meckling, 1976). Agentteorin behandlar vanligtvis förhållandet mellan ägare och 

företagsledare (Frostenson, 2015), men ett agentförhållande kan även uppstå mellan andra 

parter (Jensen & Meckling, 1976), till exempel mellan företagsledare och långivare 

(Deegan, 2014). Positiv redovisningsteori bygger på agentteorin och fokuserar på hur 

redovisningen används i samspelet mellan företaget och individer som tillhandahåller 

resurser till företaget (Deegan, 2014). Enligt dessa teorier har agenten ett 

informationsövertag då agenten har information om verksamheten som principalen inte 

har (Fama, 1980). Informationsasymmetrin leder till problem med moral hazard (Jensen 

& Meckling, 1976; Fama, 1980) och adverse selection (Akerlof, 1970) och utgör ett 

hinder för företag när det gäller att få kapital till att finansiera investeringar (Stein, 2003). 

Mellan företag och ägare uppstår agentförhållandet då ägaren överlåter förvaltningen av 

verksamheten till ledningen (Jensen & Meckling, 1976). Denna uppdelning av ägande 

och förvaltning av företaget leder huvudsakligen till två problem (Healy & Palepu, 2001). 

För det första har företagsledare mer information om företagets ekonomiska prestationer 

och värde än investerare (Sengupta, 1998; Healy & Palepu, 2001) och de har även 

incitament att överskatta värdet (Healy & Palepu, 2001). Detta leder till problem när 

investerare ska fatta beslut om att investera eftersom de har svårt att skilja på vilka 

investeringar som är bra och dåliga vilket gör att de kommer värdera företagen till ett 
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genomsnittligt värde (Healy & Palepu, 2001). Kapitalmarknaden kommer på så sätt 

undervärdera vissa företag och övervärdera vissa (ibid). Ett annat problem som uppstår 

efter att investeringen har gjorts är att företagsledningen har incitament att använda 

investeringen på ett sätt som inte ligger i investerarens intresse och kan istället använda 

den till att maximera sin egennytta (Jensen & Meckling, 1976; Healy & Palepu, 2001). 

Om istället en långivare lånar ut pengar till företaget kan företagsledningen ha incitament 

att ta på sig risk som kan leda till betalningsförsummelse (Stein, 2003). Det kan vara 

genom att använda pengarna till att exempelvis ge utdelning eller ta sig an projekt som 

innefattar hög risk, vilket inte ligger i långivarens intresse eftersom det minskar 

sannolikheten att långivaren får tillbaka pengarna (Healy & Palepu, 2001).  

Agentförhållandet och den relaterade informationsasymmetrin leder till att 

agentkostnader uppstår (Jensen & Meckling, 1976). Agentkostnaderna kan vara i form av 

kostnader för att övervaka agenten, kostnader för att binda agenten till att agera utifrån 

principalens intresse och det värde som går förlorat på grund av att kostnaden för att få 

agentens intresse att fullständigt överensstämma med principalens överstiger nyttan 

(ibid). Agenten antas vilja maximera sin egennytta och kommer därför handla utifrån sitt 

egenintresse om denne inte hindras från det (Deegan & Unerman, 2011). Principalen 

antas ta detta i beräkning och kommer underkompensera agenten för att väga upp för de 

negativa effekterna av agentens opportunistiska beteende. Agenten har därför incitament 

att begränsa sina möjligheter att utföra handlingar som skulle skada principalen, vilket 

kan göras genom att ingå kontraktuella arrangemang som ofta kopplas till redovisning 

(ibid).  

Företag kan minska agentkostnaderna genom att ge ut information (Jensen & Meckling, 

1976). Att ge ut information minskar informationsasymmetrin mellan agent och principal 

och minskar principalens osäkerhet vid beslutsfattande (Adrem, 1999). För att minska 

problemet med informationsasymmetri och få en effektivt fungerande kapitalmarknad 

spelar därför redovisning en viktig roll (Healy & Palepu, 2001) och frivillig redovisning 

kan bidra till att minska problemet ytterligare. Genom att upprätthålla en transparent 

informationsmiljö skapas ett förtroende hos intressenterna vilka belönar företaget med 

lägre kostnad för eget och lånat kapital (Scott, 2015).  
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4.2 Beslutsanvändbarhetssynsättet 

 Beslutsanvändbarhetssynsättet fokuserar på användares informationsbehov i att fatta 

framåtriktade ekonomiska beslut för att främja en effektiv resursallokering i ekonomin 

(Artsberg, 2005). Utifrån detta synsätt ska den frivilliga redovisningen således underlätta 

för användaren i ekonomiska beslutssituationer (Ljungdahl, 1999). I kontrast till 

agentteorin förväntas företagsledningen inte spela en aktiv roll och ha egna intressen utan 

antas rätta sig efter vilken information som efterfrågas och publicera den (ibid). De 

bakomliggande antagandena är att de ekonomiska aktörerna beter sig och kan förstås som 

rationella (Williams & Ravenscroft, 2015).  

Beslutsanvändbarhetssynsättet är ett mycket vanligt synsätt som betonas av bland annat 

IFRS som anger att målet med finansiell rapportering är “[...] to provide financial 

information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, 

lenders, and other creditors in making decisions about providing resources to the entity.” 

(IASB, 2015, s. 22). Som framgår av citatet anses investerare och långivare vara de två 

främsta användarna av de finansiella rapporterna och det är deras informationsbehov som 

främst ska beaktas. Information som är användbar för investerare behöver inte vara 

samma som den information som är användbar för långivare eftersom de har olika 

inställning till företagets risk. Projekt med hög risk som företaget tar sig an gynnar 

investerare mer än långivare om de går bra, samtidigt som långivaren påverkas negativt i 

högre utsträckning om de går dåligt (Healy & Palepu, 2001). Investerare brukar dock ses 

som den grupp vars önskemål primärt ska beaktas (Edenhammar & Hägg, 1997; Artsberg, 

2005). 

De egenskaper som brukar betonas vid bedömningen av om informationen är användbar 

eller inte är informationens relevans och tillförlitlighet (Hitz, 2007). Att informationen är 

relevant innebär att den kan påverka användare i deras beslutsfattande, antingen genom 

att den kan användas som underlag för uppskattningar av framtida utfall, eller genom att 

den kan bekräfta eller ändra användarens tidigare uppskattningar (IASB, 2015). För att 

vara tillförlitlig ska informationen i så stor utsträckning som möjligt vara fullständig, 

neutral och inte innehålla väsentliga fel (ibid). 
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4.3 Legitimitetsteorin 

Enligt legitimitetsteorin behöver företag uppfattas som legitima av sina intressenter för 

att få fortsätta sin verksamhet och för att få tillgång till de resurser som företaget behöver 

(Deegan & Unerman, 2011). Legitimitet ses därmed som en form av resurs som krävs för 

företagets överlevnad. Utifrån legitimitetsteorin finns ett socialt kontrakt mellan företaget 

och dess intressenter som uttrycker de förväntningar intressenterna har på bolaget (ibid). 

Det kan vara i form av förväntningar om att företaget följer de normer och värderingar 

som finns i samhället men även förväntningar om att omgivningen ska gynnas av 

företagets verksamhet och se den som meningsfull (Frostenson, 2015). För att uppfattas 

som legitima behöver företag visa att de följer det sociala kontraktet (Deegan & Unerman, 

2011), vilket de kan göra genom sin externa redovisning (Deegan & Unerman, 2011; 

Frostenson, 2015). Ett sätt att uppfattas som mer legitim är genom att ge ut mer 

redovisning än vad som är obligatoriskt, det vill säga frivillig redovisning. Legitimitet 

kan ses som en strategisk resurs som företaget kan erhålla genom att förstå sig på sin 

omgivning vilket i sin tur kan gynna företaget ekonomiskt (Frostenson, 2015). Utifrån 

legitimitetsteorin kan företag exempelvis redovisa frivillig information om 

hållbarhetsarbete som en strategi för att påverka hur intressenter upplever företagets 

hållbarhetsarbete och därigenom öka sin legitimitet (O’Donovan, 2002). 

4.4 Signaleringsteorin 

 Signaleringsteorin utformades ursprungligen utifrån arbetsmarknadsförhållanden 

(Spence, 1973) för att förklara informationsasymmetrin på marknaden (Spence, 1973; 

Campbell, Shrives & Bohmbach-Saager, 2001). Den är dock tillämplig även på andra 

marknader (Spence, 1973; Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011) och används av till 

exempel Ross (1977) för att studera frivillig redovisning. Teorin baseras på att aktörerna 

är egenintresserade och nyttomaximerande individer och att de, precis som i agentteorin, 

har ett intresse av att minska agentkostnaderna i agentförhållandet (Frostenson, 2015). Ett 

grundläggande antagande är att det föreligger informationsasymmetri mellan företaget 

och dess intressenter, där företaget kan välja att signalera den information de besitter som 

intressenterna saknar (Spence, 1973; Connelly m.fl., 2011). 
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Företagen kan använda sig av information för att signalera att de är bättre än sina 

konkurrenter och på så sätt erhålla ett bättre rykte och attrahera investerare (Campbell, 

Shrives & Bohmbach-Saager, 2001). Ett sätt att signalera att de är bättre än 

konkurrenterna, och på så sätt locka till sig investerare, är genom frivillig redovisning 

(ibid). Företag tenderar att ge ut frivillig redovisning för att signalera att de är ett bra 

företag och kan då minska problemet med adverse selection, vilket motverkar risken att 

företaget blir undervärderat. Att inte ge ut någon frivillig redovisning kan i sig ses som 

en signal (Cambell, Shrives & Bohmbach-Saager, 2001; Frostenson, 2015). De signaler 

ett företag sänder ut behöver dock inte vara sanna (Hallgren, 2002), men att sända ut 

felaktiga signaler kan vara kostsamt (Frostenson, 2015) och leda till att företaget får dåligt 

rykte (Connelly m.fl., 2011). 

4.5 Teoretisk forskning om kostnad för eget och lånat kapital 

Det finns ett flertal teoretiska studier som ger förklaringar till hur redovisning påverkar 

kostnaden för eget och lånat kapital (t.ex. Amihud & Mendelson, 1986; Diamond & 

Verrecchia, 1991). Nedan ges en genomgång av de teoretiska resonemang som kan 

förklara sambandet. 

4.5.1 Kostnad för eget kapital 

Företagets kostnad för eget kapital är den avkastning investerare förväntar sig och är 

därför inte direkt observerbar. Ett vanligt sätt att uppskatta kostnaden för eget kapital är 

genom Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Eun & Resnick, 2014). CAPM bygger på 

antaganden om perfekt konkurrens (Lambert & Verrecchia, 2015). Det innebär att det inte 

finns några transaktionskostnader och att marknaden antas vara helt likvid, vilket gör att 

information inte har någon effekt på aktiens likviditet (Lambert & Verrecchia, 2015). Det 

innebär även att alla aktörer har perfekt information vilket gör att de parametrar som 

modellen bygger på är kända för alla (Barry & Brown, 1985). Utifrån detta synsätt kan 

inte problem relaterade till informationsasymmetri uppstå (Lambert & Verrecchia, 2015). 

Trots detta har forskning kommit fram att informationsasymmetri och utgivande av 

information har betydelse för företags kostnad för eget kapital (ibid). 

Det finns framför allt två perspektiv i den teoretiska forskningen som menar att frivillig 

redovisning kan påverka företagets kostnad för eget kapital på olika sätt. Det ena 
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perspektivet utgår från att informationsasymmetri ökar företagets kostnad för eget kapital 

eftersom minskad likviditet gör att aktieägare behöver kompenseras för högre 

transaktionskostnader (Botosan, Plumlee & Xie, 2004). Aktieägare kan också behöva 

kompenseras för högre transaktionskostnader på grund av risken att handla med en part 

som har mer information (ibid). Informationsasymmetrin gör att investerare som har 

tillgång till mindre information blir mindre villiga att investera då de upplever att andra 

har ett informationsövertag (Glosten & Milgrom, 1985). Informationsövertaget leder till 

att investerare som har mer information överlag tjänar på att handla med mindre 

informerade investerare. Enligt detta perspektiv ger mer frivillig redovisning minskad 

kostnad för eget kapital till följd av att aktiens likviditet ökar (Amihud & Mendelson, 

1986; Diamond & Verrecchia, 1991). Amihud och Mendelson (1986) argumenterar 

exempelvis för att investerare kräver högre avkastning på aktier som är illikvida eftersom 

transaktionskostnaderna är högre. Företag kan därmed minska kostnaden för eget kapital 

genom att öka likviditeten på sin aktie, exempelvis genom att ge ut mer information. 

Diamond & Verrecchia (1991) visar på att utgivandet av mer information leder till ökad 

likviditet för aktien, vilket gör att större investerare efterfrågar företagets aktie i högre 

utsträckning och att investerare är villiga att äga större mängder av företagets aktie. Den 

ökade efterfrågan leder till att företagets kostnad för eget kapital minskar. 

Det andra perspektivet inom den teoretiska forskningen menar att mer omfattande 

redovisning minskar investerares uppskattningsrisk1, vilket minskar kostnaden för eget 

kapital (Barry & Brown, 1985; Handa & Linn, 1993; Coles, Loewenstein & Suay, 1995; 

Clarkson, Guedes & Thompson, 1996). Uppskattningsrisken är den risk som är relaterad 

till investerares osäkerhet i att uppskatta de parametrar som ligger till grund för ett 

företags framtida kassaflöde och avkastning (Clarkson, Guedes & Thompson, 1996). Det 

betyder att när företag ger ut mindre information är osäkerheten för investerare större 

gällande vilka parametrar som är de riktiga i deras uppskattning av avkastningen. På 

grund av denna osäkerhet kräver investerare högre avkastning för att kompensera för den 

högre risken då företag ger ut mindre information. Barry och Brown (1985) argumenterar 

för att uppskattningsrisken inte kan observeras i betavärdet utan är en extra 

riskkomponent som läggs till av investerare. Investerare kommer därför uppskatta 

                                                 

1 Uppskattningsrisk är en egen översättning av den engelska termen ”estimation risk”. 
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betavärdet och dessutom ta hänsyn till uppskattningsrisken vid beräkning av sitt 

avkastningskrav (Handa & Linn, 1993). Flera studier kommer fram till att 

uppskattningsrisken inte är diversifierbar (Barry & Brown, 1985; Handa & Linn, 1993; 

Coles, Loewenstein & Suay, 1995) men det råder dock delad mening om detta (Clarkson, 

Guedes & Thompson, 1996). 

Annan forskning argumenterar istället för att informationsasymmetri inte prissätts som 

en separat risk utan fångas upp av betavärdet (Easley & O’Hara, 2004; Lambert, Leuz & 

Verrecchia, 2007; Lambert & Verrecchia, 2015). Lambert, Leuz och Verrecchia (2007) 

visar exempelvis att effekten av information fångas upp av betavärdet när beta är 

framtidsorienterat och inte enbart bygger på historiska värden. Lambert och Verrecchia 

(2015) föreslår att minskad informationsasymmetri kan minska företags kostnad för eget 

kapital när marknaden inte är perfekt. När marknaden däremot kännetecknas av perfekt 

konkurrens menar de att det inte finns någon relation mellan kostnaden för eget kapital 

och informationsasymmetri. Detta betyder också att utökad redovisning borde få större 

effekt på kostnaden för eget kapital då marknaden är mindre likvid (ibid). 

I motsats till ovan angivna studier finns även forskning som argumenterar för att mer 

redovisning kan leda till högre kostnad för eget kapital, eftersom det kan leda till ökad 

informationsasymmetri jämfört med om informationen inte skulle ges ut (Kim & 

Verrecchia, 1994; Zhang, 2001; Clinch & Verrecchia, 2015; Johnstone, 2016). Johnstone 

(2016) visar exempelvis på att utökad redovisning som är mer precis kan leda till högre 

osäkerhet bland investerare och därför öka kostnaden för eget kapital. Zhang (2001) visar 

i sin modell att mer redovisning både kan minska och öka företagets kostnad för eget 

kapital beroende på de faktorer som orsakar variationen, exempelvis kostnaden för att 

producera privat information, kostnaden för att ge ut redovisning och volatiliteten av 

företagets resultat. 

4.5.2 Kostnad för lånat kapital 

Kostnaden för lånat kapital är den ränta som långivare kräver för att låna ut pengar till 

företaget (Brealey, Myers & Allen, 2014). Kostnaden för lånat kapital beror på den 

riskfria räntan och på kreditrisken, det vill säga risken för betalningsinställelse 

(Damodaran, 2012). Högre kreditrisk ger en högre lånekostnad eftersom risken för 

betalningsinställelse tas hänsyn till vid beräkning av räntan (Sengupta, 1998). Långivare 

försöker uppskatta kreditrisken innan de lånar ut pengar till ett företag baserat på den 
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information som finns tillgänglig. Långivare tar vid denna uppskattning troligtvis hänsyn 

till att företaget kan undanhålla viss ofördelaktig information som skulle leda till att 

kreditrisken bedöms som högre. Ju större sannolikheten är att sådan information 

undanhålls desto högre riskpremie kommer långivaren ta betalt för. För att uppskatta 

sannolikheten att företaget undanhåller sådan information kan långivare använda sig av 

företagets redovisning (Sengupta, 1998). Mer detaljerad och tydlig redovisning kan leda 

till att långivare bedömer sannolikheten för att företag undanhåller ofördelaktig 

information som mindre, vilket kan göra att riskpremien och därmed lånekostnaden blir 

lägre (ibid). 

4.6 Hypotesformulering 

Hypotesformuleringen bygger på den teori och teoretiska forskning som presenterats 

ovan samt på tidigare empirisk forskning som tas upp för respektive hypotes. Hypoteserna 

ställs upp utifrån tre olika perspektiv. Det första perspektivet behandlar frivillig 

redovisning som helhet, medan det andra perspektivet delar upp innehållet i den frivilliga 

redovisningen utifrån olika kategorier. I det tredje perspektivet ställs hypoteser upp 

utifrån informationens karaktär.  

4.6.1 Frivillig redovisning utifrån ett helhetsperspektiv 

Utifrån agentteorin och positiv redovisningsteori leder uppdelningen av ägande och 

förvaltning av företag till att informationsasymmetri uppkommer mellan parterna som på 

grund av att parternas incitament är olika gör att kapitalmarknaden inte fungerar helt 

effektivt (Healy & Palepu, 2001). Liknande problematik existerar mellan långivare och 

företagsledning (Sengupta, 1998; Deegan, 2014). För att minska problemet med 

informationsasymmetri spelar redovisning en viktig roll och frivillig redovisning kan 

minska problemet ytterligare (Healy & Palepu, 2001). Minskad informationsasymmetri 

genom utökad frivillig redovisning kan minska företagets kostnad för både eget och lånat 

kapital. 

Kostnaden för eget kapital kan minska eftersom minskad informationsasymmetri ökar 

aktiens likviditet, vilket genom minskade transaktionskostnader (Amihud & Mendelson, 

1986) eller genom ökad efterfrågan på aktien (Diamond & Verrecchia, 1991) minskar 

kostnaden för eget kapital. Ett annat teoretiskt synsätt är att frivillig redovisning kan 
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minska kostnaden för eget kapital genom att investerares uppskattningsrisk minskar, 

eftersom de lättare kan uppskatta de parametrar som ligger till grund för bedömningen av 

företagets framtida kassaflöde och avkastning (Barry & Brown, 1985; Handa & Linn, 

1993; Coles, Loewenstein & Suay, 1995; Clarkson, Guedes & Thompson, 1996). Ett 

liknande resonemang gäller även för den frivilliga redovisningens påverkan på kostnad 

för lånat kapital. Mer detaljerad redovisning förväntas leda till att långivare bedömer 

sannolikheten för att företag undanhåller ofördelaktig information som mindre, vilket 

leder till att riskpremien och därmed lånekostnaden blir lägre (Sengupta, 1998). 

Att företag ger ut frivillig redovisning skulle vidare kunna göra att de upplevs som mer 

legitima och därför lättare få tillgång till resurser som företaget behöver från omgivningen 

(Deegan & Unerman, 2011), exempelvis kapital. Ökad legitimitet kan genom frivillig 

redovisning leda till att investerare och långivare är mer villiga att tillhandahålla kapital 

till företaget, vilket skulle kunna minska företagets kostnad för eget och lånat kapital. 

Utifrån signaleringsteorin används frivillig redovisning på liknande sätt för att erhålla ett 

bättre rykte och på så sätt motverka risken att företaget blir undervärderat (Campbell, 

Shrives & Bohmbach-Saager, 2001). Frivillig redovisning kan användas av företag för att 

signalera att de är bättre än sina konkurrenter och på så sätt locka till sig fler investerare 

(ibid), vilket skulle kunna minska kostnaden för eget kapital. 

Det är dock inte säkert att frivillig redovisning minskar kostnaden för eget och lånat 

kapital eftersom vissa forskare i sina teoretiska studier visar att frivillig redovisning kan 

leda till ökad informationsasymmetri jämfört med om informationen inte skulle ges ut 

(Kim & Verrecchia, 1994; Zhang, 2001; Clinch & Verrecchia, 2015; Johnstone, 2016). 

Utifrån beslutsanvändbarhetssynsättet ska den frivilliga redovisningen vara relevant och 

tillförlitlig för att vara användbar för investerare och långivare när de fattar ekonomiska 

beslut (Artsberg, 2005). Det kan därför ses som en förutsättning att den frivilliga 

redovisningen är relevant och tillförlitlig för att redovisningen ska kunna påverka 

kostnaden för eget och lånat kapital. 

Empirisk forskning som undersöker frivillig redovisning i relation till kostnaden för eget 

kapital finner blandade resultat, även om majoriteten finner ett negativt samband. En av 

de första studierna som empiriskt ämnade fastställa ett samband mellan frivillig 

redovisning och kostnad för eget kapital var Botosan (1997). Botosan (1997) finner ett 

negativt samband mellan frivillig redovisning och kostnaden för eget kapital för företag 
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som följs av få aktieanalytiker. Därefter har ett flertal studier gjorts av sambandet mellan 

frivillig redovisning och kostnaden för eget kapital. Av de forskare som studerat den 

frivilliga redovisningen i årsredovisningar finner många ett negativt samband (Botosan 

& Plumlee, 2002; Hail, 2002; Francis, Khurana & Pereira, 2005; Francis, Nanda & 

Olsson, 2008). Botosan och Plumlee (2002) finner ett negativt samband mellan frivillig 

redovisning i årsredovisningar och kostnaden för eget kapital, men ett positivt samband 

mellan frivillig redovisning i form av resultatprognoser och kostnad för eget kapital. När 

de studerar den frivilliga redovisningen från olika källor tillsammans finner de inget 

samband. De menar att resultatet tyder på att olika typer av frivillig redovisning bör 

undersökas separat då information går förlorad när de slås ihop till ett mått. Francis, 

Nanda och Olsson (2008) finner även de olika resultat beroende på vilken typ av frivillig 

redovisning de undersöker. De finner ett negativt samband mellan resultatprognoser samt 

telefonkonferenser och kostnaden för eget kapital men inget samband mellan 

pressmeddelande och kostnaden för eget kapital. Många studier finner dessutom att 

utökad frivillig redovisning är associerat med ökad likviditet (Coller & Yohn, 1997; Leuz 

& Verrecchia, 2000; Balakrishnan m.fl., 2014; Schoenfeld, 2017), vilket utifrån teoretiska 

resonemang skulle kunna minska kostnaden för eget kapital (Amihud & Mendelson 1986; 

Diamond & Verrecchia, 1991). 

Betydligt färre studier undersöker effekten av frivillig redovisning på kostnaden för lånat 

kapital. De studier som gjorts finner ett negativt samband mellan frivillig redovisning och 

kostnad för lånat kapital (Sengupta, 1998; Francis, Khurana & Pereira, 2005). Resultaten 

tyder på att frivillig redovisning har liknande effekt på kostnaden för lånat kapital som på 

kostnaden för eget kapital.  

Utifrån teorin, som indikerar att frivillig redovisning borde leda till minskad kostnad för 

eget och lånat kapital, samt utifrån resultaten av stora delar av den empiriska forskningen 

formuleras följande hypoteser: 

H1a: Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och kostnaden för eget 

kapital. 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och kostnaden för lånat 

kapital. 
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4.6.2 Frivillig redovisning utifrån kategorier 

Som konstaterats inledningsvis kommer tidigare forskning fram till olika resultat 

angående sambandet mellan frivillig redovisning och kostnaden för eget kapital. Det 

beror troligen på att olika innehåll i den frivilliga redovisningen har olika påverkan på 

kostnaden för eget kapital (Francis, Nanda & Olsson, 2008). Studier som undersöker den 

frivilliga redovisningens påverkan på lånat kapital finner ett negativt samband. Dock 

undersöker dessa studier endast den frivilliga redovisningen som helhet. Det finns därför 

anledning att undersöka om olika innehåll i den frivilliga redovisningen har olika 

påverkan på kostnaden för eget och lånat kapital. I detta avsnitt delas den frivilliga 

redovisningen upp utifrån olika kategorier beroende på vilket ämne informationen 

behandlar. Hypoteserna är formulerade utifrån de fyra kategorierna strategisk 

information, information om forskning och utveckling, information om risk och 

aktierelaterad information. Vid formulering av följande hypoteser är utgångspunkten 

huvudsakligen samma teoretiska resonemang som hypotes 1a och 1b bygger på.  

4.6.2.1 Frivillig redovisning om strategisk information 

Information om ett företags strategi kan vara användbar för investerares beslut då den ger 

information om företagets långsiktiga planer (Barron, Kile & O’Keefe, 1999; Melander 

& Nordqvist, 2008). Dock går den strategiska informationen inte att kontrollera vilket gör 

att det inte är säkert att investerare tar hänsyn till den i sitt beslutsfattande (Sieber m.fl., 

2014). Utifrån ett agentteoretiskt synsätt skulle strategisk information från företagen 

kunna minska informationsasymmetrin. Den strategiska informationen kan även sända ut 

signaler till investerare och långivare och bidra till företagets legitimitet. Med 

utgångspunkt i teorin kan det antas att en högre nivå av strategisk information i den 

frivilliga redovisningen leder till en lägre kostnad för eget och lånat kapital.  

Att strategisk information skulle kunna minska kostnaden för eget kapital stöds även av 

Sieber m.fl. (2014) som undersöker tyska företags årsredovisningar. De finner ett negativt 

samband mellan frivillig redovisning om strategi och kostnaden för eget kapital. Ingen 

tidigare studie har framkommit som undersöker sambandet mellan strategisk information 

och kostnaden för lånat kapital. De tidigare studier som har gjorts av sambandet mellan 

frivillig redovisning och lånat kapital undersöker frivillig redovisning som helhet 

(Sengupta, 1998; Francis, Khurana & Pereira, 2005). Eftersom dessa studier finner ett 

negativt samband samt att de teorier som ligger till grund för studien talar för ett negativt 
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samband indikerar det att sambandet borde vara negativt för kostnaden för både eget och 

lånat kapital. Mot denna bakgrund formuleras följande hypoteser: 

H2a: Det finns ett negativt samband mellan strategisk information och kostnaden för eget 

kapital. 

H2b: Det finns ett negativt samband mellan strategisk information och kostnaden för 

lånat kapital. 

4.6.2.2 Frivillig redovisning om forskning och utveckling 

Frivillig redovisning om forskning och utveckling kan vara användbar för investerare vid 

uppskattning av företagets framtidsutsikter genom att den ger information om exempelvis 

möjliga nya produkter (La Rosa & Liberatore, 2014). Informationen kan också vara 

användbar för långivare på grund av att den kan hjälpa dem att bedöma risknivån på de 

projekt företaget är involverade i, samtidigt som risken att företaget undanhåller 

ofördelaktig information blir lägre (Sengupta, 1998). Genom minskad 

informationsasymmetri borde följaktligen information om forskning och utveckling 

reducera företagets kostnaden för eget och lånat kapital.  

Tidigare forskning som behandlar redovisning av forskning och utveckling och dess 

inverkan på eget kapital finner emellertid resultat som går emot den förväntade effekten. 

La Rosa & Liberatore (2014) undersöker europeiska läkemedelsföretags årsredovisningar 

för att studera sambandet mellan redovisning om forskning och utveckling och kostnad 

för eget kapital. De finner att företag som ger ut mer information om forskning och 

utveckling har en högre kostnad för eget kapital. Att de finner ett positivt samband kan 

bero på att information om forskning och utveckling är känslig till sin natur då den skulle 

kunna användas av konkurrenter. Investerare skulle på grund av detta kunna reagera 

negativt på informationen och kräva en högre avkastning (ibid).  

Det har inte påträffats någon tidigare studie som undersöker sambandet mellan forskning 

och utveckling och kostnaden för lånat kapital. De tidigare studier som har gjorts av 

sambandet mellan frivillig redovisning och lånat kapital finner ett negativt samband 

(Sengupta, 1998; Francis, Khurana & Pereira, 2005), vilket tillsammans med teorin talar 

för ett negativt samband mellan information forskning och utveckling och lånat kapital. 

Utifrån detta resonemang formuleras följande hypoteser: 
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H3a: Det finns ett positivt samband mellan information om forskning och utveckling och 

kostnaden för eget kapital. 

H3b: Det finns ett negativt samband mellan information om forskning och utveckling och 

kostnaden för lånat kapital. 

4.6.2.3 Frivillig redovisning om risker 

Redovisning om företagets risker har fått ökat intresse av intressenter, speciellt efter den 

senaste finanskrisen (Aebi, Sabato & Schmid, 2012) och både forskare och 

redovisningsorganisationer har betonat behovet av utökad redovisning inom detta område 

(Cabedo & Tirado, 2014). Frivillig redovisning rörande företagets risker och hur de 

hanteras gör att investerare och långivare lättare kan bedöma hur riskabel företagets 

verksamhet är (Nahar, Azim & Jubb, 2016) och hur riskerna kan påverka företagets 

framtida kassaflöde (ICAEW, 1997). Sådan information är användbar vid ekonomiskt 

beslutsfattande och kan minska informationsasymmetrin (Moumen, Othman & 

Hussainey, 2016).  

Cabedo och Tirado (2014) undersöker spanska företags redovisning om risker och hur 

denna redovisning påverkar kostnaden för eget kapital. De undersöker både redovisning 

om finansiella risker, som är obligatoriskt att redovisa, och icke-finansiella risker, som är 

frivilligt att redovisa. De finner inget samband mellan redovisning av icke-finansiella 

risker och kostnad för eget kapital. Rörande redovisning av finansiella risker finner de att 

mer redovisning av detta slag är associerat med högre kostnad för eget kapital. Nahar, 

Azim och Jubb (2016) som studerar banker i Bangladesh och deras redovisning om risker 

finner ett negativt samband mellan redovisning om risk och kostnad för eget kapital. De 

menar att resultatet tyder på att redovisning om företagets risker ger investerare bättre 

information om hur risker hanteras vilket ökar investerares förtroende för företaget. Den 

empiriska forskningen visar inget entydigt resultat vilket gör det svårt att bedöma 

riktningen på sambandet mellan information om risk och kostnaden för eget kapital.  

Någon tidigare studie som undersöker sambandet mellan information om risk och 

kostnaden för lånat kapital har inte funnits. De tidigare studier som har gjorts av 

sambandet mellan frivillig redovisning och lånat kapital finner ett negativt samband 

(Sengupta, 1998; Francis, Khurana & Pereira, 2005), vilket tillsammans med teorin talar 
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för ett negativt samband mellan information om risk och kostnaden för lånat kapital. Av 

detta skäl formuleras följande hypoteser: 

H4a: Det finns ett negativt samband mellan information om risk och kostnaden för eget 

kapital. 

H4b: Det finns ett positivt samband mellan information om risk och kostnaden för eget 

kapital 

H4c: Det finns ett negativt samband mellan information om risk och kostnaden för lånat 

kapital 

4.6.2.4 Frivillig redovisning om aktierelaterad information 

Ingen tidigare forskning har påträffats som undersöker sambandet mellan frivillig 

redovisning om aktierelaterad information och kostnaden för eget eller lånat kapital. De 

teoretiska utgångspunkterna som presenterats ger dock indikationer på sambandets 

riktning. Utifrån bland annat agentteorin, positiv redovisningsteori och signaleringsteorin 

leder mer information till minskad informationsasymmetri. Mot denna bakgrund bör mer 

frivillig redovisning i forma av aktierelaterad information leda till minskad kostnad för 

eget och lånat kapital. Med utgångspunkt i studiens teori formuleras därför följande 

hypoteser: 

H5a: Det finns ett negativt samband mellan aktierelaterad information och kostnaden för 

eget kapital. 

H5b: Det finns ett negativt samband mellan aktierelaterad information och kostnaden för 

lånat kapital. 

4.6.3 Frivillig redovisning utifrån informationens karaktär 

I detta avsnitt baseras hypotesformuleringen på en uppdelning utifrån de dikotoma2 

egenskaperna historisk och framåtriktad, finansiell och icke-finansiell, kvantitativ och 

icke-kvantitativ. Redovisning består traditionellt sett av historisk, finansiell och 

kvantitativ information men det finns ett behov av mer framåtriktad och icke-finansiell 

information (Beattie, McInnes och Fearnley, 2004). Ett ökat behov av denna typ av 

                                                 

2 Dikotom innebär en uppdelning av en helhet i två delar där allt måste höra till den ena eller andra delen. 
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information kan således leda till att informationen har en större effekt på kostnaden för 

eget och lånat kapital. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning undersökt 

innehållet i den frivilliga redovisningen utifrån detta perspektiv. Därför blir denna del 

mer explorativ till sin natur. 

4.6.3.1 Information av historisk eller framåtriktad karaktär 

Den frivilliga redovisningen kan klassas som antingen historisk eller framåtriktad 

(Beattie, McInnes & Fearnley, 2004). Framåtriktad information i form av prognoser är 

viktiga för enskilda investerare (Botosan, 1997). Botosan (1997) visar i sin studie att 

framåtriktad information är viktig för företag som följs av få aktieanalytiker för att minska 

kostnaden för eget kapital, medan det för företag som följs av många analytiker kan vara 

bättre att ge ut mer historisk information för att minska sin kostnad för eget kapital. 

Kristandl och Bontis (2007) som undersöker den frivilliga redovisningen i 

årsredovisningar finner i sin studie att framåtriktad information har ett negativt samband 

med kostnaden för eget kapital medan historisk information har ett positivt samband med 

kostnaden för eget kapital. Kim och Shi (2011) som studerar ledningens vinstprognoser 

visar i sin studie på att sambandet mellan den framåtriktade informationen och kostnaden 

för eget kapital beror på innehållet, där negativt innehåll har ett positivt samband medan 

positivt innehåll inte visar på något signifikant samband. De menar att en orsak till att 

positiva prognoser inte ger någon direkt inverkan på kostnaden för eget kapital kan vara 

att investerare inte ser dessa som trovärdiga. Deras resultat talar mot ett negativt samband 

mellan framåtriktad information och kostnaden för eget kapital som Kristandl och Bontis 

(2007) finner i sin studie. Francis, Nanda och Olsson (2008) menar dock på att det inte 

går att skilja mellan historisk och framåtriktad informations påverkan på kostnaden för 

eget kapital eftersom de kompletterar varandra. Då tidigare studier undersöker olika 

former av frivillig redovisning och då de inte visar på något entydigt samband mellan de 

olika formerna av tidsorienterad information är det intressant att undersöka detta närmare. 

Någon tidigare studie som undersöker sambandet mellan historisk och framåtriktad 

information och kostnaden för lånat kapital har inte påträffats. Därför utformas följande 

hypoteser: 

H6a: Det finns ett samband mellan information av historisk karaktär och kostnaden för 

eget kapital. 
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H6b: Det finns ett samband mellan information av historisk karaktär och kostnaden för 

lånat kapital. 

H7a: Det finns ett samband mellan information av framåtriktad karaktär och kostnaden 

för eget kapital. 

H7b: Det finns ett samband mellan information av framåtriktad karaktär och kostnaden 

för lånat kapital. 

4.6.3.2 Information av kvantitativ eller icke-kvantitativ karaktär 

Den frivilliga redovisningen kan klassas som antingen kvantitativ eller icke-kvantitativ 

(Beattie, McInnes & Fearnley, 2004). Marknaden kan uppfatta kvantitativ och icke-

kvantitativ information olika (Cabedo & Tirado, 2014), vilket gör att sambandet är 

intressant att studera. Få studier undersöker sambandet mellan frivillig redovisning och 

kostnaden för eget och lånat kapital utifrån om informationen är kvantitativ eller icke-

kvantitativ. Cabedo & Tirado (2014) finner ett positivt samband mellan kvantitativ 

information om företagets risker och kostnaden för eget kapital. De menar att det kan bero 

på att mer kvantitativ information om företagets risker kan göra att investerare uppfattar 

företaget som mer riskfyllt. Då detta samband enbart gäller för kvantitativ frivillig 

redovisning avseende företags risker är det inte tillräckligt för att förutsäga en riktning på 

sambandet mellan all kvantitativ information och kostnaden för eget kapital. Någon 

tidigare studie har inte påträffats som undersöker sambandet mellan icke-kvantitativ 

information och kostnaden för eget kapital. Inte heller någon studie som undersöker 

sambandet mellan kvantitativt och icke-kvantitativ information och kostnaden för lånat 

kapital har funnits. Mot denna bakgrund formuleras följande hypoteser: 

H8a: Det finns ett samband mellan information av kvantitativ karaktär och kostnaden för 

eget kapital. 

H8b: Det finns ett samband mellan information av kvantitativ karaktär och kostnaden för 

lånat kapital. 

H9a: Det finns ett samband mellan information av icke-kvantitativ karaktär och 

kostnaden för eget kapital 

H9b: Det finns ett samband mellan information av icke-kvantitativ karaktär och 

kostnaden för lånat kapital. 
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4.6.3.3 Information av finansiell eller icke-finansiell karaktär 

Den frivilliga redovisningen kan klassas som antingen finansiell eller icke-finansiell 

(Beattie, McInnes & Fearnley, 2004). Den icke-finansiella informationen har ökat under 

de senaste årtiondena och spelar en viktig roll i bedömningen av företags värde (Dhaliwal, 

Li, Tsang & Yang, 2014). Icke-finansiell information är viktig för att minska kostnaden 

för eget kapital vilket Botosan (1997) finner stöd för i sin studie vad gäller företag som 

följs av få aktieanalytiker. Botosan (1997) finner stöd för att även finansiell information 

minskar kostnaden för eget kapital. 

Dhaliwal m.fl. (2014) undersöker i sin studie hur icke-finansiell information påverkar 

kostnaden för eget kapital samt hur finansiell och icke-finansiell information påverkar 

varandra genom att undersöka om de fungerar som substitut eller komplement. De finner 

ett negativt samband mellan den icke-finansiella redovisningen, i form av CSR-

redovisning, och kostnad för eget kapital. Sambandet mellan icke-finansiell information 

och kostnaden för eget kapital är starkare för företag som har en högre kvalitet på sin 

finansiella information, vilket visar på att den finansiella och icke-finansiella 

informationen kan ses som substitut till varandra i att minska kostnaden för eget kapital. 

En annan studie av Mangena, Li och Tauringana (2016) undersöker om icke-finansiell 

och finansiell information tillsammans påverkar kostnaden för eget kapital. De finner ett 

negativt samband för både finansiell och icke-finansiell information och kostnaden för 

eget kapital var för sig. Sambandet mellan finansiell information och kostnaden för eget 

kapital förstärktes när det kombinerades med icke-finansiell information. Till skillnad 

mot Dhaliwal m.fl. (2014), som visar på att finansiell och icke-finansiell information kan 

ses som substitut, kan de enligt Mangena, Li och Tauringana (2016) ses som komplement. 

Även Richardson och Welker (2001) undersöker hur finansiell och icke-finansiell 

information förhåller sig till varandra i deras påverkan på kostnaden för eget kapital. De 

finner, i likhet med Mangena, Li och Tauringana (2016), ett negativt samband mellan 

finansiell information och kostnaden för eget kapital. Det negativa sambandet gäller dock 

endast för företag som följs av få analytiker. I motsats till Mangena, Li och Tauringana 

(2016) finner Richardson och Welker (2001) ett positivt samband mellan den icke-

finansiella informationen och kostnaden för eget kapital och att detta samband är starkare 

för företag med bättre finansiellt resultat.  
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Skillnaden i de tidigare studiernas resultat kan bero på att de undersöker olika former av 

finansiell och icke-finansiell information. Dhaliwal m.fl. (2014) undersöker CSR-

redovisning, Mangena, Li och Tauringana (2016) studerar redovisning av intellektuellt 

kapital och Richardson och Welker (2001) studerar social information. Någon tidigare 

studie som undersöker sambandet mellan finansiell och icke-finansiell information och 

kostnaden för lånat kapital har inte påträffats. Av denna anledning är det intressant att 

undersöka sambandet mellan finansiell samt icke-finansiell information och kostnaden 

för eget och lånat kapital. Då tidigare studier visat på olika riktningar på sambandet 

utformas följande hypoteser: 

H10a: Det finns ett samband mellan information av finansiell karaktär och kostnaden för 

eget kapital. 

H10b: Det finns ett samband mellan information av finansiell karaktär och kostnaden för 

lånat kapital. 

H11a: Det finns ett samband mellan information av icke-finansiell karaktär och 

kostnaden för eget kapital. 

H11b: Det finns ett samband mellan information av icke-finansiell karaktär och 

kostnaden för lånat kapital. 

4.6.4 Hypotessammanställning 

I tabell 4.1. nedan presenteras en sammanställning över studiens hypoteser fördelade 

utifrån de tre perspektiven. 

Tabell 4.1. Hypotessamanställning 

Perspektiv Hypoteser

Frivillig redovisning utifrån ett 

helhetsperspektiv

1a. Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och 

kostnaden för eget kapital.

1b. Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och 

kostnaden för lånat kapital

2a. Det finns ett negativt samband mellan strategisk information och 

kostnaden för eget kapital.

2b. Det finns ett negativt samband mellan strategisk information och 

kostnaden för lånat kapital.

3a. Det finns ett positivt samband mellan information om forskning 

och utveckling och kostnaden för eget kapital.

Frivillig redovisning utifrån 

kategorier
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Tabell 4.1. Fortsättning  

3b. Det finns ett negativt samband mellan information om forskning 

och utveckling och kostnaden för lånat kapital.

4a. Det finns ett negativt samband mellan information om risk och 

kostnaden för eget kapital.

4b. Det finns ett positivt samband mellan information om risk och 

kostnaden för eget kapital.

4c. Det finns ett negativt samband mellan information om risk och 

kostnaden för lånat kapital.

5a. Det finns ett negativt samband mellan aktierelaterad information 

och kostnaden för eget kapital.

5b. Det finns ett negativt samband mellan aktierelaterad information 

och kostnaden för lånat kapital.

6a. Det finns ett samband mellan information av historisk karaktär 

och kostnaden för eget kapital.

6b. Det finns ett samband mellan information av historisk karaktär 

och kostnaden för lånat kapital.

7a. Det finns ett samband mellan information av framåtriktad 

karaktär och kostnaden för eget kapital.

7b. Det finns ett samband mellan information av framåtriktad 

karaktär och kostnaden för lånat kapital.

8a. Det finns ett samband mellan information av kvantitativ karaktär 

och kostnaden för eget kapital.

8b. Det finns ett samband mellan information av kvantitativ karaktär 

och kostnaden för lånat kapital.

9a. Det finns ett samband mellan information av icke-kvantitativ 

karaktär och kostnaden för eget kapital.

9b. Det finns ett samband mellan information av icke-kvantitativ 

karaktär och kostnaden för lånat kapital.

10a. Det finns ett samband mellan information av finansiell karaktär 

och kostnaden för eget kapital.

10b. Det finns ett samband mellan information av finansiell karaktär 

och kostnaden för lånat kapital.

11a. Det finns ett samband mellan information av icke-finansiell 

karaktär och kostnaden för eget kapital.

11b. Det finns ett samband mellan information av icke-finansiell 

karaktär och kostnaden för lånat kapital.

Frivillig redovisning utifrån 

informationens karaktär
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5 Empirisk metod 

Kapitlet inleds med en presentation av studiens forskningsstrategi följt av studiens 

forskningsdesign och forskningsmetod. Därefter redogörs för studiens urval och bortfall. 

Avslutningsvis presenteras operationaliseringen av studiens beroende, oberoende och 

kontrollvariabler. 

5.1 Forskningsstrategi 

Då innehållet i den frivilliga redovisningen kvantifieras för att kunna studera relationen 

mellan innehållet och kostnaden för eget och lånat kapital, lämpar sig en kvantitativ 

strategi (Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2013). En kvantitativ strategi är också 

att föredra eftersom syftet med studien är att förklara ett fenomen (Jacobsen, 2011). För 

att kunna dra slutsatser om hur kostnaden för eget och lånat kapital påverkas av frivillig 

redovisning för företag överlag är det fördelaktigt att kunna generalisera resultatet. En 

kvantitativ strategi lämpar sig då bra eftersom den möjliggör att ett stort urval enklare kan 

undersökas och att resultatet därmed kan generaliseras till hela populationen (Jacobsen, 

2011; Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2013). Studiens omfattning och tidsbegränsning 

gör dock att ett stort urval inte hinns med vilket påverkar resultatets generaliserbarhet 

negativt. 

Den kvantitativa strategin bidrar till studiens objektivitet då en distans till det undersökta 

materialet lättare upprätthålls (Jacobsen, 2011; Bryman & Bell, 2013). En kvantitativ 

strategi lämpar sig även tillsammans med den deduktiva ansatsen (Bryman & Bell, 2013). 

Dock har den kvantitativa strategin vissa begränsningar. Att studera många enheter ger 

en möjlighet att förklara hur utbrett ett fenomen är men gör också att det inte går att få en 

lika detaljerad förståelse för fenomenet som en kvalitativ strategi skulle ge (Jacobsen, 

2011). Det kan leda till att endast ytliga slutsatser kan dras eftersom hänsyn inte tas till 

hur sambandet mellan variablerna har skapats av individerna som berörs (Bryman & Bell, 

2013). Studien har dock ett visst kvalitativt inslag eftersom innehållet i den frivilliga 

redovisningen behöver tolkas vilket medför en subjektiv bedömning av innehållet (ibid). 
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5.2 Forskningsdesign 

För att uppfylla studiens syfte och förklara hur innehållet i den frivilliga redovisningen 

påverkar kostnaden för eget och lånat kapital behöver sambandet mellan frivillig 

redovisning och dessa kostnader studeras. I denna studie används en tvärsnittsdesign där 

kvantifierbar data samlas in för flera olika variabler för att sedan studera sambandet 

mellan dessa (Bryman & Bell, 2013). Genom en tvärsnittsdesign studeras fler än ett fall 

vid en given tidpunkt (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013), vilket lämpar sig för denna 

studie. Sambanden kan då studeras genom att kvantifiera frivillig redovisning från flera 

olika bolag vid en och samma tidpunkt och därefter studera sambanden mellan 

variablerna. Tvärsnittsdesign är en vanligt förekommande forskningsdesign (Jacobsen, 

2002) och flera tidigare studier inom området använder sig av denna design (t.ex. 

Botosan, 1997; Hail, 2002; Francis, Nanda & Olsson, 2008) vilket stödjer valet av detta 

tillvägagångssätt. 

Tidigare studier undersöker den frivilliga redovisningens effekt på kostnaden för eget och 

lånat kapital genom att mäta kostnaden för eget och lånat kapital för samma år som det år 

den frivilliga redovisningen mäts (t.ex. Botosan, 1997; Hail, 2002; Francis, Nanda & 

Olsson, 2008). Denna studie mäter kostnaden för eget och lånat kapital ett år efter 

publiceringen av den frivilliga redovisningen. Anledningen till att mäta kostnaden för 

eget och lånat kapital året efter är att effekten av den frivilliga redovisningen på kostnaden 

för eget och lånat kapital rimligen har en tidsfördröjning. Wisniewski & Yekini (2015) 

visar på att frivillig redovisning ger effekt på aktiepriset först efter en viss tid. De 

argumenterar för att detta beror på att innehållet i årsredovisningarna är komplext så 

marknaden behöver tid på sig för att ta till sig informationen. Tidsförskjutningen av 

effekten av informationen bör rimligtvis även gälla för kostnaden för eget och lånat 

kapital. Kostnaden för eget och lånat kapital mäts vid utgången av bokföringsåret 2016, 

alternativt 2015/2016 för företag med brutet räkenskapsår, eftersom de data som behövs 

för att beräkna kostnaden för eget kapital inte går att få tag i längre tillbaka i tiden. 

Innehållet i den frivilliga redovisningen mäts därmed vid utgången av bokföringsåret 

2015, alternativt 2014/2015 för företag med brutet räkenskapsår. 

En nackdel med tvärsnittsdesign är att det inte går att uttala sig om kausalitet (Bryman & 

Bell, 2013). Eftersom en tvärsnittsdesign enbart studerar en given tidpunkt och inte 

förändringen över tid går det inte att fastställa orsakssamband (Jacobsen, 2002; Bryman 
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& Bell, 2013). I denna studie innebär det att de samband som identifieras inte 

nödvändigtvis beror på att det är innehållet i den frivilliga redovisningen som påverkar 

kostnaden för eget och lånat kapital utan det kan vara kostnaden för eget och lånat kapital 

som påverkar innehållet i den frivilliga redovisningen. Den interna validiteten för studien 

blir därför låg. För att uppnå en högre intern validitet och kunna dra en kausal slutsats 

hade en longitudinell design varit att föredra då innehållet i den frivilliga redovisningen 

hade studerats från mer än ett år (Bryman & Bell, 2013). Eftersom kvantifiering av 

frivillig redovisning är en tidskrävande process hade en longitudinell design kunnat haft 

en negativ inverkan på urvalet då färre bolag för ett givet år hade kunnat studerats och 

riskerat att ge ett missvisande resultat. Vad företag väljer att redovisa håller sig dessutom 

relativt konstant över tid (Lang & Lundholm, 1993; Botosan, 1997), vilket gör en 

longitudinell design mindre relevant. 

De teorier som ligger till grund för studien kan dock ge indikationer om kausalitet, vilket 

gör att en kausal slutsats kan dras i viss mån även med en tvärsnittsdesign (Jacobsen, 

2002). Exempelvis utgår beslutanvändbarhetssynsättet ifrån att den frivilliga 

redovisningen ligger till grund för ekonomiska beslut (Ljungdahl, 1999). Signalteorin i 

sin tur anger att den frivilliga redovisningen kan ses som en signal från företagen till 

marknaden (Campbell, Shrives & Bohmbach-Saager, 2001). Utifrån teorin kan den 

frivilliga redovisningen ses som den påverkande faktorn. Även utifrån det faktum att 

kostnaden för eget och lånat kapital mäts ett år efter det år den frivilliga redovisningen 

mäts gör att det rimligen går att dra kausala slutsatser om de samband som påträffas. 

Eftersom det är osannolikt att kostnaden för eget och lånat kapital kan påverka den 

frivilliga redovisning som publicerats ett år tidigare är det sannolikt att det är den frivilliga 

redovisningen som påverkar kostnaden för eget och lånat kapital. Det finns dock alltid en 

risk för att orsaksriktningen är det omvända (Bryman & Bell, 2013). 

5.3 Forskningsmetod 

Frivillig redovisning består av text i olika former av dokument. För att kvantifiera denna 

text genomförs en innehållsanalys av den frivilliga redovisning vilket är en användbar 

metod för att kvantifiera denna form av data (Bryman & Bell, 2013; Krippendorff, 2013). 

Genom innehållsanalysen vill man få fram den bakomliggande innebörden av ett visst 

innehåll (Bryman & Bell, 2013) och i denna studie syftar innehållsanalysen till att komma 
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fram till vilken form av information den frivilliga redovisningen innehåller. 

Innehållsanalys används för att kvantifiera frivillig redovisning i tidigare studier (t.ex. 

Botosan, 1997; Hail, 2002; Broberg, Tagesson & Collin, 2010), vilket visar att det är en 

användbar metod för studier av frivillig redovisning. 

Genom en innehållsanalys kvantifieras innehållet utifrån i förväg bestämda kategorier 

vilket gör att kodningen blir objektiv och systematisk (Bryman & Bell, 2013). Att i förväg 

noga ange hur innehållet ska bedömas och hur kategoriseringen ska gå till bidrar till att 

göra kodningen objektiv då det minimerar inverkan av forskarens egna värderingar. 

Kategoriseringen ska sedan tillämpas konsekvent för att minimera risken för möjliga 

felkällor. För innehållsanalysen i denna studie fastställdes kategorier för kodningen samt 

kodningsregler för att minska risken för att egna värderingar och tolkningar skulle 

påverka resultatet. Framtagandet av dessa redogörs för under avsnittet om 

operationalisering. Att fastställa kategorier i förväg samt upprätta regler för kodningen 

ökar studiens replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013; Krippendorff, 2013). En nackdel med 

innehållsanalys är att det är svårt att formulera kodningsregler som helt utesluter 

möjligheter till egna tolkningar (Bryman & Bell, 2013). Den kunskap kodaren besitter 

om ämnet påverkar hur texten kodas och det finns en risk för att olika kodare tolkar 

textens innehåll olika vilket skulle påverka resultatet. 

Tidigare studier som undersöker effekten av frivillig redovisning på kostnaden för eget 

och lånat kapital och som skapar ett eget index av mängden frivillig redovisning mäter 

den frivilliga redovisningen utifrån en checklista med ett visst antal punkter över olika 

typer av frivillig redovisning (t.ex. Botosan, 1997; Sieber m.fl., 2014). En nackdel med 

att mäta den frivilliga redovisningen på detta sätt är att informationens innebörd inte 

beaktas. Ett företag kan redovisa väldigt lite om en viss punkt medan ett annat företag 

kan redovisa betydligt mycket mer och båda bedöms enligt checklistan på samma sätt. 

Vissa tidigare studier försöker beakta denna brist genom att tilldela extra poäng på en 

punkt ifall företaget redovisar mer information (t.ex. Botosan, 1997).  

En annan brist är att bedömningen utifrån checklistor inte tar hänsyn till vilken karaktär 

informationen som redovisas är av (Beattie, McInnes & Fearnley, 2004). Den frivilliga 

redovisningen skulle istället kunna bedömas utifrån andra kriterier än punkter på en lista, 

exempelvis huruvida informationen är finansiell eller framåtriktad. Innehållsanalysen i 

denna studie baseras därför både på det traditionella sättet, att mäta frivillig redovisning 
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på med hjälp av en checklista för att identifiera olika kategorier av information i 

årsredovisningen, samt på den metod som utvecklats av Beattie, McInnes och Fearnley 

(2004). Deras tillvägagångssätt baseras på att hela årsredovisningen kodas, förutom vissa 

delar som har granskats av revisor. Varje mening delas upp i mindre enheter som sedan 

kodas utifrån kategori och de dikotoma egenskaperna finansiell eller icke-finansiell, 

kvantitativ eller icke-kvantitativ och framåtriktad eller historisk för att bedöma vilken 

karaktär informationen har. På så sätt kan de mäta hur mycket som sägs om en viss 

kategori samt bedöma vilken typ av information som redovisningen innehåller. 

Innehållsanalysen i denna studie har förenklats något på grund av tidsskäl. Genom att 

utforma innehållsanalysen utifrån dessa två metoder analyseras den frivilliga 

redovisningen utifrån det traditionella sättet med antal punkter samt utifrån hur mycket 

som sägs om varje punkt och av vilken karaktär informationen är. Genom denna metod 

erhålls en mer detaljerad bild av ett företags redovisning. Ingen tidigare studie som 

undersöker sambandet mellan frivillig redovisning och kostnaden för eget och lånat 

kapital använder denna metod. Därför bidrar studien även till forskningen på området 

genom att en ny metod prövas och att en jämförelse mellan de två sätten att mäta 

innehållet i den frivilliga redovisningen görs.  

För att genomföra innehållsanalysen av den frivilliga redovisningen behöver ett val av 

källa göras (Bell, 2006). Företag kan ge ut frivillig redovisning genom olika typer av 

källor, exempelvis genom årsredovisningen och på företagets hemsida (Deegan, 2014). 

På grund av tidsskäl är det inte möjligt att studera all frivillig redovisning som företag ger 

ut från alla olika typer av källor. I denna studie undersöks den frivilliga redovisningen 

som finns i företagens årsredovisningar. Flera tidigare studier använder årsredovisningar 

för att studera frivillig redovisning (t.ex. Botosan, 1997; Francis, Khurana & Pereira, 

2005; Broberg, Tagesson & Collin, 2010; Sieber m.fl., 2014), vilket visar på 

användbarheten av årsredovisningar för denna form av studie.  

Att använda årsredovisningar för att studera hur innehållet i frivillig redovisning påverkar 

kostnaden för eget och lånat kapital motiveras utifrån att årsredovisningar anses vara en 

mycket viktig källa till information om företaget (Adams, Hill & Roberts, 1998) och är 

den vanligaste källan som företag kommunicerar genom (Marston & Shrives, 1991). 

Informationen som ges ut i årsredovisningar har också visats vara starkt korrelerad med 

andra informationskällor (Lang & Lundholm, 1993). Vidare är företag skyldiga att utge 
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årsredovisning enligt lag (6 kap. 1 § SFS 1999:1078) samt att börsnoterade bolag är 

skyldiga att göra sina årsredovisningar tillgängliga för allmänheten (6 kap. 1 - 2 §§ SFS 

1999:1078). Årsredovisningar är därför en källa för frivillig redovisning som alla företag 

har och de är enkla att ta del av när det gäller börsnoterade företag eftersom de måste göra 

dem tillgängliga. Ytterligare anledningar till att årsredovisningar används i denna studie 

är att årsredovisningar släpps vid ungefär samma tidpunkt och de har en liknande struktur 

vilket underlättar jämförelsen av den frivilliga redovisningen (Hail, 2002). Data som 

samlats in från årsredovisningarna utgör således studiens primärdata. För att säkerställa 

att rätt version av årsredovisningarna används har dessa hämtats i elektronisk form från 

de berörda företagens hemsidor. På så sätt säkerställs källans autenticitet och trovärdighet 

(Bryman & Bell, 2013).  

En begränsning med att analysera årsredovisningar utifrån en checklista är att punkterna 

är standardiserade vilket innebär att alla årsredovisningar analyseras och värderas utifrån 

samma kriterier. Det kan utgöra ett problem eftersom årsredovisningar från olika typer av 

företag analyseras.  Till exempel kan ett företag som har mycket forskning och utveckling 

och som lämnar upplysningar om det få högre poäng än ett företag som inte har någon 

forskning och utveckling, eftersom de inte har någon forskning och utveckling att lämna 

upplysningar om. En möjlig åtgärd hade varit att endast analysera årsredovisningar från 

företag inom samma bransch eftersom olika branscher uppvisar olika mönster gällande 

vilken information de redovisar (Botosan, 1997). Antalet företag på Nasdaq Stockholm 

som verkar inom samma bransch och där all data finns tillgänglig som krävs för att räkna 

ut de beroende variablerna är dock begränsat. Det gör att det inte hade varit möjlig att 

endast analysera den frivilliga redovisningen från företag i en enskild bransch.  

5.4 Etik 

Det finns framför allt fyra etiska aspekter att ta hänsyn till vid genomförandet av 

vetenskapliga studier vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie utgår 

ifrån företags årsredovisningar, vilka är offentliga handlingar som företagen själva 

publicerat, vilket gör att informationskravet och samtyckeskravet inte blir direkt 

tillämpbara i denna studie.  



 

39 

För att uppfylla konfidentialitetskravet anges inte vilka företag som ingår i studien för att 

de inte ska påverkas negativt av den information som redogörs för i studien. Vidare anges 

inte namn på de experter som tillfrågats i studien då något godkännande av publicering 

av deras namn inte har inhämtats. Vad gäller nyttjandekravet används det insamlade 

materialet endast till det forskningsändamål som studien avser varför detta krav kan anses 

uppfyllt. 

5.5 Urval 

Det fenomen som denna studie avser att studera är frivillig redovisning som företag ger 

ut i sina årsredovisningar. Då tidigare studier visar på att stora börsnoterade bolag ger ut 

en större mängd frivillig redovisning (Broberg, Tagesson & Collin, 2010; Cabedo & 

Tirado, 2014) samt att, som nämndes ovan, börsnoterade bolags årsredovisningar är enkla 

att få tag på motiverar det att studera frivillig redovisning från bolag noterade på 

Stockholmsbörsen. Att enbart studera bolag på Stockholmsbörsen motiveras även utifrån 

att vad som är frivilligt att redovisa för företag som inte är noterade på börsen skiljer sig 

från vad som är frivillig redovisning för börsnoterade bolag. Således blir svenska 

börsnoterade bolag studiens målpopulation. 

För att kunna generalisera resultatet är ett stort representativt urval önskvärt (Bryman & 

Bell, 2013). Ett större urval ökar också sannolikheten för större precisionen vilket minskar 

samplingsfelet (ibid). Ambitionen var från början att göra en totalundersökning (Eliasson, 

2013) av alla bolag listade på Stockholmsbörsen vilket var 298 stycken den 22 mars 2017. 

Eftersom innehållsanalysen av företags årsredovisningar i denna studie var väldigt 

tidskrävande fanns inte möjlighet att undersöka alla bolag på Stockholmsbörsen utan en 

begränsning i urvalet behövde göras. När kodningen av årsredovisningarna skulle 

påbörjas var det inte känt hur lång tid det tar att koda en årsredovisning. Det var därför 

oklart hur stort antal som skulle hinnas med vilket försvårade möjligheten till att göra ett 

slumpmässigt urval eftersom storleken på urvalet inte kunde fastställas. Det visade sig 

även problematiskt att få fram all data som krävs för beräkningen av kostnaden för eget 

kapital, framför allt för bolagen listade på Small Cap. Mot bakgrund av detta och en 

önskan om att få med ett så stort antal observationer som möjligt ingår enbart bolag listade 

på Stockholmsbörsens Large Cap-lista i studien, vilket var 88 stycken den 22 mars 2017. 

Valet att undersöka företagen på Large Cap-listan grundar sig dels på att större företag 
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tenderar att ge ut mer frivillig redovisning än mindre bolag, vilket nämndes ovan, samt 

att övriga data som behövs i studien är mer lättillgänglig för större bolag. 

En nackdel med att enbart studera bolag listade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista är 

att bolag med mindre likviditet i aktiehandeln inte inkluderas. Hur sambandet mellan 

frivillig redovisning och kostnaden för eget och lånat kapital ser ut kan bero på hur likvid 

marknaden är, då utökad redovisning borde få större effekt när marknaden är mindre 

likvid (Lambert & Verrecchia, 2015). Eftersom likviditeten i aktiehandeln kan variera 

beroende på företagets storlek skulle resultatet av studien kunna påverkas av att endast 

företag på Large-Cap inkluderas. Om företag av mindre storlek studeras, alternativt 

företag med varierande storlek, skulle därför resultatet kunna avvika från resultatet i 

denna studie.   

Eftersom urvalet är ett icke-sannolikhetsurval finns det risk att urvalet blir systematiskt 

snett, det vill säga att vissa grupper inte blir representerade i urvalet (Bryman & Bell, 

2013). Resultatet går därför inte att generalisera till alla bolag listade på 

Stockholmsbörsen utan bara till bolag listade på Large Cap. Den externa validiteten blir 

därför låg eftersom resultatet inte går att generalisera till hela populationen (ibid). Sett till 

företag på Large Cap blir validiteten hög då alla företag på Large Cap-listan ingår i 

urvalet. Trots att resultatet inte kan generaliseras till alla företag på Stockholmsbörsen 

kan det dock ses som en indikation på hur sambandet kan se ut för resterande bolag listade 

på Stockholmsbörsen.  

5.6 Bortfall 

Av Stockholmsbörsens 298 företag som var noterade den 22 mars 2017 var 88 stycken 

noterade på Large Cap. Då finans- och fastighetsbolag tillämpar vissa andra regler 

uteslöts dessa. Vidare uteslöts de företag som har sitt säte utomlands eftersom dessa 

företag kan tillämpa andra regler för upprättande av sina finansiella rapporter. För att bli 

aktuell för undersökningen ska företagen ha varit noterade på Stockholmsbörsens Large 

Cap-lista någon gång under 2015 samt fortfarande vara noterade 2016. För företag med 

brutet räkenskapsår gäller att de ska ha varit noterade någon gång under sitt räkenskapsår 

2014/2015 samt fortfarande vara noterade under räkenskapsåret 2015/2016. Anledningen 

till kravet på notering är att de ska följa de lagar och standarder som gäller för noterade 

bolag för de år som är aktuella för studien. Utöver detta föll även de bolag bort som 
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saknade uppgifter för beräkning av kostnaden för eget kapital. Även de företag som enbart 

följdes av en analytiker föll bort då beräkningen av kostnaden för eget kapital baseras på 

ett genomsnitt av analytikers prognoser. Följs bolagen enbart av en analytiker blir det 

således inget genomsnitt. 

Tabell 5.3. Bortfall 

 

I tabell 5.3. ovan anges studiens bortfall. Av 88 bolag på Large Cap-listan var 30 (34 %) 

stycken klassade som finans- och fastighetsbolag, sju (8 %) företag hade sitt säte 

utomlands och ett (1 %) företag föll bort eftersom det inte var noterat 2015. Fem (6 %) 

bolag föll bort då de saknade vissa uppgifter för att räkna ut kostnaden för eget kapital. 

Ett (1 %) företag föll även bort på grund av att det följdes av för få analytiker.  

Av Stockholmsbörsens 88 bolag som var listade på Large Cap 2016 ingår 44 stycken i 

studien vilket motsvarar 50 %. Som minst behövs 30 observationer för att kunna göra en 

statistisk analys (Edling & Hedström, 2003) vilket gör att det totala antalet undersökta 

bolag kan ses som tillräckligt även om de är få. 

5.7 Operationalisering 

Nedan redogörs för studiens beroende variabler, oberoende variabler och 

kontrollvariabler. Studiens två beroende variabler är kostnad för eget kapital och kostnad 

för lånat kapital. De oberoende variablerna är frivillig redovisning som helhet, olika 

kategorier av frivillig redovisning samt olika karaktärer av innehållet i den frivilliga 

redovisningen. Studiens kontrollvariabler är storlek, book-to-market, beta, skuldsättning 

och avkastning på totalt kapital. 

Bortfall Antal Andel

Totalt urval 88 100%

Finans- och fastighetsbolag 30 34%

Företag med säte utomlands 7 8%

Data för beräkning av kostnaden för eget kapital saknas 5 6%

Företag ej noterade 2015 och/eller 2016 1 1%

Företag som bara följs av en analytiker 1 1%

Totalt antal företag 44 50%
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5.7.1 Beroende variabler 

De två beroende variablerna i studien är kostnad för eget kapital och kostnad för lånat 

kapital. En sammanslagning av dessa till en viktad kapitalkostnad, som erhålls med 

WACC-formeln, används inte i denna studie. Anledningen till att en viktad 

kapitalkostnad inte används är för att den även tar hänsyn till skattenivå och 

skuldsättningsgrad vilket inte är av intresse för studien eftersom dessa faktorer inte 

påverkas av den frivilliga redovisningen. Att använda ett sammantaget mått av 

kapitalkostnaden skulle därför kunna ge ett missvisande resultat. Studien hade heller inte 

blivit jämförbar med tidigare studier då dessa mäter kostnaden för eget och lånat kapital 

var för sig. 

5.7.1.1 Kostnad för eget kapital 

Det finns flera olika sätt att mäta kostnaden för eget kapital. Eftersom kostnaden för eget 

kapital speglar den avkastning som investerare förväntar sig är den inte direkt observerbar 

utan måste uppskattas (Eun & Resnick, 2014). Ett vanligt sätt att mäta kostnaden för eget 

kapital är genom CAPM. Kostnaden för eget kapital beror utifrån CAPM-formeln på den 

riskfria räntan, marknadens riskpremie och betavärdet. Betavärdet speglar den 

systematiska risken och mäter aktiens risk i förhållande till marknadsportföljen (ibid).  

CAPM bygger på att skillnaden i kostnad för eget kapital mellan företag endast beror på 

variationer i betavärdet. Det finns inget stöd för att betavärdet skulle påverkas av 

skillnader i företagens redovisning och därför kan redovisning inte påverka kostnaden för 

eget kapital utifrån denna modell (Botosan, 1997). Att använda CAPM lämpar sig därför 

inte för studien. 

Tidigare studier som undersöker effekten av redovisning på kostnaden för eget kapital 

använder olika metoder för att uppskatta kostnaden för eget kapital (Botosan & Plumlee, 

2002; Hail, 2002; Kim & Shi, 2011). De olika metoderna bygger emellertid på samma 

princip om att använda aktieanalytikers prognoser om framtida resultat för att härleda 

kostnaden för eget kapital (Francis, Khurana & Pereira, 2005). Botosan och Plumlee 

(2005) utvärderar olika metoder och når slutsatsen att två olika metoder, en som används 

i Botosan och Plumlee (2002) och en som föreslås av Easton (2004), är mest pålitliga och 

därför är att föredra när kostnaden för eget kapital ska mätas. Denna studie använder 

modellen som har utvecklats av Easton (2004) eftersom den används i många tidigare 

studier som relaterar frivillig redovisning till kostnaden för eget kapital (Francis, Khurana 
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& Pereira, 2005; Kim & Shi, 2011; Clarkson m.fl., 2013; La Rosa & Liberatore, 2014). 

Dessutom kräver den inte lika omfattande datainsamling som den andra metoden som 

används av Botosan och Plumlee (2002) kräver. Kostnaden för eget kapital beräknas 

enligt följande formel: 

𝑟 = √
𝐸𝑃𝑆2 − 𝐸𝑃𝑆1

𝑃0
 

där: 

𝑟 = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

𝐸𝑃𝑆1 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑘𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑚å𝑡   

𝐸𝑃𝑆2 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑘𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑡𝑣å å𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑚å𝑡   

𝑃0 = 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑣𝑖𝑑 𝑟ä𝑘𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑠å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑙𝑢𝑡 

Informationen har hämtats från Thomson Reuters. För de företag vars räkenskapsår är 

kalenderåret används priset per aktie som gällde den 31 december 2016. För de företag 

som har ett brutet räkenskapsår används det aktiepris som gällde den sista dagen på 

räkenskapsåret som avslutades under 2016. Medelvärdet av analytikernas 

prognostiserade vinst per aktie avser den prognostiserade vinsten per aktie ett år 

respektive två år framåt i tiden från utgången av företagets räkenskapsår 2016 alternativt 

2015/2016 för företag med brutet räkenskapsår. 

5.7.1.2 Kostnad för lånat kapital 

Kostnaden för lånat kapital räknas ut som räntekostnaden för året delat med de 

genomsnittliga långfristiga och kortfristiga skulderna under året. Samma metod används 

av Francis, Khurana & Pereira (2005). En annan metod används av Sengupta (1998) där 

yield to maturity på företagets obligationer används. Metoden i Francis, Khurana och 

Pereira (2005) används i denna studie eftersom den är enklare att använda och eftersom 

inget stöd har funnits för att metoden i Sengupta (1998) är bättre. Informationen har 

hämtats från företagens årsredovisningar för 2016 eller från årsredovisningen för 

2015/2016 för företag med brutet räkenskapsår. 

5.7.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna är frivillig redovisning som helhet, olika kategorier av frivillig 

redovisning samt olika karaktärer av innehållet i den frivilliga redovisningen. För att mäta 
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innehållet i den frivilliga redovisningen utformades först en kodningsmall (Appendix 1) 

som ligger till grund för innehållsanalysen. Vid utformning av kodningsmallen användes 

checklistor från tidigare studier (Gray, Meek & Roberts, 1995; Adrem, 1999; Beattie, 

McInnes & Fearnley, 2004; Banghøj & Plenborg, 2008; Broberg, Tagesson & Collin, 

2010). Dessa jämfördes och sammanställdes till en lista med punkter över frivillig 

redovisning som kategoriserades utifrån studiens hypoteser. Frivillig redovisning om 

social information, exempelvis om företagets medarbetare och hållbarhetsarbete, som 

tagits med i tidigare studier inkluderas inte i denna studie. Vissa företag har sådan 

information i en separat hållbarhetsrapport istället för i årsredovisningen. Eftersom endast 

årsredovisningen analyseras i denna studie ansågs det därför inte bli rättvisande att ta med 

sådan information. Informationen exkluderas även på grund av den nya lagstiftning som 

innebär utökade krav på hållbarhetsrapportering från och med räkenskapsår som inleds 

efter 31 december 2016 (FAR u.å.). Vissa företag kan därför redan ha börjat anpassa sin 

årsredovisning efter de nya reglerna vilket skulle kunna påverka resultatet om denna 

information tas med. 

Listan med punkter över frivillig redovisning till kodningsmallen kontrollerades mot 

aktuella regelverk vilka är IFRS, tillämpliga delar av årsredovisningslagen, RFR 1 och 

börsregler för Nasdaq Stockholm. Kontrollen gjordes eftersom nya regler om vad som 

ska redovisas har trätt i kraft sedan de tidigare studierna som kodningsmallen utgår ifrån 

genomfördes. Punkter på listan som berör sådant som hade blivit obligatoriskt 2015 

eliminerades från kodningsmallen. Att avgöra vilken information som är obligatorisk är 

svårt eftersom vissa regler enbart klargör att företag ska lämna upplysningar om ett 

område men inte i vilken utsträckning eller exakt vad som ska redovisas. Till exempel 

framgår det i årsredovisningslagen (6 kap. 1 § andra stycket p. 4 SFS 1995:1554) att 

förvaltningsberättelsen ska innehålla information om företagets verksamhet inom 

forskning och utveckling, men vad som ska redovisas specificeras inte. Enligt 

årsredovisningslagen (6 kap 1 § SFS 1995:1554) ska information lämnas som är viktig 

för bedömningen av företagets utveckling och verksamhet samt om händelser som är av 

väsentlig betydelse för företaget. Viss information skulle kunna vara viktig för 

bedömningen av ett företag men inte för ett annat. Vilken information som är frivillig kan 

därmed variera mellan företag. Alla årsredovisningar bedöms utifrån samma kriterier och 

det inte är möjligt att avgöra från fall till fall om viss redovisning är väsentlig för 

bedömningen av det enskilda företaget. Det finns därför en risk för att information som 
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är obligatorisk bedöms som frivillig (Heitzman, Wasley, & Zimmerman, 2010) vilket 

utgör en begränsning för studien. En annan brist är att eftersom listan innehåller ett 

begränsat antal punkter så kan det finnas frivillig information som inte täcks in av någon 

utav punkterna. Detta gör att frivilligt innehåll som inte finns med på listan inte tas med. 

Vissa företag kan ge ut annan frivillig information än den som omfattas av listan vilket 

kan leda till en missvisande bedömning. En komplett lista av allt frivilligt innehåll hade 

dock varit svårhanterlig för denna typ av studie och mycket tidskrävande att 

sammanställa. 

För att komma till rätta med osäkerheten kring vilken redovisning som kan ses som 

frivillig samt för att höja studiens validitet stämdes checklistan av med experter inom 

området för att på så sätt bekräfta att informationen var frivillig att redovisa. Den 

slutgiltiga checklistan består av 93 punkter uppdelade på fem kategorier; generell 

information, strategisk information, information om forskning och utveckling, 

information om risk och aktierelaterad information. Kodningsmallen innefattar också de 

dikotoma egenskaperna finansiell, icke-finansiell, historisk, framåtriktad, kvantitativ och 

icke-kvantitativ.  

Information som finns i noter, bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse, 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och rapport över 

förändring i eget kapital analyseras inte eftersom delarna är obligatoriska att ha med i 

årsredovisningen enligt IFRS och årsredovisningslagen. Informationen som finns i dessa 

delar anses därför också vara obligatorisk. Vissa företag har emellertid mycket 

information i förvaltningsberättelsen som andra företag redovisar i den berättande delen 

som kommer före förvaltningsberättelsen. Ett undantag till regeln gjordes därför som 

innebar att information som redovisas i de obligatoriska delarna och som omfattas av 

någon av punkterna togs med ifall den inte har redovisats i övriga delar. Redovisas de 

även i övriga delar togs inte informationen i de obligatoriska delarna med. 

Kodningen genomfördes genom att den frivilliga redovisningen som omfattas av någon 

av punkterna hänfördes till respektive punkt. Varje punkt i kodningsmallen behandlades 

som en dummyvariabel där ”0” betyder att den frivilliga redovisningen inte innehåller 

den information som punkten avser och ”1” betyder att redovisningen innehåller 

informationen. Punkterna som erhåller “1” räknades samman till en siffra för varje 

kategori samt en totalsiffra för redovisningen som helhet. För att kunna koda texten 
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utifrån informationens karaktär fördelat på de dikotoma egenskaperna delades den 

frivilliga informationen upp i enheter för att på så sätt kunna avgöra hur många enheter 

som var av en viss karaktär. En mening representerar en informationsenhet. Varje enhet 

av frivilligt slag som innefattades av punkterna på listan definierades som finansiell eller 

icke-finansiell, historisk eller framåtriktad och kvantitativ eller icke-kvantitativ, där det 

ena uteslöt det andra. En mening kan därför exempelvis vara finansiell, icke-kvantitativ 

och historisk. En mening kan ibland innehålla information som kan hänföras till två 

motsatta dikotoma egenskaper. Ett sätt att hantera detta skulle vara att dela upp 

meningarna i mindre enheter, men det var inte möjligt på grund av tidsskäl. Istället gavs 

vissa egenskaper företräde framför andra. Information av framåtriktad karaktär gavs 

företräde framför information av historisk karaktär, information av kvantitativ karaktär 

gavs företräde framför information av icke-kvantitativ karaktär och information av 

finansiell karaktär gavs företräde framför information av icke-finansiell karaktär. En 

nackdel med att inte dela upp meningarna i mindre enheter såsom i Beattie, McInnes och 

Fearnley (2004) är att meningsbyggnaden i årsredovisningarna skulle kunna påverka 

resultatet. En lång mening kodas bara som en enhet, medan ett liknande meningsinnehåll 

i en annan årsredovisning som är uppdelat på två meningar skulle kodas två gånger. Dock 

bedöms detta inte utgöra något problem efter genomgången av årsredovisningarna då 

meningslängden tenderar att variera i en och samma årsredovisning.  

Antalet enheter som omfattas av en specifik punkt hänfördes till respektive dikotom 

egenskap vilka räknades och fördes sedan in i checklistan vid respektive punkt (se 

exempelkodning, appendix 3). För varje kategori och för checklistan som helhet räknades 

en procentsats ut som visar hur stor andel av den frivilliga informationen som är av varje 

dikotom egenskap. Förutom att mäta den frivilliga redovisningen genom antal punkter 

och antal enheter används även ett kombinerat mått. Det kombinerade måttet räknas ut 

genom att antalet punkter multipliceras med antalet enheter. För att uppnå 

normalfördelning i analysen så manipuleras de olika sätten som används för att mäta den 

frivilliga redovisningen (se tabell 5.2. nedan). 

För att höja studiens reliabilitet och undvika bedömarskevhet har Webers (1990 se 

Bryman & Bell 2013, s. 300) åtta punkter följts för att pröva och implementera 

kodningsmallen. Först provkodades en årsredovisning som inte ingick i urvalet för att 

bestämma hur de dikotoma egenskaperna skulle definieras och för att förtydliga vilken 



 

47 

information som skulle omfattas av de olika punkterna i kodningsmallen. Två 

kodningsmanualer skapades, en för klassificeringen av de dikotoma egenskaperna (se 

appendix 2) och en för att avgöra vilken information som är frivillig och omfattas av de 

olika punkterna. Kodningsmanualerna skapades för att möjliggöra en konsekvent kodning 

av årsredovisningarna. Kodningsmanualen för de dikotoma egenskaperna innefattar 

definitionen av egenskaperna, exempel, ord som associeras med egenskaperna samt regler 

för vilken typ av information som har förtur. Två årsredovisningar provkodades för att 

testa kodningsmallen samt kodningsmanualerna. Vissa justeringar av definitionerna av 

de dikotoma egenskaperna gjordes och reglerna i kodningsmanualen för den frivilliga 

redovisningen utvecklades och förtydligades. Därefter provkodades två andra 

årsredovisningar självständigt av de två författarna varefter intrabedömarreliabiliteten 

utvärderades genom ett intraclass correlation test (se provkodning 1 och 2 i tabell 5.1. 

nedan). Överensstämmelsen i kodningen var tillfredsställande, men vissa otydligheter 

hade dykt upp vilket gjorde att kodningsmanualerna reviderades ytterligare en gång. För 

att kontrollera den sista justeringen kodades en ny årsredovisning självständigt av 

författarna som sedan jämfördes och reliabiliteten utvärderades genom ett nytt intraclass 

correlation test (se provkodning 3 i tabell 5.1. nedan). Reliabiliteten hade förbättrats 

ytterligare och inga fler justeringar av kodningsmanualerna behövde göras. 

Tabell 5.1. Intraclass Correlation 

 

  

Absoluta tal Procent

Singel measures 0,705 0,816 0,972

Average measures 0,827 0,899 0,986

Cronbach's Alpha 0,827 0,899 0,986

Absoluta tal Procent

Singel measures 0,854 0,955 0,995

Average measures 0,921 0,977 0,997

Cronbach's Alpha 0,921 0,977 0,997

Dikotoma egenskaperAntal 

punkter

Antal 

punkter

Dikotoma egenskaper

Provkodning 2

Provkodning 1
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Tabell 5.1. Fortsättning 

 

Efter den genomförda provkodningen fördelades de 44 årsredovisningarna, inklusive de 

provkodade årsredovisningarna, slumpmässig mellan författarna. De provkodade 

årsredovisningarna omkodades utifrån de reviderade kodningsreglerna i slutskedet av 

kodningen för att säkerställa att de kodades på ett likvärdigt sätt som övriga 

årsredovisningar. 

Trots att åtgärder har vidtagits för att höja studiens reliabilitet innebär metoden likväl att 

det finns risk för att texten kodades på olika sätt, både över tid (minskad 

intrabedömarreliabilitet) och mellan författarna (minskad interbedömarreliabilitet), vilket 

utgör en möjlig brist. Kodningen av texten bygger på bedömningar av dels om 

informationen passar in på någon av punkterna i checklistan och dels vilken karaktär 

informationen har. Även om bedömningen av texten utgår ifrån kodningsmanualerna har 

det ibland uppstått osäkerheter som inneburit att olika bedömningar gällande samma 

information kan ha gjorts. För att förebygga fel har författarna tillfrågat varandra vid 

större osäkerheter. 

5.7.3 Kontrollvariabler 

Samband kan bero på att andra variabler inverkar på de beroende variablerna (Eliasson, 

2013). Eftersom ett företags kostnad för eget och lånat kapital kan bero på andra faktorer 

förutom företagets redovisning kontrolleras sambandet mellan innehållet i den frivilliga 

redovisningen och kostnaden för eget och lånat kapital genom ett antal kontrollvariabler. 

De kontrollvariabler som används är de som har visats påverka kostnaden för eget och 

lånat kapital och som används i tidigare studier som undersöker effekten av frivillig 

redovisning på kostnaden för eget och lånat kapital. Kontrollvariablerna är storlek, book-

to-market, beta, skuldsättning och avkastning på totalt kapital. Book-to-market och beta 

används i tidigare forskning enbart som kontrollvariabler för kostnaden för eget kapital. 

I denna studie används samtliga kontrollvariabler för att kontrollera sambandet för både 

Absoluta tal Procent

Singel measures 0,979 0,992 0,995

Average measures 0,989 0,996 0,997

Cronbach's Alpha 0,989 0,996 0,997

Antal 

punkter

Dikotoma egenskaper

Provkodning 3
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kostnaden för eget och lånat kapital eftersom samtliga kontrollvariabler kan påverka 

intressenternas bedömning av företaget. Data har hämtats från Thomson Reuters, 

företagens årsredovisningar och Morningstars faktablad. Information har hämtats in för 

att kunna beräkna kontrollvariablerna för både 2015 och 2016 för att kunna kontrollera 

för eventuell inverkan från båda åren.  

5.7.3.1 Storlek 

Större företag redovisar överlag mer information än mindre företag eftersom deras 

finansieringsbehov är större (Cabedo & Tirado, 2014). Att de ger ut mer information 

minskar i sin tur informationsasymmetrin vilket borde resultera i ett negativt samband 

mellan storlek och kostnaden för eget kapital (ibid). Flera tidigare studier finner ett sådant 

negativt samband (t.ex. Botosan, 1997; Botosan & Plumlee, 2002; Hail, 2002). Även för 

kostnaden för lånat kapital finns ett negativt samband (Francis, Khurana & Pereira, 2005). 

Det finns olika sätt att mäta storlek, däribland genom att använda totala tillgångar, 

omsättning, marknadsvärde och antal anställda (Hail, 2002). De flesta liknande studier 

använder marknadsvärde för att mäta storlek (t.ex. Botosan, 1997; Botosan & Plumlee, 

2002; Botosan, Plumlee & Xie, 2004; Francis, Nanda & Olsson, 2008; Cabedo & Tirado, 

2014) och därför används marknadsvärde även i denna studie. Marknadsvärdet har 

logaritmerats för att uppnå en normalfördelning av variabeln. 

5.7.3.2 Book-to-market 

Book-to-market representerar ett företags tillväxtmöjligheter (Gebhardt, Lee & 

Swaminathan, 2001). Ett högre värde innebär att tillväxtmöjligheterna är mindre och att 

kostnaden för eget kapital därmed är högre (Cabedo & Tirado, 2014). Tidigare studier 

finner ett sådant positivt samband mellan book-to-market och kostnaden för eget kapital 

(t.ex. Botosan & Plumlee, 2005; Hail & Leuz, 2006). Book-to-market brukar användas 

som kontrollvariabel i studier som liknar denna (t.ex. Francis, Nanda & Olsson, 2008; 

Cabedo & Tirado, 2014). 

5.7.3.3 Beta 

CAPM indikerar att ett högre betavärde, vilket innebär högre systematisk risk, är 

förknippat med högre kostnad för eget kapital (Botosan, Plumlee & Xie, 2004). Ett 

positivt samband mellan betavärdet och kostnaden för eget kapital förväntas därmed. 

Flera studier finner också ett sådant samband (t.ex. Botosan, 1997; Botosan & Plumlee, 
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2002). Betavärdet bygger på månadsvisa observationer under fem år. Gällande de företag 

som har noterats för mindre än fem år sedan har betavärdet beräknats för den tid de har 

varit noterade. 

5.7.3.4 Skuldsättning 

Skuldsättning kan användas som ett alternativ till betavärdet för att mäta ett företags risk. 

Betavärdet är en funktion av bland annat företagets skuldsättning, vilket innebär att 

betavärdet speglar variationer i finansiell risk (Hail, 2002). Eftersom det krävs att ett 

företag ska ha varit börsnoterat en viss tid för att räkna ut betavärdet saknas betavärdet 

för de företag som noterats under de 2015. Därför används skuldsättning även som ett 

komplement till betavärdet för att kontrollera för företagets risk. 

Högre skuldsättning ökar risken för betalningsinställelse (Francis, Khurana & Pereira, 

2005). Därför förväntas ett positivt samband mellan skuldsättning och kostnad för lånat 

kapital, vilket påvisas i tidigare studier (Francis, Khurana & Pereira, 2005). Högre 

skuldsättning ökar också den totala risken som är associerad med ett företag och kan 

därför även påverka kostnaden för eget kapital (Cabedo & Tirado, 2014). Skuldsättning 

används som kontrollvariabel i tidigare studier inom området (t.ex. Hail, 2002; Francis, 

Khurana & Pereira, 2005; Cabedo & Tirado, 2014). Skuldsättning mäts som totala skulder 

delat med marknadsvärdet i likhet med Hail (2002). 

5.7.3.5 Avkastning på totalt kapital 

Högre avkastning på totalt kapital innebär att risken för betalningsinställelse är lägre 

(Francis, Khurana & Pereira, 2005). Ett företag kan därmed ha lägre kostnad för lånat 

kapital om de har en högre avkastning på totalt kapital. Sambandet mellan avkastning på 

totalt kapital och kostnad för lånat kapital borde således vara negativt. Även mellan 

avkastning på totalt kapital och kostnad för eget kapital kan sambandet vara negativt, 

vilket påvisas i tidigare studier (Francis, Khurana & Pereira, 2005). Avkastning på totalt 

kapital mäts som årets resultat delat med totala tillgångar i likhet med Francis, Khurana 

och Pereira (2005). 

5.7.4 Sammanställning över variabler 

I tabell 5.2. nedan visas en sammanställning över studiens beroende variabler, oberoende 

variabler och kontrollvariabler och vad de består av. 
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Tabell 5.2. Beskrivning av variabler 

 

 

Nr. Variabel Variabeltyp Beskrivning

Beroende

1. Kostnad för eget kapital Kvot

2. Kostnad för lånat kapital Kvot
Räntekostnad/Genomsnittliga lång- och 

kortfristiga skulder

Oberoende

3. Frivillig redovisning

3a. Antal punkter Kvot Poäng/ Maxpoäng

3b. Antal enheter Kvot Enheter/Max antal enheter

3c. Kombinerat mått Kvot

4. Strategisk information

4a. Antal punkter Kvot Poäng/ Maxpoäng

4b. Antal enheter Kvot Enheter/Max antal enheter

4c. Kombinerat mått Kvot

5. Information om forskning och utveckling

5a. Antal punkter Kvot Poäng/ Maxpoäng

5b. Antal enheter Kvot Enheter/Max antal enheter

5c. Kombinerat mått Kvot

6. Information om risk

6a. Antal punkter Kvot Poäng/ Maxpoäng

6b. Antal enheter Kvot Enheter/Max antal enheter

6c. Kombinerat mått Kvot

7. Aktierelaterad information

7a. Antal punkter Kvot Poäng/ Maxpoäng

7b. Antal enheter Kvot Enheter/Max antal enheter

7c. Kombinerat mått Kvot

8. Dikotoma egenskaper

8a. Historisk Kvot Historiska enheter/Totalt antal enheter

8b. Framåtriktad Kvot Framåtriktade enheter/Totalt antal enheter

8c. Kvantitativ Kvot Kvantitativa enheter/Totalt antal enheter

8d. Icke-Kvantitativ Kvot Icke-kvantitativa enheter/Totalt antal enheter

8e. Finansiell Kvot Finansiella enheter/Totalt antal enheter

8f. Icke finansiell Kvot Icke-finansiella enheter/Totalt antal enheter

Kontrollvariabler

9. Storlek (MSEK)

9a. 2015 Kvot Logaritmerat marknadsvärde 2015

9b. 2016 Kvot Logaritmerat marknadsvärde 2016

10. Book-to-market

10a. 2015 Kvot 1/Price-to-book värdet 2015

10b. 2016 Kvot 1/Price-to-book värdet 2016

11. Beta

11a. 2015 Kvot Betavärdet 2015 enligt Reuters (månadsvis, 5 år)

11b. 2016 Kvot Betavärdet 2016 enligt Reuters (månadsvis, 5 år)

𝐸𝑃𝑆2− 𝐸𝑃𝑆1  𝑃0

 𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟   𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟

 𝑎   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟 

 𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟   𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟

 𝑎   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟 

 𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟   𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟

 𝑎   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟 

 𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟   𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟

 𝑎   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟 

 𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟   𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟

 𝑎   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟 
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Tabell 5.2. Fortsättning 

 

  

Nr. Variabel Variabeltyp Beskrivning

12. Skuldsättning

12a. 2015 Kvot Totala skulder 2015/Marknadsvärde 2015

12b. 2016 Kvot Totala skulder 2016/Marknadsvärde 2016

13. Avkastning på totalt kapital

13a. 2015 Kvot Årets resultat 2015/Totala tillgångar 2015

13b. 2016 Kvot Årets resultat 2016/Totala tillgångar 2016
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6 Analys 

Kapitlet inleds med förutsättningarna för analysen följt av en analys av outliers och av 

normalfördelningen. En univariat analys presenteras som visar den beskrivande 

statistiken. Därefter följer en bivariat analys för att kontrollera risken för 

multikollinearitet. I den multipla analysen presenteras regressioner av datamaterialet 

som följs av en kompletterande analys där sambandet mellan variablerna undersöks 

ytterligare. Avslutningsvis genomförs en hypotesprövning som sammanställs sist i 

kapitlet. 

6.1 Förutsättningar för analysen 

För analys av datamaterialet har IBM SPSS Statistics använts. En signifikansnivå på 10, 

5 eller 1 % är vanligt förekommande inom ekonomi (Wahlin, 2011). Oftast väljs en 

signifikansnivå på 5 % eller mindre för att säkerställa ett statistiskt signifikant samband 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003; Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Den 

signifikansnivå som studien utgår ifrån är 5 % men även signifikansnivåer på 10 % 

beaktas då det vid denna nivå inte går att utesluta ett statistiskt samband (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

6.2 Analys av outliers 

För att undersöka om datamaterialet innehåller några outliers gjordes en boxplot av de 

olika variablerna. 13 av de 28 variablerna innehåller minst en outlier. 16 av de 44 

företagen har minst en variabel som är en outlier, varav 7 av dessa har minst en extrem 

outlier. Eftersom outliers kan störa sambandet som undersöks (Pallant, 2013) 

genomfördes även en regression utan outliers. Endast de företag som har någon extrem 

outlier exkluderades eftersom antalet företag som tas med i regressionen skulle bli mycket 

begränsat om alla företag som har en outlier skulle exkluderas. Då alla outliers inte 

exkluderas kan det påverka resultatet av regressionen. Resultatet av regressionen 

exklusive outliers skiljer sig åt jämfört med regressionen inklusive outliers. Regressionen 

exklusive outliers blir mest tillförlitlig eftersom outliers kan störa sambandet och därför 

utgår analysen i första hand från dessa regressioner. 
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6.3 Analys av normalfördelning 

För att analysera normalfördelningen genomfördes både Kolmogorov-Smirnov test och 

Shapiro-Wilks test på samtliga variabler. En sammanställning över resultatet av testerna 

av normalfördelningen finns i appendix 4. Testerna, som först genomfördes på rådata, 

visade att de flesta variabler inte var normalfördelade eftersom p-värdet understeg 0,05 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). För att uppnå en normalfördelning transformerades 

variablerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003) på olika sätt. I appendix 4 framgår 

hur de olika variablerna transformerades. I den första justeringen transformerades alla 

oberoende variabler förutom de dikotoma egenskaperna genom att rådata divideras med 

antal poäng alternativt enheter för det företag som erhållit högst poäng alternativt enheter. 

Samma metod används i andra studier (t.ex. Francis, Nanda & Olsson, 2008). Tester 

genomfördes av de transformerade variablerna vilka visade att några fler variabler var 

normalfördelade. Då det fortfarande fanns variabler som inte var normalfördelade 

transformerades variablerna med en annan metod. Rådata för de oberoende variablerna 

dividerades med antalet undersökta företag vilket är en metod som används i Botosan 

(1997) och Hail (2002). Nya tester av normalfördelningen genomfördes men de visade 

inte på några förbättringar och därför används datamaterialet så som det transformerats i 

den första justeringen. Normalfördelningen testades även av datamaterialet utan outliers. 

Testet visade att normalfördelningen blev bättre men att många variabler fortfarande inte 

var normalfördelade.  

Normalfördelningen av residualerna från den multipla linjära regressionen testades även 

för att undersöka normalfördelningen av de modeller som presenteras i den multipla 

regressionsanalysen nedan. Residualerna testades med Kolmogorov-Smirnov test och 

Shapiro-Wilks test. Residualerna för alla modeller förutom modell 4 är normalfördelade. 

Om residualerna inte är normalfördelade kan det inverka på vilka slutsatser som kan dras, 

varför resultatet av regressionen bör tolkas med försiktighet i modell 4. 

6.4 Univariat analys 

Tabell 6.1. nedan visar den beskrivande statistiken för variablerna. Antalet observationer 

för samtliga variabler är 44 stycken förutom för kontrollvariabeln beta där antalet 

observationer är 41 stycken. Det lägre antalet observationer beror på att betavärdet inte 
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fanns tillgängligt för de företag som noterades under 2015. De observationer som saknar 

värde för beta ingår därför inte i de regressioner som inkluderar betavärdet för 2015. 

Tabell 6.1. Beskrivande statistik 

 

Som kan utläsas i tabellen är det lägsta värdet 2,2 % och det högsta värdet är 15,1 % för 

den beroende variabeln kostnad för eget kapital. Medelvärdet och medianen är 7,3 % 

respektive 7,2 % och standardavvikelsen är 2,4 procentenheter. Det lägsta värdet för den 

andra beroende variabeln, kostnad för lånat kapital, är 0,0 % medan det högsta värdet är 

3,3 %. Medelvärdet och medianen är 1,1 % respektive 1,0 % och standardavvikelsen är 

Nr. Variabel Antal (n) Min Max Medel Median St.avv.

Beroende

1. Kostnad för eget kapital 44 0,022 0,151 0,073 0,072 0,024

2. Kostnad för lånat kapital 44 0,000 0,033 0,011 0,010 0,007

Oberoende

3. Frivillig redovisning 

3a. Antal punkter 44 32,00 62,00 46,41 47,00 7,13

3b. Antal enheter 44 289,00 1203,00 652,00 606,50 231,81

3c. Kombinerat mått 44 0,14 1,00 0,47 0,43 0,22

4. Strategisk information

4a. Antal punkter 44 7,00 20,00 14,14 15,00 2,77

4b. Antal enheter 44 141,00 852,00 404,09 385,00 158,94

4c. Kombinerat mått 44 0,08 1,00 0,44 0,41 0,22

5. Information om forskning och utveckling

5a. Antal punkter 44 0,00 6,00 2,43 2,50 2,08

5b. Antal enheter 44 0,00 87,00 22,07 11,00 26,85

5c. Kombinerat mått 44 0,00 1,00 0,21 0,06 0,31

6. Information om risk

6a. Antal punkter 44 2,00 3,00 2,68 3,00 0,47

6b. Antal enheter 44 21,00 314,00 84,32 73,00 54,78

6c. Kombinerat mått 44 0,05 1,00 0,25 0,19 0,18

7. Aktierelaterad information

7a. Antal punkter 44 8,00 23,00 18,30 19,00 3,67

7b. Antal enheter 44 10,00 50,00 29,59 30,00 9,80

7c. Kombinerat mått 44 0,07 1,00 0,50 0,50 0,22

8. Dikotoma egenskaper

8a. Historisk 44 0,658 0,928 0,841 0,841 0,064

8b. Framåtriktad 44 0,072 0,342 0,159 0,160 0,064

8c. Kvantitativ 44 0,149 0,630 0,359 0,363 0,098

8d. Icke-Kvantitativ 44 0,370 0,851 0,641 0,638 0,098

8e. Finansiell 44 0,287 0,758 0,475 0,460 0,116

8f. Icke finansiell 44 0,242 0,713 0,525 0,540 0,116

Kontrollvariabler

9. Storlek (MSEK) 44 8 889 499 997 67 112 31 083 93 158

10. Book-to-market 44 0,005 6,250 0,445 0,293 0,913

11. Beta 41 0,290 1,700 0,945 0,960 0,367

12. Skuldsättning 44 0,010 4,580 0,628 0,480 0,705

13. Avkastning på totalt kapital 44 -0,181 0,388 0,066 0,059 0,078
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0,7 procentenheter. Värdena för kostnad för lånat kapital kan tyckas vara något låga men 

med det låga ränteläget som råder kan siffrorna ändå vara rimliga. Måttet är baserat på 

samtliga skulder vilket också gör att siffran blir lägre. Att erhålla ett korrekt absolut värde 

är dock inte nödvändigt för studiens syfte eftersom värdet ska användas till att förklara 

skillnaden i kostnad för lånat kapital mellan företag. Så länge biasen är konsekvent mellan 

företagen utgör därmed ett till synes lågt värde inte ett problem (Hail, 2002).  

Den beskrivande statistiken för de oberoende variablerna visar antalet poäng utifrån hur 

många punkter på listan som redovisas, antalet enheter och det kombinerade måttet. 

Gällande den frivilliga redovisning som helhet kan det utläsas att antalet punkter som 

redovisas varierar mellan 32 stycken för det företag som redovisar minst, och 62 stycken 

för det företag som redovisar mest. Medelvärdet är 46,41 punkter och medianen är 47 

punkter. Standardavvikelsen är 7,13 punkter. Antalet enheter varierar mellan 289 och 

1203 stycken, med ett medelvärde på 652 enheter och en median på 606,5 enheter. 

Standardavvikelsen är 231,81 enheter. Det största värde för det kombinerade måttet är 

100 % och det lägsta är 14 %. Medelvärdet och medianen är 47 % respektive 43 % och 

standardavvikelsen är 22 procentenheter. Standardavvikelserna för de tre olika måtten 

visar på att det är relativt stora skillnader i hur mycket frivillig redovisning företagen ger 

ut. För de dikotoma egenskaperna visas hur stor andel av redovisningen i procent som 

utgörs av respektive karaktär. Exempelvis framgår det att störst andel information av 

historisk karaktär i ett företags årsredovisning är 92,8 % och lägst andel är 68,5 %. 

6.5 Bivariat analys 

Som ett första steg i att undersöka om det föreligger problem med multikollinearitet har 

korrelationstestet Spearman’s rho genomförts. Spearman’s rho har använts istället för 

Pearson eftersom variablerna inte är normalfördelade. En korrelationsmatris med 

kontrollvariabler från 2015 presenteras i tabell 6.2. nedan, vilka är de kontrollvariabler 

som används i de modeller som presenteras nedan i den multipla regressionsanalysen.  



 

57 

Tabell 6.2. Korrelationsmatris 

1 2 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c

1. Kostnad för eget kapital  1,000

2. Kostnad för lånat kapital  0,090  1,000

3. Frivillig redovisning

3a. Antal punkter -0,085 -0,234  1,000

3b. Antal enheter -0,099 -0,198  0,689***  1,000

3c. Kombinerat mått -0,083 -0,256
†  0,801***  0,974***  1,000

4. Strategisk information

4a. Antal punkter -0,095 -0,167  0,682***  0,486***  0,562***  1,000

4b. Antal enheter -0,144 -0,116  0,616***  0,932***  0,898***  0,535***  1,000

4c. Kombinerat mått -0,138 -0,183  0,722***  0,877***  0,884***  0,751***  0,942***  1,000

5. Information om forskning och utveckling

5a. Antal punkter  0,188 -0,006  0,385**  0,342*  0,356*  0,078  0,208  0,197  1,000

5b. Antal enheter  0,192 -0,061  0,443**  0,416**  0,429**  0,080  0,261
†  0,229  0,924***  1,000

5c. Kombinerat mått  0,185 -0,048  0,441**  0,403**  0,419**  0,092  0,252
†  0,229  0,959***  0,992***  1,000

6. Information om risk  

6a. Antal punkter -0,015  0,300*  0,112 -0,031 -0,042  0,167  0,052  0,063  0,102 -0,018  0,023  1,000

6b. Antal enheter -0,223 -0,258
†  0,170  0,404**  0,351*  0,019  0,267

†  0,185  0,206  0,212  0,210  0,215  1,000

6c. Kombinerat mått -0,172 -0,119  0,207  0,360*  0,313*  0,071  0,255
†  0,189  0,234  0,201  0,214  0,498***  0,945***  1,000

7. Aktierelaterad information

7a. Antal punkter -0,220 -0,213  0,660***  0,407**  0,525***  0,259
†  0,343*  0,372* -0,102  0,035 -0,010 -0,112  0,091  0,052

7b. Antal enheter -0,109 -0,261
†  0,648***  0,613***  0,683***  0,352*  0,490***  0,493***  0,160  0,205  0,188 -0,071  0,154  0,140

7c. Kombinerat mått -0,150 -0,244  0,682***  0,564***  0,658***  0,344*  0,456**  0,469***  0,056  0,145  0,113 -0,102  0,108  0,086

8. Dikotoma egenskaper

8a. Historisk -0,103 -0,163 -0,047  0,044  0,049 -0,187 -0,042 -0,050 -0,023 -0,028 -0,034 -0,334* -0,086 -0,189

8b. Framåtriktad  0,103  0,163  0,047 -0,044 -0,049  0,187  0,042  0,050  0,023  0,028  0,034  0,334*  0,086  0,189

8c. Kvantitativ -0,045 -0,213 -0,139 -0,159 -0,127 -0,174 -0,227 -0,240 -0,424** -0,379* -0,412** -0,367* -0,177 -0,284
†

8d. Icke-Kvantitativ  0,045  0,213  0,139  0,159  0,127  0,174  0,227  0,240  0,424**  0,379*  0,412**  0,367*  0,177  0,284
†

8e. Finansiell -0,115 -0,098 -0,172 -0,112 -0,100 -0,412** -0,193 -0,294
†

-0,262
†

-0,285
† -0,298* -0,240 -0,058 -0,140

8f. Icke finansiell  0,115  0,098  0,172  0,112  0,100  0,412**  0,193  0,294
†

 0,262
†

 0,285
†  0,298*  0,240  0,058  0,40

9. Storlek (MSEK) -0,031  0,041  0,274
†  0,457**  0,448**  0,044  0,305*  0,196  0,457**  0,449**  0,452**  0,012  0,340*  0,309*

10. Book-to-market  0,239  0,133 -0,007  0,094  0,025  0,044  0,101  0,090  0,223  0,154  0,171  0,457**  0,178  0,323*

11. Beta  0,157 -0,060  0,106  0,049  0,095 -0,113 -0,013 -0,040  0,073  0,196  0,156 -0,183 -0,015 -0,033

12. Skuldsättning  0,338*  0,058  0,012  0,148  0,111  0,003  0,176  0,116 -0,056 -0,034 -0,032  0,171  0,071  0,117

13. Avkastning på totalt kapital -0,345* -0,211  0,022 -0,061 -0,038 -0,054 -0,105 -0,086  0,041  0,032  0,028 -0,050  0,086  0,035

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10
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Tabell 6.2. Fortsättning 

7a 7b 7c 8a 8b 8c 8d 8e 8f 9 10 11 12 13

6. Information om risk

6a. Antal punkter

6b. Antal enheter

6c. Kombinerat mått

7. Aktierelaterad information

7a. Antal punkter  1,000

7b. Antal enheter  0,736***  1,000

7c. Kombinerat mått  0,880***  0,959***  1,000

8. Dikotoma egenskaper

8a. Historisk  0,192  0,082  0,130  1,000

8b. Framåtriktad -0,192 -0,082 -0,130 -1,000***  1,000

8c. Kvantitativ  0,319*  0,221  0,302*  0,486*** -0,486***  1,000

8d. Icke-Kvantitativ -0,319* -0,221 -0,302* -0,486***  0,486*** -1,000***  1,000

8e. Finansiell  0,243  0,133  0,201  0,493*** -0,493***  0,690*** -0,690***  1,000

8f. Icke finansiell -0,243 -0,133 -0,201 -0,493***  0,493*** -0,690***  0,690*** -1,000***  1,000

9. Storlek (MSEK)  0,193  0,428**  0,369*  0,138 -0,138  0,182 -0,182  0,230 -0,230  1,000

10. Book-to-market -0,263
† -0,060 -0,156 -0,192  0,192 -0,153  0,153 -0,136  0,136  0,046  1,000

11. Beta  0,223  0,254  0,255  0,257 -0,257  0,146 -0,146  0,207 -0,207  0,071  0,060  1,000

12. Skuldsättning -0,071  0,033 -0,009 -0,138  0,138  0,167 -0,167  0,010 -0,010 -0,073  0,269
†  0,107  1,000

13. Avkastning på totalt kapital  0,151  0,061  0,083  0,236 -0,236  0,012 -0,012  0,166 -0,166  0,206 -0,079 -0,129 -0,782***  1,000

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10
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En korrelationsmatris som även inkluderar kontrollvariablerna för 2016 finns i appendix 

5. Tabellen indikerar att det finns problem med multikollinearitet mellan de oberoende 

variablerna eftersom det finns flera signifikanta samband där korrelationskoefficienten 

överstiger 0,7 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Det kombinerade måttet är starkt korrelerat 

med både antalet punkter och antalet enheter. Flera variabler under kategorin strategisk 

information är också starkt korrelerade med variablerna för den frivilliga redovisningen 

som helhet. Att de oberoende variablerna korrelerar med varandra är väntat, dels eftersom 

det kombinerade måttet bygger på antalet punkter och antalet enheter, dels eftersom den 

frivilliga redovisningen som helhet bygger på de olika kategorierna. Korrelationen mellan 

de oberoende variablerna utgör dock inte något problem för den multipla regressionen 

eftersom de olika oberoende variablerna analyseras i separata modeller. 

Korrelationsmatrisen visar även att kontrollvariablerna skuldsättning och avkastning på 

totalt kapital korrelerar med varandra. För att säkerställa att multikollinearitet inte utgör 

ett problem kontrollerades VIF-värdena i varje modell i den multipla regressionsanalysen. 

Där framkom att ingen av modellerna hade problem med multikollinearitet då värdena 

låg under gränsvärdet på 2,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

6.6 Multipel regressionsanalys 

För att studera sambandet mellan studiens beroende och oberoende variabler och för att 

testa studiens hypoteser genomfördes multipel linjär regressionsanalys. De oberoende 

variablerna testades var för sig i olika modeller då de består av olika kategorier av frivillig 

redovisning där innehållet av den frivilliga redovisningen mäts på mer än ett sätt. För att 

kunna pröva hypoteserna är det också nödvändigt att testa de olika oberoende variablerna 

var för sig. 

Kontrollvariablerna är hämtade från två år, 2015 och 2016, för att kunna undersöka 

eventuell påverkan från respektive år. Då kontrollvariablerna från de olika åren mäter 

samma sak kan dessa inte ingå i samma regression. Olika modeller har därför testats med 

kontrollvariablerna från 2015 och med kontrollvariablerna från 2016. Regressionerna 

som genomfördes med kontrollvariabler från 2016 blev inte signifikanta för studiens 

oberoende variabler varför dessa inte analyseras mer ingående. I den följande analysen 

kommer endast modeller som innehåller kontrollvariabler från 2015 att presenteras. 
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Eftersom datamaterialet innehåller outliers testades modeller även utan de outliers som 

var extrema. Resultatet av dessa regressioner presenteras nedan. Även tester av modeller 

då forskning och utveckling exkluderats ur datamaterialet genomfördes för att undersöka 

ifall dessa kan inverka på resultatet av regressionen. Anledningen till detta är att vissa 

företag som studeras inte har någon forskning och utveckling och således inte kan ge ut 

någon frivillig redovisning om detta. Ett sätt att hantera detta hade varit att kontrollera 

om resultaten av regressionerna skiljer sig åt utifrån olika branscher då till exempel 

företag inom hälsovård brukar ge ut mer information om forskning och utveckling jämfört 

med andra branscher (Botosan, 1997). Eftersom studiens urval består av endast 44 företag 

fördelat på sex branscher blir en sådan kontroll svårgenomförd då det blir alldeles för få 

observationer i varje bransch för att kunna genomföra en bra statistisk analys (Edling & 

Hedström, 2003). Därför genomfördes istället en kontroll av om resultatet av 

regressionerna skiljer sig åt genom att forskning och utveckling inkluderas alternativt 

exkluderas ur datamaterialet. Kontrollen visade att resultatet av regressionerna som 

exkluderar forskning och utveckling inte skiljer sig åt jämfört med de regressioner som 

inkluderar forskning och utveckling varför modellen exklusive forskning och utveckling 

inte analyseras vidare. 

Eftersom kontrollvariabeln beta saknas för tre observationer genomfördes regressionerna 

även utan beta för att inkludera alla observationer. Resultatet av regressionerna skiljer sig 

inte åt jämfört med regressionerna där betavärde exkluderades och därför görs ingen 

vidare analys dessa regressioner. 

6.6.1 Kostnad för eget kapital 

Av de modeller som testades med kostnad för eget kapital som beroende variabel blev 

enbart två modeller signifikanta då outliers hade exkluderats ur datamaterialet. Modell 1 

presenteras i tabell 6.3. och modell 2 presenteras i tabell 6.4. nedan. Då outliers 

inkluderades i datamaterialet blev ingen modell signifikant. Modell 1 och 2 baseras på 34 

observationer eftersom sju observationer har exkluderats på grund av outliers samt att tre 

observationer saknar betavärde. 

  



 

61 

Tabell 6.3. Modell 1, regression av kostnad för eget kapital, information om risk (antal 

enheter) och kontrollvariabler från 2015. 

 

Modell 1, som undersöker sambandet mellan information om risk mätt som antal enheter 

och kostnaden för eget kapital, är signifikant på 5 % nivån. Modellens förklaringsgrad är 

25,2 % vilket innebär att modellen förklarar 25,2 % av variationen i kostnad för eget 

kapital. De variabler som har ett signifikant samband med den beroende variabeln är 

information om risk mätt som antal enheter och book-to-market. Sambandet mellan 

information om risk mätt som antal enheter och kostnaden för eget kapital är ett svagt 

negativt samband på 10 % signifikansnivå. Resultatet av modellen kan tolkas som att om 

frivillig redovisning om risk mätt som antal enheter ökar med en procentenhet så minskar 

kostnaden för eget kapital med 5,3 %. Sambandet mellan book-to-market och kostnad för 

eget kapital är som förväntat positivt och är signifikant på 5 % nivån.  

  

Variabel B S.E VIF

1. Kostnad för eget kapital  0,061 0,045

6. Information om risk

6b. Antal enheter -0,053
†

0,028 1,532

9. Storlek (MSEK)  0,002 0,011 1,677

10. Book-to-market  0,043* 0,017 1,069

11. Beta -0,006 0,009 1,039

12. Skuldsättning  0,016 0,013 2,050

13. Avkastning på totalt kapital -0,037 0,114 2,004

R
2

 0,388

Justerad R
2

 0,252

F-värde  2,857*

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10

Modell 1

Exkl. outliers (n = 34)

 𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  0   1  𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑚 𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟   2 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  
           𝑒𝑡𝑎    𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔     𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
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Tabell 6.4. Modell 2, regression av kostnad för eget kapital, information om risk 

(kombinerat mått) och kontrollvariabler från 2015. 

 

Modell 2 undersöker sambandet mellan information om risk mätt som ett kombinerat mått 

och kostnaden för eget kapital.  Modellen är signifikant på 5 % nivån och har en 

förklaringsgrad på 23,9 % vilket innebär att modellen förklarar 23,9 % av variationen i 

kostnad för eget kapital. De variabler som har ett signifikant samband med den beroende 

variabeln är information om risk som kombinerat mått och book-to-market. Sambandet 

mellan information om risk som kombinerat mått och kostnaden för eget kapital är ett 

svagt negativt samband på 10 % signifikansnivå. Resultatet av modellen kan tolkas som 

att om frivillig redovisning om risk som ett kombinerat mått ökar med en procentenhet så 

minskar kostnaden för eget kapital med 4,9 %. Sambandet mellan book-to-market och 

kostnad för eget kapital är positivt och är signifikant på 5 % nivån.  

6.6.2 Kostnad för lånat kapital 

Av de modeller som testades med kostnad för lånat kapital som beroende variabel visade 

tre modeller ett signifikant samband mellan frivillig redovisning och kostnad för lånat 

kapital för det datamaterial som inkluderar outliers. Av de modeller som testades 

exklusive outliers visade två modeller ett signifikant samband mellan frivillig redovisning 

och kostnad för lånat kapital. Modell 3 och 4 presenteras i tabell 6.5. nedan, modell 5 och 

6 i tabell 6.6. och modell 7 i tabell 6.7. 

Variabel B S.E VIF

1. Kostnad för eget kapital  0,061 0,046

6. Information om risk

6c. Kombinerat mått -0,049
†

0,028 1,637

9. Storlek (MSEK)  0,002 0,012 1,730

10. Book-to-market  0,047* 0,018 1,110

11. Beta -0,008 0,009 1,042

12. Skuldsättning  0,016 0,013 2,084

13. Avkastning på totalt kapital -0,038 0,115 2,012

R
2

 0,378

Justerad R
2

 0,239

F-värde  2,732*

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10

Modell 2

Exkl. outliers (n = 34)

 𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  0   1  𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑚 𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚å𝑡𝑡 
 2 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘            𝑒𝑡𝑎    𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔     𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
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Tabell 6.5. Modell 3 och 4, regression av kostnad för lånat kapital, frivillig redovisning 

(antal enheter) och kontrollvariabler från 2015. 

 

Modell 3 visar resultatet av regressionen inklusive outliers och modell 4 visar 

regressionen exklusive outliers för att visa på skillnaderna i resultatet. Modellerna testar 

sambandet mellan frivillig redovisning mätt som antal enheter och kostnaden för lånat 

kapital. Modell 3 baseras på 41 observationer då tre observationer saknar betavärde. 

Modell 4 baseras på 34 observationer eftersom sju observationer har exkluderats på grund 

av outliers samt att tre observationer saknar betavärde. Modell 3 är signifikant på 5 % 

nivån och har en förklaringsgrad på 21,2 % medan modell 4 är signifikant på 10 % nivån 

med en förklaringsgrad på 16,9 %. Eftersom outliers kan störa sambandet (Pallant, 2013) 

är modell 4, som exkluderar outliers, mest tillförlitlig och är således den som analyseras 

vidare. De variabler som har ett signifikant samband med den beroende variabeln är 

frivillig redovisning mätt som antalet enheter, storlek och beta. Sambandet mellan 

frivillig redovisning som helhet mätt som antal enheter och kostnaden för lånat kapital är 

ett negativt samband på 5 % signifikansnivå. Resultatet av modellen kan tolkas som att 

om frivillig redovisning mätt som antalet enheter ökar med en procentenhet så minskar 

kostnaden för lånat kapital med 1,8 %. Eftersom residualerna för modellen inte är 

normalfördelade då outliers exkluderas bör resultatet tolkas med försiktighet. Sambandet 

mellan storlek och kostnad för lånat kapital är positivt och är signifikant på 5 % nivån. 

Sambandet mellan beta och kostnad för lånat kapital är signifikant på 10 % nivån och har 

Variabel B S.E VIF B S.E VIF

2. Kostnad för lånat kapital  0,011 0,013 -0,012 0,015

3. Frivillig redovisning

3b. Antal enheter -0,013* 0,006 1,349 -0,018* 0,007 1,694

9. Storlek (MSEK)  0,002 0,003 1,418  0,009* 0,004 1,658

10. Book-to-market  0,002
†

0,001 1,074  0,002 0,006 1,059

11. Beta -0,004 0,003 1,124 -0,006
† 0,003 1,043

12. Skuldsättning  0,001 0,002 1,395 -0,003 0,005 2,123

13. Avkastning på totalt kapital -0,035* 0,015 1,246 -0,023 0,039 1,992

R
2

 0,331  0,320

Justerad R
2

 0,212  0,169

F-värde  2,799*  2,118
†

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10

Modell 3 Modell 4

Inkl. outliers (n = 41) Exkl. outliers (n = 34)

 𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙å𝑛𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  0   1   𝑟𝑖𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑣𝑖𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟   2 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘        
    𝑒𝑡𝑎    𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔     𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   



 

64 

en negativ koefficient. Riktningen på dessa två samband går emot de förväntade 

riktningarna. 

I tabell 6.6 nedan redovisas modell 5 som visar resultatet av regressionen inklusive 

outliers och modell 6 som visar regressionen exklusive outliers för att visa på skillnaderna 

i resultatet.  

Tabell 6.6. Modell 5 och 6, regression av kostnad för lånat kapital, frivillig redovisning 

(kombinerat mått) och kontrollvariabler från 2015. 

 

Modell 5 och 6 undersöker sambandet mellan frivillig redovisning mätt som ett 

kombinerat mått och kostnaden för lånat kapital. Modell 5 baseras på 41 observationer då 

tre observationer saknar betavärde. Modell 6 baseras på 34 observationer eftersom sju 

observationer har exkluderats på grund av outliers samt att tre observationer saknar 

betavärde. Modell 5 är signifikant på 5 % nivån och har en förklaringsgrad på 20,3 % 

medan modell 6 är signifikant på 10 % nivån med en förklaringsgrad på 16,4 %. Precis 

som för modell 3 och 4 är modell 6, där outliers exkluderas, mest tillförlitligt eftersom 

outliers kan störa sambandet (Pallant, 2013) och är den som kommer att analyseras vidare. 

De variabler som har ett signifikant samband med kostnaden för lånat kapital i modell 6 

är frivillig redovisning som ett kombinerat mått, storlek och beta. Sambandet mellan 

frivillig redovisning som ett kombinerat mått och kostnaden för lånat kapital är ett 

negativt samband på 5 % signifikansnivå. Resultatet av modellen kan tolkas som att om 

frivillig redovisning som ett kombinerat mått ökar med en procentenhet så minskar 

Variabel B S.E VIF B S.E VIF

2. Kostnad för lånat kapital  0,012 0,013 -0,013 0,015

3. Frivillig redovisning

3c. Kombinerat mått -0,011
†

0,005 1,263 -0,016* 0,006 1,623

9. Storlek (MSEK)  0,002 0,003 1,330  0,008* 0,004 1,616

10. Book-to-market  0,002
†

0,001 1,074  0,002 0,006 1,064

11. Beta -0,004 0,003 1,127 -0,006
† 0,003 1,041

12. Skuldsättning  0,001 0,002 1,389 -0,003 0,005 2,096

13. Avkastning på totalt kapital -0,034* 0,015 1,237 -0,025 0,039 1,981

R
2

 0,323  0,316

Justerad R
2

 0,203  0,164

F-värde  2,702*  2,077
†

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10

Modell 5 Modell 6

Inkl. outliers (n = 41) Exkl. outliers (n = 34)

 𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙å𝑛𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  0   1  𝑟𝑖𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑣𝑖𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚å𝑡𝑡   2 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘        
    𝑒𝑡𝑎    𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔     𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
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kostnaden för lånat kapital med 1,6 %. Resultatet av denna modell är likt det i modell 4, 

vilket är förväntat eftersom frivillig redovisning mätt som antalet enheter, som testas i 

modell 4, är en del av det kombinerade mått som används för den frivilliga redovisningen 

i modell 6. Kontrollvariablerna storlek och beta är signifikanta på samma nivå som i 

modell 4 och har samma riktning.  

I tabell 6.7. nedan presenteras modell 7 som visar regressionen inklusive outliers. 

Modellen som testar samma variabler men där outliers exkluderas blev inte signifikant 

och presenteras därför inte. Eftersom antalet observationer är lågt kan modell 7 ändå 

indikera att ett samband kan föreligga. 

Tabell 6.7. Modell 7, regression av kostnad för lånat kapital, aktierelaterad information 

(antal enheter) och kontrollvariabler från 2015. 

 

Modell 7, som mäter sambandet mellan aktierelaterad information och kostnaden för lånat 

kapital, baseras på 41 observationer eftersom tre observationer saknar betavärde. 

Modellen är signifikant på 5 % nivån och har en förklaringsgrad på 19,2 % vilket innebär 

att modellen förklarar 19,2 % av variationen i kostnad för lånat kapital. De variabler som 

har ett signifikant samband med den beroende variabeln är aktierelaterad information 

mätt som antalet enheter, book-to-market samt avkastning på totalt kapital. Sambandet 

mellan aktierelaterad information mätt som antal enheter och kostnaden för lånat kapital 

Variabel B S.E VIF

2. Kostnad för lånat kapital  0,020 0,013

7. Aktierelaterad information

7b. Antal enheter -0,011
†

0,006 1,122

9. Storlek (MSEK)  0,000 0,003 1,118

10. Book-to-market  0,002
†

0,001 1,068

11. Beta -0,003 0,003 1,200

12. Skuldsättning  0,000 0,002 1,361

13. Avkastning på totalt kapital -0,034* 0,015 1,237

R
2

 0,313

Justerad R
2

 0,192

F-värde  2,585*

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10

Modell 7

Inkl. outliers (n = 41)

 𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙å𝑛𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  0   1   𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑒𝑟  
 2 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘            𝑒𝑡𝑎    𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔     𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
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är ett svagt negativt samband på 10 % signifikansnivå. Resultatet av modellen kan tolkas 

som att om frivillig redovisning om aktierelaterad information mätt som antalet enheter 

ökar med en procentenhet så minskar kostnaden för lånat kapital med 1,1 %. Sambandet 

mellan avkastning på totalt kapital och kostnad för lånat kapital är som förväntat negativt 

och är signifikant på 5 % nivån. Sambandet mellan book-to-market och kostnad för lånat 

kapital är positivt och är svagt signifikant på 10 % nivån. 

6.7 Kompletterande analys 

I de första regressionerna som gjordes användes ett mått av innehållets karaktär som visar 

hur stor andel av informationen i årsredovisningen som har respektive dikotom egenskap. 

Ingen av de modeller som testade sambandet mellan informationens karaktär och 

kostnaden för eget och lånat kapital mätt på det sättet visade på något signifikant 

samband. För en ytterligare kontroll av sambandet mellan informationens karaktär och 

kostnaden för eget och lånat kapital genomfördes även regressioner utifrån de dikotoma 

egenskaperna mätt som antal enheter, vilket innebär att det absoluta talet användes istället 

för andelen. Ett test av normalfördelningen visade att variablerna inte var 

normalfördelade. Därför transformerades variablerna på samma sätt som gjorts tidigare, 

genom att dela antalet enheter med det maximala antalet enheter av den dikotoma 

egenskapen som redovisats av ett företag. Alla variabler utom framåtriktad information 

blev då normalfördelade. Ett test av residualernas normalfördelning gjordes även som 

visade att de inte är normalfördelade, vilket begränsar styrkan i sambanden som 

framkommer i regressionerna. 

6.7.1 Kostnad för eget kapital 

Regressionerna för de olika dikotoma egenskaperna och kostnaden för eget kapital visade 

enbart på ett signifikant samband i modell 8 som prövade sambandet mellan information 

av icke-finansiell karaktär och kostnaden för eget kapital. Modellen presenteras i tabell 

6.8 nedan. Resterande modeller mellan de dikotoma egenskaperna och kostnaden för eget 

kapital blev inte signifikanta. 
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Tabell 6.8. Modell 8, regression av kostnad för eget kapital, dikotoma egenskaper (icke-

finansiell) och kontrollvariabler från 2015. 

 

Modell 8 baseras på 34 observationer eftersom sju observationer har exkluderats på grund 

av outliers samt att tre observationer saknar betavärde. Modellen är signifikant på 5 % 

nivån och har en förklaringsgrad på 24,6 % vilket innebär att modellen förklarar 24,6 % 

av variationen i kostnaden för eget kapital. De variabler som har ett signifikant samband 

med den beroende variabeln är information av icke-finansiell karaktär, book-to-market 

samt skuldsättning. Sambandet mellan information av icke-finansiell karaktär och 

kostnaden för eget kapital är ett svagt negativt samband på 10 % signifikansnivå. 

Resultatet av modellen kan tolkas som att om frivillig redovisning av icke-finansiell 

karaktär ökar med en procentenhet så minskar kostnaden för eget kapital med 2,8 %. 

6.7.2 Kostnad för lånat kapital 

I regressionerna med de olika dikotoma egenskaperna och kostnaden för lånat kapital 

visade alla modeller förutom en på ett signifikant samband mellan de olika egenskaperna 

och kostnaden för lånat kapital. Endast den modell som prövade sambandet mellan 

information av finansiell karaktär och kostnaden för lånat kapital blev inte signifikant. De 

modeller som presenteras nedan baseras på 34 observationer eftersom sju observationer 

har exkluderats på grund av outliers samt att tre observationer saknar betavärde.  

Variabel B S.E VIF

1. Kostnad för eget kapital  0,085
†

0,042

8. Dikotoma egenskaper

8f. Icke-finansiell -0,028
†

0,016 1,381

9. Storlek (MSEK) -0,004 0,010 1,393

10. Book-to-market  0,033
†

0,017 1,067

11. Beta -0,007 0,009 1,067

12. Skuldsättning  0,030* 0,013 2,092

13. Avkastning på totalt kapital  0,024 0,114 1,975

R
2

 0,383

Justerad R
2

 0,246

F-värde  2,796*

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10

Modell 8

Exkl. outliers (n = 34)

 𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  0   1  𝑖𝑘𝑜𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟   𝑘𝑒− 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙  
 2 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘            𝑒𝑡𝑎    𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔     𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
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I tabell 6.9. nedan visas resultatet av modell 9 som prövar sambandet mellan information 

av den dikotoma egenskapen med historisk karaktär och kostnaden för lånat kapital.  

Tabell 6.9. Modell 9, regression av kostnad för lånat kapital, dikotoma egenskaper 

(historisk) och kontrollvariabler från 2015. 

 

Modellen är signifikant på 5 % nivån och har en förklaringsgrad på 22,7 %. De variabler 

som har ett signifikant samband med den beroende variabeln är information av historisk 

karaktär, storlek och beta. Sambandet mellan information av historisk karaktär och 

kostnaden för lånat kapital är ett negativt samband på 5 % signifikansnivå. Resultatet av 

modellen kan tolkas som att om frivillig redovisning av historisk karaktär ökar med en 

procentenhet så minskar kostnaden för lånat kapital med 1,8 %. 

Modell 10 som prövar sambandet mellan information av historisk karaktär och kostnaden 

för lånat kapital presenteras i tabell 6.10. nedan.  

  

Variabel B S.E VIF

2. Kostnad för lånat kapital -0,015 0,016

8. Dikotoma egenskaper

8a. Historisk -0,018* 0,007 1,761

9. Storlek (MSEK)  0,009* 0,004 1,670

10. Book-to-market  0,004 0,006 1,061

11. Beta -0,007* 0,003 1,034

12. Skuldsättning -0,003 0,005 2,140

13. Avkastning på totalt kapital -0,024 0,040 2,023

R
2

 0,367

Justerad R
2

 0,227

F-värde  2,611*

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10

Modell 9

Exkl. outliers (n = 34)

 𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙å𝑛𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  0   1  𝑖𝑘𝑜𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟  𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑘 
 2 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘            𝑒𝑡𝑎    𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔     𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
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Tabell 6.10. Modell 10, regression av kostnad för lånat kapital, dikotoma egenskaper 

(framåtriktad) och kontrollvariabler från 2015. 

 

Modellen är signifikant på 5 % nivån och har en förklaringsgrad på 24,1 %. De variabler 

som har ett signifikant samband med den beroende variabeln är information som är av 

framåtriktad karaktär, storlek och beta. Sambandet mellan information av framåtriktad 

karaktär och kostnaden för lånat kapital är ett negativt samband på 5 % signifikansnivå. 

Resultatet av modellen kan tolkas som att om frivillig redovisning av framåtriktad 

karaktär ökar med en procentenhet så minskar kostnaden för lånat kapital med 1,6 %. 

I tabell 6.11. nedan visas resultatet av modell 11 och 12 som prövar sambandet mellan 

information av kvantitativ karaktär och kostnaden för lånat kapital.  

  

Variabel B S.E VIF

2. Kostnad för lånat kapital  0,004 0,014

8. Dikotoma egenskaper

8b. Framåtriktad -0,016* 0,006 1,180

9. Storlek (MSEK)  0,006
†

0,003 1,193

10. Book-to-market  0,003 0,006 1,070

11. Beta -0,010** 0,003 1,105

12. Skuldsättning -0,005 0,004 2,020

13. Avkastning på totalt kapital -0,052 0,039 1,964

R
2

 0,379

Justerad R
2

 0,241

F-värde  2,747*

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10

Modell 10

Exkl. outliers (n = 34)

 𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙å𝑛𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  0   1  𝑖𝑘𝑜𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟  𝑟𝑎𝑚å𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 
 2 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘            𝑒𝑡𝑎    𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔     𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
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Tabell 6.11. Modell 11 och 12, regression av kostnad för lånat kapital, dikotoma 

egenskaper (kvantitativ) och kontrollvariabler från 2015. 

 

I den första regressionen, modell 11, fick skuldsättning ett VIF-värde på 2,499 vilket är 

nära gränsvärdet på 2,5 varför en ny regression genomfördes där skuldsättning uteslöts. 

Modellen utan skuldsättning som kontrollvariabel, modell 12, är signifikant på 5 % nivån 

och har en förklaringsgrad på 24,9 %. De variabler som har ett signifikant samband med 

den beroende variabeln är information av kvantitativ karaktär, storlek och beta. 

Sambandet mellan information av kvantitativ karaktär och kostnaden för lånat kapital är 

ett negativt samband på 1 % signifikansnivå, vilket är ett starkare signifikant samband än 

i den ursprungliga modellen. Resultatet av modellen kan tolkas som att om frivillig 

redovisning av kvantitativ karaktär ökar med en procentenhet så minskar kostnaden för 

lånat kapital med 2,1 %. 

I tabell 6.12. nedan visas resultatet av modell 13 som prövar sambandet mellan 

information icke-kvantitativ karaktär och kostnaden för lånat kapital. 

  

Variabel B S.E VIF B S.E VIF

2. Kostnad för lånat kapital -0,014 0,016 -0,014 0,015

8. Dikotoma egenskaper

8c. Kvantitativ -0,020* 0,008 2,001 -0,021** 0,007 1,596

9. Storlek (MSEK)  0,009* 0,004 1,566  0,009* 0,004 1,565

10. Book-to-market  0,002 0,006 1,089  0,002 0,006 1,075

11. Beta -0,007
†

0,003 1,055 -0,007* 0,003 1,055

12. Skuldsättning -0,001 0,005 2,499

13. Avkastning på totalt kapital -0,028 0,040 1,994 -0,024 0,028 1,102

R
2

 0,363  0,363

Justerad R
2

 0,222  0,249

F-värde  2,569*  3,188*

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10

Modell 11

Exkl. outliers (n = 34)

Modell 12

Exkl. outliers (n = 34)

 𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙å𝑛𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  0   1  𝑖𝑘𝑜𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟  𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣  
 2 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘            𝑒𝑡𝑎    𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔     𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
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Tabell 6.12. Modell 13, regression av kostnad för lånat kapital, dikotoma egenskaper 

(icke-kvantitativ) och kontrollvariabler från 2015. 

 

Modellen är signifikant på 5 % nivån och har en förklaringsgrad på 22,7 %. De variabler 

som har ett signifikant samband med den beroende variabeln är information av icke-

kvantitativ karaktär, storlek och beta. Sambandet mellan information av icke-kvantitativ 

karaktär och kostnaden för lånat kapital är ett negativt samband på 5 % signifikansnivå. 

Resultatet av modellen kan tolkas som att om frivillig redovisning av historisk karaktär 

ökar med en procentenhet så minskar kostnaden för lånat kapital med 1,6 %. 

I tabell 6.13. nedan visas resultatet av modell 14 som prövar sambandet mellan 

information av icke finansiell karaktär och kostnaden för lånat kapital.  

  

Variabel B S.E VIF

2. Kostnad för lånat kapital -0,009 0,015

8. Dikotoma egenskaper

8d. Icke-kvantitaitv -0,016* 0,007 1,413

9. Storlek (MSEK)  0,008* 0,004 1,490

10. Book-to-market  0,005 0,006 1,060

11. Beta -0,008* 0,003 1,034

12. Skuldsättning -0,005 0,005 2,009

13. Avkastning på totalt kapital -0,031 0,040 1,976

R
2

 0,367

Justerad R
2

 0,227

F-värde  2,612*

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10

Modell 13

Exkl. outliers (n = 34)

 𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙å𝑛𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  0   1   𝑖𝑘𝑜𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟   𝑘𝑒− 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣  
 2 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘            𝑒𝑡𝑎    𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔     𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
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Tabell 6.13. Modell 14, regression av kostnad för lånat kapital, dikotoma egenskaper 

(icke-finansiell) och kontrollvariabler från 2015. 

 

Modellen är signifikant på 5 % nivån och har en förklaringsgrad på 23,4 %. De variabler 

som har ett signifikant samband med den beroende variabeln är information av icke-

finansiell karaktär, storlek och beta. Sambandet mellan information av icke-finansiell 

karaktär och kostnaden för lånat kapital är ett negativt samband på 5 % signifikansnivå. 

Resultatet av modellen kan tolkas som att om frivillig redovisning av historisk karaktär 

ökar med en procentenhet så minskar kostnaden för lånat kapital med 1,4 %. 

6.8 Hypotesprövning 

6.8.1 Hypotes 1 

1a. Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och kostnaden för eget 

kapital. 

1b. Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och kostnaden för lånat 

kapital. 

Gällande kostnaden för eget kapital visar ingen av modellerna i den multivariata analysen 

på ett signifikant samband mellan frivillig redovisning och kostnad för eget kapital, 

oberoende av om frivillig redovisning mäts som antal punkter, antal enheter eller som ett 

kombinerat mått. Därför förkastas hypotes 1a. Regressionen som istället har kostnad för 

Variabel B S.E VIF

2. Kostnad för lånat kapital -0,007 0,015

8. Dikotoma egenskaper

8f. Icke-finansiell -0,014* 0,006 1,381

9. Storlek (MSEK)  0,008* 0,004 1,393

10. Book-to-market  0,003 0,006 1,067

11. Beta -0,009** 0,003 1,067

12. Skuldsättning -0,004 0,005 2,092

13. Avkastning på totalt kapital -0,031 0,039 1,975

R
2

 0,373

Justerad R
2

 0,234

F-värde  2,683*

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0,05; † p < 0.10

Modell 14

Exkl. outliers (n = 34)

 𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙å𝑛𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  0   1   𝑖𝑘𝑜𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟   𝑘𝑒− 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙 
 2 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘            𝑒𝑡𝑎    𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔     𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
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lånat kapital som beroende variabel visar däremot på ett signifikant negativt samband 

mellan frivillig redovisning som helhet och kostnad för lånat kapital. Sambandet är 

signifikant på 5 % nivån i modell 3 och 4, där frivillig redovisning mäts som antal enheter, 

och i modell 5 och 6, där frivillig redovisning mäts som ett kombinerat mått. Sambandet 

är signifikant oavsett om outliers exkluderades eller inkluderas. Hypotes 1b kan därmed 

inte förkastas.  

6.8.2 Hypotes 2 

2a. Det finns ett negativt samband mellan strategisk information och kostnaden för eget 

kapital. 

2b. Det finns ett negativt samband mellan strategisk information och kostnaden för lånat 

kapital. 

Ingen av modellerna i regressionen visar på att det finns ett statistiskt signifikant samband 

mellan strategisk information och kostnad för eget eller lånat kapital. Således förkastas 

hypotes 2a och 2b. 

6.8.3 Hypotes 3 

3a. Det finns ett positivt samband mellan information om forskning och utveckling och 

kostnaden för eget kapital. 

3b. Det finns ett negativt samband mellan information om forskning och utveckling och 

kostnaden för lånat kapital. 

Inget signifikant samband finns mellan forskning och utveckling och kostnad för eget 

eller lånat kapital i någon av regressionerna. Därför förkastas både hypotes 3a och 3b. 

6.8.4 Hypotes 4 

4a. Det finns ett negativt samband mellan information om risk och kostnaden för eget 

kapital. 

4b. Det finns ett positivt samband mellan information om risk och kostnaden för eget 

kapital. 

4c. Det finns ett negativt samband mellan information om risk och kostnaden för lånat 

kapital. 
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Både modell 1, där information om risk mäts som antalet enheter, och modell 2, där 

information om risk mäts genom ett kombinerat mått, visar ett svagt signifikant samband 

mellan information om risk och kostnaden för eget kapital då outliers exkluderas. 

Koefficienten är negativ vilket stödjer hypotes 4a. Sambandet är endast signifikant på 10 

% nivån men eftersom antalet studerade enheter i studien är få kan resultatet ändå indikera 

att det kan finnas ett samband mellan variablerna. Följaktligen förkastas inte hypotes 4a. 

Hypotes 4b och 4c förkastas då de inte får stöd i någon av modellerna i 

regressionsanalysen. 

6.8.5 Hypotes 5 

5a. Det finns ett negativt samband mellan aktierelaterad information och kostnaden för 

eget kapital. 

5b. Det finns ett negativt samband mellan aktierelaterad information och kostnaden för 

lånat kapital. 

Ingen av de modeller som prövas exklusive outliers visar på ett signifikant samband 

varken mellan kostnad för eget eller lånat kapital och aktierelaterad information. Dock 

uppvisar modell 7, som inkluderar outliers, ett svagt negativt signifikant samband på 10 

% nivån mellan aktierelaterad information mätt som antalet enheter och kostnaden för 

lånat kapital. Då antalet studerade observationer är väldigt få kan detta samband ses som 

en indikation på att ett negativt samband kan föreligga mellan aktierelaterad information 

och kostnaden för lånat kapital. Av denna anledning kan hypotes 5b ej förkastas medan 

hypotes 5a förkastas. 

6.8.6 Hypotes 6 och 7 

6a. Det finns ett samband mellan information av historisk karaktär och kostnaden för 

eget kapital. 

6b. Det finns ett samband mellan information av historisk karaktär och kostnaden för 

lånat kapital. 

Inget signifikant samband finns mellan information av historisk karaktär och kostnad för 

eget eller lånat kapital i någon av de ursprungliga regressionerna som testades. Inte heller 

den kompletterande analysen, där information av historisk karaktär mäts som antalet 

enheter, visar på något samband mellan information av historisk karaktär och kostnaden 
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för eget kapital. Därför förkastas hypotes 6a. Vid den kompletterande analysen finns 

däremot ett negativt signifikant samband mellan kostnaden för lånat kapital och 

information av historisk karaktär. Sambandet är på 5 % nivån men då residualerna för 

modellen inte är normalfördelade går det inte dra några starka slutsatser om sambandet. 

Resultatet av regressionen tyder dock på att ett samband kan föreligga varför hypotes 6b 

inte kan förkastas.  

7a. Det finns ett samband mellan information av framåtriktad karaktär och kostnaden för 

eget kapital. 

7b. Det finns ett samband mellan information av framåtriktad karaktär och kostnaden för 

lånat kapital. 

Inget signifikant samband finns mellan information av framåtriktad karaktär och kostnad 

för eget eller lånat kapital i någon av de ursprungliga regressionerna som testades. Något 

samband finns inte heller i den kompletterande analysen mellan information av 

framåtriktad karaktär och kostnaden för eget kapital varför hypotes 7a förkastas. Däremot 

visar den kompletterande analysen på ett negativt signifikant samband mellan information 

av framåtriktad karaktär och kostnaden för lånat kapital. Sambandet är negativt på 5 % 

signifikansnivå. Residualerna för modellen är inte normalfördelade vilket gör att det inte 

går att dra några starka slutsatser om sambandet. Regressionen indikerar ändå att ett 

samband kan föreligga och därför förkastas inte hypotes 7b.  

6.8.7 Hypotes 8 och 9 

8a. Det finns ett samband mellan information av kvantitativ karaktär och kostnaden för 

eget kapital. 

8b. Det finns ett samband mellan information av kvantitativ karaktär och kostnaden för 

lånat kapital. 

I de ursprungliga regressionerna som testades finns inget signifikant samband mellan 

information av kvantitativ karaktär och kostnad för eget eller lånat kapital. Vid den 

kompletterande analysen finns inte heller något samband mellan information av 

kvantitativ karaktär och kostnaden för eget kapital varför hypotes 8a förkastas. Den 

kompletterande analysen visar däremot på ett negativt signifikant samband mellan 

information av kvantitativ karaktär och kostnaden för lånat kapital. Sambandet är 

signifikant på 1 % nivån då kontrollvariabeln skuldsättning utesluts ur modellen. Trots 
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den höga signifikansnivån går det inte dra några starka slutsatser om sambandet eftersom 

residualerna för modellen inte är normalfördelade. Resultatet tyder dock på att ett 

samband kan föreligga varför hypotes 8b inte kan förkastas.  

9a. Det finns ett samband mellan information av icke-kvantitativ karaktär och kostnaden 

för eget kapital. 

9b. Det finns ett samband mellan information av icke-kvantitativ karaktär och kostnaden 

för lånat kapital. 

Inget signifikant samband finns mellan information av icke-kvantitativ karaktär och 

kostnad för eget eller lånat kapital i någon av de ursprungliga regressionerna. Något 

samband finns inte heller mellan information av icke-kvantitativ karaktär och kostnaden 

för eget kapital vid den kompletterande analysen varför hypotes 9a förkastas. Den 

kompletterande analysen visar emellertid på ett negativt samband mellan information av 

icke-kvantitativ karaktär och kostnaden för lånat kapital som är signifikant på 5 % nivån. 

Residualerna för modellen är inte normalfördelade vilket gör att det inte går att dra några 

starka slutsatser om sambandet. Resultatet ger ändå en indikation på att ett samband kan 

föreligga varför hypotes 9b inte kan förkastas.  

6.8.8 Hypotes 10 och 11 

10a. Det finns ett samband mellan information av finansiell karaktär och kostnaden för 

eget kapital. 

10b. Det finns ett samband mellan information av finansiell karaktär och kostnaden för 

lånat kapital. 

Ingen av modellerna i regressionen visar på att det finns ett signifikant samband mellan 

information av finansiell karaktär och kostnad för eget eller lånat kapital varken i den 

ursprungliga eller kompletterande analysen. Av denna anledning förkastas både hypotes 

10a och 10b. 

11a. Det finns ett samband mellan information av icke-finansiell karaktär och kostnaden 

för eget kapital. 

11b. Det finns ett samband mellan information av icke-finansiell karaktär och kostnaden 

för lånat kapital. 
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I de ursprungliga regressionerna som gjordes finns inget signifikant samband mellan 

information av icke-finansiell karaktär och kostnad för eget eller lånat kapital. Vid den 

kompletterande analysen finns ett signifikant samband mellan information av icke-

finansiell karaktär och kostnaden för eget och lånat kapital. Sambandet mellan 

information av icke-finansiell karaktär och kostnaden för eget kapital är signifikant på 10 

% nivån, medan sambandet mellan information av icke-finansiell karaktär och kostnaden 

för lånat kapital är på 5 % nivån. Residualerna i modellen är inte normalfördelade vilket 

gör att det inte går att dra några starka slutsatser om sambandet. Det ger dock en indikation 

på att ett samband kan föreligga varför hypotes 11a och 11b inte kan förkastas. 

6.8.9 Sammanställning över hypotesprövning 

I tabell 6.14 nedan presenteras en sammanställning över hypotesprövningen. 

Tabell 6.14. Sammanställning över hypotesprövning 

 

 

Perspektiv Hypoteser Resultat

Frivillig redovisning utifrån ett 

helhetsperspektiv

1a. Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och 

kostnaden för eget kapital.

Förkastas

1b. Det finns ett negativt samband mellan frivillig redovisning och 

kostnaden för lånat kapital

Förkastas ej

2a. Det finns ett negativt samband mellan strategisk information och 

kostnaden för eget kapital.

Förkastas

2b. Det finns ett negativt samband mellan strategisk information och 

kostnaden för lånat kapital.

Förkastas

3a. Det finns ett positivt samband mellan information om forskning 

och utveckling och kostnaden för eget kapital.

Förkastas

3b. Det finns ett negativt samband mellan information om forskning 

och utveckling och kostnaden för lånat kapital.

Förkastas

4a. Det finns ett negativt samband mellan information om risk och 

kostnaden för eget kapital.

Förkastas ej

4b. Det finns ett positivt samband mellan information om risk och 

kostnaden för eget kapital.

Förkastas

4c. Det finns ett negativt samband mellan information om risk och 

kostnaden för lånat kapital.

Förkastas

5a. Det finns ett negativt samband mellan aktierelaterad information 

och kostnaden för eget kapital.

Förkastas

5b. Det finns ett negativt samband mellan aktierelaterad information 

och kostnaden för lånat kapital.

Förkastas ej

Frivillig redovisning utifrån 

kategorier
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Tabell 6.14. Fortsättning 

 

  

Perspektiv Hypoteser Resultat

6a. Det finns ett samband mellan information av historisk karaktär 

och kostnaden för eget kapital.

Förkastas

6b. Det finns ett samband mellan information av historisk karaktär 

och kostnaden för lånat kapital.

Förkastas ej

7a. Det finns ett samband mellan information av framåtriktad 

karaktär och kostnaden för eget kapital.

Förkastas

7b. Det finns ett samband mellan information av framåtriktad 

karaktär och kostnaden för lånat kapital.

Förkastas ej

8a. Det finns ett samband mellan information av kvantitativ karaktär 

och kostnaden för eget kapital.

Förkastas

8b. Det finns ett samband mellan information av kvantitativ karaktär 

och kostnaden för lånat kapital.

Förkastas ej

9a. Det finns ett samband mellan information av icke-kvantitativ 

karaktär och kostnaden för eget kapital.

Förkastas

9b. Det finns ett samband mellan information av icke-kvantitativ 

karaktär och kostnaden för lånat kapital.

Förkastas ej

10a. Det finns ett samband mellan information av finansiell karaktär 

och kostnaden för eget kapital.

Förkastas

10b. Det finns ett samband mellan information av finansiell karaktär 

och kostnaden för lånat kapital.

Förkastas

11a. Det finns ett samband mellan information av icke-finansiell 

karaktär och kostnaden för eget kapital.

Förkastas ej

11b. Det finns ett samband mellan information av icke-finansiell 

karaktär och kostnaden för lånat kapital.

Förkastas ej

Frivillig redovisning utifrån 

informationens karaktär
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7 Slutsats och diskussion 

I kapitlet presenteras studiens slutsats och resultatet av analysen diskuteras. Därefter 

följer en redogörelse för studiens bidrag och begränsningar. Kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning. 

7.1 Slutsats 

Syftet med studien är att förklara hur innehållet i den frivilliga redovisningen påverkar 

kostnaden för eget och lånat kapital. Studiens resultat visar på negativa samband mellan 

visst innehåll i den frivilliga redovisningen och kostnaden för eget och lånat kapital. Av 

de oberoende variablerna som prövas i studien är det enbart information om risk samt 

information av icke-finansiell karaktär som uppvisar ett samband med kostnaden för eget 

kapital. Resultatet indikerar att mer frivillig redovisning om risk leder till lägre kostnad 

för eget kapital samt mer information av icke-finansiell karaktär i den frivilliga 

redovisningen leder till lägre kostnad för eget kapital. 

Analysen visar att det finns ett samband mellan frivillig redovisning som helhet och 

kostnaden för lånat kapital. Av de olika kategorierna är det enbart aktierelaterad 

information som har ett samband med kostnaden för lånat kapital. Av innehållets karaktär 

har information av historisk, framåtriktad, kvantitativ, icke-kvantitativ och icke- 

finansiell karaktär ett samband med kostnaden för lånat kapital. Det är enbart information 

av finansiell karaktär som inte påvisar ett samband med kostnaden för lånat kapital. 

Resultatet indikerar att mer frivillig redovisning om aktierelaterad information och 

information av historisk, framåtriktad, kvantitativ, icke-kvantitativ och icke-finansiell 

karaktär var för sig leder till lägre kostnad för lånat kapital samt att mer frivillig 

redovisning som helhet leder till lägre kostnad för lånat kapital. 

Då studien har en tvärsnittsdesign kan inget statistiskt kausalt samband fastställas mellan 

frivillig redovisning och kostnaden för eget och lånat kapital. Studiens teoretiska 

utgångspunkt talar dock för ett kausalt samband där den frivilliga redovisningen påverkar 

kostnaden för eget och lånat kapital, eftersom teorin utgår ifrån att mer information sänker 

kostnaden för eget och lånat kapital. Eftersom kostnaden för eget och lånat kapital mäts 

ett år efter den frivilliga redovisningen talar det också för ett kausalt samband. Det innebär 
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att de negativa samband som påvisas i studien går att tolka som att mer information av 

detta slag leder till sänkta kostnader för eget och lånat kapital. 

Studiens resultat stödjer till viss del den teori som ligger till grund för studien. Mer 

frivillig redovisning minskar informationsasymmetrin enligt agentteorin och positiv 

redovisningsteori. Utifrån signaleringsteorin och legitimitetsteorin bidrar den frivilliga 

redovisningen med att signalera till marknaden hur det går för företaget och den kan bidra 

till ökad legitimitet, vilket enligt studiens resultat gäller framför allt för frivillig 

redovisning och kostnaden för lånat kapital. Frivillig redovisning kan enbart till viss del 

minska kostnaden för eget kapital vilket går emot agentteorin och positiv 

redovisningsteori, legitimitetsteorin och signaleringsteorin samt tidigare teoretisk 

forskning på området. Utifrån beslutsanvändbarhetssynsättet indikerar resultatet att den 

frivilliga redovisningen är olika användbar för långivare och investerare. 

Samband mellan frivillig redovisning och kostnad för eget och lånat kapital har endast 

påträffats när den frivilliga redovisningen mäts som antal enheter, i form av antal 

meningar, och som ett kombinerat mått av antal enheter och antal punkter. Resultatet 

indikerar därför att det främst är mängden frivillig redovisning i form av antalet meningar 

som påverkar kostnaden för eget och lånat kapital och inte huruvida viss information finns 

med eller ej i form av antal punkter. Resultatet tyder också på att informationens karaktär 

inverkar på kostnaden för eget och lånat kapital. Intressant är att information av finansiell 

karaktär inte har något samband med kostnaden för varken eget eller lånat kapital. 

Studiens resultat bör dock endast ses som indikationer på att samband kan föreligga 

eftersom antalet observationer är få. 

7.2 Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring studiens resultat uppdelat på de tre perspektiv som 

hypoteserna formulerats utifrån. 

7.2.1 Frivillig redovisning utifrån ett helhetsperspektiv 

Inget samband påvisas mellan frivillig redovisning som helhet och kostnaden för eget 

kapital. Resultatet skiljer sig från större delen av den tidigare forskningen då de flesta 

studier finner ett negativt samband mellan frivillig redovisning och kostnad för eget 

kapital (t.ex. Botosan & Plumlee, 2002; Hail, 2002; Francis, Khurana & Pereira, 2005; 
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Francis, Nanda & Olsson, 2008). Skillnaden i resultatet kan till viss del bero på att den 

frivilliga redovisningen mäts på olika sätt. Avsaknaden av samband mellan frivillig 

redovisning som helhet och kostnaden för eget kapital går emot den teoretiska 

utgångspunkten. Utifrån agentteorin och positiv redovisningsteori borde mer frivillig 

redovisning leda till minskad informationsasymmetri mellan företag och investerare 

vilket i sin tur borde leda till minskad kostnad för eget kapital, antingen genom att aktiens 

likviditet ökar (Amihud & Mendelson, 1986; Diamond & Verrecchia, 1991) eller genom 

att investerares uppskattningsrisk minskar (Barry & Brown, 1985; Handa & Linn, 1993; 

Coles, Loewenstein & Suay, 1995; Clarkson, Guedes & Thompson, 1996). Även utifrån 

legitimitetsteorin och signaleringsteorin borde frivillig redovisning minska kostnaden för 

eget kapital.  

Utifrån beslutsanvändbarhetssynsättet ska den frivilliga redovisningen vara relevant och 

tillförlitlig för att vara användbar för investerare då de fattar ekonomiska beslut (Artsberg, 

2005). En anledning till att frivillig redovisning som helhet inte uppvisar något samband 

med kostnaden för eget kapital skulle därmed kunna vara att informationen inte anses 

vara tillförlitlig eller relevant av investerare och blir därmed inte användbar. Healy och 

Palepu (2001) argumenterar för att hur effektiv den frivilliga redovisningen är i att minska 

informationsasymmetrin och göra kapitalmarknaden mer effektiv beror på hur trovärdig 

informationen är. Eftersom företagsledningen har incitament att ge ut frivillig redovisning 

som hjälper till att tjäna deras egna syften, samt att mycket av den frivilliga redovisningen 

inte granskas av revisor, kan investerare vara tveksamma till om informationen är 

trovärdig (ibid). Enligt börsreglerna för Nasdaq Stockholm får företagens 

årsredovisningar inte innehålla någon ny information som kan påverka börskursen 

(Nasdaq OMX, 2016). Det betyder därmed att all information som kan påverka en 

investerares bedömning av företaget så att börskursen ändras redan måste ha redovisats 

innan informationen publiceras i årsredovisningen. Det kan innebära att den frivilliga 

redovisningen i årsredovisningarna inte är relevant för investerare, eftersom de redan kan 

ha tagit hänsyn till informationen. Möjligen är den frivilliga redovisningen i 

årsredovisningar därför inte användbar för investerare i ekonomiskt beslutsfattande, 

vilket skulle kunna göra att den inte påverkar kostnaden för eget kapital. 

En annan anledning till att något samband inte påträffas mellan frivillig redovisning som 

helhet och kostnaden för eget kapital skulle utifrån Lambert och Verrecchias (2015) 
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resonemang kunna vara relaterat till den svenska aktiemarknadens likviditet. Lambert och 

Verrecchia (2015) föreslår att minskad informationsasymmetri kan minska företags 

kostnad för eget kapital endast när marknaden inte är perfekt. Om den svenska marknaden 

är mycket likvid skulle det således kunna innebära att ett samband mellan frivillig 

redovisning och kostnaden för eget kapital saknas. 

Studien visar på ett negativt samband mellan frivillig redovisning som helhet, mätt som 

antalet enheter och mätt som ett kombinerat mått, och kostnaden för lånat kapital. 

Resultatet indikerar att företag som har mer frivillig redovisning har lägre kostnad för 

lånat kapital. Resultatet är i linje med tidigare studier som undersökt sambandet mellan 

frivillig redovisning och kostnaden för lånat kapital, som även de finner ett negativt 

samband (Sengupta, 1998; Francis, Khurana & Pereira, 2005). Resultatet kan förklaras 

av att mer detaljerad redovisning leder till att långivare bedömer sannolikheten för att 

företag undanhåller ofördelaktig information som mindre (Sengupta, 1998). Det kan i sin 

tur göra så att riskpremien och därmed lånekostnaden blir lägre. Sett utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna i agentteorin och positiv redovisningsteori tyder resultaten därmed på 

att den frivilliga redovisningen minskar informationsasymmetrin mellan företag och 

långivare.  

7.2.2 Frivillig redovisning utifrån kategorier 

Resultatet av regressionerna visar på samband mellan olika kategorier av frivillig 

redovisning och kostnaden för eget och lånat kapital. Endast aktierelaterad information 

har ett samband med kostnaden för lånat kapital och endast information om risk har ett 

samband med kostnaden för eget kapital. De andra kategorierna visade inte på något 

signifikant samband med eget eller lånat kapital. 

Utifrån beslutsanvändbarhetssynsättet skulle en anledning till att resultatet skiljer sig åt 

mellan de olika kategorierna och kostnaden för eget och lånat kapital kunna vara att vissa 

kategorier av information anses vara mer tillförlitliga och relevanta än andra. Det gör att 

informationens användbarhet varierar vilket kan göra att effekten av de olika kategorierna 

skiljer sig åt. 

7.2.2.1 Strategisk information och information om forskning och utveckling 

Ingen av kategorierna strategisk information och information om forskning och 

utveckling visar på något signifikant samband med kostnaden för eget eller lånat kapital, 
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vilket går emot den teoretiska utgångspunkten att mer frivillig redovisning leder till 

minskad kostnad för eget och lånat kapital tack vare minskad informationsasymmetri. 

Avsaknaden av samband mellan strategisk information samt information om forskning 

och utveckling och kostnaden för eget kapital stämmer inte heller överens med tidigare 

studier då de finner ett samband med kostnaden för eget kapital. Till exempel finner La 

Rosa och Liberatore (2014) ett positivt samband mellan forskning och utveckling och 

kostnad för eget kapital och Sieber m.fl. (2014) finner ett negativt samband mellan 

frivillig redovisning om strategi och kostnaden för eget kapital. 

7.2.2.2 Aktierelaterad information 

Inget samband finns mellan aktierelaterad information och kostnaden för eget kapital 

vilket går emot den teoretiska utgångspunkten som anger att mer information borde leda 

till minskad informationsasymmetri och därmed minskad kostnad för eget kapital.  

Aktierelaterad information är den enda av kategorierna som har ett samband med 

kostnaden för lånat kapital. Ett svagt negativt samband påvisas mellan frivillig 

redovisning om aktierelaterad information mätt som antal enheter och kostnaden för lånat 

kapital. Resultatet indikerar att företag som redovisar mer aktierelaterad information har 

en lägre kostnad för lånat kapital. Ingen tidigare studie har hittats som undersöker 

sambandet mellan frivillig redovisning om aktierelaterad information och kostnaden för 

lånat kapital. Resultat av denna studie är därmed intressant även om det på grund av 

studiens begränsningar endast kan ge en indikation på att ett samband kan finnas mellan 

aktierelaterad information och kostnad för lånat kapital. Ingen av de andra kategorierna 

visar på något signifikant samband med kostnaden för lånat kapital. Utifrån resultatet 

verkar det därmed som att aktierelaterad information är den enda kategorin som särskiljer 

sig från de andra och som kan tänkas ha en större påverkan på kostnaden för lånat kapital. 

7.2.2.3 Information om risk 

För kostnaden för eget kapital påvisas ett negativt samband med frivillig redovisning om 

risk mätt som antal enheter och mätt som ett kombinerat mått. Resultatet indikerar att 

företag som redovisar mer om sina risker har en lägre kostnad för eget kapital. Resultatet 

är i linje med Nahar, Azim och Jubbs (2016) studie som visar på ett negativt samband 

mellan information om risk och kostnaden för eget kapital. Utifrån Nahar, Azim och 

Jubbs (2016) argument kan det negativa sambandet antyda att redovisning om företagets 
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risker ger investerare bättre information om hur risker hanteras, vilket ökar investerares 

förtroende för företaget.  

Sambandet mellan information om risk och kostnaden för eget kapital tyder utifrån den 

teoretiska utgångspunkten på att information om risk minskar informationsasymmetrin 

mellan investerare och företag. Utifrån beslutsanvändbarhetssynsättet skulle det negativa 

sambandet bero på att information om företagets risker är användbar för ekonomiskt 

beslutsfattande eftersom den gör att investerare lättare kan bedöma hur riskabel företagets 

verksamhet är (Nahar, Azim & Jubb, 2016) och hur riskerna kan påverka företagets 

framtida kassaflöde (ICAEW, 1997). Resultatet går dock emot resultatet av Cabedo och 

Tirados (2014) studie då de inte finner något samband mellan frivillig information om 

risker och kostnaden för eget kapital.  

Inget samband finns för information om risk och kostnaden för lånat kapital, vilket går 

emot studiens teoretiska utgångspunkt som anger att mer information bör leda till 

minskad kostnad för lånat kapital till följd av minskad informationsasymmetri. 

7.2.3 Frivillig redovisning utifrån informationens karaktär 

Den ursprungliga analysen av informationens karaktär, där måttet av de dikotoma 

egenskaperna visar hur stor andel av informationen i årsredovisningen som består av 

respektive egenskap, visar inte på något signifikant samband med varken kostnaden för 

eget eller lånat kapital. Resultatet kan tolkas som att hur stor andel av informationen som 

är till exempel framåtriktad inte har någon påverkan på kostnaden för eget eller lånat 

kapital. Utifrån den kompletterande analysen, där de absoluta talen används istället för 

andelen, framkommer det däremot samband vilket tyder på att det är den totala mängden 

information i förhållande till andra företag som påverkar kostnaden för eget och lånat 

kapital. 

Resultatet av den kompletterande analysen, som visar på signifikanta samband mellan 

vissa av de dikotoma egenskaperna och kostnaden för eget och lånat kapital, kan förklaras 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkt eftersom det i den kompletterande analysen är 

mängden information som mäts. Enligt bland annat positiv redovisningsteori och 

signaleringsteorin leder utgivandet av mer information till att informationsasymmetrin 

minskar, vilket i sin tur leder till lägre kostnad för eget och lånat kapital. 
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7.2.3.1 Information av historisk eller framåtriktad karaktär 

Något samband mellan information av historisk karaktär samt framåtriktad karaktär och 

kostnaden för eget kapital påvisas inte i studien. Att något samband inte påvisas mellan 

information av historisk karaktär och kostnaden för eget kapital skiljer sig mot Kristandl 

och Bontis (2007) som finner ett positivt samband. De olika resultaten kan bero på 

skillnader i hur den frivilliga redovisningen mäts och på skillnader i urvalet av företag. 

Kristandl och Bontis (2007) studerar bolag från olika länder och mäter antalet punkter i 

årsredovisningar utifrån en checklista till skillnad från denna studie som mäter antalet 

enheter i form av meningar i svenska noterade bolags årsredovisningar.  

Avsaknaden av samband mellan information av framåtriktad karaktär och kostnaden för 

eget kapital stämmer inte heller överens med tidigare studier då dessa finner ett samband. 

Kristandl och Bontis (2007) finner i sin studie att framåtriktad information har ett negativt 

samband med kostnaden för eget kapital vilket även Botosan (1997) finner stöd för 

gällande företag som följs av få aktieanalytiker. Dock visar Kim och Shi (2011) att 

sambandet mellan den framåtriktade informationen och kostnaden för eget kapital kan 

bero på om informationen är positiv eller negativ. De visar att ett positivt innehåll i 

prognoser inte ger upphov till något samband mellan framåtriktad information och 

kostnaden för eget kapital, vilket enligt dem kan bero på att investerare inte ser 

informationen som trovärdig. Avsaknaden av samband mellan information av 

framåtriktad karaktär och kostnaden för eget kapital i denna studie kan utifrån detta 

resonemang bero på att informationen inte beaktas av investerare då den inte ses som 

trovärdig. Det stämmer överens med beslutsanvändbarhetssynsättet då informationen bör 

vara tillförlitlig för att vara användbar i ekonomiska beslutssituationer. 

Resultatet av den kompletterande analysen visar på ett negativt samband mellan både 

information av historisk och framåtriktad karaktär och kostnaden för lånat kapital. Att 

information av både historisk och framåtriktad karaktär uppvisar ett samband med 

kostnaden för lånat kapital skulle kunna förklaras utifrån att det inte går att skilja mellan 

historisk och framåtriktad informations påverkan eftersom de kompletterar varandra 

(Francis, Nanda och Olsson, 2008). 
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7.2.3.2 Information av kvantitativ eller icke-kvantitativ karaktär 

Resultatet av studien visar på ett negativt samband mellan information av både kvantitativ 

och icke-kvantitativ karaktär och kostnaden för lånat kapital. Inget samband finns mellan 

information av kvantitativ och icke-kvantitativ karaktär och kostnaden för eget kapital. 

Avsaknaden av samband mellan information av kvantitativ karaktär och kostnaden för 

eget kapital skiljer sig mot vad Cabedo & Tirado (2014) finner i sin studie, som visar på 

ett positivt samband mellan kvantitativ information om företagets risker och kostnaden 

för eget kapital. De undersöker dock specifikt information om risker vilket gör att 

resultatet inte är helt jämförbart med resultatet av denna studie. Att inget samband kan 

påvisas mellan information av kvantitativ och icke-kvantitativ karaktär och kostnaden för 

eget kapital stämmer inte överens med den teoretiska utgångspunkten för studien. Studien 

visar på samma resultat för både information av kvantitativ och icke-kvantitativ karaktär, 

vilket tyder på att marknaden inte verkar uppfatta kvantitativ och icke-kvantitativ 

information olika. Det går emot antagandet om att marknaden uppfattar dem olika, som 

Cabedo & Tirado (2014) argumenterar för i sin studie. 

7.2.3.3 Information av finansiell eller icke-finansiell karaktär 

Studien finner inget samband mellan information av finansiell karaktär och kostnaden för 

eget eller lånat kapital. Att inget samband påvisas mellan information av finansiell 

karaktär och kostnaden för eget kapital skiljer sig mot tidigare forskning. Mangena, Li 

och Tauringana (2016) och Richardson och Welker (2001) finner ett negativt samband 

mellan finansiell information och kostnaden för eget kapital, vilket även Botosan (1997) 

finner stöd för. 

Studiens resultat visar på ett negativt samband mellan information av icke-finansiell 

karaktär och kostnaden för både eget och lånat kapital. Det negativa sambandet mellan 

information av icke-finansiell karaktär och kostnaden för eget kapital stödjer det negativa 

sambandet som Dhaliwal m.fl. (2014) och Mangena, Li och Tauringana (2016) finner i 

sina studier. Även Botosan (1997) finner stöd för detta i sin studie. 

Dhaliwal m.fl. (2014) resultat talar för att den finansiella och icke-finansiella 

informationen kan ses som substitut till varandra i att sänka kostnaden för eget kapital. 

Mangena, Li och Tauringanas (2016) resultat visar däremot på att informationen kan ses 

som komplement. Resultatet av denna studie talar mot detta då inget samband har 
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framkommit mellan information av finansiell karaktär och kostnaden för eget kapital 

medan information av icke-finansiell karaktär visar på ett negativt samband med både 

kostnaden för eget och lånat kapital. Det negativa sambandet mellan information av icke-

finansiell karaktär och kostnaden för eget och lånat kapital kan bero på att den icke-

finansiella informationen har ökat under de senaste åren och spelar en viktig roll i 

bedömningen av företags värde (Dhaliwal m.fl., 2014).   

7.2.4 Generell diskussion 

Överlag indikerar studiens resultat att antalet enheter har betydelse för kostnaden för eget 

och lånat kapital och inte antalet punkter eftersom frivillig redovisning mätt som antalet 

punkter inte ger några signifikanta samband. Avsaknaden av ett samband mellan antal 

punkter och kostnaden för eget och lånat kapital är intressant eftersom resultatet skiljer 

sig mot tidigare studier då de har mätt frivillig redovisning utifrån antal punkter och funnit 

ett samband. Marton (2014) menar att informationen i årsredovisningar har blivit mer 

omfattande men mindre informativ och att det gör att årsredovisningen får andra 

funktioner än att vara underlag för intressenternas beslutsfattande. Det är då intressant att 

samband påvisas när frivillig redovisning mäts som antal enheter och inte som antal 

punkter eftersom det tyder på att just omfattningen kan vara underlag för beslutsfattande 

och därmed påverka kostnaden för eget och lånat kapital.  

Beattie, McInnes och Fearnley (2004) menar att det finns ett ökat behov av framåtriktad 

och icke-finansiell information istället för den traditionella informationen som består av 

historisk, finansiell och kvantitativ information. Det ökade behovet av denna information 

bör leda till att informationen får en större effekt på kostnaden för eget och lånat kapital 

utifrån beslutsanvändbarhetssynsättet eftersom denna typ av information då blir mer 

användbar. Denna studies resultat stödjer antagandet om att icke-finansiell information 

ger en större effekt på kostnaden för eget och lånat kapital jämfört med finansiell 

information. Informationen av historisk och framåtriktad karaktär har dock båda en 

inverkan på kostnaden för lånat kapital medan ingen av dem påverkar kostnaden för eget 

kapital. 

Studien visar på stora skillnader i resultat mellan kostnad för eget kapital och kostnad för 

lånat kapital. Resultatet tyder på att innehållet i den frivilliga redovisningen påverkar 

kostnaden för lånat kapital men att det inte i någon större utsträckning påverkar kostnaden 

för eget kapital. Skillnaden i resultatet skulle kunna förklaras utifrån 
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beslutanvändbarhetssynsättet. Utifrån detta synsätt behöver inte samma information vara 

användbar för långivare som för investerare då de bland annat har olika inställning till 

företagets risk (Healy & Palepu, 2001). Det skulle kunna göra att frivillig redovisning 

påverkar kostnaden för eget och lånat kapital olika.  

7.3 Bidrag 

Studien bidrar teoretiskt genom att ge en ökad kunskap om hur innehållet av den frivilliga 

redovisningen påverkar kostnaden för eget och lånat kapital. Då tidigare forskning visar 

på olika resultat bidrar studien till att reda ut hur sambanden kan se ut. Till skillnad från 

tidigare studier som finner ett samband mellan frivillig redovisning och kostnaden för 

eget kapital finner denna studie inte alltid ett samband mellan kostnaden för eget kapital 

och innehållet i den frivilliga redovisningen. Däremot påvisas flera samband mellan 

kostnaden för lånat kapital och innehållet i den frivilliga redovisningen, vilket inte har 

studerats i så stor utsträckning tidigare. Vidare bidrar studien till förståelsen av vilket 

innehåll i den frivilliga redovisningen som kan ge en effekt på kostnaden för eget och 

lånat kapital då studien tar hänsyn till fler dimensioner av innehållet genom att både olika 

kategorier av frivillig redovisning och informationens karaktär undersöks. 

Studien bidrar till forskningen på området genom att en ny metod används för att studera 

sambandet mellan frivillig redovisning och kostnaden för eget och lånat kapital. Tidigare 

studier har studerat frivillig redovisning utifrån om viss information tas med eller inte i 

den frivilliga redovisningen. Denna studie utvecklar metoden till att även mäta innehållet 

i den frivilliga redovisningen utifrån informationens karaktär och utifrån hur mycket 

information som tas upp inom olika kategorier av frivillig redovisning. Genom denna 

metod går det även att göra en jämförelse mellan de olika sätten att mäta den frivilliga 

redovisningen på. Resultatet av studien visar på att det traditionella sättet att mäta frivillig 

redovisning inte ger upphov till något samband mellan frivillig redovisning och 

kostnaden för eget eller lånat kapital. När frivillig redovisning mäts som antalet enheter i 

form av meningar och som ett kombinerat mått av antalet enheter och antalet punkter 

visar resultatet däremot på ett samband med kostnaden för eget och lånat kapital. Det 

visar att metoden kan vara användbar för att mäta ytterligare dimensioner av den frivilliga 

redovisningen 
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Studien ger även ett praktiskt bidrag genom att den ger en indikation åt företag om 

utgivandet av frivillig redovisning minskar kostnaden för eget och lånat kapital samt 

vilken frivillig redovisning de bör publicera för att sänka dessa kostnader. Resultatet av 

studien indikerar att den frivilliga redovisningen kan vara betydelsefull för att erhålla 

lägre kostnad för lånat kapital. Resultatet talar också för att själva innehållet i den 

frivilliga redovisningen inte har lika stor effekt som omfattningen av den.  

7.4 Begränsningar 

Studien har en del begränsningar som är viktiga att ta i beaktning och som gör att 

resultatet av denna studie bör tolkas med försiktighet. Eftersom metoden för 

datainsamling har varit mycket tidskrävande baseras analysen på ett litet antal 

observationer vilket utgör en stor begränsning och gör att resultaten endast bör ses som 

indikationer på att samband kan föreligga. Datamaterialet innehåller dessutom ett stort 

antal outliers. Alla outliers har inte kunnat exkluderas ur analysen på grund av att 

datamaterialet då skulle bli för begränsat för att kunna genomföra en statistisk analys. 

Endast extrema outliers har därmed exkluderats vilket gör att resultatet av analysen kan 

påverkas av de outliers som inte exkluderats. Datamaterialet verkar även vara känsligt 

eftersom olika variabler blir signifikanta beroende på om outliers exkluderas eller 

inkluderas i modellerna. Det talar ytterligare för att sambanden skulle kunna se 

annorlunda ut ifall alla outliers exkluderats. 

Urvalet innehåller bara företag noterade på Large Cap och därför kan resultatet inte 

generaliseras till andra företag än dessa. Eftersom studien baseras på en tvärsnittsdesign 

går det inte heller att fastställa ett kausalt samband. Studien kan således inte med säkerhet 

visa på att frivillig redovisning leder till minskad kostnad för eget eller lånat kapital. 

Utifrån teorin är det dock troligt att den frivilliga redovisningen skulle vara den 

påverkande faktorn i sambandet. 

Ytterligare en begränsning är att studiet av frivillig redovisning bygger på subjektiva 

bedömningar. För att avgöra vad som är frivilligt att redovisa måste lagtext och standarder 

tolkas, vilket kan göras på olika sätt. Att företag måste redovisa all information som är 

väsentlig gör dessutom att vad som är frivillig redovisning kan variera mellan företag, 

vilket skulle vara mycket svårt att ta hänsyn till. Även Heitzman, Wasley och Zimmerman 

(2010) pekar på att detta utgör en brist för studier av frivillig redovisning. Frivillig 
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redovisning kan mätas på olika sätt vilket också kan vara en anledning till att resultaten 

skiljer sig åt mellan olika studier. Eftersom studien utgår från en kodningsmall med 

förutbestämda punkter innebär det att sådan information som är frivillig men inte omfattas 

av mallen inte tas med. Det skulle kunna påverka resultatet om vissa företag har mer 

frivillig redovisning än andra som inte omfattas av punkterna.  

7.5 Förslag till vidare forskning 

Studien undersöker hur innehållet i den frivilliga redovisningen påverkar kostnaden för 

eget och lånat kapital. Då antalet observationer i studien är få är det relevant att genomföra 

en liknande studie med ett större urval för att se om de indikationer på samband som 

denna studie visar på föreligger även med fler observationer. Det är även intressant att 

studera företag på hela Stockholmsbörsen och inte enbart företag från Large Cap för att 

se om resultatet skiljer sig åt när även mindre företag inkluderas, eftersom sambanden 

skulle kunna se olika ut för dessa företag. 

Ett annat förslag till vidare forskning är att ytterligare undersöka den frivilliga 

redovisningens påverkan på kostnaden för lånat kapital. Det finns få tidigare studier som 

undersöker effekten på kostnaden för lånat kapital och denna studie visar intressanta 

resultat som behöver undersökas vidare för att bekräftas. Vidare är det intressant att 

undersöka även andra källor till frivillig redovisning utifrån metoden i denna studie för 

att se om resultateten håller även för annan frivillig redovisning än den som återfinns i 

årsredovisningar. 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande studie som denna 

där effekten av innehållet i den frivilliga redovisningen på kostnaden för eget och lånat 

kapital mäts över tid. Genom att studera flera år går det att se hur innehållet av den 

frivilliga redovisningen inverkar på kostnaden för eget och lånat kapital och därmed går 

det med större säkerhet att uttala sig om kausalitet.  

Slutligen föreslås att karaktären av informationen och dess effekt på kostnaden för eget 

och lånat kapital studeras vidare utifrån de dikotoma egenskaperna som används i Beattie, 

McInnes och Fearnley (2004) eftersom denna studie har visat indikationer på intressanta 

samband som inte kan generaliseras på grund av urvalet. Ett förslag är att framtida 

forskning kodar hela årsredovisningen utifrån dessa egenskaper och inte endast den 
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frivilliga redovisningen, för att studera den samlade effekten av hur innehållets karaktär 

kan påverka kostnaden för eget och lånat kapital. 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Företagets historia 0 0 0

2 Årsredovisningen summerad på engelska 0 0 0

3 Viktiga råvaror och andra inputs 0 0 0

4 Volym av råvaror som förbrukas 0 0 0

5 Finansiell summering för året 0 0 0

6 Historisk finansiell återblick (minst 3 år) 0 0 0

7 Historisk finansiell återblick (minst 6 år) 0 0 0

8 Kvartalsvis information 0 0 0

9 Rörelsemarginal 0 0 0

10 Vinstmarginal 0 0 0

11 Avkastning på sysselsatt kapital 0 0 0

12 Avkastning på eget kapital 0 0 0

13 Avkastning på totalt kapital 0 0 0

14 Kapitalomsättningshastighet 0 0 0

15 Soliditet 0 0 0

16 Räntetäckningsgrad 0 0 0

17 Likviditetsmått 0 0 0

18 Nettotillgångar 0 0 0

19 Översiktlig bild av företagets försäljningsutsikt 0 0 0

20 Försäljningsprognos 0 0 0

21 Antaganden gällande försäljningsprognoser 0 0 0

22 Översiktlig bild av företagets resultatutsikter 0 0 0

23 Resultatprognoser 0 0 0

24 Antaganden gällande resultatprognoser 0 0 0

25 Kassaflödesprognos 0 0 0

26 Antaganden gällande kassaflödesprognoser 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Vision 0 0 0

28 Värderingar 0 0 0

29 Affärsidé 0 0 0

30 Affärsidé för olika affärsområden 0 0 0

Information om företaget

Strategisk information
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31 Generella mål 0 0 0

32 Kommentar om uppfyllelse av generella mål 0 0 0

33 Generella mål för olika affärsområden 0 0 0

34 Finansiella mål 0 0 0

35 Kommentar om uppfyllelse av finansiella mål 0 0 0

36 Finansiella mål för olika affärsområden 0 0 0

37 Strategi 0 0 0

38 Planerade förvärv 0 0 0

39 Planerade avyttringar 0 0 0

40 Redogörelse för investeringsbeslut 0 0 0

41 Redogörelse för investeringsplaner 0 0 0

42 Konkurrenterna angivna med företagsnamn 0 0 0

43 Estimering av marknadens storlek 0 0 0

44 Inträdesbarriärer 0 0 0

45 Beskrivning av marknadsutveckling 0 0 0

46
Beskrivning av marknadsutveckling inom olika 

geografiska- eller affärsområden
0 0 0

47 Marknadsandel 0 0 0

48 Förändring av marknadsandel & drivkrafter 0 0 0

49 Makroekonomiska förändringar 0 0 0

50 Makroekonomiska variablers inverkan på resultatet 0 0 0

51 Åtgärder mot makroekonomiska förändringar 0 0 0

52
Beskrivning av nätverket av leverantörer och 

distributörer
0 0 0

53 Beskrivning av produktionen 0 0 0

54 Kundnöjdhet 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 FoU-policy 0 0 0 0

56 FoU-strategi 0 0 0 0

57 FoU-mål 0 0 0 0

58 Antal anställda inom FoU 0 0 0 0

59 Platsen för bedrivandet av FoU 0 0 0 0

60 Beskrivning av pågående FoU-aktiviteter 0 0 0 0

61 Planerade FoU-aktiviteter 0 0 0 0

62 Framtidsutsikter avseende FoU 0 0 0 0

63 FoU-kostnader för perioden 0 0 0 0

64 Beskrivning av nya produkter som ej lanserats 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Icke-finansiella risker 0 0 0

66 Redogörelse för hantering av icke-finansiella risker 0 0 0

67 Effekten av icke-finansiella risker 0 0 0

Information om forskning och utveckling

Information om risk 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Marknadsvärde vid årets slut 0 0 0

69 Aktiekurs vid årets slut 0 0 0

70 Kursutveckling över året i förhållande till börsindex 0 0 0

71 Kursutveckling över året i förhållande till branschindex 0 0 0

72 Högsta aktiekurs under året 0 0 0

73 Lägsta aktiekurs under året 0 0 0

74 Omsättning av aktien 0 0 0

75 Aktiekursutveckling under minst två år 0 0 0

76 Utveckling av eget kapital under minst tre år 0 0 0

77 Resultat per aktie 0 0 0

78 Utdelningspolicy 0 0 0

79 Avkastning 0 0 0

80 Totalavkastning 0 0 0

81 P/E-multipel 0 0 0

82 EBIT-multipel 0 0 0

83 Beta-värde 0 0 0

84 Kassaflöde per aktie 0 0 0

85 Utländskt ägarskap 0 0 0

86 Olika grupper av ägare 0 0 0

87 Ägarkoncentration 0 0 0

88 Betydande aktieägare 0 0 0

89 Antal aktier varje betydande aktieägare innehar 0 0 0

90
Betydande aktieägares innehav i förhållande till totalt 

antal aktier mätt i röster
0 0 0

91
Betydande aktieägares innehav i förhållande till totalt 

antal aktier mätt i kapital
0 0 0

92 Namn på mäklarfirmor och banker som följer företaget 0 0 0

93 Namn på analytiker som följer företaget 0 0 0

Aktierelaterad information
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Dikotom egenskap Prioritet Definition Exempel Nyckelord

Framåtriktad Förtur Information om kommande händelser. Prognoser. Vision och mål. Att fortsätta utveckla lojalitetsprogrammen  kommer att vara en strategisk 

prioritering även  2016.

Behoven är fortsatt stora och kan förväntas bestå även framåt.

Ska

Planera

Kommer

Beräknas

Förväntas

I framtiden

Historisk Information om och händelser som inträffat innan årsredovisningen 

publicerats. Sådan information som inte definieras som 

framåtriktad.

De besparingar som detta lett till har vi valt att utnyttja för att öka 

investeringarna i produktutveckling och inom försäljning.

Distributörerna har god kunskap om kundens behov och säkerställer att 

produkterna uppfyller lokala bestämmelser.

Har

Finansiell Förtur Innehåller vanligen finansiella nyckelord. Behöver inte innehålla 

kvantitativ information. Behöver inte innehålla finansiell variabel så 

länge det finns en finansiell innebörd. Beskriver någon finansiell 

aspekt t.ex. investeringar, värde till aktieägare, kostnader, 

intäkter, avyttringar, förvärv, antal nyöppnade butiker.

Den lönsamma eftermarknaden för underhåll och uppgraderingar svarar redan 

för cirka en tredjedel av försäljningen.

Investeringarna i forskning och utveckling har ökat med 230 procent sedan 

2005 och nådde en ny rekordnivå 2015 på 1 932 MSEK.

Tillväxt

Förvärv/kontrakt/order

Försäljning

Kassaflöde

Investera

Pris, prisökning/sänkning

Lönsamhet

Icke-finansiell Information utan finansiell innebörd. T.ex. information om 

personal, makroekonomiska faktorer, miljö.

Samtidigt strävar organisationen efter att uppnå högsta standard när det gäller 

produktkvalitet och korta ledtider.

Konkurrensen inom lågprissegmentet i Sverige var fortsatt intensiv under 2015.

Makroekonomiska faktorer

Marknadsutveckling

Efterfrågan

Marknadsandel

Konkurrens(-kraft/-fördel)

Kvantitativ Förtur Mätbara egenskaper. Information som är kvantifierad T.ex.  

nyckeltal, antal anställda, antal butiker. Årtal, datum (när inte tiden 

mäts) är inte kvantitativt.

Det svarar för cirka 75 procent av försäljningen och har en högre 

lönsamhetspotential.

 

73 producerande enheter har lagts ned, ett 80-tal byggts om till sammansättning, 

och 41 kontorsenheter har stängts.

Icke-kvantitativ Icke-mätbara egenskaper. Information som inte är kvantifierad. Efter ett starkt första kvartal utvecklades resultatet negativt under resterande 

delen av året.

Under 2015 fortsatte priskonkurrensen att vara intensiv och marknaden har 

blivit mer kampanjinriktad med lägre prissatta produkter.
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42 270 68 338 73 265 338 108 230 338

80% 20% 22% 78% 32% 68%

96% 4% 68% 32% 74% 26%

6 45 2 47 32 15 47 35 12 47

1 Företagets historia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Årsredovisningen summerad på engelska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Viktiga råvaror och andra inputs 1 8 0 8 1 7 8 0 8 8

71% 29% 11% 89% 20% 80%

15 152 63 215 24 191 215 43 172 215

27 Vision 1 0 16 16 4 12 16 0 16 16

28 Värderingar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Affärsidé 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

100% 0% 7% 93% 0% 100%

2 15 0 15 1 14 15 0 15 15

55 FoU-policy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 FoU-strategi 1 13 0 13 1 12 13 0 13 13

57 FoU-mål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95% 5% 2% 98% 26% 74%

3 40 2 42 1 41 42 11 31 42

65 Icke-finansiella risker 1 25 2 27 1 26 27 8 19 27

66 Redogörelse för hantering av icke-finansiella risker 1 14 0 14 0 14 14 3 11 14

67 Effekten av icke-finansiella risker 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

95% 5% 79% 21% 100% 0%

16 18 1 19 15 4 19 19 0 19

68 Marknadsvärde vid årets slut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 Aktiekurs vid årets slut 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2

70 Kursutveckling över året i förhållande till börsindex1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Aktierelaterad information

Totalt

Information om företaget

Information om forskning och utveckling

Strategisk information

Information om risk 



 

 

Appendix 4. Normalfördelning 

 

Nr. Variabel Rådata
a

Justering 1
b

Justering 2
c

Rådata
a

Justering 1
b

Justering 2
c

Beroende

1. Kostnad för eget kapital 0,001 0,001 0,001 0,004 0,004 0,004

2. Kostnad för lånat kapital 0,067 0,067 0,067 0,042 0,042 0,042

Oberoende

3. Frivillig redovisning

3a. Antal punkter 0,076 0,073 0,073 0,222 0,216 0,221

3b. Antal enheter 0,045 0,045 0,045 0,049 0,049 0,049

3c. Kombinerat mått 0,200 0,200 0,200 0,026 0,026 0,026

4. Strategisk information

4a. Antal punkter 0,021 0,021 0,026 0,219 0,219 0,164

4b. Antal enheter 0,200 0,200 0,200 0,159 0,160 0,159

4c. Kombinerat mått 0,083 0,084 0,083 0,030 0,030 0,030

5. Information om forskning och utveckling

5a. Antal punkter 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000

5b. Antal enheter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5c. Kombinerat mått 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Information om risk

6a. Antal punkter 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

6b. Antal enheter 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000

6c. Kombinerat mått 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7. Aktierelaterad information

7a. Antal punkter 0,009 0,008 0,008 0,001 0,001 0,001

7b. Antal enheter 0,200 0,200 0,200 0,648 0,648 0,633

7c. Kombinerat mått 0,024 0,200 0,024 0,026 0,634 0,026

8. Dikotoma egenskaper

8a. Historisk 0,115 0,200 0,200 0,028 0,030 0,030

8b. Framåtriktad 0,056 0,200 0,200 0,000 0,030 0,030

8c. Kvantitativ 0,044 0,200 0,200 0,005 0,805 0,805

8d. Icke-Kvantitativ 0,200 0,200 0,200 0,722 0,805 0,805

8e. Finansiell 0,200 0,200 0,200 0,030 0,290 0,290

8f. Icke finansiell 0,200 0,200 0,200 0,651 0,290 0,290

Kontrollvariabler

9. Storlek

9a. 2015 0,000 0,037 0,037 0,000 0,010 0,010

9b. 2016 0,000 0,014 0,014 0,000 0,004 0,004

10. Book-to-market

10a. 2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10b. 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11. Beta

11a. 2015 0,200 0,200 0,200 0,488 0,488 0,488

11b. 2016 0,200 0,200 0,200 0,286 0,286 0,286

12. Skuldsättning

12a. 2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12b. 2016 0,035 0,035 0,035 0,146 0,146 0,146

13. Avkastning på totalt kapital

13a. 2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13b. 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Kolmogorov-Smirnov Test Shapiro-Wilks Test

a. Ursprungsdatan utan transformeringar.

b. Datan som testas för punkt 3 - 7 är justerade genom att rådatan divideras med antal poäng alt. enheter från det 

företag som erhållit högst poäng alt. enheter. Datan som testas för punkt 8 är justerade genom att antalet enheter 

divideras med totalt antal enheter för företaget. Datan som testas för punkt 9 är logaritmerad.
c. Datan som testas för punkt 3 - 7 är justerade genom att rådatan divideras med anatlet studerade företag. Datan 

som testas för punkt 8 är justerade genom att antalet enheter divideras med totalt antal enheter för företaget. Datan 

som testas för punkt 9 är logaritmerad. Datan som testas för punkt 10 är kvadrerad.



 

 

1 2 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c

1. Kostnad för eget kapital  1,000

2. Kostnad för lånat kapital  0,090  1,000

3. Frivillig redovisning

3a. Antal punkter -0,085 -0,234  1,000

3b. Antal enheter -0,099 -0,198  0,689***  1,000

3c. Kombinerat mått -0,083 -0,256
†  0,801***  0,974***  1,000

4. Strategisk information

4a. Antal punkter -0,095 -0,167  0,682***  0,486***  0,562***  1,000

4b. Antal enheter -0,144 -0,116  0,616***  0,932***  0,898***  0,535***  1,000

4c. Kombinerat mått -0,138 -0,183  0,722***  0,877***  0,884***  0,751***  0,942***  1,000

5. Information om forskning och utveckling

5a. Antal punkter  0,188 -0,006  0,385**  0,342*  0,356*  0,078  0,208  0,197  1,000

5b. Antal enheter  0,192 -0,061  0,443**  0,416**  0,429**  0,080  0,261
†  0,229  0,924***  1,000

5c. Kombinerat mått  0,185 -0,048  0,441**  0,403**  0,419**  0,092  0,252
†  0,229  0,959***  0,992***  1,000

6. Information om risk

6a. Antal punkter -0,015  0,300*  0,112 -0,031 -0,042  0,167  0,052  0,063  0,102 -0,018  0,023  1,000

6b. Antal enheter -0,223 -0,258
†  0,170  0,404**  0,351*  0,019  0,267

†  0,185  0,206  0,212  0,210  0,215  1,000

6c. Kombinerat mått -0,172 -0,119  0,207  0,360*  0,313*  0,071  0,255
†  0,189  0,234  0,201  0,214  0,498***  0,945***  1,000

7. Aktierelaterad information

7a. Antal punkter -0,220 -0,213  0,660***  0,407**  0,525***  0,259
†  0,343*  0,372* -0,102  0,035 -0,010 -0,112  0,091  0,052  1,000

7b. Antal enheter -0,109 -0,261
†  0,648***  0,613***  0,683***  0,352*  0,490***  0,493***  0,160  0,205  0,188 -0,071  0,154  0,140  0,736***  1,000

7c. Kombinerat mått -0,150 -0,244  0,682***  0,564***  0,658***  0,344*  0,456**  0,469***  0,056  0,145  0,113 -0,102  0,108  0,086  0,880***  0,959***  1,000

8. Dikotoma egenskaper

8a. Historisk -0,103 -0,163 -0,047  0,044  0,049 -0,187 -0,042 -0,050 -0,023 -0,028 -0,034 -0,334* -0,086 -0,189  0,192  0,082  0,130

8b. Framåtriktad  0,103  0,163  0,047 -0,044 -0,049  0,187  0,042  0,050  0,023  0,028  0,034  0,334*  0,086  0,189 -0,192 -0,082 -0,130

8c. Kvantitativ -0,045 -0,213 -0,139 -0,159 -0,127 -0,174 -0,227 -0,240 -0,424** -0,379* -0,412** -0,367* -0,177 -0,284
†  0,319*  0,221  0,302*

8d. Icke-Kvantitativ  0,045  0,213  0,139  0,159  0,127  0,174  0,227  0,240  0,424**  0,379*  0,412**  0,367*  0,177  0,284
† -0,319* -0,221 -0,302*

8e. Finansiell -0,115 -0,098 -0,172 -0,112 -0,100 -0,412** -0,193 -0,294
†

-0,262
†

-0,285
† -0,298* -0,240 -0,058 -0,140  0,243  0,133  0,201

8f. Icke finansiell  0,115  0,098  0,172  0,112  0,100  0,412**  0,193  0,294
†

 0,262
†

 0,285
†  0,298*  0,240  0,058  0,140 -0,243 -0,133 -0,201

9. Storlek (MSEK)

9a. 2015 -0,031  0,041  0,274
†  0,457**  0,448**  0,044  0,305*  0,196  0,457**  0,449**  0,452**  0,012  0,340*  0,309*  0,193  0,428**  0,369*

9b. 2016  0,005  0,048  0,308*  0,494***  0,472***  0,001  0,365*  0,218  0,539***  0,532***  0,540***  0,075  0,429**  0,412**  0,127  0,345* 0,275
†

10. Book-to-market

10a. 2015  0,239  0,133 -0,007  0,094  0,025  0,044  0,101  0,090  0,223  0,154  0,171  0,457**  0,178  0,323* -0,263
† -0,060 -0,156

10b. 2016  0,194  0,201 -0,068  0,012 -0,073 -0,011  0,052  0,043  0,208  0,132  0,157  0,450**  0,112  0,251
† -0,364* -0,239 -0,320*

11. Beta

11a. 2015  0,157 -0,060  0,106  0,049  0,095 -0,113 -0,013 -0,040  0,073  0,196  0,156 -0,183 -0,015 -0,033  0,223  0,254  0,255

11b. 2016  0,136  0,007  0,070  0,006  0,058 -0,258
† -0,082 -0,139  0,104  0,255

†  0,209 -0,269
† -0,108 -0,144  0,326*  0,320*  0,340*

12. Skuldsättning

12a. 2015  0,338*  0,058  0,012  0,148  0,111  0,003  0,176  0,116 -0,056 -0,034 -0,032  0,171  0,071  0,117 -0,071  0,033 -0,009

12b. 2016  0,343*  0,082 -0,052  0,103  0,077 -0,002  0,130  0,084 -0,107 -0,121 -0,113  0,177  0,093  0,141 -0,060  0,076  0,025

13. Avkastning på totalt kapital

13a. 2015 -0,345* -0,211  0,022 -0,061 -0,038 -0,054 -0,105 -0,086  0,041  0,032  0,028 -0,050  0,086  0,035  0,151  0,061  0,083

13b. 2016 -0,319* -0,217  0,140  0,029  0,059  0,169  0,032  0,124  0,020 -0,023 -0,017 -0,088 -0,075 -0,094  0,205  0,124  0,160

Appendix 5. Korrelationsmatris med kontrollvariabler från 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appendix 5. Fortsättning 

 

8a 8b 8c 8d 8e 8f 9a 9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b 13a 13b

6. Information om risk

6a. Antal punkter

6b. Antal enheter

6c. Kombinerat mått

7. Aktierelaterad information

7a. Antal punkter

7b. Antal enheter

7c. Kombinerat mått

8. Dikotoma egenskaper

8a. Historisk  1,000

8b. Framåtriktad -1,000***  1,000

8c. Kvantitativ  0,486*** -0,486***  1,000

8d. Icke-Kvantitativ -0,486***  0,486*** -1,000***  1,000

8e. Finansiell  0,493*** -0,493*** 0,690*** -0,690***  1,000

8f. Icke finansiell -0,493***  0,493*** -0,690***  0,690*** -1,000***  1,000

9. Storlek (MSEK)

9a. 2015  0,138 -0,138  0,182 -0,182  0,230 -0,230  1,000

9b. 2016  0,057 -0,057  0,066 -0,066  0,099 -0,099  0,891***  1,000

10. Book-to-market

10a. 2015 -0,192  0,192 -0,153  0,153 -0,136  0,136  0,046  0,152  1,000

10b. 2016 -0,161  0,161 -0,255
†

 0,255
†

-0,272
†

 0,272
† -0,098  0,066  0,895***  1,000

11. Beta

11a. 2015  0,257 -0,257  0,146 -0,146  0,207 -0,207  0,071  0,111  0,060 -0,036  1.000

11b. 2016  0,200 -0,200  0,160 -0,160  0,257
†

-0,257
†  0,167  0,176 -0,060 -0,181  0,917***  1,000

12. Skuldsättning

12a. 2015 -0,138  0,138  0,167 -0,167  0,010 -0,010 -0,073  0,094  0,269
†  0,298*  0,107 -0,024  1,000

12b. 2016 -0,121  0,121  0,209 -0,209  0,093 -0,093  0,014  0,080  0,295
†  0,245  0,099 -0,024  0,889***  1,000

13. Avkastning på totalt kapital

13a. 2015  0,236 -0,236  0,012 -0,012  0,166 -0,166  0,206  0,093 -0,079 -0,177 -0,129  0,020 -0,782*** -0,701***  1,000

13b. 2016  0,274
†

-0,274
† -0,116  0,116  0,023 -0,023 -0,057 -0,159 -0,154 -0,222  0,014  0,063 -0,719*** -0,727***  0,682***  1,000


